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 Posuzovaná práce analyzuje vybrané básně ze dvou raných básnických sbírek Bian Zhilina 

(1910-2000), jedné z nejvýznamnějších postav čínské předválečné moderní poezie. Smyslem 

předložených analýz je popis básníkova specifického způsobu práce s metaforou. Autorka s odkazem 

na existující studie formuluje výchozí předpoklad, podle nějž Bian Zhilin, jako básník výrazně 

ovlivněný západní poezií, především pak francouzským symbolismem, skládal básně, v nichž by měla 

převládat symbolika osobní a významově otevřená, kognitivní metaforika. V souladu s názorem 

významné americké badatelky v oblasti moderní čínské poezie, Michelle Yeh, autorka práce 

předpokládá, že Bian Zhilinovy básně, tím že využívají metaforiku západního typu, rozvolňují vztah 

k realitě a vykazují „transcendentální přesahy“ (21). Autorka současně neztrácí ze zřetele přetrvávající 

vliv klasické čínské poezie na básníkovo dílo a rezidua takového vlivu se rovněž snaží mapovat.  

Práce má dobře vystavěnou strukturu výkladu. V úvodní kapitole je představen básníkův život, 

dílo a doba ve světle sekundární literatury. Samostatná kapitola je vyhrazena definici metafory a 

dalších prostředků literárního symbolismu—symbolu a synestézie.  Důležitou součástí této kapitoly je 

též porovnání metafory v klasické čínské poezii a metafory západního typu. V analytické kapitole je 

na materiálu vybraných básní nejprve demonstrováno, jak Bian Zhilin pracuje se symboly, synestézií, 

personifikací a následně jsou diskutovány vybrané motivy či tematizované obsahy (místo, čas, 

technika), které jsou představeny jako zdroje básníkovy metaforiky. Práce se v této části okrajově 

dotýká též motivů přebíraných z klasické poezie. Závěrem analytické kapitoly je diskutována otázka, 

do jaké míry je v konkrétních básních akcentována jedna ze dvou základních složek metafory—

prostředek (základ) či předmět (obraz)—případně je zvažována míra vzájemné podobnosti či kontrastu 

obou složek metafory. Podle závěrečného nálezu vykazuje řada Bian Zhilinových básní svojí 

metaforikou a symbolikou spřízněnost s postupy francouzských symbolistů. Bian Zhilin je autorkou 

práce potvrzen jako básník, který svou poezií často evokuje realitu, který není přístupná smyslovému 

vnímání a která je postižitelná právě prostřednictvím jazykem symbolů a metafor.     

Závěr práce by vyzněl přesvědčivěji, kdyby autorka vyčíslila kolik básní bylo analyzováno, 

konkretizovala o jakou část básníkova raného díla se jedná, případně uvedla, jaký podíl představují 

básně dokládající přítomnost určité charakteristiky—například relativně většího důrazu na předmět 

metafory apod. Rovněž míra platnosti předložených závěrů by mohla být jednoznačnější, kdyby 

autorka věnovala více pozornosti a prostoru analýzám jednotlivých básní a jejich následné konfrontaci.  

Je chvályhodné, že autorka—v souladu s tezí, podle níž Bian Zhilin pracuje převážně se 

specifickou, osobní symbolikou—zvažuje významotvorné role užitých symbolů a metafor především 

v kontextu básníkova díla. Bylo by nicméně vhodné rozšířit okruh motivů, u nichž jsou důkladněji 

zvažovány shody či rozdíly jejich významotvorných rolí napříč básníkovým dílem. Možné souvislosti 

tohoto typu by například bylo možné zvážit u série motivů: horizont ― hranice ― zeď ― sféra…  

Výklad věnovaný jednotlivým motivům (symbolům) není vyvážený. Například krátké 

představení možné symboliky šneka nezapadá—vzhledem k jedinému zaznamenanému výskytu 

tohoto motivu—do diskuse o motivech lodi a hodin, které díky opakovanému výskytu představují 

důležitý klíč k porozumění básníkovu dílu jako celku.  



Jednoznačným přínosem práce je, že autorka neopomíná mapovat možné vlivy klasické poezie 

na dílo moderního čínského básníka. V této souvislosti je mimo jiné opakovaně konstatována 

přítomnost vlivu buddhistických či taoistických představ. Ty jsou dávány do souvislosti s Bian 

Zhilinovou filozofickou orientací. Bohužel, biografická kapitola bližší informaci o básníkově 

světonázoru nepodává.  

Autorka práce s odkazem na analýzu konkrétních básní konstatuje, že pro část básníkovy 

tvorby je typická „neosobnost“ spočívající v tom, že se „autor zříká subjektivity“ tím, že namísto sebe 

nechává promlouvat druhé (80). Minimálně v případě dvou básní však takovou interpretaci lze 

zpochybnit: Proč v básni „Hanghai“ nemůže být „hloubavcem“ (duosizhe), který „vzpomíná na to, jak 

[kdysi] doma seznal [jaká je] celonoční vzdálenost“, lyrický subjekt (spíše než číšník)? Co brání číst 

báseň „Suanmeitang“ jako „monolog“ lyrického subjektu?   

 Domnívám se, že by bylo možné hlouběji propracovat analýzu proměnlivé osobní symboliky 

motivu hodin, pokud by autorka zvážila skutečnost, že diskutované básně akcentují odlišné aspekty 

motivu. Zatímco v básních „Yuanbaohe“ a „Jimo“ jde především sluchový vjem (tikání-okusování, 

tikání-cvrkání), v básni „Hanghai“jde naopak o vjem zrakový (pohled).  

K interpretacím jednotlivých básní by bylo možné vznést řadu méně závažných výhrad. Místy 

by si však pracovní překlad, který je pro autorku východiskem její analýzy, zasloužil zásadní 

vylepšení. Tato výhrada se například týká překladu první strofy básně „Naihe“ (46).    

Práce je napsána kultivovaným jazykem, místy však úroveň výkladu poškozují neobratné 

formulace. Namátkou: „personifikace zastává několik funkcí“; „(básně) se všechny odehrávají 

v Pekingu“; „mimozemský původ umění“;  „aha-efekt“ a další. Kvalitu rovněž snižují překlepy a řada 

formálních nedostatků. Ty naznačují, že práce neprošla důkladnější závěrečnou redakcí. Jde zejména o 

nesprávné užívání kurzívy a uvozovek u názvů děl, nedůsledné doplňování čínských titulů 

českým překladem, nejednotné nebo chybějící překlady názvů básní (Zámořská plavba / Plavba, Šťáva 

z kyselých švestek), nedůsledné dodržování anglického „slavnostního pravopisu“, neuvádění rozsahu 

paginace u časopiseckých statí, chybějící údaje o místě vydání či vydavateli.   

Navzdory výše uvedeným výhradám bakalářskou práci Kariny Kapounové hodnotím jako 

zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.   

 

V Praze 6.9. 2013                                                       Dušan Andrš 

 

        

 

 


