
Stefan Andres (1906 – 1970) byl nemecký prozaik, básník a dramatik, tvorící od
tricátých let dvacátého století nepretržite až do své smrti. Pocet a rozsah jeho del je
úctyhodný, i když jsou dnešnímu ctenári málo známá. Za svého života ctený a populární autor
upadl pozdeji v zapomnení nejenom mezi ctenári, ale také mezi germanisty a studenty
germanistiky. Zámerem práce je tedy predevším predstavit život a dílo Stefana Andrese se
zamerením na jeho trilogii Die Sintflut (Potopa).
Die Sintflut, ale i jiná Andresova díla, je výpovedí nejen umeleckou a lidskou, ale také
politickou. Tím se dostáváme k další oblasti Andresovy cinnosti, jeho politické
angažovanosti. Stavel se do opozice vuci nacismu i vuci poválecnýmnemeckým pomerum.
Práce dospela k záveru, že Andresova politická cinnost, která se promítla do jeho díla, je
motivována krestanským presvedcením a vychází z nej .
I ze strucného pohledu na Andresovy romány, novely a povídky lze jasne usoudit, že
myšlenkovým stredem jeho díla je krestanská víra. Právem bývá razen mezi krestanské,
konzervativní, nebo prímo katolické autory, i když tady je nutno ríci, že byl katolíkem znacne
netradicním. Novely, které jsou stále ješte cteny, anebo alespon pripomínány (príznacné je,
že se obe odehrávají v prostredí katolické církve), jsou El Greco malt den Großinquisitor (El
Greco maluje velkého inkvizitora) a Wir sind Utopia (My jsme Utopie).
Pozornost si zaslouží ale i Andresovy romány. Už vzpomínané trilogii Die Sintflut
(Potopa), která mela být Andresovo opus magnum, se ale adekvátní pozornosti dodnes
nedostává ani od ctenáru, ani od literárních vedcu ci odborné verejnosti. Pritom je to ne
sice dokonalá, ale rozhodne pozoruhodná alegorie dení v nacistickém Nemecku. Jak práce
dokazuje, Andres u této alegorie nezustává. Historickou tragédii nacismu lící jako biblickou
katastrofu a presahem trilogie do roviny metafyzické i náboženské, pomocí biblických
narážek a mýtu ji zakládá nárok na obecnou platnost. Díky tomu je aktuální i dnes, v každé
diktature ci spolecenském systému omezujícím svobodu jednotlivce.
Andresova díla vynikají úctou k cloveku, krestanským humanismem a hlubokým
zaujetím pro príbeh, jsou ale i literaturou progresivní a formálne inovativní, proto by nemela
zustat zapomenuta.


