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Abstrakt práce

Cílem této bakalářské práce je analýza Bian Zhilinových metafor v raných sbírkách Rybí oči 

(Yumu ji 鱼目集) a Tráva tří podzimů (Sanqiu cao 三秋草). Na základě tohoto rozboru se 

snažíme  odpovědět  na  otázky,  nakolik  Bian  Zhilinova  metaforika  odpovídá  hypotéze 

o tvořivosti  moderní  metafory  a  zda-li  existují  analogie  mezi  metaforami  v  jeho  díle 

a metaforami v díle francouzských symbolistů. Dále se práce zabývá také shodami a rozdíly 

Bian Zhilinovy metaforiky a metaforiky tradiční čínské poezie. Po uvedení do tématu se ve 

druhé kapitole věnujeme životu Bian Zhilina, který v některých aspektech předznamenává 

jeho tvorbu, a historickému pozadí jeho života. Zaměřujeme se především na vývoj literatury. 

Ve třetí kapitole jsou rozebrány přístupy k metafoře, které budou využity ve čtvrté části, která 

je analytická. Čtvrtá kapitola je jádrem práce a obsahuje pět pododdílů. V každém z nich se 

snažíme  na  základě  citovaných  básní  a  jejich  překladů  charakterizovat  jednotlivá  témata 

(osobní  a  obecné  symboly,  synestézie,  personifikace,  zdroje  metaforiky  a  vztah  mezi 

prostředkem  a  předmětem  metafory)  a  vztáhnout  tuto  analýzu  k počátečním  hypotézám 

o tvořivosti moderní metafory a k předpokladu, že metafory v Bian Zhilinových básních jsou 

částečně analogické k metaforám, jak je tvořili francouzští symbolisté. V závěru shrnujeme 

poznatky nabyté v předchozí kapitole a předkládáme názor, že se v Bian Zhilinově poezii 

často  objevuje  tvořivá  metafora  a  je  také  možné  vysledovat  analogie  s  metaforami 

francouzských symbolistů.

Klíčová slova

Bian Zhilin, moderní čínská poezie, metafora, sbírka Tráva tří podzimů (Sanqiu cao 三秋草), 

sbírka Rybí oči (Yumu ji 鱼目集)

Thesis abstract

The main aim of this thesis is the analysis of Bian Zhilin’s metaphors in his early collections 

Fish Eyes (Yumu ji 鱼目集) and Leaves of Three Autumns (Sanqiu cao 三秋草). On the basis 

of this analysis we try to answer some questions – to what extent the Bian Zhilin’s imagery 

relates  to  the  hypothesis  about  the  creativity  of  modern  metaphors,  whether  there  is  an 

analogy  with  the  metaphors  in  French  symbolist’s  pieces.  We  will  also  focus  on 



correspondences and differences between Bian Zhilin’s metaphors and metaphor in traditional 

Chinese poetry.  In the second chapter  we deal with the Bian Zhilin’s life  which in some 

aspects marks his future work and we are engaged in the historical background of his life, too. 

Above all we focus on the development of literature. The approaches to metaphors, which are 

used in the fourth analytical part, are analysed in the third chapter. The fourth chapter is the 

core of this essay and it contains five subsections. On the basis of the cited poems and their 

translations  we  strive  to  characterise  individual  topics  (personal  and  general  symbols, 

synesthesia,  personification,  sources  of  imagery  and  the  relation  between  the  tenor  and 

vehicle of the metaphor) and relate this analysis to the initial hypothesis about the creativity 

of modern metaphors  and the presumption that  the metaphors  in  Bian Zhilin’s  poems are 

partly analogical to the metaphors which were made up by French symbolist. At the end we 

summarise the knowledge acquired in the previous chapter and put out the opinion that the 

Bian Zhilin’s poetry often contains creative metaphor and we can also trace up the analogy 

with the analogy of French symbolists. 

Key words

Bian Zhilin, modern Chinese poetry, metaphor, collection Leaves of Three Autumns (Sanqiu 

cao 三秋草), collection Fish Eyes (Yumu ji 鱼目集)
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 1 Úvod

Bian Zhilin  卞之琳 (1910-2000) byl básníkem, jehož vrcholná díla vznikala ve třicátých 

letech, tedy v době, kdy moderní čínská poezie překonala největší problémy, které se týkaly 

především formy a nové obraznosti. Bian Zhilin měl tak již možnost navazovat na pokusy 

svých  předchůdců  a dále  rozvíjet  moderní  poezii.  Moderní  čínská  poezie  bývá  v  mnoha 

aspektech kladena do protikladu k tradiční čínské poezii. Mezi hlavními rozdíly bývá uváděn 

také  rozdílný  přístup  k metafoře.  Prací  s  metaforou  v  Bian  Zhilinově  díle,  jejími  rozdíly 

a analogiemi s tradiční čínskou poezií  a zároveň západní literaturou, se bude zabývat tato 

práce.

Práce je dělena do několika částí. Po úvodní kapitole následuje kapitola věnovaná samotnému 

básníkovi, která si všímá odborné literatury týkající se Bian Zhilina a literárně-historického 

kontextu doby. Je zde zpracován také životopis, který se zaměřuje především na myšlenkové 

podloží básníka a jeho literární působení. Ve třetí kapitole jsou shrnuty základní názory na 

metaforu a naznačeny hypotézy, se kterými budeme pracovat ve čtvrté části, která analyzuje 

dvě rané sbírky Bian Zhilina Tráva tří podzimů (Sanqiu cao 三秋草)1 a Rybí oči (Yumu ji 鱼

目集).2 Tyto dvě sbírky byly vybrány proto, že charakterizují básníkovu předválečnou poezii, 

která  se  v  mnohém  liší  od  poezie  poválečné.  V  analytické  části  je  kladena  pozornost 

především  na  popis  jednotlivých  metafor  a  jejich  analogii  s  metaforami  francouzského 

symbolismu.  Práce  se  také  snaží  vysledovat  shody  a  rozdíly  mezi  metaforami  v  Bian 

Zhilinově díle a metaforami, které se objevují v tradiční čínské poezii. Dále je rozváděn názor 

Michelle Yeh,3 že teprve moderní čínská poezie pracuje s tvořivou metaforou. Tato hypotéza 

je  poté  zkoumána  na  díle  básníka  Bian  Zhilina,  v  závěru  jsou  shrnuta  zjištění  učiněná 

v analytické části.

1 BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian.
2 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe.
3 YEH M. (1991). Modern Chinese Poetry: Theory and Practice since 1917. Yale University Press.
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 2 Bian Zhilin

 2.1  V odborné literatuře

Díla, pojednávající souborně o moderní čínské poezii, věnují Bian Zhilinovi velmi rozdílné 

množství textu. Zajímavé je v tomto případě zjištění, že čím současnější práce, tím se dostává 

Bian Zhilin více ke slovu. Zatímco Julia Lin4 ho v knize vydané počátkem sedmdesátých let 

nezmiňuje vůbec, a to dokonce přesto, že v knize věnuje kapitolu básníkům, které nazývá 

'symbolisty', ke kterým bývá Bian Zhilin často řazen, v knize Michelle Yeh,5 která vychází 

počátkem devadesátých let, je mu již věnován velký prostor. Michelle Yeh zde však používá 

Bian  Zhilinovy básně  především jako ilustraci  své  hypotézy o  propojení  západních  vlivů 

a vlivů tradice, v Bianově případě taoismu a buddhismu. Yeh čte jeho básně téměř výhradně 

z pohledu této hypotézy a nezkoumá další aspekty jeho tvorby. Podobně jako Michelle Yeh, 

tak i Gao Zhun6 se ve své souborné knize o moderní poezii z konce osmdesátých let věnuje 

Bian Zhilinovi relativně podrobně. Tato nevyváženost ukazuje na částečné opomíjení básníka 

v ranějších letech a jeho opětovné objevení v letech pozdějších.

