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Takzvaná  „vnitřní  emigrace“  nepochybně  patří  k významným  okruhům  německé 

literární historie, byť  se  jí  v germanistickém bádání  věnuje méně pozornosti než například 

literatuře exilové. Ernst Wiechert  (1887–1950)  je počítán k jejím stěžejním představitelům; 

toto  zařazení  ovšem má  v dosavadní  literatuře  rozmanitá  odůvodnění  a  je  také  různými 

způsoby  hodnoceno  –  jako  výraz Wiechertova  humanistického  přesvědčení  a  opozičního 

postoje,   jeho konzervativního kulturního pesimismu apod. Předložená diplomová práce dle 

mého soudu představuje samostatný a již v úsilí o důkladnou vyváženost hodnocení přínosný 

příspěvek k dosavadní literárněhistorické diskusi o tomto autorovi.  

Podle zadání práce měla diplomandka na základě analýz  látek, narativní struktury a 

historických kontextů beletrie a dalších textů autora zodpovědět otázku, jak se v nich odráží 

osobní  a  autorský  vývoj  Ernsta Wiecherta, především  jeho postoje  k nacistickému  režimu. 

Cílem bylo ukázat,  v jakých bodech  se  raná  tvorba blíží  ideologii německého nacionálního 

socialismu a  jakým způsobem se autor od nich později distancuje, a popsat charakter  jeho 

kritiky režimu,  jakož  i vztah Wiechertova díla k tzv. „vnitřní emigraci“. Záměrem práce tedy 

bylo vytvořit jistý (a ve srovnání s dosavadní literaturou snad autentičtější) obraz geneze díla 

i  postojů  autora,  s vědomím  rizika  schematizujícího  zjednodušení,  ovšem  i  s vědomím 

přínosu  takového vývojového znázornění: vystižení základních  linií, na nichž se autor přese 

všechnu  rozmanitost  jednotlivých  textů  pohybuje,  a  určení  perspektiv,  v nichž  jeho  díla 

(ne)lze adekvátně číst. 

Předem nutno  říci,  že  realizace  zadání  se diplomandka  zhostila  se  samostatností u 

podobných pracích nevídanou a očividným  zaujetím pro vývoj autora,  jehož dílo  i  recepce 

skýtají  tolik  rozmanitosti  a  protichůdných  postojů.  Seznámila  se  s veškerými  relevantními 

texty  primárními  i  s dostupnou  sekundární  literaturou,  při  diskusích  s vedoucím  práce  od 

počátku osvědčovala nadprůměrné argumentační a  interpretační schopnosti. Rozpracovaný 

a argumentačně dobře  ‚vyztužený‘ záměr (kap. 1) nastiňuje hlavní kroky výkladu – o dobré 

koherenci  textu  svědčí už  to,  že naznačená  logika kompozice  je důsledně dodržena,  tj.  též 

implicitně  legitimována. Obecně  považuji  propojení  biografických  faktů,  autobiografických 
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reflexí autora, analýz a interpretací literárních textů a diskusí s postoji odborné literatury za 

velmi zdařilé.  

Hned  kapitola  druhá,  věnovaná  hlavně  ideologicky  problematickému  románu  Der 

Totenwolf (1924), jasně ukazuje, že diplomandka se nehodlá postavit do řady Wiechertových 

obdivovatelů,  kteří  problematické  prvky  jeho  díla  zamlčují  či  různými  způsoby  kašírují. 

Například tak přesvědčivě vyvrací Wiechertovo pozdější hodnocení raného díla  jako Boden‐

Literatur poukazem na významnou roli druhé komponenty dobové  (pre)fašistické Blut‐ und 

Boden‐Literatur,  tedy  krve,  na motivické  rovině  textu. Místy  čtenář  přece  jen  narazí  na 

nejasnější  argumentaci – např. na konci druhé kapitoly autorka píše, že „Die Literatur in der 

frühen Schaffensphase scheint für den Dichter eine Art Psychotherapie gewesen zu sein.“ (s. 

20) Zde není zcela zřejmé, zda  je míněn autorův postoj v době meziválečné, či  jeho zpětný 

pohled, o němž v předcházejících odstavcích byla řeč.  

