
2. Resumé 

 

Rakouská avantgardní literatura je dnes považována za nedílnou součást německých 

literárních dějin. V této práci jsem se zabýval v první řadě ranou fází avantgardy v Rakousku 

60.let 20.století. Mým cílem bylo najít odpověď na otázky, za jakých podmínek progresivní 

literatura v tehdejším Rakousku vůbec vznikala a jakým způsobem se poté v dílech mladých 

autorů konkrétně projevovala.  

Nejdříve bylo tedy nutno objasnit, kde se tak radikální pojetí formy a obsahu u všech 

literárních žánrů vzalo. Kultura a umění v Rakousku po roce 1945 se na rozdíl od literatury 

v Německu (od roku 1947 navíc rozdělené na diametrálně odlišné pojetí literatury v NSR 

a NDR) nenacházely na zcela ztraceném rozcestí. Debata v Rakousku nebyla tedy zpočátku 

tak bezradná; snahou státní politiky byla jednoznačně obnova moderních a stabilních hodnot, 

jak se projevovaly u významných vypravěčů meziválečné rakouské literatury Roberta Musila 

či Hermanna Brocha. Tato snaha se však ukázala brzy kontraproduktivní. Konzervativní, 

těžkopádná a zastaralá politika velké koalice mezi sociálnědemokratickou stranou SPÖ 

a nově založenou lidovou stranou ÖVP nebyla vhodnou úrodnou půdou pro mladé autory, 

kteří literárně dospívali v 60. letech. Především oni cítili, že kulturní i politické klima je silně 

nehybné, že literatura nepřinášela to, co by naplňovalo jejich představy. Důležitým aspektem 

byl pro ně mimo jiné fakt, že se na povrch stále drala nepříjemná zkušenost s 2. světovou 

válkou. Za války zdiskreditovaní lidé, kteří vítali například tzv. anšlus, tedy připojení 

Rakouska k nacistické německé říši, se po roce 1945 bez problémů zapojovali do politického 

i kulturního života. V rakouské literatuře nemohl být proto veřejně podporován jakýkoli 

experiment.  

Z tohoto důvodu měla avantgarda počínaje tzv. Vídeňskou skupinou kolem 

H.C.Artmanna v padesátých a hlavně tzv. Štýrská skupina v letech šedesátých takový razantní 

nástup a  nezlomnou chuť prolomit ledy a provokovat často ad absurdum. 

Po prvních spíše ojedinělých pokusech progresivní literatury v 50. letech, se avantgarda 

rozrostla v mohutný a sebevědomý nástroj experimentálních autorů v letech šedesátých 

a počátkem let sedmdesátých. Nejdůležitější roli v tomto směru však nehrála překvapivě 

Vídeň, ale Štýrský Hradec. Právě tam se se vznikem instituce „Forum Stadtpark“, založené 

roku 1959 rakouskými umělci, kde se dodnes konají významné výstavy a různá vystoupení 

všeho druhu, začali koncentrovat mladí literáti, kteří se nemohli na zakonzervovaném 

literárním trhu, a to například také z finančních důvodů, prosadit.  



Velmi důležitou osobou pro tzv. Štýrskou skupinu (Peter Handke, Wolfgang Bauer, 

Barbara Frischmuth, Michael Scharang, Gert Jonke, Gerhard Roth, Klaus Hoffer a další) byl 

Alfred Kolleritsch, který byl od počátku mladým autorům zcela otevřen a dával jim možnost 

publikovat v literárním časopise manuskripte. Tento časopis (vydávaný od 1960) hrál v tomto 

kontextu zásadní roli, neboť z velké části ovlivnil kulturní život v celé zemi i v zahraničí. 

Vycházely v něm manuskripty, tedy rukopisy, které dosud nebyly vydány tiskem. Každý 

z těchto autorů používal odlišné jazykové prostředky, ale jejich tvorba se dá zjednodušeně 

rozdělit na estetickou linii jazykově experimentální (např. Handke, Bauer, Frischmuth) 

a řidčeji zastoupenou politicky motivovanou linii sociálně realistickou (Scharang, částečně 

Peter Turrini). 

První linie se nechala z velké části inspirovat rakouským filozofem Ludwigem 

Wittgensteinem, jehož Tractatus Logico-philosophicus (1921) a pozdější Filozofická 

zkoumání (1953) zcela změnily pohled mnoha autorů na jazykové vyjádření skutečnosti. 

Důležitým faktorem není sama řeč, ale její konkrétní použití. Peter Handke ve svých 

Mluvených hrách (Sprechstücke) bez děje z roku 1966 chápe řeč dle vzoru Wittgensteina jako 

soubor tzv. elementárních vět, které jsou buď právě správné nebo chybné. Teprve skupina 

několika správných elementárních vět odráží korektní zobrazení skutečnosti. Musí se navíc 

posuzovat zcela odděleně od mimojazykové reality.  

