
Abstrakt (CZE) 

Tato práce se soustředí primárně na aspekty sapfismu (lesbianismu) a genderu, které se 

objevují v románech Virginie Woolf Paní Dallowayová a Orlando a v románu Studna 

samoty od Radclyffe Hall. Zároveň také obsahuje ty biografické informace o Woolf a 

Hall, které jsou nějakým způsobem relevantní pro analýzu queer aspektů jejich díla. 

Interpretace zmíněných třech románů je prováděna primárně za užití queer, 

intersekcionálně feministických a transfeministických perspektív (autorka je trans žena), 

avšak část práce je věnována argumentaci s lesbickými feministkami a literárními 

kritičkami, které, dle názoru autorky, záměrně vymazaly nebo omylem přehlédly 

relevantní informace, které by měly za následek to, že dané texty by nebylo dále možné 

nadále klasifikovat jakožto lesbické romány. 

Tato teze argumentuje proti interpretaci Clarissy Dalloway jakožto potlačené lesby, 

kterou společnost donutila vzdát se romantického vztahu se Selly Seton a vnutila do 

heterosexuální sňatku. Ačkoliv text naznačuje, že Clarissa nebyla schopna prohloubit 

své vztahy se Sally a jinými ženami, z velké části kvůli společenským normám ohledně 

vztahů mezi osobami stejného genderu, text neobsahuje dostatek důkazů proto, že by 

Clarissa byla lesba, obzvlášť vzhledem k tomu, že v mnohých částech knihy Clarissa 

mluví o tom, jak ji někteří muži kolem ní přitahují. Z tohoto důvodu má označení 

Clarissy jakožto lesby a označení Paní Dalloway za lesbický román (pro což by bylo 

podmínkou i podobně nepřesné označení Virginie Woolf samotné) za následek 

vymazání bisexuality, což je něco, co někteří členové a členky queer komunity nadále 

praktikují.  

Co se týče románu Orlando, tak se tato práce nesoustředí na kritické ohlasy k němu, ale 

především na to, jakým způsobem jsou v textu presentovány a narušovány genderově-

normativní názory. Woolf v tomto díle jasně rozlišuje mezi „pohlavím“ a „genderem“ (a 

to i přesto, že označení „pohlaví“ užívá pro obojí) a aplikuje tyto dva koncepty na 

situace, které destabilizují tehdejší percepce obou. Ať již jde o destabilizace otázky 

fyzického pohlaví tím, že pohlaví některých postav je dočasně skryto nebo jej nelze 

s jistotou určit (nebo kompletně změněno, jako u Orlanda), nebo aplikování aspektů 

tradičně spojovaných s maskulinitou na osoby ženského pohlaví, nebo přítomnost 

postav jejichž genderové identity jsou tvořeny kombinací femininních a maskulinních 



vlastností, což je z dnešního pohledu prakticky tvoří nebinárními, nejsou Woolf žádní 

její současníci a současnice konkurovat. 

A v závěru, co je možná nejkontroverznějším aspektem této práce, se rozpracovává 

myšlenka, že v případě Radclyffe Hall nešlo o maskulinní lesbickou ženu, jak se obecně 

uznává, ale spíše o někoho, koho by přesněji šlo označit jakožto osobu na trans 

maskulinním spektru. Tento názor podporují životopisné údaje, jako třeba ty, které se 

objevují v životopise, který brzy po smrti Hall napsala Una Troubridge, a v moderním 

životopise Hall od Diane Souhami. Tento koncept trans maskulinity je poté aplikován 

na román Studna samoty, kde poukazuje na to, jak silně se některé (potenciálně) trans 

maskulinní postavy v textu drží tradičních genderových norem týkajících se femininity 

a maskulinity, což má za následek výraznou přítomnost femmefobie (strachu 

z femininity a její zesměšňování) a toxické maskulinity. 

 


