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Práce Kláry Bočkové Japonsko v díle Joe Hlouchy otevírá zajímavé téma vztahu  soudobé české 

literatury k exotickým tématům. Autorka si vybrala ve své době velmi populární texty Josefa 

(Joe) Hlouchy, které v širším měřítku a svým způsobem vlastě poprvé využily témat a motivů 

z japonského prostředí v populární české beletrii.  

Práci autorka rozvrhla do několika oddílů. Nejprve představuje Joe Hlouchu jako 

„zapomenutého spisovatele“, čili věnuje se krátkému představení životních křižovatek a 

klíčových prací. Zde vyvstává otázka, do jaké míry rozumět slovu „zapomenutý“, pro koho ze 

čtenářů je zapomenutý, pro koho opomíjený, pro koho součástí historického kánonu. 

Každopádně je ale třeba konstatovat, že pokud autorka bere za svou tezi o „zapomenutosti“ 

tohoto autora, jistě by stálo za to, více osvětlit jeho místo v soudobé literární a kulturním 

životě, například i tím způsobem, že by zmínila řadu životopisným či výkladových prací, které 

jsou Hlouchovu dílu věnovány, ať je to např. publikace J. V. Šmejkala Milenec Nipponu z roku 

1931, nebo zcela určitě by neměl chybět v odkazové literatuře ani v textu práce text hesla Evy 

Taxové z Lexikonu české literatury, které představuje nejaktuálnější lexikografické představení 

Hlouchovy osobnosti a jež autorka v těchto souvislostech (zvláště uvažuje-li o Hlouchovi jako 

o „zapomenutém“ autorovi) zcela zbytečně přehlíží. 

Poté si Klára Bočková rozvinula základní otázku své práce, kterou je jednak problém 

exotismu a literárního díla, a zvláště vztah exotických motivů a způsobů jejich využití z hlediska 

různorodých narativních postupů, kterých Hloucha ve své práci využívá, a to často na pozadí 

významové dynamiky vztahu západního versus východního kulturního kontextu a jejich (často 

fatálního a Hlouchou tvůrčím způsobem gradovaného) sváru. Autorka se opírá – pokud jde o 

charakteristiku vztahu střetu různorodých kulturních kontextů, stejně jako vztahu exotismu a 

literatury – o několik prací, které považuje v tomto kontextu za relevantní. Z hlediska 

naratologické analýzy jsou pro ni případné podnětná a stěžejní práce Tomáše Kubíčka či M.-L. 

Ryanové. Z hlediska komparace kulturních kontextů připomíná např. práci Karla Löwitha Der 

japanische Geist (1983), která podnětným způsobem upozornila na tento produktivní kulturní 

svár z hlediska jeho reflexe v západní kultuře a literatuře; z českých badatelů staví jako základ 

svých úvah práci Moe Binarové Exotismus a intertextovost, v níž autorka pozoruhodným 

způsobem ukazuje na provázanost a prostupnost řady exotických motivů a dokládá jejich 

konstitutivní povahu zvláště v kontextu moderní a avantgardní (francouzské) literatury a 

umění. Právě tento kontext, jehož rozporuplný vztah Hloucha – jak bylo již výše řečeno – 

rozkrývá a umělecky uchopuje, je podstatný zdrojem dobové oblíbenosti Hlouchovým prací 

(sugesce „znalosti“ místa – ať už zprostředkovaně, nebo z hlediska přímé zkušenosti). Je 

ostatně známo – a autorka na to upozorňuje – že nejpopulárnější Hlouchovy práce o Japonsku 

paradoxně vznikaly na základě jeho bohatých, leč zprostředkovaných vědomostí o regionu. 

Zde by jistě stála za úvahu a rozpracování rovněž další rovina tohoto vztahu, totiž širší sonda 

do soudobého literárního kontextu – Hloucha jistě nebyl sám, kdo se takto stylizovaného 

kulturního modelu chopil; nabízí se rovněž otázka po využití této exotické perspektivy na 

pomezí vysoké a populární literatury, úvaha nad místem Joe Hlouchy v těchto kontextech 

apod. Zde ostatně tkví další neuralgický bod práce, totiž to, že autorka nenaznačuje, že 



Hlouchu vnímá v nezbytných v historických souvislostech, v určitých širších soudobých 

literárních a kulturních vazbách, bez nichž lze konkrétní dílo vykládat jen omezeně. 

Podle mého názoru nejvydařenějšími pasážemi práce jsou podkapitoly závěrečného 

výkladového oddílu nazvaného Kaleidoskopické zobrazení prostorových rámců a idealizace 

Japonska v Hlouchově narativním světě, předznamenané analýzami vztahu tradičních 

japonských hodnotových rámců a jejich vazby k evropské západní interpretaci. Zde autorka 

nahlíží na Hlouchovy texty z hlediska kaleidoskopicky založené perspektivy (sama tomu říká 

„krasohled“). Se zaměřením zvláště na způsoby prostorových realizací interpretuje klíčové 

narativní postupy v Hlouchově próze, s přihlédnutím k proměnám výchozí situace, kdy autor 

zprvu o „Nipponu“ píše na základě zprostředkovaných informací, o to však možná čtenářsky 

přitažlivěji a sugestivněji, a posléze na pozadí vlastní cestovatelské a pobytové zkušenosti. 

Autorka si zde všímá vazby mezi idealizací a realitou, produktivně poukazuje na skutečnost 

původní idealizace a postupného zkritičtění pohledu, daného vlastní zkušeností. 

Závažným a řekl bych i kardinálním problémem předložené práce je ovšem její 

zanedbání po stránce gramatické a stylistické. Jde o závěrečnou bohemistickou práci, která 

obzvláště by měla být takovýchto nedbalostí zcela prosta! Jde jak o elementární pravopisné 

chyby na úrovní vazby podmět-přísudek, o chyby v interpunkci, o stylistické neobratnosti ve 

stavbě souvětí aj.; jde rovněž ale také o faktické chyby v podobě nezredigovaných titulů 

Hlouchových prací (Sakura ve V/vichřici, Pavilón H/hrůzy) apod. Nezmiňoval bych tyto chyby, 

pokud by se jednalo o ojedinělé opomenutí. V předložené práci jde však řádově o desítky 

podobných lapsů. Z věcného hlediska je z tohoto důvodů práce nehajitelná; nicméně 

vzhledem k zdařilým interpretačním vkladům autorčiny práce, k tématu, které není v současné 

odborné diskusi příliš frekventované a autorka jej řeší nápaditě, doporučuji po konzultaci se 

studijním oddělením FF práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci dobře s tím, že v případě její 

úspěšné obhajoby požaduji do informačního systému vložit errata práce. 
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