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Tématem rigorózní práce je raná experimentální tvorba Petera Handka (*1942) a 
Wolfganga Bauera (1941–2005), na níž je dokumentován a analyzován výrazný vzestup tzv. 
avantgardního proudu v rakouské literatuře, obecně datovaný založením tzv. Forum 
Stadtpark, mladého uměleckého sdružení ve Štýrském Hradci, které v průběhu šedesátých let 
zásadně ovlivňovalo rakouský literární život a výrazně se vymezovalo proti převládajícímu 
oficiálnímu literárnímu proudu, charakterizovanému jednak důrazem na modernistickou 
tradici v linii velkých vypravěčů Roberta Musila, Hermanna Brocha, Stefana Zweiga či 
Josepha Rotha, obětí Hitlerova „anšlusu“, jednak neblahou symbiózou „vlastenecké“ a 
triviální literatury, zastoupené autory, kteří zhusta kolaborovali s fašistickým režimem a 
kterým se v poválečné době, v níž vlivem zavádějící proklamace o Rakousku jako „první 
Hitlerovy oběti“ nedošlo k řádné ideologické očistě, podařilo obsadit nejvýznamnější 
kulturně-politické pozice. To odsoudilo nekonformní literární směřování v prvních 
desetiletích po skončení války do role literárního i společenského outsidera, ať už se 
v padesátých letech týkalo literátů z Vídeňské skupiny kolem H. C. Artmanna, vídeňských 
akcionistů z okruhu Hermanna Nitsche, či výrazných experimentátorů Ernsta Jandla či 
Friederiky Mayröckerové. Až skupina mladých literátů, divadelníků, hudebníků a malířů, 
seskupených kolem kavárny Stadtpark ve Štýrském Hradci, prorazila cestu avantgardnímu 
experimentování, které se zprvu, přesně v duchu rakouské tradice jazykové kritiky 
Mauthnerovy, Wittgensteinovy, Hofmannsthalovy či Krausovy, projevilo útokem na jazyk. 
Bylo doprovázeno útoky „rozhněvaných mladých mužů (i žen)“ na literární a kulturně-
politický establishment, které nicméně v průběhu šedesátých let nepřerostly do obecné 
nespokojenosti literatury s politickou situací, jako tomu bylo v sousední NSR, ale v estetické 
rovině se zaměřily na kritiku jazyka jako nedostačujícího komunikativního prostředku 
v moderní společnosti. Sociálního rozměru společenské kritiky pak o něco později nabyla 
jedna odnož této avantgardy, která v sedmdesátých letech vyústila v kriticko-realistickou 
levicovou literaturu a od avantgardního experimentu se odpoutala. 

 
Předkládaná práce je fundovaná s přehledným výkladem jednotlivých fenoménů a 

přesvědčivými analýzami vybraných experimentálním děl Handkových a Bauerových. 
V první kapitole popisuje autor hlavní tendence rakouského literárního vývoje od oficiálně 
podporované literatury, oné tzv. austriakische Renaissance (jeden její proud pracovně nazval 
konzervativní, druhým jsou oni modernističtí autoři, kteří navazují na tradici velkého 
vyprávění a přitom se nezříkají některých forem experimentu), po literaturu experimentu. 
Autor pracuje nejen se srovnáním literárně-politického a uměleckého vývoje v Rakousku i 
sousedním západním Německu, ale snaží se o krátké podchycení dvou set let rozdílného 
literárního vývoje, daného specifickým historickým vývojem Rakouska jako katolické 
německé velmoci v jeho souboji s mohutnějším protestantským pruským rivalem, ve kterém 
nakonec podlehlo, věnuje se experimentální jazykové linii od počátku 20. století po 
Vídeňskou básnickou skupinu a štýrskohradecké experimentátory, jen tam vždycky vypadá 
Fritz Mauthner (poprvé je o něm zmínka až ve srovnávací kapitole o Handkovi a Bauerovi na 
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s. 110). Jen v úvodní kapitole této velmi dobré práce se lze pozastavit nad některými 
zkratkovitými tvrzeními, která předkládám při obhajobě jako témata k diskusi: 

1) V čem spočíval rozdíl v NSR a v Rakousku při pokusech o navázání na literární 
tradice doby před vítězstvím nacismu a před „anšlusem“? Jak se k zemi svého 
původu stavěli spisovatelé-emigranti, pokud zůstali naživu? Právě ve vztahu 
k proklamované návaznosti rakouské poválečné literatury na své tradice před 
rokem 1938 (neexistence tzv. nulté hodiny) tu vznikají závažné otazníky. 

