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V Praze, 1.9.2015 
Posudek k diplomové práci 

WUNDERLIN, Katja. Erste Phase der DDR-Literatur: Aufbauliteratur 1949-1956. Praha: FF UK, 

2015, 81 S. 

Předložená diplomová práce si klade za cíl pojednat o první fázi literatury DDR, známé 

pod označením „Aufbauliteratur“. Tím je dáno nejen časové vymezení do cca poloviny 

padesátých let 20. století, ale také tematické vymezení: literatura, jež se dle ideologů 

komunistického státu měla bezprostředně podílet na budování nové společnosti, nového 

člověka. Literatura DDR se po letech (snad přirozeného) upozadění po roce 1990 stala 

v poslední době předmětem intenzivnějšího zájmu literárních historiků; hledisko vztahu 

literatury a státní doktríny zde zpravidla hraje roli, ovšem zohledňovány jsou i další aspekty. 

 Práce je smysluplně rozvržena, po skice politicko-historického pozadí následuje 

kapitola shrnující hlavní tendence literatury na území sovětské okupační zóny a první fáze 

DDR. Proti informacím zde podaným nemám v zásadě námitek (s výjimkou přece jen hodně 

reduktivního referování o recepci „exilové literatury“ bez udání stěžejních jmen či děl, s. 19), 

spíše váhám, zda tato pasáž, jež pro čtenáře se zájmem o dějiny německé literatury může 

obsahovat mnoho známého, popř. opakuje fakta pojednávaná v mnoha příručkách, musí 

zahrnovat čtvrtinu diplomové práce.  

 Jádrem práce je rozbor pěti románů, jež spadají do subžánru „Produktionsromane“. 

Zcela souhlasím s uchopením tohoto žánru jako reprezentativního pro celou periodu, toto 

zaměření práce by nejlépe mohlo být signalizováno již v názvu. Zvolená díla - Eduard 

Claudius a jeho Menschen an unserer Seite, Hans Marchwitza s románem Roheisen, Elfriede 
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Brüning a její Regine Haberkorn, korpusu Unser Kumpel Max, der Riese Jana Koplowitze und 

Harry Thürk s románem Die Herren des Salzes – možná nepatří mezi autory dnes v tomto 

kontextu nejčastěji zmiňované. V tom ovšem možná vězí jeden z hlavních přínosů práce – 

vůbec připomenout, že a proč tito autoři byli pro tuto periodu stěžejní. Jejich výběr nicméně 

mohl být v úvodu explicitněji okomentován.  

 Největší prostor je věnován Eduardu Claudiovi, diplomantka zevrubně pojednává 

látku, vznik románu, jeho formální rysy, protagonisty a dějiny recepce. Důležité je zdůraznění 

koncepce objektivního vypravěče, byť bych vynechal nicneříkající větu, která nakonec platí o 

všech textech: „Der Erzähler ist eine Brücke zwischen dem Leser und der Romanwelt.“ (S.31) 

Podobných vyjádření naštěstí v práci není mnoho. Další texty pak jsou představeny 

v důvtipné architektuře práce ve vztahu ke Claudiově žánrově konstitutivnímu textu.  

 Proti detailně, pečlivě a velmi přesvědčivě provedeným analýzám jednotlivých 

románů nemám námitek. Celkově ovšem podle mého názoru přece jen až příliš převažuje 

„souhled“ s tím, jaké funkce a úkoly literatuře či konkrétním dílům připisovali autoři nebo 

kulturněpolitická linie vedení státu. Výhled, kam by bylo snad možné práci dále rozvíjet, bych 

tedy viděl právě v kritickém čtení toho, co v oficiálně deklarovaných účelech literatury 

nezaznívalo: že totiž sloužila státu totalitnímu, jenž udržoval svou moc rozmanitými formami 

násilí. Že a jak byla literatura součástí tohoto násilného aparátu, by bylo možné snad ukázat 

důslednějším čtením „proti srsti“.   

Práce je psána kultivovaným stylem, jazykové chyby se omezují na zjevná 

přehlédnutí. Formálně ruší jen občasné zařazení krátkých jednovětných odstavců, jež by 

z hlediska textové syntaxe bylo možné spojit s kotextem.  

 S ohlednutím na dílčí hodnotící komentáře, vyslovene výše, shrnuji, že diplomantka 

předložila zdařilou práci jednoznačně obohacující současnou odbornou diskusi o literatuře 

někdejší DDR. Proto ji bez výhrad doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně (1). 

Štěpán Zbytovský, Ph.D.  


