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A Picture o/Man in the Works by EndiJ Shasaku 

Obraz člověka v dfle Éndó Šúsku 

Diplomantka zvolila pro svou literárně-kritickou sondu tři dna významného japonského autora 

20. století, jehož představivost byla sycena podněty vycházejícími ponejvíc ze zkušenosti - často pochybujícího 

- japonského křesťana, který se nad člověkem zamýšlí především v rozměru etickém. 

V druhé části práce (Life and Work of Endo ShUsaku) uvádí H. D. důležitá životopisná data, která 

souvisí s pozdější Endóovou literární tvorbou včetně otázek přetrvávajících ve středu jeho zájmu (Catholicism, 

philosophy, individual responsibility, isolation and relation to foreign countries, s. ll). Správně je také 

poukázáno na skutečnost, že Endóva osobnost byla v 50. letech 20. století zvnějšku utvářena mj. v prostředí 

západní Evropy (Francii) nezbavené rasových a náboženských předsudků. Proto je tento autor označen za 

dvojího outsidera - Asiata v Evropě a křesťana v šintoisticko-buddhistickém Japonsku. Uvedeny jsou tituly esejů 

Bilí lidé a Žlutí lidé (Široi hito, Kiiroi hito, s. ll). V době, kdy vyšel významný román Moře a jed, jehož postavy 

H. D. ve své práci analyzuje, Endó a jeho vrstevníci stále ještě akutně pociťovali následky hrůz 2. světové - pro 

Japonsko prohrané - války. Volba tohoto dila pro sledováni Endóva literárního "obrazu člověka" je proto zcela 

na místě. Podstatné jsou v této části práce i citace Endóových reflexi na vlastni tvorbu a víru v jediného Boha 

stejně jako citáty Límanových tezi o euro-americké literatuře vznikající v tradici křesťanské, a japonské 

literatuře vznikající v tradici "pohanské". 

V části třetí (Theoretical assuptions: interpreting literary works) diplomantka nejprve shrnuje 

východiska přístupu k interpretaci literárního dila M. H. Abramse tradovaná posledních pět desetiletí, poté se 

zmiňuje o tezi Ronalda Barthese (1913-1980), že příběh přichází ke čtenáři s textem, nikoli s autorem. Sama 

zvolila pro svůj výklad metodu vycházející z textu s odkazy na relevantní údaje z kontextu všech tří děl (doba 

vzniku, autorovy autentické názory, biografické údaje apod.). 

Tři ph'běhy ajejich protagonisté jsou předmětem analýzy a výkladu v části čtvrté. Obsahem částí páté je 

vyústění této analýzy a výkladů v prezentaci Endóova "obrazu člověka", přesně řečeno "obrazil lidí" . 

Diplomantce se podařilo identifikovat ve všech třech románech dvojice postav reprezentujících na jedené straně 

sebestředný, na druhé straně na bližního orientovaný přístup k životu. Systematickým srovnáním typů těchto 

postav rozličně prezentovaných ve třech zkoumaných dílech, jejich slov, činů, okolností jejich ph'běhů a situací, 

v nichž činí osudová rozhodnutí, prokázala, že Endó ve svých postavách načrtl obraz člověka "situačního", 

dynamického, který selhává když při rozhodování upřednostní vlastní výhodu a naopak vnitřně získává, když se 

rozhoduje v zájmu bližního. V prvém případě se však často těší přízni společenstva sebestředných, zatímco 

v druhém případě zůstává se svým čistým svědomím osamocen. 

H. D. nám ve své práci ukazuje, jak Endó uměl vystihnout kontrast i komplementaritu uvedených dvou 

typů postav na začátku i na konci své kariéry, v příbězích odehrávajících se v odlišných podmínkách 17. století, 

po 2. světové válce a v 80. letech minulého století. 

Bakalářská práce Hany Dušáková splňuje nároky na tento typ práce kladené i po stránce formální. ,/ 

Navrhuji hodnocení stupněm výborně. 
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