
Těţiště mé diplomové práce spočívá v literární analýze motivu vztahu otce a syna v německy psané
literatuře 20. a 21. století. Cílem bylo prozkoumat na vybraných textech důvody a formy periodické
aktualizace starého literárního motivu v různých fázích duchovního a společenského vývoje posledního
století. Výchozí texty byly vybírány na základě reprezentativnosti pro dané téma a z hlediska časového
pro jednu generaci. Jedná se o díla Das Urteil, Die Verwandlung Franze Kafky, Der Sohn Waltera
Hasenclevera, Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig Franze Werfela, Vatermord Arnolta
Bronnena, Hamlet oder die lange Nacht nimmt ein Ende Alfreda Döblina, Der Schwarze Schwan od
Martina Walsera, Das Buch des Vaters Urse Widmera a Am Seil Thomase Langa. Z důvodů velké
různorodosti zpracování problematiky, vyplývající jak z individuálního charakteru tohoto vztahu, tak
jeho proměn v průběhu minulého století, byly formulovány konstanty vztahu otce a syna. Tyto konstanty
pak tvořily kostru práce a byly hlavním kritériem pro analýzu zkoumaných literárních děl. V první řadě
byl zohledněn charakter otce a jeho vliv na výchovu a vztah k synovi, dále pak reakce syna a zvláště
jeho schopnost iniciace, respektive emancipace od primární rodiny a jedna kapitola byla věnována vlivu
matky na vývoj tohoto vztahu. Protoţe je hlavní důraz kladen na co nejpřesnější textově a kontextově
orientovanou interpretaci díla, postupovalo se především podle literárně vědeckých metod
strukturalismu a dekonstruktivismu, které byly doplněny o hledisko psychologické a
historicko-sociologické. Z provedených analýz lze vysledovat určité tendence vývoje vztahu otce a syna.
Jedná se především o proměnu charakteru otce od dominantního, který byl východiskem pro všechna
expresionistická díla, k otci pasivnímu či úplně chybějícímu, který je ústředním motivem děl po 2.
světové válce. Tato změna ovlivňuje velmi výrazně povahu synovy iniciace, při níţ syn nerevoltuje a
nevyhraňuje se vůči svému otci, ale otce hledá, aby se s ním mohl identifikovat, popřípadě se vypořádat
s jeho rolí ve svém ţivotě. Tímto potvrzují všechny interpretované texty, ţe význam role otce jak pro
rodinu, tak ale i pro celou společnost nemizí a je stále aktuální.


