
1 
 

Kryštof Peňás: Převýchova a pracovní tábory v románech Zhang Xianlianga a Yan Liankeho 

posudek oponentky bakalářské práce 

 

Práce analyzuje dva romány současných čínských autorů na téma života v pracovních táborech v ČLR 

mezi lety 1957 až 1979. Jedná se autory dvou generací, z nichž starší zpracovává vlastní zkušenost 

z mnoha let strávených v převýchovném táboře (Zhang Xianlaing nar. 1936), zatímco ten mladší píše 

o něčem, co sám neprožil, ale co považuje za zásadní pro současnou čínskou společnost (Yan Lianke, 

nar. 1958). Oba romány měl autor k dispozici jak čínsky, tak i v překladu (Zhang Xianliang v anglickém 

překladu, Yan Lianke v českém překladu). 

Autor svoji analýzu podle vlastních slov rámcuje Durkheimovou teorií o lidovém náboženství a 

ritualizaci společnosti, kterou aplikuje na společnost ČLR v době 50. – počátku 70. let. Tento přístup 

vychází z takto koncipované studie o povaze maoismu od Younga a Forda z r. 1977. To, že autor 

přebírá hypotézu těchto autorů a nepracuje přímo s Durkheimem, v případě bakalářské práce není na 

závadu, mělo by ale od počátku být takto uvedeno. Vlastní rozbor je pak především tematický. 

S ohledem na to, že autor studuje sinologii s přerušením již od roku 2010 a pobýval jako stipendista 

v Číně, tj. má příslušnou znalost čínského jazyka, by tento typ analýzy mohla obohatit také 

podrobnější analýza použitých jazykových prostředků.   

Autor podává základní přehled relevantních historických událostí, kam zahrnuje i Maovy projevy z 

Yan´anu z r. 1942 a literárně teoretické dogma po roce 1949 (s. 7–13). V krátkosti a za použití skript K. 

Hladíkové podává základní údaje o obou autorech (s. 14–16). Těžiště vlastního rozboru spočívá ve 

třech různě dlouhých kapitolách: Politický rozměr literatury (kap. 3, 9 stran), Ideologie, ritualizace a 

fanatismus  (kap. 4, 17 stran) a Typologie postav: jedinci a archetypy (kap. 5, 7 stran). Práci uzavírá 

krátké Závěrečné srovnání a pak celkový Závěr. 

Vlastní analytické kapitoly jsou zpracovány převážně zdařile a přehledně, autor zde využívá dobrý 

výběr sekundární literatury a zároveň svůj rozbor staví na vlastním čtení vybraných děl a v práci 

představuje svůj osobitý pohled.  

To, co nazývá jako Historický úvod, ne zcela přehledně vedle sebe staví Maovy projevy z Yan´anu z r. 

1942 (aniž by následně bylo konkretizováno, jak se staly základním dogmatem umělecké tvorby po r. 

1949), kampaň Sta květů a kampaň Proti pravičákům a Velký skok, včetně jeho ekonomického pozadí. 

Struktura je podřízena tématu obou románů, na které se práce zaměřuje, avšak to se v použitých 

formulacích ztrácí. Některé důležité souvislosti zůstávají nevyřčené: například úloha intelektuálů 

v Yan´anu a jejich vystoupení, na které Mao reagoval svými projevy a následným vypracováním 

mechanismů „převýchovy“ (exemplární tresty v kampani Proti pravici dostali právě lidé, kteří se 

poprvé „provinili“ již tehdy); role intelektuálů při budování nové společnosti v 50. letech; jakým 

způsobem byla uspořádána čínská společnost po r. 1949, což vytvořilo základní předpoklady pro její 

manipulovatelnost během kampaní atd.  

Jsou zde nepřesnosti, částečně možná dané formulační neobratností („[proletariát] v Číně sestával 

z rolníků, vojáků a dělníků“ – s. 7; v informaci o událostech roku 1956 v Číně nejsou zmíněny vzpoury 

v Maďarsku a Polsku, které Mao Ce-tunga a čínské vedení silně zasáhly).  

