
Abstrakt  

 

Předložená disertační práce podává analýzu pěti románů a jednoho prozaického fragmentu 

německého spisovatele Wolfganga Koeppena (1906-1996). První část disertace je zaměřená 

na Koeppenovu tematizaci fenoménů moderny a vědomí moderního člověka. Ve druhé části 

zkoumám existenciální dimenzi Koeppenových románů a pokouším se je zasadit do kontextu 

existencialistického diskursu, který měl značný vliv na vznik a etablování tzv. 

existencialistické literatury. Disertační práce vychází z pozorování, že Koeppenovy romány s 

texty existenciálních filosofů a existencialistických autorů spojuje téma problematiky lidské 

existence a situace člověka v historické realitě moderny.  

Disertace zařazuje Koeppenovy romány jakožto texty náležející k literární moderně do 

tematického komplexu reflexe moderny. Je pro ni určující okolnost, že tyto romány kriticky 

reagují na racionalistickou modernu. Následně se zabývá vybranými topy, které představují 

literární ztvárnění krizových fenoménů moderny a moderního vědomí, k nimž patří deficit 

smyslu, ztráta utopie nebo krize individuálního subjektu. V kontextu moderny je 

interpretována též melancholie Koeppenových protagonistů, která mj. poukazuje na jejich 

nespokojenost ve zmechanizovaném moderním světě a vytváří živnou půdu pro zachycení 

metafyzického bezdomoví moderního člověka. První část disertace uzavírá kapitola věnovaná 

topu moderní ženy. 

Druhá část disertační práce analyzuje, jak romány Wolfganga Koeppena zpracovávají 

elementy existencialistického diskursu. Tento záměr vychází z komparatistické teze Angeliky 

Corbineau-Hoffmannové, podle níž literatura představuje polyvalentní systém, který 

umožňuje různá přiřazení. V případě textů Wolfganga Koeppena je očividné, že je lze ukotvit 

v širším kulturním kontextu existencialistického diskursu.  

V Koeppenově poválečné trilogii nabývá centrálního významu zobrazení druhé světové 

války, krizových symptomů poválečné doby a znejistění moderního člověka prostřednictvím 

existencialistického diskursu. Ve všech třech románech trilogie je artikulován „prožitek 

dějinnosti“, který tvoří ústřední kategorii v myšlení Jeana-Paula Sartra. Spřízněnost 

Koeppenových textů s existencialistickým diskursem dokládají pojmy převzaté z tohoto 

diskursu, obdobné obrazy světa a analogické reflexe. Očividně existencialistického ražení 

jsou topy vrženosti a časovosti, seberealizace a sebeztráty, solidarity a angažovanosti, 

absurdity, revolty a mezních situací. V reflexích Koeppenových postav se dají najít explicitní 

odkazy na Sørena Kierkegaarda, Martina Heideggera a na postulát nicoty Jeana-Paula Sartra. 

Roman Skleník vykazuje intertextuální aluze na Sartrův román Nevolnost. S texty Sørena 



Kierkegaarda Koeppenovy romány spojuje uchopení problematiky zoufalství, estetické, etické 

a náboženské existence, s Jaspersem, Marcelem a Heideggerem Koeppenův vypravěč sdílí 

kritický pohled na modernu, nedůvěru k technice a ke kulturnímu průmyslu. Stejně jako v 

textech Sartra, Camuse a existenciálního myslitele Jeana Améryho se v románech Wolfganga 

Koeppena vyskytuje motiv sebevraždy, který disertace pojednává ve spojitosti s otázkami 

determinovanosti a svobody lidského jedince.  

 


