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Téma Plašilovy BP implikuje dvě základní otázky a rovněž dva rozdílné metodologické přístupy: (1) Jaký
byl  vztah  L.Fukse  k buddhismu,  z  jakého pretextu svou buddhistickou rétoriku v  novele  inspiroval,  co
novela vypovídá o buddhismu.  Tento přístup připomíná tradiční pozitivistickou vlivologii, přičemž pisatel
správně  reflektuje,  že  "buddhismus  není  ústředním  tématem"  (23)  tohoto  díla.  (2)  Odlišná,  literárně
specifičtější  ba  podstatnější  otázka zní:  Jakou funkci  mají  buddhistické motivy ve významové výstavbě
celku, zejména čemu slouží při charakteristice titulní postavy. Tento druhý přístup je sémiotický.  Dáva šanci
přispět pomocí specifického klíče k pochopení smyslu, originality, provokující absurdity Fuksovy novely. 

V řešení BP se podle mého názoru oba uvedené přístupy poněkud prolínají, překrývají, z některých formulací
však  cítíme,  že  na  úkor  poznávacího  potenciálu  své  práce  pisatel  nereflektovaně  akcentuje  přístup
"vlivologický" na úkor sémiotického. 

V  závěru  pisatel  kupř.  tvrdí,  že  "Kopfrkingl  přiřadil"  k  buddhismu  negativní  konotaci  spojující  jej  s
nacismem. Toto tvrzení ale přesněji vzato odporuje fikční pravdě dané postavy i celé novely.   Kopfrkingl
buddhismem smrt (vraždění) ze svého pomateného úhlu ospravedlňuje, což vůbec neznamená, že jej tím
snad zamýšlí diskreditovat resp. že jej dokonce diskredituje autor.  Negativní překódování tedy vyplývá z
hlubší významové strategie než nese postava, je dána celkovým smyslem Fuksovy varovné vize.  

Nedorozumění by pomohl předejít  aspoň stručný výklad díla a hlavní postavy v kontextu celku, který v
práci  postrádáme.  Postava  nekrofilního  psychopata  Kopfrkinkla  tematizuje  mentalitu  zla  jako  nikoli
primitivního, ale sofistikovaného světonázorového postoje. Prostřednictvím této eticky i psychicky defektní
filozofující postavy dílo demonstruje, jak lze překroutit (zneužít) náboženskou moudrost k zrůdným cílům.
Zároveň, z komparatistického pohledu, se jedná o unikátní  umělecké využití buddhistické rétoriky a tradice
k zastírání a zároveň k demaskování vražedné ideologie.   

Ačkoli  pisatel  v  závěru  prohlašuje,  že  "nejdůležitějším poznatkem práce"  je  určení  hlavního  textového
pramene,  z něhož Fuks čerpal  formulace a  znalosti  o  buddhismu,  myslím,  že  přínos  spočívá rovněž ve
zkoumání toho, jak autor využil buddhistickou rétoriku, tj. náboženskou filozofii svého druhu, k zobrazení
rozporu mezi navenek ušlechtilou teorií a zrůdnou praxí, jenž provází (nejen) nacismus. "Kuriózní a zřejmě
ojedinělá spojitost"  víry v nadřazenost árijské rasy s buddhistickým učením o nenásilí, na kterou pisatel
výstině jen jakoby mimochodem upozorňuje (26), ukazuje totiž k rozhodující ideověestetické kvalitě díla.

Práce,  přehledně  strukturovaná  a  solidně  poučená  v  sekundární  literatuře,  vyniká  detailními  znalostmi
problematiky,  odhaluje  autorův pretext,  zasvěceně  v  duchu  svého vedlejšího  studijního  oboru  i  nového
historismu zapojuje  do výkladu znalosti  biografické i  dalších reálií  (tibetský jazyk a  kultura,  nacistická
symbolika,  drogy aj.),  důvtipně  porovnává  rozdíly mezi  duchem buddhismu a  jeho  vědomě  posunutým



významem ve  Fuksově  díle  i  rozdíly  mezi  novelou  a  filmovou  adaptací.  Přesně   vystihuje  stylové  a
významové  kvality  díla  -  dvojznačnost,  černý  humor,  sarkasmus.  Oceňuji  rovněž,  že  při  interpretaci
některých  detailů  (gong,  jména,  morfium  místo  kokainu)  pátrá  po  autorském  záměru  s  vědomím
nejednoznačnosti a tedy bez nároku na definitivní řešení. 

Pečlivou práci kazí na některých místech nezkorigované překlepy (9, 10, 12, 18, 24, 33, 36, 45), Židé v
etnickém významu  jsou psáni nejednotně, někdy s velkým, jindy s malým písmenem. V literatuře předmětu
by  bylo  možno  doplnit  kulturněhistorickou  syntetickou  publikaci  F.  Lenoira  Setkávání  buddhismu  se
Západem (2002/ 1999).

BP Šimona Plašila považuji přes dílčí připomínky za seriózní a kultivovaný výkon, plně ji  doporučuji k
obhajobě.

V Praze dne 3. 5. 2015                                                     Josef Peterka
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