Zjednodušení, opomíjení důležitých souvislostí a z toho plynoucí zkreslení se příležitostně projevuje i 

v analytických kapitolách tam, kde autor uvádí historické pozadí. Např. zkratkovitá charakteristika 

Shijingu a Chuci jako příkladu odvěkého čínského sepětí literatury s politikou je v daném kontextu 

anachronická; charakteristika Lu Xuna výhradně jako sociálně kritického autora, který se snaží 
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„představit problematické aspekty čínské tradiční kultury a politického i sociálního života“ odvádí 

pozornost od výrazného individualismu jeho tvorby, „literatura pro masy“ je vytržena z kontextu a je 

zařazena až po Maových yan´anských projevech; není zřejmé, v jakém smyslu je míněn 

„přelom“ s Maovým nástupem k moci (vše s. 17; Lu Xun též s. 21). V 5. kapitole věnované typologii 

postav se v rychle sledu střídá Yan Fu, Liang Qichao, Trocký a Mao, což navozuje zavádějícím 

způsobem přímé souvislosti mezi nimi. Autor v této kapitole pomíjí specifickou konceptualizaci 

hrdinských postav v polovině 60. let (tzv. „trojí zdůraznění“ v rámci „spojování dvojího“; viz stať 

v knize sestavené A. Doležalovou, Čínská kultúra a maoismus a klasické dílo Huang, Joe C. Heroes and 

Villains in Communist China: The Contemporary Chinese Novel As a Reflection of Life. New York, 

1973).  

Není objasněno užívání některých pojmů, respektive použité formulace budí dojem, že autor pojem 

plně nechápe (již zmíněný „proletariát“, na s. 21 – „návrat k romantismu“; „maoismus“ – např. s. 30 – 

v Číně samotné se „maoismus“ neužívá; „kosmologické termíny“ – tamtéž; „kanonická díla“ – s. 15, 

„kánon“ je vždy ukotven ve svých kulturních a historických souvislostech, jak autor uvádí i 

v poznámce, proto je třeba specifikovat, o jaká kanonická díla se v daném případě jedná, a že 

například zde není komunistický kánon, jak by mohl čtenář očekávat; užití slova „archetyp“ je také 

nejasné apod.).  

Téma je zvolena vhodně a autor navazuje na většinu relevantní literatury. Bohužel nedostatečně 

explicitně situuje svoji analýzu v kontextu prací literárních historiků a dalších autorů, kteří se tématu 

věnovali před ním (a které většinou cituje). Tato stránka práce by si zasloužila víc pozornosti. Patřilo 

by sem i krátké zdůvodnění, proč pro analýzu těchto dvou románu byla zvolena durkheimovská teorie.    

Autor projevuje patřičnou schopnost pracovat s čínským textem. V překladech se pouze příležitostně 

projevuje ne plně výstižné aktuální členění (s. 25), a některé dílčí formulace by si zasloužily znovu 

promyslet (zishu niapu 自述年譜 – lépe: vlastní životopis v datech; zhenshi de ganqing 真實的感情 

– v daném kontextu se nabízí spíš než „opravdový pocit“, „pocit opravdovosti“, tj. pocit, který 

vystihuje skutečnost; název Zhang Xianliangova románu Fannao jiushi zhihui 煩惱就是智慧 – je 

překládán jako Také utrpení je moudrost; tento překlad nemá oporu ve znění originálů a není 

zdůvodněno, proč se autor rozhodl pro tento posun významu apod.). Autor částečně přebírá překlady 

Zuzany Li, které příležitostně upravuje. Stálo by za důslednější úpravy všude tam, kde jsou na místě – 

např. citát na s. 39 doslova říká (v rozporu s českým překladem):  „Když v devátém měsíci kukuřice na 

velkých polích začala tvořit klasy, zdejší kukuřice vyrostla jen do výšky, ale zůstala bez klasů“.  

Práce je napsaná pěkně, s minimem pravopisných chyb (občas velké písmeno!) a překlepů. Některé 

formulace, zejména v Úvodu a Závěry jsou nicméně nepřehledné. 

Práce jako celek naplňuje požadavky na práci bakalářskou a s ohledem na výše zmíněné navrhuji 

hodnocení známkou velmi dobře. 

 

Praha, 29.1.2017      Olga Lomová 

 


