
Ladislav Fuks patří k autorům, kteří přitahují značnou pozornost interpretů; Spalovač mrtvol pak 

k dílům v tomto směru nejatraktivnějším. Šimon Plašil ale ve svém zájmu o toto dílo nalezl dílčí 

aspekt dosud nezpracovaný a jemu věnoval svou bakalářskou práci. Aluze na budhismus jsou v tomto 

díle skutečně hojné a byly vykladači opakovaně konstatovány, nikoli však analyzovány tak soustavně 

a podrobně, jako to činí předkládaná práce. 

Autor se opírá o rozsáhlý seznam literatury z různých oblastí, jež se k jeho tématu, často i dílčím 

způsobem, vztahují. Podává nejdříve základní informace o budhismu a jeho jednotlivých proudech. 

Pak už následuje jádro práce.  V něm autor s neobyčejnou pečlivostí zaevidoval všechna místa 

Fuksova díla, kde je sebemenší zmínka o některém z aspektů budhismu, a dokonce i motivy, jež by 

mohly být implicitní narážkou na něj. Zdálo by se, že tato metodičnost je až samoúčelná, nicméně 

autor dokáže rozlišit, kde jde o podobnost čistě náhodnou, a kde tato souvislost může posloužit 

k zpřesnění sémantiky textu (např. podkapitola Zrcadla). Tam, kde nelze bezpečně rozhodnout, o jaký 

případ se jedná, naznačí možný směr interpretace, ale celou záležitost nechává otevřenou.  

Z Plašilovy minuciózní analýzy vyplývá, že navzdory četnosti odkazů na budhismus nevytvářejí tyto 

aluze v textu Spalovače mrtvol vnitřně koherentní významovou linii díla. Existovala sice afinita 

nacismu ke geografickému prostoru, v němž se budhismus zrodil, ve snaze dokázat árijský původ 

Němců, takže v tomto směru by nemusely být narážky na budhismus náhodné. Jenže text nás k této 

interpretační linii nijak nevyzývá. Plašil navíc přesvědčivě ukazuje, že názory, jež bychom mohly 

chápat jako doklad Kopfrkinglovy inspirace budhismem, se v  Kopfrkinglově vnitřním světě prolínají 

s tradiční křesťanskou věroukou. Plašil to interpretuje jako doklad Kopfrkinglova myšlenkového 

eklekticismu, projev jeho vstřícnosti vůči ideologiím a schopnosti jejich bezmyšlenkovitého přijímání, 

spatřuje v tom tedy autorův charakterizační záměr. Podle mého názoru bychom však tento rys mohli 

vnímat také jinak, a to jako projev dekorativnosti, s níž Fuks vytváří fikční světy svých próz. Plašil se ve 

své práci zmiňuje o Fuksově zálibě v uměleckých předmětech často velmi bizarního rázu, jimiž 

přeplnil svůj byt, jenž se tak stal jakýmsi kabinetem kuriozit, podobným tomu na zámku Kynžvart, 

jehož byl Fuks v jistém období svého života kastelánem. Podobně bizarními dekorativními motivy 

prošpikovává Fuks fikční svět Spalovače mrtvol. Domnívám se tudíž, že odkazy na budhismus, 

bychom mohli vnímat také jako součást oné Fuksovy dekorativní záliby a nehledat v tom žádný hlubší 

smysl. To však po mém soudu nijak nedelegimitizuje pokusy nalézat v tomto rysu díla autorský 

záměr, třeba ten, jejž deklaruje autor této práce. 

Bakalářské práce Šimona Plašila si cením zejména pro její solidnost a systematičnost. Autor na ní 

pracoval dlouhodobě, což mu umožnilo zpracovat téma v heuristické rovině vyčerpávajícím 

způsobem. Jedinou rezervu spatřuji v tom, že se nad zjištěnými výsledky nezamyslel v obecnější 

rovině, v intencích otázek, jež jsem naznačila výše. Bylo by na místě, kdyby tak učinil alespoň při 

obhajobě. Tento aspekt, jejž autor zůstal zvolenému tématu dlužen, vyplývá podle mého názoru již 

z absence podrobnější celkové charakteristiky zvoleného díla v samotném úvodu práce; informace, 

jež tu o něm podává, nepřekračují rovinu elementárního popisu. 

Navzdory tomu považuji bakalářskou práci Šimona Plašila za cenný příspěvek k poznání Fuksova díla a 

plně ji doporučuji k obhajobě.     


