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(posudek oponentky diplomové práce) 

Autorka si klade za cíl "analyzovat nejdůležitější prvky významové výstavby GXJova románu 
Hora duše", tedy díla, které se bezprostředně zasloužilo o udělení Nobelovy ceny prvnímu 
čínskému spisovateli. K dosažení svého cíle volí případný postup, na jehož základě analyzuje 
román v návaznosti na ostatní GXJovo dílo - jeho teoretické úvahy o literatuře ajeho tvorbu 
dramatickou. Tento přístup byl bezpochyby velmi pracný, vyplatil se však, neboť autorce 
umožnil komplexní uchopení románu jako průsečíku GXJ literární teorie i praxe a v důsledku 
toho i jeho promyšlení do hlubších souvislostí. Na základě toho pak může přesvědčivě 
polemizovat s již publikovanými názory renomovaných badatelů (Lee, s. 61; Zhao, s. 72-73). 
Zejména autorčin výklad tématu hledání považuji za mnohem přesvědčivější než výklad 
Henry Zhaoa. 
Práce má logickou a vcelku vyváženou strukturu, volba dílčích témat je dobře promyšlená a 
svědčí o zevrubné, znalosti GXJianova díla Uá osobně bych ještě doplnila téma smrti). 
Argumentace je dobře podložená a metodologicky zvládnutá. Autorka využívá téměř 
kompletní Gao Xingjianovo dílo (chybí snad jen nepříliš zdařilá divadelní hra, kterou Gao 
napsal jako bezprostřední reakci na masakr na náměstí Tiananmen - jsou zde však zajímavé 
dílčí paralely s románem), čerpá z reprezentativní sekundární literatury. Dobře zvládnuté jsou 
i překlady a vlastní formulace. 
Jako slabší se mi jeví pouze 8. kapitola, která se zaměřuje na vztah Hory duše ke klasickým 
čínským románům. Tato kapitola je ve srovnání s předchozím rozborem příliš stručná, dotýká 
se tématu jen na povrchu a svědčí o tom, že se zde autorka dostává mimo oblast své nesporné 
erudice. Také konstatování v závěru, že v GXJově díle se mísí "tradiční čínské a západní 
prvky" (s. 104) nepůsobí příliš přesvědčivě. 

Vzhledem k celkovému rozsahu práce a kvalitě ostatních kapitol to však nepovažuji za 
zásadní problém a předběžně navrhuji hodnocení známkou výborně. 

Navzdory uvedené chvále jsou v práci drobné nedostatky a také se nabízejí otázky, někdy jen 
okrajové, či v rovině překladu jednoho konkrétního slova, které by si zasloužily ještě další 
promyšlení. Uvádím jejich výčet a předpokládám, že se od nich bude odvíjet diskuze během 
obhajoby: 

V práci se opakovaně objevuje protiklad "čínský" - "západní" Uazyky, literární kritika, teorie 
subjektivity). Chápu, že se zde autorka nechala inspirovat Gaoem samotným a celým čínským 
diskurzem na tato témata, ale podobné inspiraci je třeba vzdorovat. Vždyť "západní 
jazyky" jsou tak rozmanité a stejně tak "západní literární teorie" (s. 19). 

Autorka výstižně shrnula GXJovy názory na dobrý literární jazyk. Některé jeho názory 
si však protiřečí (přirozený jazyk, duch čínštiny, jazykový experiment, prolínání dialektů). 
Zajímalo by mne, jak by autorka sama charakterizovala GXJův jazyk a nakolik se jí zdá, že 
naplňuje ideál "přirozenosti" a "ducha čínštiny". 

Autorka se zabývá analogiemi mezi GXJovými ranými dramaty a absurdním divadlem, 
Grotowského pojetím totálního divadla atp. Považuji za nedostatek, že v seznamu literatury 
na toto téma není žádná práce. Zajímavé je, že tyto divadelní experimenty silně působily 
v Československu kolem r. 1968. Čekání na Godota bylo jedním z nejslavnějších představení 
Divadla za branou. Vidíte zde nějakou podobnost mezi Čínou na počátku 80. let a 

, Československem na konci let 60.? 
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Rozbor úlohy zájmen v románu je skvělý. Zapojení Červenkovy studie o 
sebepředstavení, je podnětné, nicméně stálo by za úvahu, zda není třeba ještě promyslet vliv 
odlišných zvyklostí oslovování v čínštině a češtině (přiznávám, že Červenkovu studii jsem 
nečetla). 

Yeren, "divoký muž" - má ještě další významy v práci nepodchycené. V moderní 
čínštině se užívá pro yettiho (myslím, že v Hoře duše to hraje roli); v tradiční kultuře je to 
"venkovan", "člověk prostý", ale také "vzdělanec, který odešel do ústraní". (Viz Hanyu da 
cidian) 

Lingshan - hora duše, je také hora "duchů" ve smyslu božstev a také hora mrtvých. 
Stálo by za rozvedení (krásně zapadá do rozboru podaného v práci). Podobně "druhý břeh" je 
nejen místem, kam se člověk touží odebrat, kam chce utéci (viz známá Bei Daova báseň), ale 
také místem smrti. 

Autorka cituje či parafrázuje GXJa a opakovaně hovoří o jeho touze po 
"sebevyjádření", vlastním osobním projevu, svobodném a na všem nezávislém, ale jinde zase 
říká, že chce "zobrazit život" (s. 74 dole). Neprotiřečí si GXJ? Jak chápete zobrazení života 
izolované na jediného člověka? 

V závěru se objevuje Bůh v podobě žáby na sněhu. Žába jako studenokrevný živočich 
by na sněhu dlouho nepřežila. Je to GXJovo opomenutí? Nebo zde máme co do činění 
s nějakým hlubším záměrem? 

~I 
Praha, 16.9.2009 Olga Lomová 
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