I monografie o Bian Zhilinovi vznikaly poměrně pozdě. Jedním z průkopníků je jistě Lloyd 

Haft7,  jehož monografie je brána dodnes jako základní dílo ke studiu Bian Zhilinova díla 

a života. Zabývá se zde především propojením života a díla básníka, přičemž klade důraz na 

popis životních událostí Bian Zhilina na úkor rozboru samotných básní. To mu bývá vytýkáno 

jako kontraproduktivní s ohledem na to, že Bian byl básník bytostně niterný.8 Výjimku tvoří 

pouze předválečné období, které je zde vnímáno jako vrchol básníkovy tvořivosti, a proto se 

Haft zaměřuje především na Bianovu poezii. V těchto letech si Haft všímá především formy 

básní, tematiky, obraznosti a vztahu k západní poezii. V této knize je také poprvé předložen 

názor, že básník byl ovlivněn směsicí taoistických a buddhistických myšlenek, na což později 

navázala Michelle Yeh9 se svojí  hypotézou o propojení těchto myšlenek a západních vlivů 

4 LIN J. (1973). Modern chinese poetry: An introduction. Seattle: University of Washington Press.
5 YEH M. (1991). Modern Chinese Poetry: Theory and Practice since 1917. Yale University Press.
6 GAO Zhun 高准 (1988). Zhongguo dalu xinshi pingxi 1916- 1979 中国大陆新诗评析 1916- 1979 [Analýza 
básní vzniklých na pevninské Číně v letech 1916-1979]. Taibei: Wenshi zhe chubanshe.
7 HAFT L. (1983). Pien Chih-lin: a study in modern Chinese poetry. Dordrecht : Cinnaminson, N.J. : Foris.
8 LIU Taotao (1985). Pien Chih-lin, review. The China Quartetly 1985/102, s. 346.
9 YEH M. (1991). Modern Chinese Poetry: Theory and Practice since 1917. Yale University Press.
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v díle Bian Zhilina. Další dvě monografie vznikly v devadesátých letech a jejich autory jsou 

Zhang Manyi 张曼仪10 a Chen Bingying 陈炳莹.11 

Na dílčí  témata,  týkající  se  Bian  Zhilina,  vzniklo  relativně  velké  množství  prací.  Mnoho 

z nich bylo  publikováno již v první polovině čtyřicátých let a psali je často autoři, kteří byli  

sami známými básníky moderní poezie a nositelé myšlenek Májového hnutí. Patřil mezi ně 

například Zhu Ziqing 朱自清12či Mu Dan 穆旦.13 Jejich práce vycházeli nejčastěji v různých 

časopisech, které byly v té době velmi důležitou literární a kulturní platformou.

Ve  dvacátém století  vzniklo  několik  komparatistických  studií  týkajících  se  Bian  Zhilina. 

Srovnáván byl s dalšími moderními autory, a to jak s autory, jejichž literární styl je v mnohém 

velmi odlišný od Bianova, jako byli například Ai Qing 艾青14 či Guo Moruo 郭沫若15, tak 

s básníky, se kterými měl naopak mnoho společného. Příkladem pak může být studie, která ho 

srovnává s Wen Yiduoem 聞一多,16 s nímž sdílí mnoho podobností, jako například snahu o co 

největší formální dokonalost.

Vědci se dále zaměřovali na jednotlivé básnické sbírky či období básníka. Z ranějšího období 

je to rozbor básnické sbírky Hanská zahrada (Han yuan ji 汉园集), která obsahuje básně Bian 

Zhilina a dvou spřízněných básníků té doby He Qifanga 何其芳 a Li Guangtiana 李廣田.17 

Autor této studie se pokusil odpovědět na otázky, jak vypadá umělecký styl každého z těchto 

básníků,  jak  zapojují  do  své  tvorby  techniky  ranějších  básníků  a  jak  experimentují 

s tradičními čínskými i západními prvky. V případě Bian Zhilina se zaměřil především na jeho 

10 ZHANG Manyi 张曼仪 (1995). Bian Zhilin 卞之琳. Beijing: Renmin wenxue chubanshe.
11 CHEN Bingying 陈炳莹(1982). Bian Zhilin pingzhuan 卞之琳评传 [Komentovaný životopis Bian Zhilina]. 
Chongqing: Chongqing.
12 ZHU Ziqing [朱自清] (1943).  „Shi yi ganjue 诗与感觉” [ Báseň a cit]. In:  Wenyi xianfeng 1943/56.
13 MU Dan [穆旦] (1940). “「Weilao xin ji 」cong「yumu ji」shuoqi 「慰勞信集」從「魚目集」說起“. 
In: Da gong bao wen yi, 1940/826.
14 McEACHRAN LIAO Ch. (1983). Bian Zhilin and Ai Qing: A comparative Stuy with Reference to Topic and  
Cohesion. University of Melbourne.
15 LUO Tian [罗田] (1985). „Ning zhu yu dan chu – Guo Moruo rimu de hun ting yu Bian Zhilin huanghun de 
dui du 凝注与淡出—郭沫若日暮的婚筳与卞之琳黄昏的对读” [Koncentrace a mizení – Guo Moruovův 
západ Slunce a Bian  Zhilinův soumrak ]. In: Mingzuo xinshang 1985/4.
16 XU Ting [许霆] (1997). „Zhonggou xiju dubai ti xin shi de fanli – jiedu Win Yiduo < Tiananmen>  he Bian 
Zhilin < Suanmei tang>  中国戏剧独白体新诗的范例—解读闻一多<天安门>和卞之琳<酸梅汤>“ [Příklady 
čínské formy monologu v nových básních – rozbor Wen Yiduovy básně Tiananmen a Bian Zhilinovy Suanmei 
tang]. In: Wu zhongxue kan 1997/ 11.
17 JUNG Woo-Kwang (1997). A study od The Han Garden Collection: New Approaches to Modern Chinese  
Poetry. Seattle: University of Washington.
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teorii o rytmu, experimentální básnické techniky, tematiku a výraznou obraznost. S básněmi 

se sociální tematikou, které Bian tvořil v období Kampaně sta květů a částečně i během Hnutí 

proti pravičákům, se vypořádala Nieh Hualing z University of Iowa ve své knize Literature of  

Hundred Flowers: Poetry and Fiction.18

Další okruh studií se týká estetiky Bian Zhilinových básní. Příkladem může být studie Xiao 

Hana 肖韩19 z osmdesátých let, který se zajímá o zvukovou stránku básní.

Bian Zhilin nebyl pouze básníkem, ale také známým překladatelem, je tedy přirozené, že se 

vědci zaměřovali i na tuto oblast jeho tvorby a to zvláště v obdobích, kdy sociální klima na 

pevninské Číně nepřálo výzkumu Bian Zhilinových básní z raného období, které jsou jinak 

pokládány za vrchol jeho tvorby. Vznikl tak například rozbor Bianova překladu Hamleta.20

Překlady  Bianových  básní  se  objevily  v  několika  antologiích,  často  společně  s  krátkým 

medailonkem o autorovi.  Jediný Kai-yu  Hsu21 se  pokusil  básníky dělit  do  skupin  a  Bian 

Zhilina zařadil pod „Metafyzické básníky“, modernější výbory od Michelle Yeh22 a Wai-lim 

Yipa23 se této snahy již vzdaly.

Celkově můžeme říci, že literatury ke studiu Bian Zhilina je poměrně málo. To může mít více 

důvodů. Jedním z nich se zdá být fakt, že moderní čínská poezie je obecně stále opomíjeným 

tématem  výzkumu a svým způsobem tak doplácí na bohatý výzkum tradiční poezie. Moderní 

poezie  je  dosud často  považována jen za  jakýsi  zajímavý experiment,  který se v žádném 

ohledu  nemůže  měřit  s  tradiční  poezií.  Dalším  důvodem  by  pak  mohl  být  názor,  který 

vyjadřuje profesor Liu, a to sice, že  Bian Zhilin stojí částečně mimo hlavní proud poezie a že  

jeho styl je příliš osobitý na to, aby na něj mohlo být navazováno.24 Liu je také přesvědčen, že 

18 NIE Hualing (1981). Literature of Hundred Flowers, Volume II: Poetry and Fiction. New York: Columbia 
University Press.

19 XIAO Han [肖韩] (1980). „Xin shi de yin zu, yunlu he chengxing wenti – du Bian Zhilin tongzhi wenzhang 

hou de yidian ganxiang  新诗的音组、韵律和成型问题—读卞之琳同志文章后的一点感想“. In: Wenxue 

pinglun  1980/1.
20 WU Ningkun  [巫宁坤] (1957). „Ping Bian yi  <Hamuleite> 评卞译哈姆雷特”  [O Bianově překladu 
Hamleta]. In: Xifang yuwen 1957/1.
21 HSU Kai-yu (1964). Twentieth century Chinese poetry: an anthology. New York: Doubleday.
22 YEH M. (1992). Anthology of Modern Chinese Poetry. New Haven: Yale University Press.
23 YIP Wai-lim (1992). Lyrics from Shelters: modern Chinese poetry, 1930-1950. NewYork: Garland Pub.
24 LIU Taotao (1985). „Pien Chih-lin: a study in modern Chinese poetry, review“. In: China Quarterly 
1985/102, s. 346.
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přestože  Bian  Zhilin  přináší  do  moderní  poezie  mnoho  nových  prvků,  zůstává  izolován 

a nemá žádné následovníky.25 Podobný názor zastává i Lloyd Haft (1981: s. 89), který je však 

přesvědčen,  že  nenavázání  na  jeho osobitou  poezii  způsobily vnější  okolnosti,  především 

válka, která s sebou přinesla zájem především o jasně srozumitelnou poezii s vlasteneckým 

obsahem.

