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Jedná se o akuální komparatistický příspěvek k starodávnému tématu Dichtung und Wahrheit, moderněji
řečeno fikce a pravda.  Náročnost i lákavost úkolu spočívá v tom, že se porovnávají dva rozdílné žánry,
psané autorem v politicky zcela rozdílných epochách,  navíc jednou na prahu a podruhé na konci  tvůrčí
dráhy.

Motivace zadání tématu byla do jisté míry pamětnicky subjektivní. Při četbě předsmrtných memoárů (dnes
prakticky zapomenutého mého generačního vrstevníka Josefa Fraise), svědčících s akcentem ukřivděnosti a
marnosti o absurditě doby, jsem k svému údivu rozpoznával docela jiný životní pocit, odlišnou zkušenost,
než  jakou  reprezentovala  v  době  normalizace  dosti  adorovaná  autorova  románová  prvotina  Muži  z
podzemního  kontinentu.  Ta  představovala  vzorově  invenční  naplnění  dobového  ideálu  socialisticky
angažované literatury (havířské prostředí  -  dokonce na základě autentické zkušenosti,  "mužný" pracovní
heroismus,  optimismus,  kolektivismus,  navíc  jako  zpestření  schématu  romantická  niternost  milostně
roztouženého mládí). 

Kontrast mezi mladistvou euforií a pozdní deziluzí je ovšem v životě i v umění celkem banální záležitost.
Ústřední problém, jehož prozkoumání se BP ujala, je podstatně zajímavější a komplikovanější: Posoudit, co
Fraisovy vzpomínky na okolnosti vzniku vlastní románové prvotiny bezděky prozrazují o (dobově poplatné ?
konjunkturální? nevědomé?) stylizaci životní empirie v době tzv. normalizace.

Žaneta  Svobodová  se  ujala  daného  úkolu  se  svěžím  pohledem  dnešní  generace,  nezatížena  osobními
reminiscencemi, s nestranností a důkladností. Nejprve ujasňuje žánrové rozdíly mezi románovou výpovědí a
nonfiktivními memoáry, jež nicméně vždy různým způsobem sledují  subjektivní intenci. V další části práce
čteme dvě samostatná pojednání, jednak o dotyčném Fraisově románu, jednak o koncepci jeho memoárů.
Významové jádro BP po výkladu těchto širších souvislostí pak představuje vlastní komparace (s. 48-70),
dovršená  promyšlenou  tabulkou  zjištěných protikladů.  BP  tak  vyznívá  jako  osobitý  příspěvek k  reflexi
peripetií poválečného českého literárního života.

BP doporučuji k obhajobě.
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