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Stvárnenie homosexuality v románe Huangren shouji spisovateľky Zhu Tianwen 

(Posudek oponentky) 

 

Práce se věnuje tématu homosexuality v románu taiwanské autorky Chu T´ien-wen Huangren shouji 

荒人手記 (autor překládá převážně jako Zápisky rozvráceného muže). Svou „motivicko-

tematickou“ analýzu autor práce rámuje teorií homotextuality Jacoba Stockingera, kterou s odkazem 

na Putnu a Csehyho definuje jako „literárne zobrazovanie homosexuálnej skúsenosti a odkrývanie 

možných homoerotických kódov, zašifrovaných v dielach autorov, ktorí o homosexualite nemohli 

alebo nechceli písať otvorene, vzhľadom na neprajúcu spoločenskú situáciu po väčšinu historických a 

umeleckých epoch“. A dále představuje tři různé polohy v možném přístupu ke ztvárnění 

homosexuality, jak je nastiňuje Putna, přičemž román Chu T´ien-wen chápe jako dílo psané v duchu 

Putnova třetího způsobu tematizace homosexuality „cestou manifestace“. Využívá také další 

literaturu v anglickém jazyce věnovanou interpretaci románu Chu T´ien-wen. V závěru poněkud 

překvapivě vzhledem k tomu, co říká v úvodu, odkazuje také na écriture féminine. 

Analýza je fragmentární, autor si místy ve svých závěrech protiřečí a závěry nejsou dostatečně 

podložené. Jako zásadní problém se dále jeví zúžení interpretace literárního díla na jeho biografické 

souvislosti a z toho plynoucí opakované poukazování na přímočaře chápaný společensko-kritický 

rozměr románu. Toto pojetí prozrazuje zjednodušující přístup k literárnímu dílu jako sdělení osobní 

zkušenosti a výraz osobní angažovanosti (nápadné např. na s. 45, kde autor bez váhání ztotožňuje 

názory ženské postavy Beibei s autorkou).  

Autor cituje z poměrně bohaté sekundární literatury, včetně teoretických prací, aniž by různé 

přístupy propojil, případně se kriticky vymezil tam, kde nalézá protichůdná stanoviska. Příkladem 

mechanického využití literatury je např. poměrně velký prostor věnovaný Rolandu Barthesovi a 

jeho místu v intertextové rovině románu (s. 19-21). Autor zde parafrázuje studii na toto téma od 

Chang, aniž by ji propojil se svým vlastním čtením románu, respektive s hypotézou, kterou 

formuluje na začátku. 

Úvodní kapitoly věnované spisovatelce a taiwanské literatuře nejsou dostatečně propojené 

s analýzou. V práci je také řada nepřesných formulací. Namátkou uvádím: 

s. 10, pozn. 4: Biely teror - (Baise kongbu 白色恐怖) – „tvrdé potlačenie demonštrácií a protestov 

taiwanského obyvateľstva vyvolané autoritárskou vládou Guomindangu“. Jedná se o delší období, 

než okamžité potlačení protestů.   

s. 11: „V roku 2015 Zhu Tianwen obdržala Newmanovu cenu za čínsku literatúru pre jej poviedkovú 

zbierku Nádhera konca storočia, čím sa stala prvou spisovateľkou, ktorá získala toto ocenenie.“ Cena 

se uděluje od r. 2008, pravděpodobně má znamenat, že byla první ženou, která dostala tuto cenu?  

s. 19: Roland Barthes je představen jako „jeden z nejznámějších představitelů intertextuality“.  

s. 20: nesourodé psaní názvů děl, k nimž autor referuje: „V románe Zápisky rozvráteného muža 

nachádzame veľa odkazov a dokonca aj priamych citácií z diel Potešenie z textu (slovensky), či A 

Lover’s Discourse: Fragments (anglický překlad francouzského originálu) od Ronalda Barthesa. V 

kapitole 4 rozprávač – hlavný protagonista predčíta pasáž z knihy Tristes Tropiques (francouzský 

originál) od Levi-Straussa … 
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s. 30: Oscar Wilde, „ktorého literárna „dekadencia“ spočívala v písaní o sebaláske a pôžitkárskej 

samopašnosti“. Jednostranné a nevýstižné. Pozn. 22: „dekadenci“ autor vysvětluje na základě studie 

věnované Chu T´ien-wen a z čínské perspektivy, a to opět nepříliš výstižně. 

s. 36, pozn. 27: „費多 Fei Duo – postava, ktorá predstavuje mladú povrchnú márnotratnú generáciu. 

Pomenovanie tejto postavy taktiež odráža autorkinu kritiku tejto „mladej generácie“. Znak fei 費 sa 

môže preložiť ako „márnotratný“, „konzumný“, znak duo 多 sa prekladá ako „veľa“.“   

s. 41: nesouvislá argumentace – „Dôvod, prečo chcela autorka napísať dielo o ženách, mal svoj pôvod 

do značnej miery v jej obdivu k Hu Lanchengovi. Ten pred svojou smrťou zamýšľal napísať knihu o 

ženách, avšak túto ideu nestihol zrealizovať. Zhu Tianwen ako jeho žiačka, sa podujala na to aby 

napísala dielo o ženách a tím poctila svojho mentora Hu Lanchenga (Cho 1998: 189). 

Kombinácia množstva dostupných materiálov týkajúcich sa estetiky, pohlavia a spoločnosti z 

výskumov Hu Lanchenga a Zhu Tianwen, spolu s jej osobným záujmom o tému mužskej 

homosexuality stáli pri zrode myšlienky napísania románu Zápisky rozvráteného muža (Cho 1998: 

193).“ 

Příležitostně špatně editovaný text (s. 24: Napriek tomu, že ich vzájomné vzťahy oboch protagonistou 

sú veľmi blízke; A Yao , jindy A-Yao; Nesjednocený překlad názvu: Zápisky rozvráceného muže, s. 25 

ale „zpustošeného muže“; Není sjednocené uvádění citátů v originále). 

Drobné nepřesnosti v překladu:  

s. 14: 孽子: přeloženo jako „Hříšníci“; přesněji „Bastardi“, „Zmetci“ 

s. 44: 好無趣: „neotesanci“ – spíše „nezajímaví“, „nic na nich není“ 

男人們的雄心雄辯，就是這點看不開, „Muži môžu byť ambiciózny a výrečný, ale majú 

Achillovu pätu a to je práve to“??? kde se vzala Achilova pata? 

slovní spojení 荒人 v názvu romány by stálo za komentář, neboť je zde obsažena řada významů, 

včetně „osamělý“, „na okraji (tj. mimo společnost)“ apod. 

Neúplný bibliografický údaj (u často citovaného díla): Cho, Hwei-cheng (1998). „Chu Tienwen: 

Writing "Decadent" Fiction in Contemporary. Taiwan“. School of Oriental and African Studies. 

London: University od London. (Jedná se o disertační práci.)  

Angličtina by si zasloužila opravit:  

Název: Picture of homosexuality in the novel Huangren shouji by Zhu Tianwen 

Abstrakt: motivational-thematic analysis 

 

Navzdory výše uvedeným nedostatkům doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou 2 

až 3. 
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