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Kateřina Nováková: Autobiografické prvky v literární tvorbě spisovatele Šen Cchung-wena
(posudek oponentky)

Práce si klade za cíl „představit Šen Cchung-wena, jako autora svébytných autobiograficky 
laděných próz“. Věnuje se významnému autorovi 20. až 40. let se zvláštním zřetelem k jeho 
povídce ve formě deníku Wo-te ťiao-jü z r. 1929. Toto dílo podrobně rozebírá po stránce 
tematické a motivické a konfrontuje je s dalšími autorovými „autobiografickými prózami“. 
Přestože níže uvádím několik kritických poznámek k překladu a jazyku práce, celkově je
zpracovaná pečlivě a dobře napsaná, využívá bohatou sekundární literaturu, včetně čínské, 
autorka prokazuje schopnost pracovat s čínským literárním textem. Její překlady jsou většinou 
výstižné, v rozborech projevuje cit pro analyzované dílo a dobrý postřeh. S výjimkou 
zbytečně dlouhé – a místy nepříliš zdařile napsané – biografie autora a podle mého názoru
zbytečné kapitoly o možném vlivu Gorkého na Šen Cchung-wena (pokud ho Šen nemohl číst, 
proč se tímto tématem zabývat?), má práce vyváženou a logickou stavbu. Argumentace 
působí přesvědčivě.

V práci je nicméně také několik výrazných nedostatků. Úvodní životopisná studie se 
zbytečně věnuje i době, která se studovanými díly nemá nic společného. Pojednání o 
politickém tlaku vyvíjeném na Šena je podáno zmateně a projevuje se v něm povrchní znalost 
dějin daného období i nepochopení, jaký byl vztah moderních autorů k názorům, jež se 
obvykle označují jako levicové. Na okraj poznamenejme, že Šen sám se přátelil 
s komunistickými autory i aktivisty a že na Taiwanu byl jako „komunistický autor“ zakázán 
až do konce 80. let. (Zjednodušující, schematický a málo pochopení pro intelektuální klima 
po Májovém hnutí projevující jsou i stručné charakteristiky autorů v poznámkách pod čarou; 
zde je na vině zejména jednostranné spoléhání na Slovník spisovatelů AA, v němž autorka 
nerozpoznává vliv dobové ideologie, kterou by sama nejspíš označila za „levicovou“ – viz 
zejména pozn. 17, s. 21, kde je Chu Š´ označen za kuomintangského politika a prezidenta 
„kuomintangské Academie Sinicy“). 

Jako nejzávažnější nedostatek se jeví nedostatečně ujasněný přístup k žánrovému
vymezení studovaných děl a nedostatečné porozumění složitosti vztahu mezi žitou realitou a 
fikcí v různých žánrech i v literatuře obecně. Tento problém se promítá mimo jiné do 
vyhýbavého označování rozebíraných děl neutrálně – a značně vágně – jako „prózy“ bez 
ohledu na jejich běžné žánrové zařazení. S výjimkou Cchung-wen c´-čuan, autorka nepodává 
informaci, do jakých kategorií jsou tyto „prózy“ obvykle řazeny. Ztrácí se tedy informace, že 
Wo-te ťiao-jü je označováno jako siao-šuo (fikce, povídka, novela), Siang-sing san-ťi jako
suej-pi (zápisky, eseje) a pouze výjimečně autorka užije označení „esej“ pro Chuaj-chua-čen 
(san-wen). Tuším, že autorka váhá, protože si je vědoma, jak nezřetelná hranice mezi různými
žánry v případě Šena může být, nicméně tím, že s žánrovým vymezením nepracuje, částečně 
oslabuje výsledky svého rozboru a pro čtenáře znalého této běžné kategorizace budí dojem, že 
se vlamuje do otevřených dveří. Argumentaci by také prospělo hlubší promyšlení rozdílů 
mezi různými výše uvedenými žánry v evropské literatuře (možná i za pomoci další 
sekundární literatury). Proč o Wo-te ťiao-jü hovořit jako o „autobiograficky laděné próze ve 
formě deníku“ (viz Závěr), a ne o fiktivním deníku či povídce ve formě deníku, v níž autor 
uplatňuje autobiografické prvky? Citlivě provedený rozbor napovídá, že druhá charakteristika 
je nejen konkrétnější, ale také přesnější. 

Přestože je práce zpracována pečlivě, objevují se zde opakující se drobné chyby 
v pravopise: přídavné jméno od dvojslabičných čínských slov (v práci zejména toponyma) se 
píše bez spojovníku; Čchen-pao je název novin, proto správné literární příloha Ranního 
deníku; přídavné jméno utvořené od jména vlastního se píše s malým písmenem (miaoské od 
Miao). Jsou zde i drobné chyby faktografické: charakteristika Gorkého není ani na úrovni 
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Wikipedie; ruský výraz v ljudjach neznamená doslova „mezi lidmi“, ale skutečně „ve 
světě“ (ve smyslu „na zkušené“). K překladům z čínštiny mám následující připomínky: název 
Textů jako hvězd, člověk jako novorozeně je postaven na běžné paralele mezi člověkem (人) a 

jeho literárním díle (文); nejde tedy o jakéhokoliv „člověka“, ale o autora (doslovný smysl je 

„Napsal tolik děl, jako je hvězd, ale sám zůstává [nevinný] jako novorozeně“); 桃红色
znamená nikoliv broskvově-červený, ale růžový; překlad nechvalně známé instituce z doby 
Kulturní revoluce jako „Kádrové školy 17. Máje“ nedává smysl – jedná se o školy označené 
po čínském zvyku význačným datem, zde 17. květnem, kam byli posíláni funkcionáři, 
úředníci a státní zaměstnanci na převýchovu; pokud dr. Heřmanová ve svém glosáři čínské 
politické terminologie nemá zavedený překlad, pak navrhuji prostě „školy 17. května“ (s 
malým š); siang-tchu wen-süe není vhodné překládat jako „literatura rodné hroudy“, neboť to 
přináší neadekvátní významové implikace.

Navzdory výše uvedeným výtkám a připomínkám oceňuji odvedenou práci s čínskými 
texty, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou velmi dobře.

Otázky: je čínské žánrové označení povídek/esejů, které jste zkoumala původní (autorovo), 
nebo se objevuje až dodatečně?
Jaký máte názor na vliv Lu Süna nebo jiného čínského autora na Šena?
Na s. 38 v pozn. 29 citujete známou pasáž z Tao-te-ťingu jako možný zdroj Šenových 
myšlenek ve výše citované ukázce. V čem tento vliv spatřujete? Obvykle se v souvislosti 
s touto pasáží hovoří o čínské Utopii.
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