Posudek diplomové práce
Aldous Huxley' s Early Novels ofldeas
Luboš Renner
Práce Luboše Rennera se zabývá třemi ranými romány Aldouxe Huxleyho
Crome Yellow, Antic Hay a Those Barren Leaves. Tyto romány tvoří ucelenou,
byt' jen volně spojenou skupinu a právem jsou pokládány za trilogii. Volba
Luboše Rennera zabývat se právě těmito díly má své zdůvodnění a jeho práci lze
pokládat za studii rané fáze díla A. Huxleyho.
Neméně uvážená je i metoda práce. V úvodní kapitole Luboš Renner uvádí
hlavní znaky "románů myšlenek" (novels ofideas) Aldouse Huxleyho a
konstatuje, že ve všech těchto dílech nejde tolik o zápletky či přesvědčivé
portréty postav, ale daleko více o rozhovory, v nichž jsou vyjevovány myšlenky
a názory jednotlivých postav. Právě tyto mšlenky jsou podstatou Huxleyho
raných próz, které představují zvláštní žánr na pomezi románu a eseje.
Luboš Renner začíná každý rozbor Huxleyho beletrizovaných esejů kapitolkou
o zápletce a postavách, ale v centru jeho pozornosti jsou názory a myšlenky
v nich obsažené. V rozboru Crome Yellow věnuje pozornost nietzscheovské
inspiraci Huxleyho (škoda, že tyto souvislosti nepojednává podrobněji),
v komentáři o Antic Hay vypichuje vztah vědy, víry a umění, který Huxleyho
bytostně zajímal, kapitola o románu Those Barren Leaves končí úvahou o
mystice, která se později stala pro Huxleyho určující.
Solidní, pečlivě uvážená a kompozičně zvládnutá práce vzbuzuje z mé strany
několik připomínek obecnějšího charakteru.
1) Podle mého názoru trpí práce mí~ty popisností, které bylo možno se
vyvarovat,
2) postrádal jsem v ní zařazení Huxleyho do ši.!iích kontext~ické lit~ratury,
včetně kontextů dobových (tady zůstala hodně dlužna úvodní kapitola práce) a
3) především mi v ní schází\autorovo vlast~í hodnoceni}myšlenek a názorů
obsažených v raných prózách Aldouse Huxleyho. Do jaké míry jsou tyto
myšlenky dodnes význa!?1né? V čem vidí Luboš Renner Jejich gřínos a hodnqtu?
Přál bych si,alJy na tuto otázku Luboš Renner odpověděl při veřejné objahobě
práce.
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