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Literatura NDR je historicky uzavřenou epizodou jedné části německy psané literatury 

ve 20. století. Po zániku tohoto státu (existoval v letech 1949 až 1990) splynutím s mocnějším 

západním sousedem této po válce do dvou protichůdných evropských společenských systémů 

rozdělené mocnosti je NDR dnes již pouhou součástí literární historie. Jestliže se diplomová 

práce, vzniklá čtvrtstoletí po rozpadu tohoto státu, zabývá dokonce první fází jeho literárního 

vývoje, svědčí to jisté trvající přitažlivosti tohoto literárního fenoménu, který může souviset i 

s momentálním společenským klimatem či sociálněpolitickými preferencemi. Předložená 

diplomová práce se zabývá tzv. Aufbauliteratur, pro kterou má čeština přiléhavý výraz 

„budovatelská literatura“. V NDR to bylo první období tzv. budování socialistické společnosti 

od vzniku tohoto státu ze Sovětské okupační zóny v říjnu 1949 až do roku 1956, 

přelomovému roku v dějinách středo- a východoevropských komunistických režimů. 

Diplomantka se v ní věnuje několika historickým, společenským a ideologickým aspektům 

ovlivňujícím vznik této literatury na německém území a její průběh dokládá interpretacemi 

pěti zvolených literárních textů z let 1951-1956. Vlastní analýza se pokouší odpovědět na 

otázku,  
wie diese damalige Realität in der Literatur verarbeitet wurde, wie die Schriftsteller sich mit 

den Anforderungen auseinandersetzten, in wie weit die Wirklichkeit überhaupt wiedergespiegelt und 

wie diese Literatur in der Gesellschaft reflektiert wurde. Als Grundlage für diese Analyse dienen fünf 

Produktionsromane – Eduard Claudius Menschen an unserer Seite, Hans Marchwitza Roheisen, 

Elfriede Brüning Regine Haberkorn, Jan Koplowitz Unser Kumpel Max, der Riese und Harry Thürk 

Die Herren des Salzes. […] Claudius wurde gewählt, weil das Werk nicht nur das meistdiskutierte 

war, sondern auch eine herausragende Rolle in der Aufbauliteratur spielte. Es ist der erste Roman 

dieser Art, der ebenfalls eine wegleitende Position für die nachfolgenden Werke der 

Produktionsliteratur hatte. Deshalb steht er an zentraler Stelle und wird am ausführlichsten analysiert 

und beschrieben. Die Wahl der Werke von Marchwitza a Koplowitz wurde wegen der konzeptionellen 

Unterschiede im Aufbau, Konzept und Struktur getroffen. Brünings Roman wurde ausgesucht, nicht 

nur weil es ein Betriebsroman ist, der aus der Perspektive einer Autorin geschrieben wurde, sondern 

weil auch der Held des Geschehens eine Frau ist. Der Roman von Thürk wurde in Auswahl 

genommen, da es sich um einen der letzten Betriebsromane handelt (s. 7-8). 

Předesílám, že diplomová práce je vyvážená, logicky strukturovaná se zajímavými 

výsledky, která školiteli ulehčuje její posuzování. Diplomantka pracovala naprosto 

samostatně, sama si téma vybrala, vyhledala náležitou primární a sekundární literaturu a živě 

o tématu během četných konzultací debatovala.  

Vznikla tak ojedinělá práce tématem a jeho zpracováním, která v této podobě nebude 

mít v současné době obdoby ani v samotné německé germanistice.  

Práce se zabývá analýzou pěti textů z oblasti tzv. budovatelské literatury pěti autorů 

literatury NDR – románu Eduarda Claudia (1911-1976) Menschen an unserer Seite (1951), 

románu Hanse Marchwitzy (1890-1965) Roheisen (1955), románu Elfriede Brüning (1910-

2014) Regine Haberkorn (1955), kratších povídkových textů a črtů Unser Kumpel Max, der 

Riese (1954) Jana Koplowitze (1909-2001) – tady podotýkám, že nejde o román, jak 

diplomantka v úvodu chybně uvádí (s. 7) - a románu Harryho Thürka (1927-2005) Die Herren 

des Salzes (1956) - vzniklých v rozmezí let 1951 až 1956, tedy dobových autorů a jedné 

autorky, kteří nepatří k obecně nejznámějším jménům literatury NDR. Počátkem padesátých 



let minulého století to však byli autoři klíčoví. Románu Eduarda Claudia je věnován největší 

prostor, neboť toto dílo bylo rozhodujícím dílem budovatelské literatury NDR a navzdory 

ideologicky motivovanému kritickému dobovému přijetí (viz s. 45-46) i pozdějšímu 

opatrnému přístupu socialistické marxistické kritiky patří do kánonu literatury NDR pro 

netradiční zachycení přerodu člověka staré doby v člověka moderního pomocí vlastní, nikoli 

svrchu stranickou ideologií řízené motivace.  

 Svému zadání práce dostála bohatě. Úvodní kapitoly jsou věnovány historické a 

literárně-historické problematice poválečné epochy. Diplomantka přehledně probírá vývoj 

poválečného Německa k jeho rozdělení i proměnu literárního paradigmatu v nově vzniklé 

NDR. Část výkladu věnuje i vztahu exilových autorů k NDR, novým vzorům ze sovětské 

literatury a teoretickému sporu o formulaci socialistického realismu, který byl v NDR živější 

než v ostatních socialistických zemích kvůli silně filosoficko-teoretické tradici německého 

myšlení. Vlastní kapitola o Claudiově románu a následující srovnávací kapitola s ostatními 

texty budovatelské literatury názorně sledují metodologické vymezení a nemám, co bych 

k nim dodal. Závěr práce zásadně shrnuje její výsledky a je přesně zformulován.  

 

Jazyková stránka diplomové práce: Stylisticky velmi vyrovnaná práce je napsána 

výbornou němčinou, jíž po stylistické stránce nelze nic vytknout, po gramatické překvapí 

určité prohřešky, především tvrdošíjná záměna předložek an a auf, které jsem vyznačil 

v práci. 

 

Hodnocení: Diplomová práce Katji Wunderlin je podle mého názoru výbornou 

samostatnou prací s přesně vymezeným cílem, přesvědčivými argumenty a výborně 

zvládnutým poznámkovým aparátem. Přesvědčivý je i seznam sekundární literatury. 

 

 Závěr: Diplomová práce splňuje všechny požadavky na diplomovou práci kladené, 

k obhajobě ji doporučuji bez výhrad a navrhuji zámku výborně (1). 

 

 

V Praze 26.08.2015       Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 

 

 

 


