
RESUMÉ
Mario a kouzelník, Mefisto, Tranzit – tri díla trech spisovatelu, která se zabývají
spolecným tématem, ale liší se od sebe casovou rovinou zkoumaného tématu. Odrážejí
charakteristické rysy fašistické ideologie na jejích rozdílných vývojových stupních. Ve
vztahu k tématu na sebe casove vybraná díla ve zmíneném poradí plynule navazují. Je
napínavé pozorovat, jak se v nich fašistické smýšlení promenuje a jak krok za krokem
nabývá stále nebezpecnejších rozmeru. Na pocátku plížive napadají fašistické myšlenky
rozpolcenou a zmatenou spolecnost v nekolika zemích, na konci své cesty zachvacují
svým terorem celou Evropu.
Ve své diplomové práci jsem se zameril na ta místa ve zmínených dílech, která
podle mého názoru znaky fašismu výstižne reflektují, a zanalyzoval jsem, jak jejich
recepce modeluje obraz spolecnosti, který je ctenári zprostredkováván. Behem textové
interpretace tyto aspekty zduraznuji a komentuji.
Autori – Thomas Mann, Klaus Mann a Anna Seghersová – zobrazují ve svých
dílech literárne do vysoké míry subjektivní pohled na zpracovanou historickou realitu.
Nehlede na jejich stejnou profesní cinnost se každý z nich pohyboval v rozdílném
prostredí, ze kterého lze odvodit výber látky. Každý spisovatel prodelal
s národnesocialistickou diktaturou jinou osobní zkušenost a tudíž hodnotil tehdejší
pomery ze svého vlastního pohledu. Zatímco Thomas Mann podává zprávu o rostoucích
nacionalistických tendencích kolem roku 1926 v jednom italském letovisku, popisuje
Klaus Mann dramatický vývoj v divadelním prostredí pod vlivem dravého národního
socialismu mezi léty 1926 až 1936 v Nemecku a komentuje politické události takríkajíc
skrz divadelní jevište. Anna Seghersová lící bezútešný život uprchlíku okolo roku 1940
ve francouzském exilu, kterým je na stope po úteku z lágru expandující fašistická
ideologie, jež emigranty bere do kleští a postupne je obklicuje.
Pro analýzu bylo významné, že vybraná díla ukazují zobrazené historické události
rovnež v širším geografickém prostoru. Ctenár má príležitost pozorovat politické dení a
spolecenské vyrovnání se s fašistickou agresí postupne ve trech zemí.


