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Hlavním cílem práce je hloubková a všestranná analýza zvoleného románu, ovšem zasazená do tří 

důkladně popsaných kontextů: literárního, politicko-historického a bio-bibliografického. 

Po jednostránkovém úvodu, nastiňujícím rozvržení práce, následuje v kap. 2 (s. 7-24) přehled 

poválečné lit. až do 60. let a určuje se Anderschovo místo v ní. Kap. 3 (24-31) líčí politickou situaci 

Německa, resp. SRN od r. 1933 s ohledem na události a fakta, která mohou mít nějakou funkci pro 

pochopení románu (pronásledování Židů, likvidace duševně chorých, situace církví apod.). 

Pominuta jsou fakta vztahující se k ostatním autorovým dílům, např. to, že Anderschovým učitelem 

byl otec Heinricha Himmlera (srov. Der Vater eines M6rders, 1980). Zde i v kap. 4 (31-50) o 

autorově biografii a spisovatelském vývoji se ukazuje (možná, pravděpodobná, evidentní) paralelita 

reálných fakt s postavami, místy a ději románu; diplomant si některé obdoby ověřoval autopsií: 

např. románový "Rerik" určuje jako Wismar; nachází i nové detaily, přehlédnuté dosavadní odbor. 

literaturou (další možná reálná inspirace k Helanderovi, 33n, apod.). U rozvodu s Angelikou neměl 

být pominut W.G. Sebaldův (Luftkrieg und Literatur. Mit einem Essay zu A (fred Andersch, 1999) 

útok na Andersche; jedno nedopatření: Angeličina matka nemohla být v Terezíně "zplynována" 

(43). 

Vlastní, minuciosní rozbor románu v kap. 5 (50-129) je členěn na řadu (pro smysl a význam díla 

někdy závažnějších, někdy okrajových) hledisek po vzoru dnešních rozšířených interpretačních 

příruček (typ "zelená reclamka" apod.): postavy (včetně vedlejších; jejich konstelace znázorněny i 

grafy), topografie (doplněna nákresem), symbolika motivů (barev apod.). 

U této ,nic nevynechávající' metodiky je někdy nebezpečí, že se pro stromy nevidí les. Tomu se 

nevyhnula zcela ani Turinkova práce: Většina rozborů je velmi dobrá (např. 5.3.2 o útěku, 

charakteristiky hlavních figur atd.), ale některé pasáže by se daly pro škrtat bez újmy na přesnosti 

výpovědi (zbytečné dokazování, že jde o "moderní román", popř. že nejde o strukturu klasického 

dramatu, 114nn, apod.). Zmíněným "lesem" míním např.: Nikde není přímo řečeno, natož v histor. 

souvislostech rozebráno, že tu jde o román komunistického renegáta o komunist. renegátovi, což je 

v něm. lit. té doby jev ojedinělý (kromě Sperberovy trilogie Wie eine Trdne im Ozean, 1961, mi 

nenapadá žádný jiný román - odhlížím od spousty memoárů); podobně je příliš zběžně pojednán 

vztah k francouzskému existencialismu (až na zmínku o Sartrovi, 45n; místo pozn. 3 o německé 

"Existenzphilosophie" by bylo pro román adekvátnější poučení o její franc. variantě): Helander i 



Gregor se dají číst i jako existencialisto hrdinové par excellence - alespoň stručná srovnání 

s podobnými franc. hrdiny v ,mezních situacích' by rozborům dodala nadhled a souvislost 

s evropským kontextem. (Pro spravedlnost je třeba dodat, že podobná manka evropské perspektivy 

vykazuje značná část něm. odborné literatury, zřejmě i té, o niž se diplomant opíral.) Analýzu 

románu by,jak naznačeno, prohloubily alespoň občasné poukazy najiná autorova díla (nabízelo by 

se porovnání s autobiografičností v Die Kirschen der Freiheit). 
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Práce je psána vcelku nadprůměrnou němčinou, ale objevuje se v ní nemálo drobnějších kazů (viz 

můj exemplář) gramatických, např. nezvládnutý gen. přivlastňovací (65: "Diese Gregors Tatigkeit", 

pod. 63, 84, 85 aj.), (ne)užití členu (38, 47, 48, 73, 82 aj.), i lexikálních (22: anerkennen m. 

zuerkennen, 58: "Introvert" apod.), kostrbaté věty (73); na ÚGS FF UK je zřejmě ,nevykynožitelný' 

"BertolQ." Brecht (8, 90). 

Technika filolog. práce je zvládnuta celkem dobře; vykazování citátů se dnes ovšem obvykle řeší 

ekonomičtějším způsobem než pozn. pod čarou (viz např. s. 72); v pozn. 4 a 6 se odkazuje na H.G. 

Rotzera, který není v seznamu lit. (podobně v pozn. 13: ta Hitlerova řeč je, tuším, citována u 

Josepha Wulfa: Kultur im Dritten Reich, 1989); seznam lit. (l38ff) je vytištěn nepřehledně 

(zalamované řádky). 

Shrnu-li: 

Ke kladům práce patří nepochybné zaujetí diplomanta pro téma, mimořádná píle při studiu 

dosažitelné literatury i při celkovém vypracování (viz přílohy), snaha nespokojovat se jen s 

vyčtenými informacemi a v úvodních kapitolách i schopnost podat rozsáhlý nastudovaný materiál 

přehledně a srozumitelně. Přes jistá omezení zvolené interpretační metody (viz výše) považuji práci 

za vcelku zdařilý, užitečný příspěvek k poznání Anderschova díla, a mohu ji proto bez výhrad 

doporučit k obhajobě. 

V Praze 13.9.2008 

Prof. phDr. Jiří Stromšík, CSc., 
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