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ARNOŠT LUSTIG – MODLIDBA PRO KATEŘINU HOROWITZOVOU
Autor VM: PhDr. Olga Šimandlová

1. Výchozí text pro interpretaci
Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou
Nazítří, počínaje úsvitem, byla na příkaz pana Bedřicha Brenskeho vystavena mrtvola
devatenáctileté židovské tanečnice Kateřiny Horovitzové ve skladišti vedle spalovny, kde se
běžně sušily vlasy, jak už bylo řečeno, ostříhané mrtvým ženám v plynových komorách. Na to
všechno bylo pamatováno s úzkostlivou bedlivostí. Jedna část mužů ze zvláštního komanda
polévala pomocí hadic zaplynované postřikem, který zbavoval jejich vosková těla všeho, co
se s nimi nevhodně smísilo, a byla to krev, kterou chrlily nemocné plíce, i naopak důkaz
zdraví některých rodiček, ba i dívek, i krev, kterou uvolnily zaryté nehty jejich vlastních
majitelů anebo jejich nejbližších sousedů. Některé skupiny mívaly hodně dětí, a stávalo se, že
žily, když se plyn pro hustotu těl nedostal až dolů, kam dosahovaly nedorozuměním této
skutečnosti a jejich věkem jejich hlavy. Místnosti, jak každý zasvěcený věděl, panoval rabín
Dajem z Lodže, který se nepřestával nikdy modlit, ani když mrtvolu Kateřiny Horovitzové
nesli a uložili na hromadě ostatních jako na katafalku. Ovíjel se nábožnými řemínky, pro něž
je - pro většinu lidí - nesrozumitelné hebrejské pojmenování, a díval se pak ve dne i v noci na
tu, kterou oddával a která měla i ve smrti všechny své vlasy krásné jako hedvábí. Byly
opravdu černé jako uhel. Někdy, když měl světlé chvilky, mezi úsvitem a soumrakem, je rabín
Dajem z Lodže srovnával s dušemi svých věznitelů. Nemohl umřít, protože opravdu kdysi,
když začal zpívat u transportu, s nímž měl být zaplynován, vybral ho pan Bedřich Brenske
mezi živé; pak mu stále zdůrazňoval, že budou přáteli; protože souručenství tu není nikdy
vyloučeno, ať je to souručenství jakkoli neuvěřitelné; pověřil ho, aby zpíval mrtvým ženským
vlasům, dokud nebudou usušeny a odeslány do Německa na výrobu sítí, matrací a látek.
(ukázka z románu)

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte výňatek do kontextu celého díla.
2. V jaké době se děj odehrává?
3. Charakterizujte ústřední postavu a objasněte, jaké životní zkušenosti se odrážejí v osudu
této vnitřně silné ženy?
4. Proč autor klade důraz na popis prostředí.
5. Jaký dopad má prostředí na psychiku postav?
6. Analyzujte osobité rysy Lustigova vypravěčského stylu.
7. Jak autor rozlišuje povahové rozdíly postav pomocí jejich promluv?
8. Objasněte pojmy: novela, neorealistický styl novely.