Nezájem o Bian Zhilina jako o básníka má také ideologické důvody. Po roce 1949 byl Bian 

Zhilin v ČLR odsunut na druhou kolej, protože většina jeho básní kladla důraz na estetično, 

formální  stránku  a  niternost  a  nebyla  sociálně  angažovaná.  Z  tohoto  důvodu  bývala 

kritizována pro zpátečnictví a do osmdesátých let nevycházely v Číně téměř žádné komentáře 

ani kritika k jeho dílu. On sám pak po roce 49 od psaní básní téměř zcela upustil, což může 

být také příčina toho, proč ani v oblastech, které nebyly zasaženy komunistickými politickými 

a mocenskými poměry, výzkum jeho básní příliš nepokračoval. Jeho básně byly však v těchto 

oblastech stále populární, což dokládá například opětovné vydání sbírky Rybí oči (Yumu ji 鱼

目集) v  Hongkongu v letech 1973 a 1974.

Tato práce se bude zaměřovat na metaforu v raných sbírkách autora, což je téma, které nebylo 

kromě  částečného  rozvedení  u  Michelle  Yeh  zatím  více  zkoumáno.  Právě  na  názorech 

a poznatcích Michelle Yeh tato práce staví a vychází z nich, případně je rozvíjí či kriticky 

hodnotí. Shrnutí jejích myšlenek bude věnován prostor dále v textu.

 2.2 Literárně-historický kontext Bian Zhilinovy doby

Počátek letopočtu byl v Číně dobou dramatických změn politických, sociálních i kulturních. 

Mandžuský dvůr se snažil pomocí reforem udržet u moci. V rámci těchto reforem byl roku 

1901  vyhlášen  program  Nová  politika,  jehož  důležitou  součástí  byla  změna  vzdělávání 

inspirovaná  Japonskem.  Důraz  měl  být  kladen  na  nové  moderní  předměty,  které  by  se 

vyučovaly  společně  s těmi  tradičními,  mezi  něž  patřilo  především  memorování 

konfuciánského  kánonu.26 Většina  studentů  se  však  odmítala  přeorientovat  a  dále  se 

soustředila  na  tradiční  předměty,  jejichž  zvládnutí  bylo  stále  podmínkou  pro  složení 

25 LIU Taotao (1985). Pien Chih-lin: a study in modern Chinese poetry, review. In: China Quarterly 1985/102, 
s. 346.
26 FAIRBANK J. (2004). Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 280.
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císařských zkoušek, které otevíraly možnosti úřednické služby.27 Z těchto důvodů tak byly 

roku 1905 císařské zkoušky zcela zrušeny, čímž „starý řád ztratil svůj intelektuální základ“.28 

Tento  krok  mimo  jiné  způsobil,  že  intelektuálové  přestali  být  úzce  svázáni  s  císařským 

dvorem  a  především  v otevřených  přístavech  se  tak  začaly  rozmáhat  nové  profese  jako 

nezávislý spisovatel či umělec. 

Roku  1912  byla  založena  Čínská  republika,  jejímž  prozatímním  prezidentem  se  stal 

Sunjatsen, který po několika měsících předal vládu významnému generálovi a politikovi Yuan 

Shikaiovi. Ten roku 1913 rozpustil sněmovnu a stal se tak diktátorem. Roku 1916 však umírá 

a následuje období vlády militaristů, které končí až roku 1927 vítězstvím Čankajška. Toto 

období  „představovalo  maximální  oslabení  státní  moci,  a  bylo  proto  paradoxně  dobou 

pozoruhodných  úspěchů  na  kulturním,  společenském  a  hospodářském  poli“.29 Na 

intelektuálním poli  se  svářelo  mnoho  kulturních  vlivů,  zejména  přežívající  konfuciánství 

s vlivy ze Západu, a právě „generace období militaristů pak musela tyto vlivy roztřídit“.30 

Nadále  probíhala  proměna  vzdělávání,  ve  kterém se  čím dál  více  uplatňovala  angličtina, 

a zároveň  bylo  mnoho  studentů  posíláno  na  studium na  Západ,  především pak  do  USA. 

Hledání cesty, jak se postavit k vlastní historii i cizím vlivům, vyvrcholilo Májovým hnutím.

Májové hnutí (wusi yundong, 五四運動), jemuž s podobnými záměry předcházelo Hnutí za 

novou kulturu, velmi ovlivnilo autory následujících let, ať již souhlasili s jeho myšlenkami, 

nebo se proti nim naopak vymezovali.

Májové hnutí si nese své jméno od květnové demonstrace roku 1919 v Pekingu, která byla 

svolána,  aby byl  vyjádřen nesouhlas s  výsledky Versailleské konference.  Její  cíle  se však 

rozšířily na obecné usilování o modernizaci Číny po vzoru Západu. Ujalo se přesvědčení, že 

Čína  kráčí  stejnou cestou  jako Západ,  jenom je  na  této  cestě  opožděná.  Bylo  tedy třeba 

odmítnout  radikálně  celou tradiční  kulturu,  aby mohla  být  co nejlépe  přijata  ta  evropská. 

Stoupenci  Májového  hnutí  útočili  zejména  na  konfuciánství  a  jeho  požadavky  přísně 

hierarchizované  společnosti,  chtěli  dosáhnout  demokratizace  a  zdůrazňovali 

individualismus. 31 Klíčovým bodem modernizace v literatuře byl moderní hovorový jazyk, 

27 FAIRBANK J. (2004). Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 280.
28 Tamtéž, s. 273.
29 Tamtéž, s. 295.
30 Tamtéž, s. 303.
31 MOSTOW J. (2003). Modern East Asian Literature. New York: Columbia University Press, s. 291.
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který  měl  být  vhodnější  pro  psaní  literatury,  protože  dokázal  lépe  „zobrazit  sociální 

a emocionální realitu a sloužit jako nový národní jazyk.“32 

Proti myšlenkám Májového hnutí se však velmi záhy zformovala opozice, která nesouhlasila 

s jeho  radikálním  ikonoklasmem.  Byly  to  především  skupiny  nazývané  noví  konfuciáni 

a neotradicionalisté a patřili mezi ně vlivní myslitelé jako Liang Qichao 梁啟超, Zhou Zuoren 

周作人 či Zhu Guangqian 朱光潛, který editoval Literární magazín Wenxue zazhi a v němž 

upřednostňoval  autory,  kteří  „experimentovali  s  tradičními  literárními  teoriemi  a  motivy 

a posilovali je, raději než aby se od nich odvraceli“.33 Mezi tyto autory patřil i Bian Zhilin, 

jehož literární styl je příkladem syntézy čínské tradice a západního stylu psaní. 

Jak píše Shih Shu-mei,34 jejich odmítnutí  bezpodmínečného přijímání západních myšlenek 

souviselo z velké části se zážitkem První světové války, za kterou podle nich mohlo právě 

i západní myšlenkové podloží. Stoupenci těchto proudů, již nepovažovali západní modernost 

za něco univerzálně prospěšného, ale naopak usilovali o to, aby z obou kultur bylo vybráno to 

nejlepší. Z tohoto výběru by poté bylo možné vytvořit jednu univerzální kulturu. Nešli tedy 

proti  myšlence  modernosti,  ale  naopak  se  ji  snažili  vylepšit  kritickým přemýšlením o  ní 

a prosazovali posílení čínské kultury, aby mohla být prospěšná nové univerzální kultuře. Bian 

Zhilin  v  souladu  s  těmito  myšlenkami  přeložil  vlivnou  esej  Eliota  „Tradition  and  the 

Individual  Talent“  (1917).  Ta  předkládala  myšlenku  o  nutnosti  důkladného  poznání  své 

minulosti, na kterou je nutné navazovat.35

Po tomto období názorových bojů, ve kterém Bian Zhilin tvořil nejvíce, začínal stále více sílit 

vliv  komunistů,  který  nakonec  zcela  převážil  a  nastal  konec  názorové  různorodosti. 

Omezování plurality názorů bylo ještě patrnější  po založení Čínské lidové republiky roku 

1949. 