Druhou linii tvořili levicově zaměření sociálně-kritičtí realističtí autoři kolem časopisu 

Wespennest, jejichž cílem byla politicky angažovaná literatura. Cílili tedy na publikum zcela 

jiným způsobem než „experimentátoři“.  

K podrobné analýze jsem si následně vybral dva nejznámější představitele Štýrské 

skupiny Petera Handka a Wolfganga Bauera.  

Peter Handke je velmi produktivní autor. Roku 1966 vtrhl na literární trh s radikálními 

formálními postupy v Mluvených hrách (Spílání publiku, Věštění, Sebeobviňování 

a nejznámější Kašpar), kde chápe řeč pouze jako materiál k vlastnímu formování reality, 

k manipulaci člověka a také jako prostředek k totálnímu protikladu dramatu, a dále zaujal 

inovativními vyprávěcími metodami v románech Sršni (1966) a Strach brankáře při penaltě 

(1970). Román Sršni byl napsán ve stylu tzv. nového románu, který nedbá na chronologický 

průběh děje, mění často perspektivy vyprávění a nechává čtenáři prostor pro svou vlastní 

interpretaci. V románu Strach brankáře při penaltě se Handke koncentroval na sondu do 

psychiky a vnitřního života schizofrenního Blocha, který se po uškrcení jedné ženy následně 

ukrývá v pohraničním městečku, aniž by ho hrozba možného dopadení nějak zvláště zajímala. 

Tím, že Handke popisuje jeho narušené způsoby vnímání, stává se předchůdcem stylu 



popisujícího vnitřní život postavy, tzv. „novou subjektivitu“ (Neue Subjektivität), tedy směru, 

který se uchytil především v 70. letech v Německu u autorů jako Hermann Lenz nebo Peter 

Schneider.  

Wolfgang Bauer debutoval začátkem 60. let absurdními dramaty ovlivněnými 

existencialismem po vzoru Eugène Ionesca (Der Schweinetransport, 1961), či Jean Paul 

Sartra (Batyscaphe 17-26 oder Die Hölle ist oben, 1961; česky uvedeno v rámci scénického 

čtení v roce 2009 v Divadle Na zábradlí pod názvem Batyskaf aneb Peklo je nahoře).      

V letech 1962-63 šokoval Bauer radikálním experimentem s literárním žánrem dramatu 

ve svých Mikrodramatech, krátkých hrách, které zcela pohrdají zásadami klasické 

Aristotelovy dramatické koncepce. Již zde se objevuje záliba Bauera v surrealistické 

a žertovné záměně reality s fikcí a snaha o syrové převracení skutečnosti a různých klišé, 

která se objevují i v jeho „neorealistických“ dramatech Party for six (1964), Magic Afternoon 

(1967) a Change (1969). Zde dochází ke ztrátě a následnému zpětnému nalézání vlastní 

identity u všech postav a až existenciálně sociálně-kritickému pohledu na společnost. Tato tři 

dramata nesmí být však v tomto ohledu podobně zjednodušována, jedná se pouze o pokusy 

Bauera o uchopení realističtější látky a zkoušku něčeho nového.  

Společným cílem avantgardy byla tedy snaha více či méně provokovat a šokovat a tím 

radikálním způsobem prolomit očekávání recipienta. Ukázat mu, že skutečnost se dá chápat 

zcela neobvyklými prostředky, ať už jazykovými nebo třeba parodií zaběhlých žánrů (např. 

Gerhard Roth a jeho „antikriminální“ romány) a aktivně ho zapojit do díla. Handke i Bauer si 

často v pozdější tvorbě vzali již existující formu, na které demonstrovali své pojetí a obraceli 

ji naruby. 

Tato práce dokázala, že přes snahu státních orgánů o konzervativní stabilizaci rakouské 

literatury po roce 1945, se právě v Rakousku objevila s nebývalou silou nová a minulostí 

nezatížená generace autorů, jejichž radikální potenciál chápání umělecké tvorby vyvrcholil 

v 60.letech 20.století. Ačkoli tento potenciál od let 70. spíše ubýval na intenzitě, přesto tito 

autoři zásadním způsobem ovlivnili literaturu v Rakousku a její nazírání v zahraničí. 

Vyvrcholením těchto snah rané fáze avantgardy bylo založení autorské organizace GAV 

(Grazer Autorenversammlung) ve Štýrském Hradci roku 1973, která se vymezovala proti 

Vídni jako symbolu zdiskreditované státní politiky a rakouskému PEN klubu. Rok 1973 se tak 

stal oficiálním etablováním avantgardy a završením jejího vítězného tažení v rámci kulturního 

života Rakouska.  

 

 


