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Posudek na bakalářskou práci  K l á r y  B o č k o v é

Japonsko v díle Joe Hlouchy

Předkládaná bakalářská práce je  věnována obrazu Japonska v prózách a povídkových

cyklech spisovatele, cestovatele a sběratele japonského umění Joe (Josefa) Hlouchy (1881-

1957), jenž v prvních třech desetiletích 20. století dosáhl jisté proslulosti jako popularizátor

japonské  kultury  a  zejména  jako  autor  baladického  příběhu  tragické  lásky  Evropana  a

Japonky v románu Sakura ve vichřici (1905).

Po nástinu Hlouchova života se Klára Bočková zabývá jednak exotismem Hlouchových

próz, jednak koncepcí narativního prostoru, jak ji rozvinula Marie-Laure Ryanová. V popředí

je  otázka  narativní  techniky,  jejím  prostřednictvím  je  diskurzivně  konstituován  narativní

prostor.  Ukazuje  se,  že  Hloucha  spojuje  a  kombinuje  osobní  zkušenosti  se  svými

národopisnými zájmy a znalostmi o Japonsku a japonské kultuře na pomezí cestopisu a fikce. 

V kapitole, v níž se Klára Bočková zabývá exotismem, by bylo užitečné, zmínit alespoň

stručně Hlouchovy obrazy Japonska v kontextu zájmu o exotismus jednak v po-symbolistické

moderně počátku 20. století, jednak ve vztahu k exotismu poetistické avantgardy 20. let,

popř. vzhledem k popularitě cestopisné literatury meziválečného období. Jaká pozice by zde

náležela  Hlouchovým  textům  mezi  cestopisem  a  populární  literaturou?  Víme  např.,  že

architekt a malíř, člen Devětsilu Bedřich Feuerstein, působil v letech 1926-1931 v Japonsku. 

Klára Bočková skicuje ve své práci hlavní motivy Hlouchových próz, jako obraz tradiční

japonské rodiny, motiv třešňového květu, motiv tragické lásky a rituální sebevraždy. Zde se

vztahuje především k pronikavé úvaze filozofa Karla Löwitha (1897-1973) The Japanese Mind

(1943), jemuž šlo zejména o vystižení základních v rozdílů v mentalitě a „národní psychologii“

Japonců a západní civilizace.

Autorka  si  všímá  také  japonských  reálií,  které  se  výrazně  podílejí  na  vytváření

prostorových rámců Hlouchových próz, ať jde již o flóru, faunu nebo předměty, typické pro

japonský  způsob  života.  Integrace  těchto  reálií  posiluje  v  Hlouchových  textech  dojem

autentičnosti  a  –  jak  se  zdá  –,  byl  to  také  tento  prvek,  jenž  ve  své  době  zaručoval

Hlouchovým prózám čtenářský úspěch.

V poslední  (šesté) kapitole se Klára Bočková zabývá prostorovými rámci v Hlouchově

románu Sakura ve vichřici a v jeho povídkových souborech a dochází ke zjištění, že Hloucha

tíhne k idealizaci Japonska a zároveň k černobílé polarizaci evropské kontra japonské kultury,

v čemž by ovšem bylo možné spatřovat projev touhy člověka evropské civilizační moderny na

počátku  20.  století  po „nezkažené“,  původní,  tradiční  kultuře,  notabene  v  době  velkého

zájmu o exotismus.  V  tom možno také spatřovat  „klíč“  k  dobovému úspěchu Hlouchova
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literárního  díla,  spojujícího  cestopisné  vyprávění,  znalosti  sběratele  orientálního  umění,

milovníka a znalce japonské kultury, s fabulací milostných příběhů z exotického prostředí.

Citelným  nedostatkem  bakalářské  práce  Kláry  Bočkové  jsou  stylistické  a  gramatické

lapsy, místy vskutku křiklavé (např. psaní velkých a malých písmen, ale to je jen  pars pro

toto)  a  nezřídka  naivní  formulace  ve  vztahu  k  interpretovaným  textům,  např:  „Autor  v

Zátopě užívá přírody k onomu krasohlednému (sic!)  zobrazení Japonska“ (s. 38). Nebo: „Ve

většině  Hlouchových  děl   je  hrdinkou  hodná naivní  paní  či  milý,  mladý  a  statečný  muž.

Negativní charakterové rysy a jejich potrestání jsou hlavním motivem i v dalších povídkách

této knihy“ (s. 39). Je s podivem, že se takové nedostatky mohou objevovat ještě v závěrečné

práci na konci bakalářského studia.

Na druhé straně bych chtěl jako pozitivum zdůraznit, že Klára Bočková si zvolila neotřelé

a  dosud  nezpracované  téma,  k  němuž  dosud  neexistuje  z  literárněhistorického  a

literárněvědného hlediska relevantní literatura. 

Proto  považuji  bakalářskou  práci  Kláry  Bočkové  –  navzdory  jejím  nedostatkům  –  za

obhajitelnou a navrhuji hodnocení dobře (3).
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