32  MOSTOW J. (2003). Modern East Asian Literature. New York: Columbia University Press, s. 291.
33 SHIH Shu-mei (2001). „Rethinking the Modern“. The Lure of Modern. London: University of California 
Press, s. 185.
34 SHIH Shu-mei (2001). „Rethinking the Modern“. In: The Lure of Modern. London: University of California 
Press, s. 151-231. 
35 Tamtéž, 186.
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 2.3 Životopis

Bian  Zhilin  卞之琳 se  narodil  roku 1910 v  provincii  Jiangsu  江苏省 ,  která  leží  na 

východním pobřeží  Číny.  Roku 1921 dokončil  základní  vzdělání,  které  bylo  stále  vedeno 

spíše  tradičním  způsobem,  následoval  pak  rok,  ve  kterém  studoval  tradiční  spisy,  jako 

například Zuo Zhuan a Mencius.36 Jeho otec se ho snažil udržet u povolání obchodníka, které 

sám vykonával, ovšem poté, co Bian Zhilin dovedl obchod téměř k bankrotu,  svých snah 

zanechal.37 Roku 1929 nastoupil Bian na Pekingskou univerzitu, jeho hlavním oborem se stala 

angličtina  a  anglická  literatura.  Díky svému  oboru  se  seznámil  s  anglickou  romantickou 

literaturou, především pak Byronem, Shelleyem, Keatsem a Wordsworthem. V té době se také 

začal učit francouzsky a začal číst básně francouzských symbolistů, u nichž shledal, že jsou 

mu  bližší  než  dříve  obdivovaní  angličtí  romantičtí  autoři.38 Na  Pekingské  univerzitě  se 

seznámil s básníkem Xu Zhimoem 徐志摩 , který sem přijel vyučovat, a dal mu přečíst své 

básně.  Xu Zhimoa  básně  nadchly a  předal  je  dále  Shen Congwenovi  沈從文 ,  který  je 

nedlouho poté bez vědomí autora časopisecky vydal. V raných třicátých letech zde také potkal 

studenta filozofie He Qifanga,  se kterým později  básnicky spolupracoval.  S He Qifangem 

Bian sdílel nejen nadšení pro poezii a západní literaturu, ale také názor na důležitost formy 

básní, kvůli kterému byli oba na konci padesátých let veřejně kritizováni. Pobyt v Pekingu tak 

Bian Zhilina ovlivnil v mnoha ohledech a je tak přirozené, že se prostředí Pekingu objevuje 

v několika jeho raných básních. 

Třicátá léta byla pro Bian Zhilina jako básníka nejplodnější. Roku 1933 s pomocí spisovatele 

Shen Congwena publikoval svoji první sbírku básní Tráva tří podzimů (Sanqiu cao 三秋草),39 

dva roky na to následovala sbírka Rybí oči (Yumu ji 鱼目集),40 která však nebyla příliš dobře 

přijata  a  to  zejména  proto,  že  čtenáři  v  té  době  preferovali  angažovanou  poezii,  Bian 

Zhilinova intimní lyrika se tak nestrefila do dobového vkusu. Podobně na tom byla i sbírka 

Hanská  zahrada  (Hanyuan ji 漢園集 ),41 vydaná  roku 1936,  na  které  se  básník  podílel. 

36 LIU Xing'an 刘祥安 (2007). Zai hun luan zhong xun qiu zhi xu 在混乱中寻求之序 [Hledání řádu v 
chaosu]. Beijing: Wen jin chubanshe, s. 5.
37 Tamtéž.
38 HAFT L. (1981). Pien Chih-lin. Leiden: University of Leiden, s. 22.
39 BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian.
40 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji  鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe.
41 BIAN Zhilin 卞之琳, HE Qifang 何其芳, LI Guangtian 李廣田 (1936). Hanyuan ji  漢園集 [Hanská 
zahrada]. Shanghai: Shang wu yin shu guan fa xing.
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Koncem třicátých let  se  Bian Zhilin  vydal  do Yan'anu,  kam v té  době směřovalo  mnoho 

intelektuálů. Po necelém roce odešel z Yan'anu a přidal se k 772. regimentu Osmé pochodové 

armády. Zážitky ze svého působení v armádě zpracoval v další sbírce nazvané Dopisy útěchy 

(Weilao xinji 慰勞信集 ),42 které byly vydány roku 1940.43 Tato sbírka se liší od dřívějších 

svojí  angažovaností,  je vidět autorova snaha o srozumitelnost a přímočarost.  Po Dopisech 

útěchy vychází ještě roku 1942 sbírka Tráva sesbíraná během deseti let (Shi nian shi cao 十年

草),44 ve které jsou shromážděny vybrané básníkovy ranější básně. Tato sbírka se na dlouhou 

dobu stala  jeho poslední.  Po válce se Bian Zhilin  vrátil  k učení  a zároveň vycestoval  na 

studijní pobyt do Anglie, odkud se však roku 1949 po založení ČLR vrátil zpět domů. Ihned 

po návratu se zapojil  do kampaně „Pomoc Koree,  boj  proti  Americe“, pro jejíž myšlenku 

složil více jak 20 básní. I přes Bianovu snahu byly však i tyto básně kritizovány pro svou 

těžkou uchopitelnost a nesrozumitelnost, on sám je naopak později vnímal jako příliš vulgární 

a  doslovné.45 V  té  době  Bian  Zhilin  učil  na  Fakultě  západních  jazyků  a  literatury  při 

Pekingské univerzitě a to až do roku 1953, kdy byl vyslán na venkov jako statistik a člen 

propagandy. V té době napsal opět nové básně, opakoval se ovšem problém předchozích let 

a Bian Zhilinovi byla opět vytýkána formálnost a nesrozumitelnost jeho díla. Místo na básně 

se tak začal soustředit na překlady, především pak Shakespeara, Blakea a Byrona. Koncem 

padesátých let svedl na stránkách časopisů názorový boj, který se týkal nové lidové písně. 

Bian Zhilin a s ním i jeho přítel He Qifang požadovali pluralitu básnických forem a odmítali 

oficiální požadavek, že poezie nové Číny má být psána výhradně ve formě lidové písně. Za to 

byli oba kritizováni pro zpátečnictví. Navzdory dobovým poměrům, kdy nekonformní názory 

v oblasti literární teorie byly trestány perzekucí, nebyl ani jeden z básníků potrestán za své 

názory;  nejspíše to  zapříčinil  konec Velkého skoku,  během něhož byla  kampaň za  novou 

lidovou  píseň  vyhlášena.46 Bian  Zhilin  však  od  tohoto  sporu  až  do  konce  svého  života 

nenapsal žádnou poezii. Prezentoval se poté především jako akademik, v šedesátých letech 

napsal  mnoho  článků  pro  Institut  západní  literatury,  mimo  jiné  o Brechtovi,  Tolstém  či 

Balzakovi.  Roku 1979 vyšla sbírka jeho básní Historické záznamy o vyřezávání červíků,47 

v níž byly publikovány především básně z třicátých let. V osmdesátých letech se dále věnoval 

42 BIAN Zhilin (1940).  Weilao xinji 慰勞信集 [Utěšující dopisy]. Kunming: Ming ri she.
43 HAFT L. (1981). Pien Chih-lin. Leiden: University of Leiden, s. 80.
44 BIAN Zhilin (1942). Shi nian shi cao 十年詩草 [Tráva sesbíraná během deseti let]. Guilin: Ming ri she.
45 HAFT L. (1981). Pien Chih-lin. Leiden: University of Leiden, s. 97.
46 CHEN S. H. (1960). „Multiplicity in Uniformity: Poetry and the Great Leap Forward“. In: The China 
Quarterly 1960/3, s. 1-15.
47 BIAN Zhilin [卞之琳] (1979). Diaochong jili 雕蟲紀歴. Beijing: Renmin wenxue chubanshe.
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překladům  a nadále  rozvíjel  své  úvahy  o básnické  formě.  Roku  2000  získal  cenu  za 

celoživotní dílo, koncem tohoto roku pak umírá.
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 3 Metafora

Hlavním cílem práce je rozbor Bian Zhilinovy metaforiky. Pro lepší porozumění souvislostem 

se proto budeme v této kapitole věnovat tomu, jaké přístupy k metafoře a náhledy na ni se 

v průběhu let objevovaly v západní literární vědě. Zaměříme se především na teorie vznikající 

v období romantismu v anglosaských zemích a symbolismu ve Francii,  jelikož mají  podle 

odborné literatury díla, která vznikala v tomto období, velký vliv na Bian Zhilinovu tvorbu.48 

Na  závěr  definujeme  metaforu  tak,  jak  se  zdá  být  nejvhodnější  ve  vztahu  k  výkladu 

Bianových básní.

