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Diplomová práce byla zadána jako pokus o první soubornější zpracování díla velkého německého 

křesťanského spisovatele 20. století Stefana Andrese (1906-1970), jež v prvních poválečných 

desetiletích existence západoněmeckého státu patřil k velmi citovaným a rozporně přijímaným 

autorům nejen kvůli jasně formulovanému přesvědčení o "poslání autora být svědomím národa" 

z křesťanských, leč heretických až panteistických pozic, což mu vynášelo kritiku nejen laických, ale i 

silných křesťanských politických uskupení, ale hlavně pro jeho nesmlouvavě kritický pohled na 

nedávnou minulost i problematickou současnost poraženého Německa. Andres je v západoněmecké 

literatuře jen těžko jednoznačně zařaditelným autorem. Využitím mýtu pro potřeby moderní 

literatury se přibližuje autorům jako Kasack a Nossack, od nichž ho však vzdaluje ideové přesvědčení, 

naopak od ideových spřízněnců, hlavně Bolla, zase způsob tvůrčího uchopení reality. Tak zaujímá 

pozici v širokém křesťanském proudu poválečné německé literatury, který není spolehlivě definován 

a řídí se pouze ideovou orientací tvůrců či tématikou jejich děl (Luise Rinser, Marie Luise Kaschnitz 

apod.). Andrese lze tedy označit spíše za význačného solitéra západoněmecké literatury prvního 

poválečného dvacetiletí a zařadit ho po bok Wolfganga Koeppena, s nímž ho pojí tematizace 

německého fašismu a problematické poválečné denacifikace. 

Vlastní diplomová práce má dva základní okruhy: v prvním je představen Andres jako autor 

křesťanského přesvědčení s původně silným vztahem k tradičnímu institucionálnímu katolicismu 

(chtěl se stát katolickým knězem, posléze mnichem), později rozmělněným soustavným studiem 

filozofie a teologie do osobního vztahu k transcendentnu s nepřehlédnutelnými prvky panteismu, a 

jako politicky angažovaný autor (tady je v podobné pozici jako Heinrich Ball). Druhým okruhem je 

rozbor autorova nejznámějšího a nejrozsáhlejšího díla, trilogie Die Sintflut (1949, 1951, 1959, ve 

zkrácené jednosvazkové verzi 2007), pomocí filozoficko-teologických a politických aspektů. Metodou 

první části byla komentovaná interpretace života a tvorby autora za využití dostupné, poměrně 

chudé, sekundární literatury. Druhá část demonstruje pomocí filozoficko-teologických argumentů na 

nejzávažnějším autorově textu jeho ideový světonázor. Diplomantka správně vystihla, že Andres 

přistupuje k tématu výhradně z teologicko-filozofického hlediska, v němž je pro něj centrálním 

pojmem "vina", v níž se člověk ocitl v nábožensko-mytických dobách pádem do hříchu, který mu 

ovšem umožnil svobodu rozhodování mezi vírou v Boha či jeho odmítáním, či mezi dobrem a zlem 

jako morálními kategoriemi. Tuto svobodu člověka pádem do hříchu Bůh respektuje, nevměšuje se 

do jednání a konání, jen probouzí v lidských srdcích milosrdenství, lásku a dobrotu. S vinou však 

nutně přichází její odpuštění, které není lidským nárokem, ale Boží milostí, získávanou smířením, jež 

však předpokládá přiznání osobní viny. V Andresově pojetí se mísí novoplatonismus s mystickou 

teologií apokatastáze, hlásající návrat všeho stvoření do původního blahého stavu nevinnosti. Proto 

diplomantka přistoupila k analýze trilogie pomocí teologicko-filozofických aspektů (kapitola o 



mytických motivech - mytický rámec, cyklický čas, o Noemovi, o biblických narážkách - symboly lásky 

a milosrdenství, Kristovo následování, apokalyptické motivy, o interpretaci potopy pomocí symbolů a 

alegorií, o politických motivech, což se zdařilo. Pouze pátá kapitola o poměru mezi náboženským a 

politickým aspektem u Andrese postrádá obecnější rozměr a zůstává přílišným popisem už řečeného, 

čímž se nedostává k žádoucímu závěrečnému souhrnu o Andresově významu. Postrádám i krátké 

uvedení do problematiky poválečného západoněmeckého vývoje, který se nabízel (viz úvod tohoto 

posudku). Oceňuji naopak přehled dosavadního bádání o Andresovi a úplný přehled jeho tvorby, 

včetně zásadních časopiseckých publikací, který je součástí diplomové práce (s. 89-102). 

Diplomová práce je psána jednodušší, ale velmi slušnou němčinou bez gramatických a syntaktických 

chyb. Některá přehlédnutí jsem vyznačil ve svém exempláři. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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