2) Do jaké míry je správné tvrzení, že Rakušané hledali po 2. světové válce 
především svou národní identitu, když víme, že spory o rakouskou identitu v celé 
šíři tohoto pojmu trvaly už od šedesátých let 19. století a vrcholily ve slavných 
Hofmannsthalových esejích z první světové války a bezprostředně po ní (s. 9nn)? 

3) Barokní tradice rakouské literatury je nezpochybnitelná, těžko obhajitelné je však 
tvrzení, že v jejích šlépějích kráčí třeba Adalbert Stifter či další autoři tzv. 
biedermeieru. Jejich vzory byl spíše osvícenský empirismus a sentimentalismus (s. 
12nn.). Jak je to vlastně s touto literaturou v rakouské tradici, odkud si vysvětlíme 
náhlý zájem experimentátora Handka právě o Stifterova díla? 

 
Kapitoly druhá a třetí (Tendence v rakouské poválečné literatuře a Štýrskohradecká 

avantgarda) obsahují krátké medailónky (s. 17-20; 22-28; 41-48), jimiž autor chtěl zhodnotit 
svou důkladnou rešeršní práci. Co bylo v diplomové práci přínosem a důkazem autorovy 
erudice, je v kontextu rigorózní práce nakonec redundantní, encyklopedický ráz argumentace 
narušuje celkově výborný dojem z obou kapitol, analyzujících společenskou situaci v zemi, 
vznik a vývoj avantgardy ve Vídni a Štýrském Hradci, její stabilizaci a institucionální 
ukotvení, vzájemný vztah mezi oběma středisky (s. 36nn.) i proklamované principy (s. 48nn.) 
velmi podrobně, systematicky, erudovaně, s vlastním kritickým pohledem a s polemickým 
argumentačním nábojem (výborná je pasáž o Greinerovi, s. 12).  

 
Vlastní kapitoly o Handkovi a jeho „mluvených hrách“, o Bauerovi a jeho 

„mikrodramatech“ i o jejich vzájemném srovnání se opírají o důkladnou znalost pramenů i 
sekundární literatury, jsou provázeny vlastními postřehy a komentáři. Autor dochází ke 
správnému závěru (s. 113), že oba významné autory, z nichž jeden dosáhl světového věhlasu, 
druhý významem nepřekročil hranice německého jazykového prostoru, kromě celoživotního 
přátelství spojovala touha po provokaci experimentálními dramatickými prvotinami a útoky 
na rakouský provincialismus, projevující se spíše jazykovou kritikou u Handka a 
ironizováním formy u Bauera. Bauer tomuto způsobu se silnými vlivy dadaismu, absurdního 
divadla a existencialismu zůstal věrný až do smrti, Handke provokaci formou nahradil 
postupně provokací způsobem zachycování reality, chtělo by se v jeho případě nesprávně říci 
provokací obsahem. 

 
Některé drobné připomínky:  

- Literatury NDR a NSR se oddělily nikoli roku 1947, ale až se vznikem obou států 
rozdělením okupačních zón roku 1949 (s. 127). 

- Rakouská avantgardní literatura není součástí německých literárních dějin, ale 
literárních dějin německy mluvících zemí (s. 127). 

- ÖVP nebyla nově založenou stranou, ale důstojnou pokračovatelkou křesťanských 
sociálů, provázejících politické dějiny Rakouska od posledních desetiletí monarchie – 
stejně jako jí není SPÖ (s. 127). 

- Není příliš vhodné používat výraz Štýrská skupina, když se jedná o skupinu výlučně 
ze Štýrského Hradce, tedy Štýrskohradeckou skupinu (s. 128). 
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Rigorózní práce je na velmi vysoké úrovni obsahové i jazykové, proto ji bez výhrad 
doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze 19.04.2012      Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 
 
 
 


