Arnošt Lustig
život a dílo
(21. 12. 1926 - 26. 2. 2011)

1926 – 1941

dětství a dospívání



Narodil se v Praze Libni v židovské rodině



Tatínek Emil vlastnil obchod s textilním zbožím, maminka Terezie – švadlena, starší
sestra Hana



Obecná chlapecká škola v Libni



Vyloučen ze školy z rasových důvodů



V učení krejčím a ozdobníkem

1942−1945

prošel ghettem a koncentračními tábory Terezín, Auschwitz-Birkenau
(Osvětim), Buchenwald, Meuselwitz u Lipska


v roce 1942 s celou rodinou odjel transportem do Terezína



1944 v Auschwitz-Birkenau byl zabit otec, s jehož smrtí se nikdy nesmířil



1945 transport smrti − podařilo se mu utéct s kamarádem Jiřím Justicem, společně se
dostali do Prahy, kde nějakou dobu žili v ilegalitě



v posledních pěti dnech druhé světové války se účastnili květnového povstání proti
nacistům

1946 - 2011


1948 studium na Vysoké škole politických a sociálních věd



1968 emigrace do Izraele, v Jugoslávii práce na filmu Soutěska,
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1970 odchod do USA



1989 první porevoluční týden návrat do Československa , žije střídavě v Praze a
Washingtonu



Od roku 2008 trvale žil v Praze

Profese


novinář a válečný korespondent Lidových novin a Židovského věstníku



1950–1958 rozhlasový reportér v Československém rozhlasu



1959−1961 zaujímal pozici vedoucího kulturní redakce týdeníku Mladý svět



1960 filmový scenárista na Barrandově



vysokoškolský profesor na American University Washington D. C., kde přednášel
dějiny literatury a filmu



po roce 1989 se vrací do Československa, vyučoval tvůrčí psaní na Karlově
Univerzitě a na Literární akademii Josefa Škvoreckého



1995–1997 šéfredaktor české mutace časopisu Playboy

Literární činnost


1957 soubor povídek Noc a naděje



1958 soubor povídek Démanty noci



1959 soubor povídek Ulice ztracených bratří



1961
novela Můj známý Vili Feld
soubor povídek První stanice štěstí



1962
novela Dita Saxová
soubor povídek Noc a den



1963 soubor povídek Nikoho neponížíš



1964 novela Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (Státní cena za literaturu)



1966
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próza Bílé břízy na podzim
román Propast


1968 soubor povídek Hořká vůně mandlí



1969 román Miláček



1979 novela Nemilovaná: Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.



1990 román Král promluvil, neřekl nic



1991 román Tma nemá stín

Na začátku 90. let 20. století vychází následující dvě novely, k nimž se v roce 2000 přidává
třetí novela, a vzniká tak trilogie o židovských dívkách:
Tanga: Dívka z Hamburku
Colette: dívka z Antverp
Lea z Leeuwardenu: židovská trilogie I.


1995
próza Dívka s jizvou: probuzená ženskost versus nenávist
román Kamarádi
soubor povídek Modrý den
próza Porgess



2000 román Krásné zelené oči



2002 novela Zasvěcení



2008 novela Zloděj Kufrů



2010
román Láska a tělo
román Případ Marie Navarové

Filmové adaptace


1960 Arnošt Lustig působí jako scenárista na Barrandově
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Transport z ráje (1963), podle prvotiny Noc a naděje, snímek byl oceněn Zlatou
plachtou na Mezinárodním filmovém festivalu v Locarnu, režie Zbyněk Brynych



Démanty noci (1964), podle povídky Tma nemá stín, režie Jan Němec



Sousto – udělena Stříbrná růže na festivalu studentských filmů, režie Jan Němec



Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1965), režie Antonín Moskalyk



Dita Saxová (1967), režie Antonín Moskalyk



Modrý den − z knihy Nikoho neponížíš, dočkala se dvojího filmového zpracování 1962
a 1995

 Colette (2013), podle novely z židovské trilogie, režie Milan Cieslar

Ocenění

 novela Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou byla navržena na nejvyšší Americkou
Národní knižní cenu (Nezískal ji, protože v té době ještě nebyl americkým občanem.)
 1985 převzal americkou televizní cenu Emmy za spolupráci na scénáři k filmu režiséra
D. Weismanna Vzácné dědictví
 1996 mu byla udělena Českým centrem Pen klubu Cena Karla Čapka
 za sbírku povídek Démanty noci se stal rytířem řádu Marka Twaina
 stal se laureátem Seifertovy ceny
 2000 získal ocenění České Republiky Medaile za zásluhy
 2003 román Krásné zelené oči byl vyhlášen bestsellerem
 2003 nominace na Pulitzerovu cenu za román Krásné zelené oči
 2004 cena Americké akademie umění a písemnictví
 k 80. narozeninám obdržel cenu Artis Bohemiae Amicis − Přátelé českého umění
 2008 udělena Cena Franze Kafky
 2009 nominace na Mezinárodní Man Bookerovu cenu
 3 krát se objevil v nejužší nominaci na Nobelovu cenu za literaturu
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