
     Arnošt Lustig (1926 – 2011): Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) 

     (psáno kolem 1976; vydáno poprvé česky v Kanadě 1979, podruhé anglicky ve Spojených 

státech 1985, po 1989 vícekrát v České republice i jinde ve světě) 

 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, literárněhistorický kontext, umělecký směr / tvůrčí skupina, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu; 

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Kompozice; 

     3. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     4. Námět, témata, hlavní motivy;   

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti; 

 

     1. srpna. Jednou. Spona do vlasů a hřebínek.  

     6. srpna. Třikrát. Vycházková hůl. Dámský deštník. Plnicí pero a lahvička modrého inkoustu. 

     11. srpna. Šestkrát. Sklenice řídkého mléka pro nemluvňata. Tlumok a pánské galoše. Dámský 

příruční kufr z vulkánfíbru. Osminka žitného chleba. Přídavkové lístky pro těžce pracující.  

     Je to už jedenáctý den, co spím na půdě vedle Hasičského domu na třídě L. Pan L. pro mě nechal 

zařídit mansardu. Mám odtud výhled okénkem ve střeše na hory a na Hamburská kasárna, odkud 

odjíždějí transporty a kam přijíždějí nové. Na severní baště rostou olše a lípy. Listí začalo žloutnout. 

Nejdříve zežloutne, pak opadá. (…)   

 

     Seděl u mne starý O. a zůstal skoro až do rána. Vypráví mi o svých cestách po světě a nikdy se 

mě ani nedotkne. Stačí mu, že je se mnou, nebo že ho poslouchám. A není to žádný trik, cítím, že 

prostě opravdu nic nechce, nebo že nechce to, co je spíš pro mě spojené už skoro se vším. (…)   

     O. mi vyprávěl o Africe. Má zmrzačené prsty, jak mu je opalovali na Malé pevnosti za to, že 

maloval, co viděl a čemu jeho vyšetřující důstojník říkal „Greul Geschichten“. (…) 

 

     „Vím, co je to naděje,“ řekla Lída. „Záplata na všechno, co se ti roztrhalo nebo rozpáralo, 

opotřebovalo a sešlo.“  

     „Nadějí nedospíváš,“ řekla jsem. 

     „To jsi na omylu, naopak, jenom nadějí dospíváš.“ 

     „Dospíváš hladem, zimou, úzkostí, jak si s tím dokážeš poradit,“ řekla jsem. (...) 

     „Co od sebe chceš?“ zeptala se Ludmila a nespouštěla oči z toho člověka, který – možná – byl 

tím, o němž mluvila Milena a její bratranec.  

     „Myslíš, že dospělost je mít sílu říct některým věcem nebo lidem ne?“ zeptala jsem se místo 

odpovědi. „Ovládat se, když ti všechno dovoluje být zvíře? Připustit, že napětí, omezení nebo 

nebezpečí jsou denní chlebíček?“ (…)  

 

     Ludmila se mě zničehonic zeptala u zdi za blázincem: „Jak ti bylo, když jsi viděla poprvé nahého 

muže?“  

     Myslela asi na to, jaké to je, když se ukáže holka poprvé muži. Vím, že vidí hodněkrát předtím 

nahá sebe samu, buď v zrcadle, nebo bez. Vím taky, co to znamená pro mě být nahá. Znamená to 

čekání, trpělivost i netrpělivost, výzvu, hlad, vztek, splátku a dluh. Všechno, co je tělo a duše, maso 

a naděje, touha a strach. Nabídka i odmítnutí. Žádost a vzdor. Být nahá znamená začátek i konec, 

okamžik i trvalost, domýšlivost i opak domýšlivosti, ale ještě něco jiného než skromnost, i když 

taky skromnost. (…) 

 

19. listopadu. Pětkrát. Flanelová pánská košile. Tkaničky do vysokých šněrovacích bot. Tepláky. 

Dva tucty dámských kapesníčků. Japonský vějíř. 

 

http://www.spisovatele.cz/arnost-lustig


20. listopadu. Jednou. Čtvrtka žitného chleba. Třikrát. Třicet marek. Dvě a půl deka margarínu. 

Sáček sušené cibulky. (...) 

