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Cílem prúce je ro/hor Pl"\ !lího StrauBova svazku krátkých próz Paare, Passanten (1981, dále: PP) 
z hlediska formúlního a ideového. s přihlédnutím ke kontextu dalších autorových próz tohoto typu i 
ke srovnatelným pro/aick)111 pracím jiných německých autorů poválečné doby. 

Práce je uvedena kompilační kapitolou o hlavních variantách žánru krátké prózy (celkem je jich 
popsáno 14: aforismus. esej. fragment. gnómické formy atd.). Konstatuje se zde, že StrauB využívá 
epických i reflexivních postUpll tčchto forem "synkretickým" způsobem, takže v PP jde většinou o 
texty žánrově smíšené. Y)'klad hy se zde dal místy pro škrtat, vysvětlují se někdy i pojmy obecně 
známé (pozn. 14 aj.). 

Hlavní část práce (23-1 () I ) rozehírá postupně šest oddílů svazku (Paare, VerkehrsjluJ3, Schrieh. 
Ddmmer, Einzelne, Der (;cg('/I\I'{[r/snarr) v dvojdílných kapitolách, které nejprve shrnují hlavní 
motivy nebo myšlenkové u/.ly daného oddílu a pak provádějí na základě vybraných citátů detailnčjší 
"obsahovou analýzu témat a motivl'l", tedy vlastní interpretaci, přičemž rozdíl mezi oběma částmi 
kapitoly není vždy zřetelný. Diplomantka vidí StrauBe už zde (aještě důsledněji ve shrnující kap. 3) 
na pozadí "postmoderny"; toto víceméně implicitní přiřazení (rámcově asi správné), stejně jako 
pozdější konstatování Strauf)ova "antimodernismu" (88 aj.), by stálo někde za pár řádků explicitního 
vysvětlení a upřesnění: StrauB je evidentně pokračovatelem oné ,antimoderní moderny' od pf'eloll1u 
19. a 20. stol., která byla umělecky ,modernistická', ale stála v opozici k technické a sociální 
,modernitě' (pod. jako Rilke, Heidegger, Adorno aj. - část. StrauBovi inspirátoři nebo vzory). 
Diplomantka v rozborech místy zaujímá i kritický odstup vůči autorově argumentaci, zhruha ve 
smyslu: StrauB někdy kritizuje jevy, které jsou příznačné i pro něho samého (27, 37 aj.). Některé 
interpretace jsou diskutabilní, např. opakované soudy o "pedofilních sklonech pozorovatele" (50 
aj.), nebo trochu zjednodušeně formulované, třeba o "misogynství" (41) nebo "pornograťii" (67 aj.): 
zde by se měla vzít důsledněji v úvahu StrauBova snaha o návratu k mýtu - např. několikrát dotčená 
"Kindfrau" (48) má zřetelně mytické rysy; text PP 127n (incest) je interpretován dost povrchně; citát 
z interviewu (66) v této souvislosti není na místě: "nicht unbedingt verfassungskonform" se v onom 
interviewu vztahuje na otázky demokracie, ne na sexuální úchylky. Zaváděj ící je feministická 
interpretace textu s "Zierde" (PP 63): tam jde hlavně o ,jazykově-generační' nedorozumění, slovo 
"Zierde" není v moderně redukovaném slovníku dívky. Málo vytěžen je i důležitý text PP 171 n 
(84n) o StrauBovu složitém (a nejasně formulovaném - i to má interpret zaznamenat!) vztahu 
k německému "překonávání minulosti"; totéž platí o názorech na avantgardu (PP 105n), které by si 
zasloužily samostatný souvislý rozbor. Technická poznámka: není jasné, proč se pro freudovské 
pojmy "Es", "Ober-Ich" apod. (69) používá latinských (popř. anglosaských) termínů "Id" a 
"Superego". 

Rozbory jazykové, vypravěčsko-technické a rétorické stránky (zvl. shrnující zjištění 95nn) jsou 
slabší. Nevím, co znamená termín "Sie-Erzahler" (68, 100 aj.; v předběžné versi, kterou jsem četl, 
jsem jej zřejmě přehlédl); terminologie je vůbec někdy nejistá: za "metaforu" se prohlašuje citát, 
kde nacházím jen přirovnání (97 - ta pasáž vůbec říká tak málo, že by ji bylo bývalo lépe vynechat); 
spojovat cizojazyčné drobty (u StrauBe myslím nijak nápadně hojné) s "postmoderním pluralismem" 
(99) se mi zdá přehnané; naopak větší pozornost měla být věnována archaizujícím prvkům stylu (v 
tom je StrauBův jazyk nápadný), které se neomezují jen na "ward" (99). 

Kap. 3 místy (102-114) vlastně nepředstavuje shrnutí, ale stručnější versi rozborů, včetně 
opakujících se citátů; tyto pasáže by bylo lépe vynechat, popř. to, co v nich rozbory rozšiřuje 
(pasáže o konservatismu, postmoderně apod.) spojit se závěrem (122nn). Zařazení do kontextu 



ostatní StrauBovy prózy (l16n) je jen hodně rámcové; odkazy na jiné autory aforistické a zápiskové 
prózy (Adomo, Canetti, Handke, JUnger) obsahují sice některé dobré jednotlivé postřehy, ale 
shrnuj ící zařazení StrauBe do literárněhistorického kontextu zde chybí. Z Canettiho je uvedena jen 
dílčí edice (1973-84), alespoň v poznámce mělo být řečeno, že celý soubor zahrnuje zápisky z let 
1942-85. 

Technika filologické práce je zvládnuta celkem dobře, odhlédneme-li od maličkostí (např. citát 
na s. 27 je zkrácen tak, že nedává smysl). Při kritičtější závěrečné redakci by mohly být vymýceny 
opakující se myšlenky a zjištění Gevy opakující se ve všech oddílech svazku apod.); práce by pak 
mohla být snad o čtvrtinu kratší. 
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Němčina práce je lexikálně i gramaticky dobrá; menší kazy: 32: "hineingehemnist" (co to je?); 
20: "im FAZ"; 93 aj.: "Gott" se členem; pozn. 68: saský genitiv; často: pasivum stavové místo 
průběhového. Stylistika je horší: často zbytečně komplikované konstrukce (65: "dem Statischen des 
mittelst der. .. " apod.); dojem těžkopádnosti vyvolává monotónní a většinou zbytečné opakování 
floskulí jako "unserer Meinung nach"; 114n: kostrbaté mezititulky (" Was hiitte sein sollen und ist es 
nicht" atd.). V češtině resumé 127: akus. masko "jenž". 

Závěr: 

Předložená diplomová práce sice nevyčerpala všechny možnosti tématu, ale prokazuje 
diplomantčinu dobrou znalost StrauBova prozaického díla i její schopnost odborné analýzy 
náročného textu. Celkově práce splňuje nároky na práce diplomové, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

12.9.2009 
, . 

prof. PhDr. Jiří Stromšík 


