
Posudek diplomové práce Jiřího Máchy 
"Barák smrti Jana Weisse." 

Předkládaná diplomová práce Jiřího Máchy, věnovaná analýze povídkového souboru 

Barák smrti Jana Weisse, je rozvržena do tří kapitol. První kapitola se věnuje vybraným 

aspektům recepce Weissovy povídkové knihy, druhá se obrací k literárněhistorickému 

kontextu s důrazem na otázku vztahu Baráku smrti k expresionismu a třetí kapitolu pak tvoří 

stylová a naratologická analýza na pozadí expresionistické poetiky 

V úvodní kapitole se diplomant nejprve věnuje otázkám, jež by bylo lze u takto 

koncipované práce očekávat: rekonstruuje genezi prvního (a dosud jediného kompletního) 

vydání Baráku smrti, načrtává proměny některých povídek publikovaných v poválečných 

výborech a v hutné zkratce podává přehled prvních kritických ohlasů. V dalším výkladu 

recepce Weissova díla však diplomant opouští chronologické podání a usiluje se poválečnou 

recepci, jež je - jak konstatuje - víc než skromná a navíc mnohdy poznamenána ideologickým 

přístupem, uspořádat tematicky, postihnout její základní tendence a témata, soustřeďující se 

kolem tří otázek: vztahu skutečnosti a snu, autobiografičnosti a konečně vztahu sbírky 

k expresionismu. Dodejme, že jsou to také témata, kolem nichž předkládaná práce krouží, 

k nimž se - navzdory onomu rozdělení do tří kapitol - opakovaně vrací a z pozměněného úhlu 

pohledu analyzuje. Již první kapitola naznačuje přednosti i slabiny předkládané práce jako 

celku: výklad v úsilí o vyšší rovinu abstrakce, překračující rovinu evidence a popisu 

literárního faktu, často zadrhává a naráží na neschopnost složité jevy a problémy vyjádřit 

srozumitelněji, což vede k zjednodušujícím zkratkám na straně jedné, . "zaumným" 

komentářům na straně druhé. Obzvláště to platí o těch pasážích, které se rozbíhají k široce 

založeným exkursům do dějin výtvarného umění Gako v podkapitole věnované vizualizaci 

snu), k otázkám fenomenologickým či šířeji filozofickým: paralely a souvislosti jsou mnohdy 

ne zcela průkazné a přesvědčivé, argumentace ulpívá na povrchu. Leccos nápaditého - jako 

kupř. fenomenologický koncept tělesnosti - je tu toliko zmíněno, aniž by byl interpretační 

potenciál těchto fragmentárních vsuvek, exkursí či glos v dalším výkladu rozvinut a 

prohlouben. Logika výkladu působí někdy poněkud svévolně, strukturace a hierarchizace by 

měla být zřetelnější. Za/pod tím vším to však kypí, je cítit poctivý, byť občas poněkud 

bezelstný zápas se zkoumanou látkou. Nejzralejší plody tento zápas vydal nepochybně 

v druhé kapitole, věnované vztahu k expresionismu, a v těch pasážích třetí kapitoly, jež 

analyzují Barák smrti v souvislosti se zobrazovacími modely expresionismu. Tu, opíraje se o 

zažitou a zpracovanou znalost sekundární - převážně zahraniční - literatury k problematice 



eXpreSIOnISmU, nabývá diplomantův výklad Weisse na jistotě, dospívá k řadě zajímavých 

interpretačních postřehů, jež se týkají paralel i rozdílů ve ztvárnění prostoru (připomínám 

hezké místo o roztékání světa, uchopené prostřednictvím principu lokalizace a metamorfózy), 

kauzalitě, klíčových figur a motivů expresionistických děl (nemocní a nemoc, vězni a 

věznění, strach, funkce křesťanské ikonografie), dále narativních aspektů expresionismu, 

expresionistické poetiky ošklivosti a grotesknosti, expresionistického jazyka a v neposlední 

řadě i paralel a rozdílů na obecnější rovině duchovní. Speciální zmínku si zaslouží i pěkná 

podkapitola věnovaná dobovým, expresionistické poetice blízkým ilustracím prvního vydání 

Baráku smrti od Otty Matouška. 

V jedné pasáži, jež usiluje postihnout širší dobové ukotvení estetických projevů 

expresionismu, dovolává se diplomantův výklad podtitulu von Klempererovy studie German 

Incertitudes: Stones and the Cathedral: na straně jedné metafora kamenů symbolizujících 

fragmenty roztříštěného (duchovního) světa, jež se vztahuje jak k výtvarnému projevu 

expresionismu (k jeho jednoduchým formám a výrazným barevným liniím), tak obecně 

k principu fragmentárnosti, na straně druhé symbol katedrály postihující úsilí o novou 

konstituci světa, jeho (duchovní) jednoty. S nadsázkou, již si dovoluji jen na pozadí 

uvedeného literárního obrazu, jeho jednoduchých a přirozeně v lecčems zjednodušujících linií 

a forem, troufám si konstatovat, že jsou tu postiženy i některé z podstatných rysů předkládané 

práce: ambiciózní vzpínání se k celku, jež se však co chvíli zřítí a čtenáři nezbývá než 

z roztroušených kamenů-fragmentů usuzovat na povahu zamýšlené stavby ... 

S touto poznámkou předkládanou práci - jako celek - doporučuji k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit známkou chvalitebně. 

V Hamburku dne 21.1.2010 

n LI PhDr .. pet\Málek, CSc. 

\--L~l c.JW 


