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Vážný zájem o Lustigovo dílo a jeho tragickou tematiku prokázala L. Zimová již ve své práci 

bakalářské, zaměřené na mezní existenciální situace. Na rozdíl od ní v předložené RP (je identická 

s úspěšně obhájenou prací diplomní) opouští esejistický styl v zájmu přísně exaktního výkladu, 

abstrahuje od biografických determinant a soustřeďuje se plně na invenční významovou výstavbu 

Lustigovy prózy, na jeho umění vyprávět; přitom zároveň objevně reflektuje čtenářské interference mezi 

světem udělaným z významů slov a světem transliterárním.  

 

Již v brilantně napsaném úvodu otevírá pisatelka svou zásadní otázku – jeden z hlubokých paradoxů 

literatury: Proč Lustigovy texty, inspirované osobní zkušeností šoa, žijí déle a účinkují na „pozdní“ 

čtenáře komplexněji, mocněji než dokumentární záznam. Jinak řečeno – na čem se zde zakládá fikční 

poetika (autentického) svědectví.  

 

Pro řešení tohoto obtížného problému dokázala L. Zimová suverénním způsobem zvládnout a tvořivě 

využít velmi sofistikované metodologické podněty recepční estetiky, současné naratologie (k jejímž 

reprezentantům náleží i vedoucí práce) a šířeji – strukturální sémiotiky.  

 

Ocenění si zaslouží mj. promyšlený výběr typologicky rozdílných Lustigových textů, umožňující 

objasnit široký rejstřík jeho literárních strategií. Pisatelka navrhla a u každého díla důsledně uplatňuje 

jednotný systém morfologických kategorií, provázející racionální, hutný a přehledný vlastní výklad, kdy 

každá z kapitol vyúsťuje obsažným shrnutím.  

 

Několik námětů do diskuse: 

 

Výchozí motivací práce je moment axiologický: „Dokázat, zda Lustig spoléhá na vysokost tématu a 

kulturní encyklopedii svých čtenářů nebo zda mají jeho díla estetickou  hodnotu i bez těchto 

předpokladů.“  Dotýkáme se zde zvláště citlivého bodu současných diskusí o vztahu literární fikce a 

reálné zkušenosti. Vyvstává otázka, zda pisatelka na základě svých poznatků považuje „vysokost“ či 

sílu tématu při volbě optimální a efektivní vypravěčské strategie za v zásadě irelevantní či druhotnou; 

jinými slovy, zda by Lustig mohl být stejně uznávaným autorem, kdyby s danou poetikou či narativní 

invencí ztvárňoval tematiku jiného typu.  

 

Práce se dotýká rovněž axiologicky citlivého problému vývoje Lustigovy poetiky.  Výstižně konstatuje, 

že pozdější díla tíhnou k větší zaplněnosti fikčního světa, což mění pozici čtenáře. Podobnou intencí se 

navíc řídí  i značné autorské úpravy starších textů – pisatelka je o nich dobře poučena a proto se 



rozhodla důsledně vycházet z prvních vydání. Otvírá se tu nicméně otázka, jak tyto posuny autorovy 

poetiky právě ze sledovaného hlediska recepčních strategií umělecky hodnotit.  Zaujímá  pisatelka 

v tomto případě spíše postoj neutrální, který na hodnocení literárních kvalit rezignuje, nebo naopak tyto 

změny (jimž autor věnoval nesmírnou energii) považuje  (v kladném či spíše záporném smyslu) za 

významné? Nejeví se snad Lustigovy textové změny z perspektivy  předloženého pojednání spíše 

kontraproduktivní? Nebo reagují na historicky (a teritoriálně – dle zkušenosti z USA) odlišný stav 

čtenářských kompetencí? 

 

Poslední námět k diskusi souvisí s hodnocením pozice naratologických výzkumů v rámci poznávání 

literatury: Jak  pisatelka kvalifikuje svou práci z hlediska poměru literární analýzy a literární 

interpretace? Je tu hýbatelem pojednání otázka, jak dílo funguje, anebo, co znamená?     

 

Závěr: Jedná se o objevný, inspirativní, dosud nejfundovanější výklad Lustigovy poetiky. Mimořádně 

talentovanou RP Lucie Zimové plně doporučuji k obhajobě.   
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