
RALF ROTHMANN 
ZEMŘÍT NA JAŘE /
IM FRÜHLING STERBEN
29|05|2017, 19:00
Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1

www.goethe.de/praha

Autorské čtení a diskuze
Autorenlesung und Diskussion

RALF ROTHMANN 
ZEMŘÍT NA JAŘE /
IM FRÜHLING STERBEN
29|05|2017, 19:00
Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Ralf Rothmann, narozen v roce 1953, patří k nejvýznamnějším německojazyčným vypravěčům své 
generace. Ve svém mnohonásobně oceněném díle rozvíjí panorama nynější doby, které je utvářeno 
střízlivým pohledem na lidi, sociotopy a životní světy, nikoli literárním pohledem na svět. Oproti 
mnoha jiným spisovatelům nepostupuje Rothmann od literatury ke světu, ale naopak od bezprostřed-
ního vyprávění světa k literatuře. Rothmannovy postavy pocházejí ze všech sfér naší společnosti, 
nejsou to žádní hrdinové, ztroskotávají a přežívají – a my na ně nezapomínáme.
Ve svém románu Im Frühling sterben, který v současné době vychází v nakladatelství Argo v českém 
překladu Tomáše Dimtera pod názvem Zemřít na jaře, se Rothmann vrací do posledních měsíců druhé 
světové války. Vypráví neuvěřitelný příběh svého otce a jeho nejlepšího kamaráda, příběh přátelství 
mezi vojáky, kteří jsou vlastně ještě dětmi, příběh, který má strašný konec. Zemřít na jaře je, jak 
poznamenal kritik Thomas Andre, protiválečný román, který snese srovnání s nejlepšími díly tohoto 
žánru, jako je Na západní frontě klid spisovatele Ericha Marii Remarquea a patří k pěti nejlepším ně-
mecky psaným knihám za posledních deset let.
Ralf Rothmann bude číst ze svého díla a diskutovat s Bertholdem Frankem.

Ralf Rothmann, Jahrgang 1953, zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Erzählern seiner 
Generation. In seinem vielfach ausgezeichneten Werk entfaltet er ein vom nüchternen Blick auf Men-
schen, Soziotope und Lebenswelten geprägtes Panorama der Jetztzeit, das im Gegensatz zu vielen 
Schriftstellern in seinem Umfeld nicht vom literarischen Blick auf die Welt, sondern umgekehrt vom 
unmittelbaren Erzählen der Welt in die Literatur führt. Rothmanns Menschen kommen aus allen Sphä-
ren unserer Gesellschaft, sie sind keine Helden, scheitern und überleben, und wir vergessen sie nicht. 
In seinem Roman Im Frühling sterben, der jetzt in der tschechischen Übersetzung von Tomáš Dimter
im Argo-Verlag veröffentlicht wird, greift Rothmann in die letzten Monate des Zweiten. Weltkriegs 
zurück und erzählt die unerhörte Geschichte seines Vaters und dessen besten Freundes, einer Freund-
schaft unter Soldaten, die eigentlich noch Kinder sind, und die fürchterlich enden wird. Im Frühling 
sterben ist, wie der Kritiker Thomas Andre bemerkte, ein Antikriegsroman, der den Vergleich mit den 
Vorbildern des Genres wie Im Westen nichts Neues (Erich Maria Remarque) nicht zu scheuen braucht. 
Ein Buch, das zu den fünf besten deutschsprachigen der letzten zehn Jahre gehört. 
Ralf Rothmann liest und diskutiert mit Berthold Franke.
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