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Hraničářský román představuje v českých zemích svébytný literární žánr závěru 19. a 

prvních desetiletí 20. století. Je kulturním produktem nacionálního boje, vyjadřuje politizaci 

společnosti na nacionálním základě, často se stylizuje do polohy nepolitické politiky 

vyjadřující zájem národa jako celku. Jeho cíle jsou výsostně mobilizační. Ačkoliv k němu 

bývá přiřazováno několik autorů také v českém prostředí, svého poměrně značného rozšíření a 

obliby dosáhl především ve společnosti německé. Gradoval na sklonku 30. let 20. století. 

Vzešel z „völkisch“ prostředí nacházejícího své inspirace v schönererovské studnici 

všeněmectví, aby skončil ve vodách nacionálního socialismu a „Blubo“ literatury. Jako 

produkt sociálně ekonomického a politického vývoje je významným zdrojem poznání 

prostředí, z něhož povstal. Význam beletrie jako historického pramene je sice obecně 

uznáván, její využívání v tomto smyslu je však zatím v našem prostředí velmi omezeno, 

historikové moderních dějin toto pole obvykle ponechávají historikům literárním. Vysoce 

proto cením práci Anny Pípalové, která se k takovémuto – v každém případě velmi 

náročnému – tématu ochotně uvázala. 

Základem práce se staly dva rozsáhlé Pleyerovy romány „Der Puchner“ a „Die Brüder 

Tommahans“. Jako vstup do tématu však kolegyně prostudovala v podstatě veškerou 

dostupnou literaturu týkající se zkoumaného žánru a pochopitelně i autora. Nelitovala času a 

prostředků, aby navštívila Deutsche Bücherei v Lipsku, kde se mohla seznámit s touto 

literaturou v celku a různých vydáních. Struktura práce je promyšlená, logická. Jejím 

východiskem se stal zdařilý nástin biografie autora zkoumaných textů, jenž neulpěl jen na 

odborné literatuře, ale usiloval i o rozšíření poznání na podkladě archívních dokumentů.  

Přístup k ději románu „Der Puchner“ jako „pokusu o konstrukci kolektivní historické 

paměti“ je inovativní a otevřel autorce oproti starším autorům nové interpretační možnosti, 

jichž dokázala využít. Nacionálně politický instrumentalismus systematicky analyzuje 

kapitola čtvrtá, kterou považuji za stěžejní pasáž práce. Usiluje o postižení konstrukce 

stereotypů chování a vnímání protagonistů zkoumaných literárních textů a jejich kontextů 



dávajících smysl jejich vyznění. Významná ač o poznání méně rozsáhlá je i kapitola pátá, 

která Pleyerovy hraničářské romány vřazuje do jeho celoživotní literární tvorby a naznačuje i 

jejich „konsum“. Interpretace a závěry práce jako celek akceptuji, nemám k nim 

podstatnějších výhrad. 

Autorka předloženou bakalářskou prací prokázala schopnost samostatné kritické práce 

s náročným pramenem, nota bene v cizím jazyce. Postihla specifické výrazové prostředky  

Pleyerova hraničářského románu pracujícího s realismem selského románu, lyrikou 

„heimatrománu“ a ideologií rasového nacionalismu, které postavil do politických služeb 

obracejících české Němce k hitlerovskému Německu. Práce Anny Pípalové je hodnotným 

badatelským počinem přispívajícím k poznání intelektuálního vývoje německé menšiny 

v českých zemích 20. a třicátých let minulého století. Doporučuji ji proto k úspěšné obhajobě. 
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