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Román Josefa Akany Zkáza lidství je v kontextu české literatury dílem poněkud záhadným, 

neobvyklým a obtížně zařaditelným. Záhadným už ve vztahu k autorovi – ze života jeho 

předpokládaného tvůrce Josefa Holého známe jen základní životopisná data, jiné beletristické 

dílo zřejmě nenapsal. Neobvyklý je román svým rozsahem (uprostřed dvacátých let a 

v kontextu české literární fantastiky působí zvlášť nápadně), námětem a např. i faktem, že 

autor svůj román sám ilustroval. Obtížná zařaditelnost vyplývá už z toho, že Josef Holý se 

zřejmě nijak neúčastnil literárního života, nehlásil se k žádnému z nových směrů či proudů, 

které právě ve dvacátých letech minulého století intenzivně utvářely směřování a tendence 

české literatury.  

 To však neznamená, že Zkáza lidství představuje v domácím kontextu nějaký „bludný 

kámen.“ Právě naopak: výraz v ní nachází mnohé z toho, co je pro dobu poválečné desetiletí 

nejcharakterističtější. Počínaje už samotným utopicko-apokalyptickým námětem zařazuje se 

do linie utopické prózy jako její integrální součást. Ústřední postava vědce, který se aktivně, 

prostřednictvím svých vynálezů pokouší změnit budoucnost lidstva, nebo válečná katastrofa, 

ve kterou jeho snažení ústí, patří vlastně k nejběžnějším námětům literatury tohoto typu.  

Pro autorku bakalářské práce v této perspektivě dvojaké postavení prózy, jíž se 

rozhodla zabývat, znamenalo samozřejmě problém i výzvu. Nutnost najít románu místo 

v českém kontextu samozřejmě nemohla ignorovat (jinak přistupujeme k textu, který 

reprezentuje nějaký směr či tendenci, jinak k textu, který se své době vymyká, jinak 

hodnotíme dílo, které mělo široký ohlas a trvale umělecky inspirovalo, jinak dílo, které trvale 

dlouhodobě zůstávalo stranou čtenářského zájmu, atd.). Na druhé straně bylo od počátku 

zřejmé, že jednoznačně definovatelné místo pro Zkázu lidství v české literatuře vlastně 

neexistuje. Román stojí na hranicích starého a nového, v jednom celku jsou tu sloučeny 

mystické trendy pozdního 19. století, dekadentní obrazy orgií a ošklivosti, ale i 

novoklasicistně ideální etika a estetika počátku 20. století, davové a vražedné obrazy 

ovlivněné zkušeností světové války i svět moderní technické civilizace a dynamický, 

konstruktivistický progresivismus dvacátých let. Integrita románového celku je touto 

mnohostí samozřejmě negativně poznamenána. Autorka s úkolem nějak prózu kontextově 

vymezit zápasila úměrně k její faktické nevymezitelnosti, nakonec poněkud uvázla 

v definicích apokalypsy utopie a dystopie, které jsou ovšem samy o sobě příliš obecné. Tuto 

část její práce hodnotím jako slabší. 

Daleko úspěšnější byla ve druhé a třetí části práce, kde se na základě odborné 

literatury pokusila o samostatný výklad románu a o interpretaci některých jednotlivých 

motivů. Zvlášť klíčová kapitola o tělesnosti přináší řadu zajímavých a původních postřehů o 

vztahu duchovní a tělesné stránky člověka, o jejich vzájemné podmíněnosti a o tom, jak se 

proměny lidského těla mohou zvýznamňovat v rámci fantastické prózy. Autorka dobře 

postřehla, že k tělesným deformacím vede v románu jak odklon k úzce materiálnímu pojímání 



života, tak extrémní zaujetí jeho duchovní stránkou. Velmi nápaditá, byť ne úplně domyšlená 

je také kapitola, v níž se autorka dotýká relací maskulinity a feminity a spisovatelova 

zbožšťujícího pojetí tradičního ženství (a mateřství) jako morálního principu schopného 

proměňovat svět. Genderová neobvyklost takové konstrukce v kontextu doby i žánru je ovšem 

autorkou jen konstatována.  

Apokalyptický závěr románu autorka práce konfrontuje jak s dobovou literaturou 

žánru, tak především s biblickým Zjevením sv. Jana. Ocenění si zaslouží její postřeh, že 

(stejně jako tomu bylo v případě tělesnosti) má i apokalyptická katastrofa v románu vlastně 

dvojí rozměr – hmotný a duchovní. Zcela v souladu s myšlenkovým směřováním románu jsou 

i závěrečné interpretační kapitolky, které se opírají o náboženské, především biblické motivy 

a paralely (např. mezi postavami Dey a Felixe, resp. Evy a Adama – v perspektivě pohledu 

jejich „božského otce“ Veruse). Závěr práce zmiňuje další interpretační možnosti a úhly 

pohledu na neobvyklý text, které zůstaly v rámci bakalářské práce nevyužity. Protože Zkáza 

lidství nabízí skutečně řadu možností čtení a porozumění, doufáme, že autorka bude ve svém 

seznamování s románem dál pokračovat. 

Po faktografické stránce je práce spolehlivá, stylizačně však ne zcela vyrovnaná. Jako 

zvláštní kvalitu hodnotím samostatnost diplomantčina uvažování nad neobvyklým a obtížně 

přístupným textem. Navrhované hodnocení: výborně – velmi dobře. 

 

 

 

 

V Praze 15. 8. 2016       PhDr. Václav Vaněk, CSc.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