  Následující oddíl práce ukazuje vývoj, kterým Wiechert prošel kolem roku 1933, což 

přesvědčivě  dokumentuje  zejména  na  obou  slavných mnichovských  přednáškách,  ale  i  na 

kritických  ohlasech  v nacistickém  tisku.  Jasně  se  zde  ukazuje  obrat  od  absence morálního 

hodnocení  protagonisty  románu  Totenwolf  k vědomé  profilaci  spisovatele  jako  garanta 

morálky a výchovy mládeže v protikladu k „novému duchu“ doby. 

  Po obecnější úvaze k tématu literární kamufláže jako stěžejní techniky psaní v okruhu 

tzv.  ‚vnitřní emigrace‘  (kap. 4) přechází  výklad  k interpretaci novely Der weiße Büffel oder 

Von  der  großen  Gerechtigkeit.  Zde  se  soustředí  na  téma  konfliktu  práva  a  spravedlnosti 

s mocí  (titul  kap.  5.1.),  jež  dokládá  na  rovině  motivicko‐lexikální,  na  charakterologii 

jednotlivých  postav  ‚mytického‘  příběhu  (zejm.  Vasudevy)  a  dalších  aktantů  (bohové, 

královská autorita, lid).   

   Zatímco  tato  novela  je  interpretována  jako  kódované  znázornění možnosti  aktivní 

konfrontace  se  zlovůlí a nemorálností  totalitní moci, představuje další kapitola  román Das 

einfache  Leben  jako  znázornění  možné  reakce  formou  ‚zniternění‘  či  cesty  do  skutečné 

vnitřní emigrace. Přitom autorka přesvědčivě zdůrazňuje, že protagonista Thomas von Orla 

zůstává ve srovnání s Vasudevou jen zdánlivě pasivně stát na půli cesty: jde o obraz člověka 

konsekventně  se  osvobozujícího  se  od  neautentického  života,  s čímž  nutně  souvisí 

bezpodmínečná  otevřenost  k  „vnitřnímu  sebezpytování  a  [převzetí]  odpovědnosti  za  sebe 

sama“  (s.  59).  Diplomandka  ukazuje,  že  tento  „eskapistický  obrat  k nitru“  (s.  63)  ovšem 

v kontextu pozdějšího Wiechertova díla není  „konečnou  stanicí“, nýbrž  jedním  ze  stadiem 
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koncentrace „na cestě ke světu, v němž  [znázorněné] humanistické principy … dojdou cele 

uplatnění“  (tamtéž).  Spíše  než  skutečným  útěkem  je  tedy  cesta  protagonisty  románu 

součástí „elementárního přeorientování“  (s. 67). Zde bych považoval za vhodné zaměřit se 

soustředěněji také na literární zpracování Wiechertovy zkušenosti internace v koncentračním 

táboře, text Der Totenwald, který snad lze chápat jako pandán románu Das einfache Leben, 

přinejmenším v bodě zřetelného „nahrazení politických kategorií pojmy morálními“ (s. 69) a 

náboženskými – ovšem spíše jako doplnění již tak pečlivě doloženého vývoje literárního díla 

v kontextu  Wiechertova  života.  Své  akribické  znázornění  tohoto  vývoje  nakonec 

diplomandka shrnuje v závěrečné tezi, že v případě Wiechertově nejde ani tak o „politickou 

konverzi“,  jako  spíše o  stálé hledání  „vnitřního  zákona“  (s. 71),  jež postupně nalézá  cestu 

k pozitivně zobrazenému ideálu humanity.   

Jazyk práce je na velmi dobré úrovni, místy narazíme na častější gramatické chyby či 

přehlédnutí  typu  „dem  Völkischen  Beobachters“  (s.  18),  stylisticky  nevhodná  opakování 

(metafora  „Endstation“  na  s.  63)  či  věty  pro  neúplnost  či  záměny  zmiňovaných  titulů 

nesrozumitelné  (např.  na  začátku  s.  48,  či  na  s.  51  v poznámce  140)  atd.  K  technickým 

náležitostem (práce s literaturou, její vykazování apod.) nemám námitek.  

Výše uvedené naznačuje,  že práci považuji  za velmi  zdařilou a  s potěšením  ji  tímto 

doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 21.5.2011 

Mgr. Štěpán Zbytovský, PhD. 
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