 3.1 Přístupy k metafoře v západní vědě

Počátky západního uvažování o metafoře jsou zpravidla kladeny k Aristotelovi, který se jí 

zabývá ve svých dílech  Poetika a  Rétorika.  V  Poetice definuje metaforu jako „přenesení 

cizího jména“.49 Toto přenesení podle něj může fungovat vertikálně (z druhu na rod a opačně), 

horizontálně (z druhu na druh) a analogicky. Pro vytvoření metafory je podle něj důležité 

zpozorovat podobnosti v nepodobném. V  Rétorice50 pak o metafoře říká dvě důležité věci. 

První je, že metafora přináší skutečně něco nového, čímž se liší od neobvyklých výrazů, které 

jsou nám nesrozumitelné, a obyčejných, které zase pouze popisují. Dále Aristoteles předkládá 

myšlenku, že člověku je příjemnější projít si procesem, při kterém se snaží dovtípit se smyslu 

metafory, než když jsou mu podána pouze prostá fakta.

Přestože byla metafora v evropské poezii vždy přítomná, do centra pozornosti ji vyzdvihli až 

romantičtí  básníci.  Jednou z jejich hlavních teorií  se stal názor, že metafora je přirozenou 

součástí  jazyka,  ať  již  poetického,  či  každodenního.  K  tomuto  pojetí  se  hlásil  například 

William Wordsworth a  Percy Bysshe Shelley.  Podle  druhého z nich  je  jazyk sám o sobě 

druhem poezie a poezie je ze zásady metaforická.51 Tento náhled na metaforu jako cosi pro 

člověka  zcela  přirozeného  se  objevil  již  v  díle  New  Science  G.  Vica,  italského  filosofa 

48 HAFT L. (1989). Selective Guide to Chinese Literature. Leiden: Brill.
49 ARISTOTELES (1962). Poetika. Orbis., s. 58-62.
50 ARISTOTELES (1980). Poetika, rétorika, politika. Bratislava: Tatran, s.  178-79.
51  English essays, from Sir Philip Sidney to Macaulay. Vol. XXVII. The Harvard Classics. New York: P.F. 
Collier and Son, 1909-14; Bartleby.com, 2001. www.bartleby.com/27/
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z přelomu 17. a 18. století,  na kterého Wordsworth a Shelley navazovali. Vico ve svém díle 

zároveň  zdůraznil  metaforu  jako  způsob  poznání  a dokládal  to  tím,  že  již  naši  předkové 

používali metaforu, aby mohli skrz věci konkrétní přemýšlet o pojmech abstraktních.52 Stejně 

jako Vico i skotský duchovní a rétorik 18. století H. Blair akcentoval přirozenost metafory 

a upozorňoval na fakt, že metafora se objevuje i v jazycích přírodních národů.53 Básník byl 

v romantismu vnímán jako jakýsi demiurg, který je schopen vidět zcela jiné světy.54

Symbol či metafora55 je ve středu zájmu i v případě literárního proudu symbolismu, který je 

často chápán jako sloučení a radikalizace romantických názorů na symbol a metaforu. Přední 

představitel francouzského symbolismu Charles Baudelaire rozvinul teorii shod, podle které 

se metafora řídí. Metafora podle něj odhaluje skryté vztahy a souvislosti mezi věcmi, a to jak 

v rovině vertikální (náš svět a 'druhý svět', který se skládá z Idejí), tak v rovině horizontální 

(vnitřní svět básníka versus vnější svět). Ideálně se však obě tyto roviny překrývají, neboť 

vnitřní  pravda  je  pro  ně  zároveň  i pravdou  transcendentální.  Jak  upozorňuje  Vučka,56 

Baudelairovo dílo samo vyjadřuje tuto víru v provázanost – jsou zde směšovány protikladné 

kategorie, kupříkladu krása s ošklivostí.

Pomocí  metafory  se  symbolisté  snažili  „...zprostředkovat  zážitky  transcendentna  jazykem 

viditelných věcí a tak téměř každé slovo je symbol a … je použito  pro asociace, které evokují 

realitu za smysly“.57 V jejich díle je tedy mnohem menší důraz na prostředek metafory, který 

téměř ztrácí v básni význam, a je upřednostňován předmět.58

Dalším  z  typických  projevů  symbolismu  je  synestézie,  která  je  v  určitém  smyslu  výše 

popsaným horizontálním symbolismem.  Toto  doprovází  i  důraz  na zvuky,  barvy a  vůně59 

u prostředku  metafory,  který  je  také  velmi  typický  pro  symbolismus.  Synestézií  se  také 

52 HÁCOVÁ P. (2004). The bridge and the eclipse: metaphor in the poetry of Samuel Taylor Coleridge. 
Olomouc: Univerzita Palackého, s.19.   
53 SVOBODA K. (1947). „Tropy a figury“. In: Naše řeč 1947/1, s. 21-29.
54 VUČKA T. (2006). „Imaginace v estetice Charlese Baudelaira“. In: Různost rozhovorů: (poezie - filosofie -  
věda). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 155.
55 Zatímco ve starší literatuře můžeme vysledovat poměrně pevnou hranici mezi symbolem a metaforou, v 
moderní poezii se stává symbol vlastně jakýmsi poddruhem metafory, jelikož básníci usilují o symboly, které 
nejsou zevšednělé a s ustanovenými symboly si hrají. 
56 VUČKA T. (2006). „Imaginace v estetice Charlese Baudelaira“. In: Různost rozhovorů: (poezie - filosofie -  
věda). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 153-174. 
57 BOWRA M. (1958). The Creative Experiment. London: MacMillan, s. 5.
58 Tuto terminologii přejímám od Richardse, o jehož výzkumu se zmíním dále v kapitole.
59 VUČKA T. (2006). „Imaginace v estetice Charlese Baudelaira“. In: Různost rozhovorů: (poezie - filosofie -  
věda). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 161.
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intenzivně  zabýval  Ullmann,60 který  tvrdí,  že  v  řadě  smyslů  od  konkrétnějšího 

k abstraktnějšímu  (1.  hmat  –  2.  chuť  –  3.  čich  –  4.  sluch  –  5.  zrak)  se  častěji  pomocí 

konkrétnějšího smyslového vjemu popisuje abstraktnější a zřídkakdy naopak. Tento postup od 

konkrétnějšího  k  abstraktnějšímu  často  vyplývá  z  autorovy  snahy  o  kognitivní  přesah 

metafory.  Další  tendencí  synestézie  je  podle  něj,  že  nejčastěji  se  k zachycení  jiných 

smyslových počitků používá hmat. Třetí tendencí synestézie je to, že pomocí jiného smyslu 

bývá nejčastěji popisován zvuk. 

Ve dvacátém století prožívá výzkum metafory největší rozkvět. Vědci se o ni začínají zajímat 

z nejrůznějších hledisek – lingvistického,  pragmatického,  filozofického a samozřejmě také 

literárního. Teorií je velké množství, proto zde vybereme jen některé z nich, které se zdají pro 

výklad metafor Bian Zhilina nejpřínosnější a které se nějakým způsobem vztahují k názorům 

Michelle Yeh na metaforu. 

Velmi  důležitým  pro  diskurz  o  metafoře  je  studie  z  třicátých  let  I.A.Richardse61,  který 

v průběhu života podnikl několik cest do Číny. Richards v mnohém navazuje na romantický 

přístup k metafoře,  například na Shellyeho názor,  že jazyk je bytostně metaforický.  To je 

podle něj způsobeno tím, že naše myšlení je metaforické, což se přirozeně odráží na jazyce, 

kterým jsou myšlenky vyjadřovány. Velkým průlomem je označení dvou částí metafory jako 

prostředek a předmět (angl. 'vehicle' a 'tenor'), přičemž smysl metafory je pak tvořen interakcí 

mezi  těmito  dvěma členy.  Na  tento  vztah  bychom se  podle  něj  měli  zaměřit  především, 

protože pomocí něj jde rozkrýt metaforu. Zároveň to však nemusí být pouze vztah podobnosti, 

naopak vztah  založený na rozdílnosti  je  také velmi  nosný.  Richards  také  zdůrazňuje naši 

přirozenou  schopnost  poradit  si  i s metaforami,  které  jsou  velmi  složité  a vztah  mezi 

předmětem  a  prostředkem  je  v  nich  velmi  zastřený.  Částečně  naznačuje,  že  toto  může 

pramenit ze způsobilosti nahlížet na věci v kontextu, dále však tento fenomén nerozvádí.