     Ptám se, proč se tolik nádherných mužů nebouří proti Hitlerovi a jeho vojákům a zmocněncům, 

proti zdejším nacistům, proti všemu, co nám tak nekonečně leze krkem, minutu za minutou, den za 

dnem, rok za rokem.  

     Pan L. mi řekl: „Dovedeš si představit, jak kdysi vypadaly zápasy gladiátorů, když římský císař 

shlížel do obrovské arény, v níž byl muž, proti kterému vypustili z dvířek a klecí v hradbách lva? 

Víme i teď, z pouhé ozvěny zápasu, jak k nám ještě doléhá, co se dělo, a jak jedině mohl skončit. 

Nešlo o to, kdo bude poražený a kdo vítěz, jestli člověk nebo lev. Šlo jenom o to, zda člověk 

prohraje důstojně v drápech a v tlamě lva, nebo jako ubožák. To je i naše otázka. Moje i toje 

otázka.“ 

     „Muži by měli bojovat,“ řekla jsem. „I ženy by měly bojovat. I děti. Nechci, aby se o nás říkalo, 

že jsme se chovali jako staré báby.“ 

     „Myslíš, že by na našem místě byli Rusové, Francouzi nebo Američani lepší, ponecháni sami 

proti lvu v aréně, vyhladovělí, osamělí, lhostejní všem, doslova všem, miláčku, nepohodlní předtím 

i potom, budoucím vítězům stejně jako poraženým? Myslíš, že by byli alespoň o vlas, o zlomek, o 

stín jiní, nebo lepší než my?“ 

     „Přece si myslím, že by se mělo bojovat, že by muži měli bojovat, i ženy a děti, silní i mrzáci, 

starci, kdo má dvě ruce a deset prstů, nebo jen jednu ruku a pět prstů s ostrými nehty,“ opakovala 

jsem mu. 

 

     14. listopadu. Zdálo se mi znovu o německém leteckém důstojníkovi. Bylo to, jako bych skoro 

chtěla, aby se mi o něm zdálo. (…) 

     Objevil se u mě na půdě mezi schodištěm a dveřmi, které jsem nechala otevřené, dokud někdo 

nepřijde. Byl elegantní, vymrzlý a brunátný ve tváři, v modrém soukenném kabátu s širokým 

opaskem, a dlaní si přidržoval svůj letecký mečík na dvou ozdobných šňůrách.    

     „Tuhle dýku mi udělal můj osobní mečíř v Sauerlandu… Ukoval mi ji z těžby kousek odtud, 

z rudných zásob v Železných horách.“  

 

     „Pojď blíž,“ říká. „Perla Sch.?“ A dívá se, jako by říkal: „Židovská kurva. Kdo by to řekl. 

Židovská kurva.“ 

     Vím přesně, co chce, abych mu pomohla svléknout, nebo lépe řečeno, abych nechtěla víc než to, 

že mi pomůže při svlékání ze svého kabátu, a pak že už chce, abych se o něj postarala od začátku až 

do konce.“ (…)  

     „Co bys chtěla říkat svým dětem?“ zeptal se. Ale bylo slyšet z každého jeho slova, jak je mu 

směšná myšlenka na to, že bych mohla mít někdy děti a co bych jim chtěla asi povídat nebo co bych 

jim patrně nikdy neřekla. Moje myšlenky se začaly odvíjet tím jediným směrem, kterým se do této 

chvíle nabíjely.  

 

     II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Jedním ze specifik terezínského ghetta byla role, kterou sehrálo v nacistické propagandě. Snaha 

nacistů využít Terezín pro maskování svých skutečných záměrů a skutečného nakládání 

s evropskými Židy vyvrcholila v červnu 1944 jednodenní prohlídkou ghetta delegací mezinárodního 

výboru Červeného kříže. Nacistický souhlas se žádostí MVČK byl součástí snahy přesvědčit 

světovou veřejnost a nepravdivosti množících se zpráv o vraždění Židů.  

     Představitel Německého Červeného kříže Heydekampf o této návštěvě v následné zprávě uvedl: 

„Terezín byl delegátovi označen jako konečný tábor. (…) Delegátovi je nepochopitelné, proč byly 

po léta činěny potíže kvůli návštěvě tábora. (…)“ 



 

 

 

 

 


