
Recenze disertační práce PhDr. Jany Maroszové „Denn die Zeit ist nahe“. Eschatologie in 

Grimmelshausens Simplicianische Schriften: Zeit und Figuren der Offenbarung, 400 stran. 

 

Kolegyně Jana Maroszová předkládá obsáhlou disertační práci, v níž rozebírá z hlediska 

vyprávěného času a eschatologických názorů cyklus tzv. simpliciánských románů předního 

prozaika německého baroka, H. J. Ch. Grimmelshausena. 

 Práce má jasnou a logicky vyvozenou strukturu a cíl (s. 14-16). Základní tématika je 

ostatně vyznačena již v podtitulu „Čas a figury zjevení“. Disertace se tedy zabývá otázkami, 

které byly odbornou literaturou o Grimmelshausenových simpliciádách občas nadhozeny, ale 

podle autorky nebyly systematicky řešeny (viz s. 18-28 včetně hodnotících rozborů 

významnějších studií). 

Disertace je uvozena rozsáhlým teoretickým pojednáním o pojetí času, jak se 

projevuje v přírodě a jak je chápán v souvislosti se společností, s její historií a především s 

představami o „naplnění časů“, a to jak v raném novověku, tak v dnešní, hlavně teologické 

literatuře. Autorka se v této kapitole zabývá mj. postoji raně novověkého historika, 

spisovatele-umělce a „proroka“ k problematice času a jeho smyslu. 

Jádro práce tvoří detailní analýzy zobrazení času a interpretace jeho významu v 

závažných epizodách simpliciánských děl, s větším důrazem na prvních šest knih cyklu. 

Poukazuje se přitom na signály v textu, které naznačují, že dané místo má skrytý smysl. 

V druhé hlavní kapitole práce jsou rozebírány některé výraznější postavy a dějiště resp. 

situace s alegorickou funkcí (Jupiter, Baldanders, ostrov rajské blaženosti, Mummelsee). 

Autorka na řadě míst interpretuje Grimmelshausenův spisovatelský záměr (stručně řečeno 

podle jejího shrnutí: „dovést jej [tj. čtenáře – V. B.] k lepšímu životu, chápanému jako bytí ve 

věčné blaženosti“ – s. 370.). Na různých místech si všímá mj. i kompozice 

Grimmelshausenova vyprávění a jeho různých dalších názorů, např. zaměření proti nekritické 

recepci četby, satirických prvků, které se občas obracejí i proti hlavní postavě a pod., čímž 

autor chce vést čtenáře k pozornějšímu čtení, uvažování nad knihou a důsledkům pro vlastní 

životní praxi. 

Práce se vyrovnala s problémem, že chronologie Grimmelshausenova vyprávění není 

z hlediska sledu událostí Třicetileté války vždy historicky přesná a správná; autorovi nešlo o 

historickou kroniku, ale o fikcionální zobrazení Simpliciovy složité životní cesty a zobrazení 

času má didaktický záměr (s. 12). Na této cestě hraje hlavní roli boží prozřetelnost, která se 

mnohdy projevuje jako zdánlivá náhoda. Autorka přitom ukázala, že některé příhody, které 

spisovatel sděluje jen jakoby mimochodem, nabývají později na důležitosti v jiných situacích 



a perspektivách. (Zde si můžeme připomenout i Parzivala Wolframa von Eschenbach). Při 

podrobně rozebíraných epizodách upozorňuje autorka často na paralely k biblickým příběhům 

či formulacím. Tyto paralely, ač někdy překvapivé, se v naprosté většině případů ukazují jako 

logické a oprávněné. Někdy se mi zdají přece jen trochu méně pravděpodobné, např. 

Simpliciův příjezd do Hanau (s. 133-136). Tomu, že Simplicius při vyprávění svých životních 

příběhů švédskému důstojníkovi zamlčel, že byl v Hanau bláznem (s. 155 a s. 190), bych 

nepřikládal takovou závažnost jako autorka. Velmi podrobně a přesvědčivě ukázala, že 

podstatné události se odehrávají během tří dnů a mívají někdy podobné obecné schéma děje, 

že části dne – noc, ráno atd. – mají svou symboliku a význam pro počátek či ukončování dějů, 

že podobně je tomu u ročních období, zvláště zimy a léta. Ukončenost či neukončenost 

vyprávění postav v rámci simpliciánských knih vypovídá podle autorky o dosaženém stupni 

vývoje postavy v dané situaci. Až na Kuráž mají postavy možnost pozitivního vývoje. 

Z jinak velmi hutné a sevřené práce se podle mne trochu vymykají oddíly 4.3.4.2. 

„Der Teutsche Held und sein Schwert“ (s. 311-318) a 4.4.3 „Ohne Erbsünden: Präadamitem“ 

(s. 344-350). Ačkoliv i v nich dospívá autorka k důležitým závěrům a prokazuje svůj velký 

rozhled po teologických diskusích 17. století, přece jen se místy až příliš vzdaluje od tématu, 

zvláště výklad o Rolandovi a jeho meči je málo vztažen ke zkoumané dílčí problematice dané 

podkapitoly. 

Dosažené výsledky analýz jsou velmi dobře shrnuty na s. 350-366 a ve zhuštěné 

podobě i v trojjazyčném resumé (v českém resumé jsou hlavní závary na s. 370-371).  

 Na práci oceňuji důkladnou znalost Grimmelshausenových románů, pečlivé čtení 

(„close reading“), podrobné analýzy textu i uvážlivé formulování závěrů. Ty nejsou 

vyslovovány vždy apodikticky, ale někdy jako možné resp. jedny z možných. Autorka si je 

velmi dobře vědoma komplikovanosti Grimmelshausenova díla, různých možností přístupu 

k němu, i toho, že řadu epizod lze kvůli jejich nejednoznačnosti interpretovat různým 

způsobem. Přitom autorka nespouští se zřetele vytyčená hlediska zkoumání a svůj hlavní 

zorný úhel.  

Autorka prokázala suverénní znalost Starého i Nového Zákona, četných filozofických 

a teologických spisů 16. a 17. století a velmi rozsáhlé sekundární literatury o zkoumaném 

autorovi, o chápání času i o pojetí Kristova příchodu, a to jak z dnešního teologického 

hlediska, tak z diskusí raného novověku. V téměř nepřehledné, početně a tématicky rozsáhlé 

sekundární literatuře o Grimmelshausenově tvorbě se dokázala orientovat a k jednotlivým 

pracím a myšlenkám v ní obsažených zaujímatá uvážlivá stanoviska (souhlasná, doplňující i 



protichůdná). Je třeba také ocenit vyspělý vědecký jazyk, jímž je práce napsána, a 

samozřejmě bezvadnou němčinu. 

K obhajobě bych měl především dotaz, jak autorka chápe pojem „topos“ a v jakém 

vztahu jej vidí k pojmu „motiv“. 

Rád konstatují, že disertace je originální, tématicky a metodologicky přínosná.  

Předloženou disertační práci Jany Maroszové chápu jako vynikající a jednoznačně 

doporučuji, aby byla přijata k obhajobě.  

Podle mého názoru by si disertace zasloužila ocenění fakulty. Lze předpokládat, že 

práce bude jako celek publikována a přispěje k mezinárodní vědecké diskusi o myšlenkové 

problematice Grimmelshausenových simpliciánských spisů. 

 

V Českých Budějovicích 19. 8. 2011 

 

       prof. PhDr. Václav Bok,CSc., 

       recenzent disertační práce 