Jako poslední je potřeba zmínit teorii Welleka a Warrena.62 Rozhodli  se spojit dohromady 

čtyři pojmy: obraz, metafora, symbol a mýtus. Tyto pojmy mají podle nich společné působení 

na smysly a figuraci, tedy jakési srovnávání světů. Symbol se odlišuje od metafory tím, že 

60 Citováno podle: YU Ning (2003). „Synesthetic metaphor: A cognitive perspective“. In: Journal of Literary  
Semantics 2003/32, s. 19-34.
61 JOHNSON M. (1981). Philosophical perspectives on metaphor. Minnesota: University of Minnesota Press.
62 WELLEK R., WARREN A. (1996). Teorie literatury. Olomouc: Votobia.
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přetrvává a navrací se, zatímco metafora se zjevuje pouze jednou. Rozdíly se však částečně 

stírají u moderních básníků, kteří již většinou nepoužívají obecněji srozumitelné symboly, ale 

symboly osobní.

 3.2 Metafora v čínské literatuře: tradice versus moderna

Metaforou v tradiční čínské poezii bi (bǐ  比)63 postavenou do protikladu k metafoře v západní 

poezii, se zabývá Michelle Yeh. Ve svých vývodech se opírá především o názory na metaforu, 

jak  je  prezentovali  sami  čínští  básníci  a  také  o  vlastní  dlouholeté  studium  tradičních 

i moderních čínských básní. Na její názory bych ráda navazovala dále ve své práci.

Bi  i  západní  metafora  jsou  podle  Yeh64 tropy,  které  vznikají  kombinací  dvou  kategorií 

sdílejících určité společné prvky,  podle Yeh jsou však ze své podstaty odlišné.  V západní 

metafoře je již od Aristotela zdůrazňováno její vnitřní pnutí, které vzniká z kontrastu mezi 

základem a obrazem metafory. Díky tomuto kontrastu může plnit metafora kognitivní funkci, 

tedy nabízet čtenáři jiný pohled na svět či se vztahovat k transcendentálním oblastem. Některé 

proudy západní poezie, jako například anglická metafyzická poezie, dokonce berou sílu svého 

vyjádření  z  toho,  že  je  kontrast  mezi  základem a  obrazem metafory tak  výrazný.  Základ 

a obraz metafory tedy mohou v západní poezii fungovat jako „...dvě nezávislé entity. Vztah 

mezi  nimi  je  kontrastivní  juxtapozicí.“65 Na rozdíl  od  tohoto  pojetí  zdůrazňuje  čínské  bi 

podobnost základu a obrazu, což Yeh vykládá jako důsledek jiného filosofického smýšlení 

Západu a Číny. Zatímco je v západní filosofii velmi rozšířená myšlenka dualismu, která proti 

sobě staví mysl a tělo, konkrétní a abstraktní, člověka a Boha, v čínském smýšlení je důležitá 

jednota věcí, ať již pojímaná z hlediska konfuciánství (sebekultivace jako rozpoznání jednoty 

člověka a Nebes) nebo taoismu (vše vychází ze stejného principu, kategorie věcí jsou relativní 

a vše záleží na úhlu pohledu). „Jelikož všechny věci sdílí stejný univerzální princip, přirozeně 

se všechny ovlivňují a reagují na sebe.“66 V důsledku tohoto pojetí není kognitivní funkce 

tropu bi příliš zřetelná. Bi neukazuje nic nového, spíše pomocí dostupných příkladů rozšiřuje 

63 Michelle Yeh pro své srovnání vybírá figuru bi 比 a překládá ji jako 'metafora', je to však pouze její volba, v 
klasické čínštině (a podobně je tomu i v moderním jazyce) není pro metaforu jednoznačný ekvivalent. Jako 
zvláštní druh metafory můžeme chápat také například figuru xīng 興, která je založena na analogii.

64 YEH M. (1987). Metaphor and Bi: Western and Chinese Poetics. In Comparative Literature 1987/39. s. 237-
254
65 Tamtéž, s. 247
66 Tamtéž, s.249
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již známou realitu.

Většina spisovatelů prvotní fáze Májového hnutí však zároveň s celou tradiční poezií odmítla 

i její metaforu a v jejím pojímání začala mnohem více čerpat ze západního typu metafory. 

Přestože  básníci  pozdějších  let  (a  mezi  nimi  i  Bian  Zhilin)  pak  toto  naprosté  odmítnutí 

zmírňují a prosazují tradiční metaforu jako jeden ze zdrojů při vytváření nové metaforiky, 

obecně zůstává metafora pojímána způsobem, kdy „přestože na první pohled vypadá, že má 

blízko k tradiční čínské poetice, svojí podstatou i tím, jak je uplatňována, má ve skutečnosti 

blíž  k … symbolismu,  imagismu,  surrealismu i  futurismu“.67 Tuto proměnu popisuje  opět 

Michelle Yeh v Modern Chinese Poetry.68 Jelikož moderní čínští básníci zbavují poezii funkcí, 

které  měla  po  staletí,  již  tedy neslouží  v  první  řadě  jako  „prostředek  morální  kultivace, 

prostředek k vzestupu v kariéře a forma komunikace“,69 je poezie postavena před situaci, kdy 

musí najít ospravedlnění pro sebe samotnou v novém světě. 

S touto proměnou poezie a jejích funkcí je logické, že podobnou transformací musí projít 

i metafora.  Tu  vidí  Michelle  Yeh  především  v  tom,  že  zatímco  pomocí  tradiční  čínské 

metafory byl dovysvětlován a propojován reálný svět, moderní čínská báseň se oprošťuje od 

reality a zaměřuje se na transcendentální přesahy. Báseň se také více uzavírá sama do sebe 

a proto se metafora místo na vytváření vztahů s okolním světem soustředí na vztahy přímo 

v básni a v jejím fikčním světě. Takováto metafora tedy nemůže být vysvětlena realitou, ale 

pouze samotnou básní.

Další  proměnu  nachází  Michelle  Yeh  v  rozdílném  zapojení  básnických  konvencí a  tedy 

v nutnosti jiného zapojení čtenáře básně do samotného procesu vytváření významu. Zatímco 

v tradiční poezii naváděl autor čtenáře pomocí básnických konvencí jako například zapojení 

tradičního motivu  či  názvu básně,  jakým způsobem má báseň vykládat,  v  moderní  básni 

nechává autor úmyslně „logickou mezeru, která musí být zaplněna čtenářem“.70 V tradiční 

poezii  se  tedy čtenář  pokouší  vysledovat  básníkovy záměry,  v  moderní  sám spoluvytváří 

význam básně,  což také rozvíjí  nový typ metafory.  Ta již není  především odkazem jedné 

entity k druhé, ale k jednomu prostředku se může vztahovat hned několik předmětů, některé 

67 YEH M. (1991). Modern Chinese Poetry: Theory and Practise since 1917. Yale University Press, s. 56.
68 YEH M. (1991). Modern Chinese Poetry: Theory and Practise since 1917. Yale University Press.
69 Tamtéž, s. 13.
70 Tamtéž, s. 10.
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zamýšlené autorem, některé však může vytvořit  pouze čtenář.  Do Číny se také šíří  teorie 

o podvědomí, se kterou je mnoho moderních básníků obeznámeno a která podle Yeh „mění 

pohled na psaní a čtení literatury“71. Tato teorie staví básníka do pozice, ve které není zcela 

zodpovědný za  vyznění  básně,  opět  to  tedy podporuje nemožnost  jednoznačného výkladu 

básně  i  metafory  a  posiluje  pocit,  že  vzniklá  báseň  přesahuje  básníkův  vědomý  záměr. 

Dochází také k proměně čtenářů básní. Zatímco v tradiční Číně tvořila okruh čtenářů úzká 

skupinka intelektuálů, jedním z hlavních cílů Hnutí za novou kulturu bylo naopak nasměrovat 

literaturu i mimo tyto kruhy. Yeh uvádí, že moderní básník má mnohem rozmanitější možnosti 

v tom, k jakým čtenářům se bude obracet. Těmi mohou být masy, hrstka intelektuálů nebo 

další básníci. Tato různorodost vede přirozeně také k nemožnosti jednoho výkladu básně či 

metafory.

Poslední, ovšem neméně důležitou proměnou, na kterou upozorňuje Michelle Yeh, je to, že 

metafora přestala být pouze ornamentem poezie, ale stává se jejím úhelným kamenem. Touto 

změnou  prochází  západní  poezie  koncem  18.  století  a  začátkem  19.  století  v  období 

romantismu a na metaforu je od té doby kladen velký důraz.  Jelikož byla čínská moderní 

poezie v mnoha směrech ovlivněna přímo západním romantismem či následujícími směry, je 

možné, že i změna důrazu na metaforu vychází z tohoto vlivu.

Marston Anderson72 vznáší proti takovémuto pojetí moderní metafory námitky s podotknutím, 

že moderní čínská poezie a tím i její metafora jsou příliš široké pojmy na to, aby mohly být 

takto porovnávány a zobecňovány.  I  přes nespornou jednostrannost přístupu M. Yeh z její 

práce vycházíme, neboť se jedná o základní a zatím nepřekonané dílo k tématu. Náš rozbor 

metaforičnosti rané Bian Zhilinovy poezie lze chápat také jako pokus o zpřesnění definice 

básnické metafory v moderní čínské poezii.  

 3.3 Pracovní definice metafory a hypotézy

Na závěr  se  pokusíme zformulovat  definici  metafory,  se  kterou budeme pohlížet  na Bian 

Zhilinovy básně  a  která  vychází  z  uvedených  teorií.  Zároveň  zde  formulujeme  hypotézy 

o metafoře v Bian Zhilinově díle, které opět vycházejí z výše uvedených názorů a které se 

71  YEH M. (1991). Modern Chinese Poetry: Theory and Practise since 1917. Yale University Press, s.61.
72 ANDERSON M. (1993). „Modern Chinese Poetry: review“. In: Harvard Journal of Asiatic Studies 1993/53.
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budeme snažit potvrdit a rozvést, popřípadě vyvrátit v následující kapitolách.

Metafora, jak s ní budeme pracovat v této práci, je proces, při kterém dochází k transformaci 

jedné výpovědi  v  jinou výpověď či  systém výpovědí.  Čtenář  je  přítomen tomuto procesu 

přeměny, spolupracuje na ní, kolik je však ponecháno prostoru pro tuto čtenářovu participaci, 

záleží  na  konkrétním  básníkovi  i  konkrétní  básni.  Předpokládáme  ovšem,  že  obecně 

v moderní  čínské  básni  a konkrétně  u  Bian  Zhilina  je  tento  ponechaný  prostor  značný 

a metafora  se  proto  otevírá  více  výkladům.  Toto  vtáhnutí  čtenáře  do  procesu  proměny 

způsobuje také jakýsi aha-efekt, při němž čtenář prožije náhle pochopení souvislostí, což na 

jedné straně způsobuje pocit uspokojení, na druhé se pak čtenář sám dostane k poznání, které 

metafora zprostředkovává. Další funkcí metafory je rozšíření významu, kdy pomocí metafory 

vyjadřujeme věci, které je těžké či nemožné pojmenovat exaktně. Nutí nás také měnit úhel 

pohledu na věci. V důsledku tohoto také předpokládáme kognitivní funkci metafory u Bian 

Zhilina.

Pro  metaforu  je  velmi  důležitý  kontext,  ať  již  kulturní,  sociální  nebo  literární.  Zapojení 

kontextu se liší v tradiční a moderní čínské poezii.  Naším předpokladem je, že v tradiční 

poezii vytváří kontext historická tradice a především pak ta literární, do které nás zasazuje 

hlavně název básně. Bian Zhilinova metafora je naproti tomu zasazena zejména do kontextu, 

který vytváří samotné dílo autora. Z tohoto důvodu budeme nahlížet na metaforu v jeho díle 

z pohledu básně jako celku, celé sbírky, respektive více sbírek.

Zapojení kontextu souvisí i s dalším naším předpokladem o užití osobní symboliky v Bian 

Zhilinově  díle.  Vycházíme  z  názoru  Warrena,  že  zatímco  básníci  minulosti  využívali 

symboliky obecně srozumitelné, moderní básník si vytváří vlastní systém symbolů, který však 

není  zcela  neměnný ani  v  rámci  tvorby jednoho autora.73 Předpokládáme,  že  Bian  Zhilin 

využívá podobně jako jiní moderní básníci osobní symboliku, zároveň si však budeme všímat 

toho, jak pracuje s tradiční čínskou symbolikou.

Dalším  naším  předpokladem  je,  že  Bian  Zhilin  bude  velmi  ovlivněn  francouzským 

symbolismem, jak se o tom zmiňuje literatura,74 a to především Baudelairovou teorií shod 

(vertikální a horizontální symbolismus). Zároveň bude podobně jako francouzští symbolisté 

73 WELLEK R., WARREN A. (1996). Teorie literatury. Olomouc: Votobia, s. 267.
74 HAFT L. (1989). Selective Guide to Chinese Literature: the Poem. Leiden: Brill, s. 42.
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akcentovat předmět před prostředkem a bude pracovat se synestézií jako zvláštním druhem 

horizontální symboliky.
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 4 Sbírky Rybí oči (Yumu ji 鱼目集) a Tráva tří podzimů (Sanqiu cao 三

秋草)

 4.1 Osobní a obecné symboly

Rozbor básně „Zámořská plavba“:

航海

1 輪船向東方直航了一夜，

2　　 大搖大擺的拖着一條尾巴, 

3　　 驕傲請旅客對一對錶——

4　 “時間落後了，差一刻。”

5　　 說話的茶房大約是好勝的，

6　　 他也許還記得童心的失望——

7　　 從前院到後院和月亮賽跑 。

8　　 這時候睡眼朦朧的多思者

9　 想起在家鄉認一夜的長途 

10　 于窗檻上一段蝸牛的銀迹——

11　 “可是這一夜却有二百浬？”75

Zámořská plavba

1 Parník plul na východ celou noc,

2 namyšleně za sebou táhne ocas,

3 pyšně vyzývá cestovatele, aby se podíval na hodinky:

75 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 6. 
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4 „Jsme pozadu o čtvrt hodiny.“

5 Číšník, který promluvil, je nejspíš velmi soutěživý,

6 asi si ještě pamatuje dětinská zklamání...

7 Kdysi běhal z předního dvorku na zadní a závodil s měsícem.

8 Tentokrát ten, který se omámen ospalostí zahloubal,

9 vzpomíná na celonoční vzdálenosti u sebe doma

10 na parapetu v stříbrné stopě od šneka ...

11 „Ale v noci jsme urazili dvě stě námořních mil?“

Báseň je krátká, což je pro Bian Zhilinovu spíše zámlkovou poezii typické a odlišuje ho to od 

mnoha soudobých autorů (Guo Moruo  郭沫若 , Ai Qing 艾青 , Wu Xinghua 吳興華 , Dai 

Wangshu 戴望舒), kteří často tíhli k delším formám. Je vystavěna okolo symbolu lodi, který 

se promítá i do názvu básně. Autor ji napsal pravděpodobně během cesty do Japonska nebo 

naopak při návratu z něj roku 1935.76

Na této básni je dobře patrné, jakým způsobem básník pracuje s osobní a tradiční symbolikou. 

Jak již bylo řečeno v úvodní části, využitím osobní symboliky se moderní básníci často cíleně 

vymezují proti básníkům tradiční poezie. Ti  naopak častěji pracovali s konvenčními a čtenáři 

snáze předvídatelnými  symboly ukotvenými ve starší literatuře, které budeme dále v textu 

označovat souhrnným pojmem obecná symbolika. Symbol, jak jej zde chápeme, se  liší od 

metafory tím, že „přetrvává, zatímco metafora je vyvolána pouze jednou“.77  U  moderních 

básníků se však často setkáváme s tím, že si vytvářejí vlastní okruh symbolů, jejichž trvání je 

omezeno pouze v rámci jejich vlastní tvorby, a i tam se může význam daného symbolu často 

proměňovat. Tato osobní symbolika může nicméně být v určitém vztahu k symbolice obecné, 

jak se tomu u Bian Zhilina v některých případech děje. V následujícím textu si rozebereme 

jednotlivé symboly a metafory přítomné v této básni:

76 HAFT L. (1981). Pien Chih-lin. Leiden: University of Leiden, s. 60. 
77 WARREN A., WELLEK R. (1996). Teorie literatury. Olomouc: Votobia, s. 267.
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Loď

Hlavním symbolem, který se v básni vyskytuje, je parník. Ten je tu významově těsně propojen 

s číšníkem a tím i obecněji s člověkem a jeho životní cestou vůbec. Tato básníkova představa 

o lineárním charakteru pozemského života, kdy člověk vychází z jednoho místa a někam z něj 

směřuje,  se  objevuje i  v  jiných jeho básních.  Není  to  tedy jenom vpřed  plující  loď jako 

v rozebírané básni, ale podobná metafora pro lidskou pouť životem se objevuje i v jiných 

básních, např. „Návrat“ (Gui 歸).78

Spjatosti  člověka  a  lodě  je  dosaženo  postupným  „polidšťováním“  lodi.  V  prvním  verši 

můžeme  pozorovat  plující  loď,  která  je  však  hned  ve  verši  druhém  oživena  představou 

majestátního vodního zvířete, které si razí cestu mořem. Básník zde pracuje s víceznačností 

slova wěiba 尾巴 (ocas), které může označovat jak záď lodě, tak zvířecí ocas. Proměna ve 

zvíře je však pouhým mezistupněm k proměně ve člověka, která je naznačena již v tomto 

verši spojením dàyáodàbǎide 大摇大摆的  (namyšleně), které označuje způsob, jakým se 

parník ubírá dopředu. Spojení je možné vnímat také doslovněji, v jeho původním významu 

označujícím sebevědomý způsob, jímž si vykračuje člověk („dlouhými houpavými kroky“). 

Toto spojení se v běžném jazyce objevuje pouze v souvislosti s lidmi, Bian Zhilin tedy takto 

dodává  lodi na životnosti a tím ji přibližuje člověku. Ke čtení, ve kterém jsou loď a číšník 

vzájemně provázáni, nás vybízí také částečná paralelnost druhého a třetího verše, ve kterém 

proti sobě stojí činnost lodi (ve druhém) a číšníka (ve třetím). Proměna neživé lodě v člověka 

se  dovršuje  ve  čtvrtém verši,  kdy loď zdánlivě  promlouvá.  Až pátý  verš  nám odhalí,  že 

mluvčím byl pravděpodobně číšník, nicméně ambivalentnost zůstává a oba výklady zůstávají 

vhodné.

Parník zde stojí ve dvojím vztahu: promítají se do něj číšníkovy pocity a zároveň je tu skrz něj 

ukázána  iluzornost  lidského  snažení  a  konání.  Tohoto  vyznění  je  dosaženo  tím,  že  tu 

juxtapozičně  vedle  sebe  stojí  vzdálenost,  kterou  ujela  loď,  vzdálenosti,  které  překonával 

číšník jako malý při dětských hrách a vzdálenost, kterou urazil šnek na okenním parapetu. 

Poslední dvě zmíněné dokonce ve verších 9 a 10 splývají v jednu výpověď, verš 9 totiž není 

od následujícího oddělen čárkou, což je u Bian Zhilina, který v jiných básních úzkostlivě 

78 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 13-16.
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dodržuje interpunkci, velmi příznakové. Podle tohoto výkladu by se tak vzdálenosti, na které 

číšník vzpomíná, mohly odehrávat „na parapetu ve stříbrné cestičce od šneka“. Vztah mezi 

vzdálenostmi,  které  urazila  loď a šnek, je  dokonce podpořen i  formální  výstavbou básně, 

a sice částečnou zvukovou shodou v jejím závěru. Ta propojuje slova „stopa“ (jì 迹), které se 

vztahuje k pohybu šneka, a „námořní míle“ (lǐ 浬), které se naopak vztahuje k pohybu lodě. 

Básník  navozenou  atmosféru  jisté  zbytečnosti  veškerého  konání  konfrontuje  s  pýchou 

a hrdostí,  kterou  cítí  loď,  potažmo  tedy  člověk  jako  pán  moderní  techniky,  při  pouti  za 

vzdáleným  cílem.  Lidská  soutěživost  (hàoshèng 好 勝 ),  zmíněná  jako  vlastnost  číšníka 

v 5. verši, tu dostává směšný nádech a najeté kilometry se stávají relativní a nepodstatné.

Loď  je  zde  nositelem  významu  rychlosti  a  vzdálenosti,  což  je  zde  podpořeno  častým 

opakováním slovních spojení s významem směru či rychlosti. V prvním verši tak loď pluje 

„na východ“, číšník ve verši sedmém běhá „z dvorku na dvorek“. Konkretizace směru pohybu 

dodává vzdálenostem zdání reálnosti, záhy je však básník odhaluje jako nepodstatné, čehož 

dosahuje srovnáním s pomalým pohybem šneka a jeho „stříbrnou stopou“. 

Podobně je tomu s tematizací času. I ten je zde vyjádřen mnoha konkrétními časovými údaji, 

často se zde objevuje noc (v 1., 9. a 11. verši), je kontrolován čas na hodinkách (ve 3. verši) 

a dokonce tu snaha o přesnost jde tak daleko, že je zaznamenáno čtvrthodinové zpoždění (ve 

4. verši).  Současnost se tu prolíná se vzpomínkami na minulost,  v níž se ale jen neurčitě 

objevuje „celonoční vzdálenost“, a navzdory zdánlivé snaze o konkrétní určení se čas slévá 

dohromady a čtenář zůstává na pochybách, kdy se které děje odehrály a zda-li byl šnek na 

okenním parapetě v době číšníkova mládi či v současnosti.

Čas i vzdálenost jsou témata, která se často objevují i v jiných Bian Zhilinových básních, viz 

„Organizace  vzdálenosti“79 či  „Zvuky  a  prach“.80 Ve  všech  těchto  básních  je  nicméně 

zdůrazněna iluzorní podstata těchto pojmů. Myšlenka, že svět je pouze iluzorní, se výrazně 

projevuje v buddhismu i taoismu, které byly Bian Zhilinovi velmi blízké.

Loď je básníkovým osobním symbolem, který se objevuje i v dalších básních, její význam 

79 Viz s. 32 této práce.
80 Viz s. 70 této práce.
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metafory lidské cesty životem však přetrvává a jen nepatrně se proměňuje. Příkladem je báseň 

„Kus rozbité lodě“:

一塊破船片

1 潮來了,浪花捧給她

2 一塊破船片。

3 不說話,

4 她又在崖石上坐定,

5 讓夕陽把她的髮影

6 描上破船片。

7 她許久

8 纔又望大海的盡頭,

9 不見了剛纔的白帆。

10 潮退了,她只好送還

11 破船片

12 給大海漂去。81

Kus rozbité lodě

1 Přivalila se přílivová vlna, zpěněná voda na ni vynesla 

2 kus rozbité lodě.

3 Nemluví,

4 usedá na útesy,

5 nechá zapadající slunce, aby stín jejích vlasů

6 promítl na kus rozbité lodě.

7 Teprve po dlouhém čase ona

8 znovu pohlédla na místo, kde končí oceán,

9 tam zmizela bílá plachta.

10 Přílivová vlna klesá, nezbývá jí než vrátit

81 BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian, s. 41. 
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11 kus rozbité lodě

12 moři, aby ji odneslo.

Tuto báseň diskutuje Lloyd Haft ve své monografii Pien Chih-lin (1981). Předkládá názor, že 

moře v Bian Zhilinových básních reprezentuje „původní, bezpečný stav bytí“82 a „prvotní stav 

nerozlišenosti a nepřevtělení“.83 Kus rozbité lodi je pak podle něj metaforou pro „pomíjivé 

věci tohoto světa, vznášející se na moři času...jen proto, aby byly spláchnuty zpět do místa 

stvoření“.84 Haftův výklad se zdá velmi dobře podložený, v této básni ho však můžeme dále 

rozvést.  Loď zde  nereprezentuje  přímo životní  cestu  člověka,  jak tomu bylo  v  předchozí 

básni, ale je přesto s člověkem úzce propojena. To je patrné již z nápadného užití ženského 

tvaru pro zájmeno já v souvislosti s kusem lodi a dále z návaznosti 3. verše, z níž přirozeně 

z logiky větné stavby vyplývá, že mluvčí je loď. Vzápětí básník uvede na scénu „ji“ (tā 她), 

blíže neurčenou ženu sedící na útesech (5. verš), jejíž stín v dalším verši spojí s lodí vrhaným 

stínem. Z lodě se staly  pouhé trosky, ztratila svůj tvar a mohla se tak navrátit zpět do moře,  

stejně jako člověk se po smrti vrací do původní materie, ze které vzešel. Není tedy možné, aby 

žena  zachytila  zbytky lodě  déle  než  na  okamžik,  protože  nepatří  do  stejného světa,  tedy 

alespoň prozatím. Téma pomíjivosti a zániku je zde posíleno opakováním slov s významem 

destrukce, př. „kus rozbité lodě“ (pò chuán piàn 破船片), mizení a zániku, př. „zmizela bílá 

plachta“ (bù jiànle gāngcáide bái fān  不見了剛纔的白帆 ) či „místo, kde končí oceán“ 

(dàhǎide jìntóu 大海的盡頭).

Další básní, kde se objevuje symbol lodi, je „Kulatá krabička drahocenností“ (Yuán  bǎo  hé 

圓寶盒 ).85 I  touto básní  se  podrobně zabývá Lloyd Haft  (1981,  s.  54-56),  který spatřuje 

v krabičce metaforu představivosti. Ve svém rozboru vyzdvihuje relativitu, která prolíná celou 

básní a která umožňuje, aby to „co se zdá být 'zrnkem zlatého světla z lampy' mohlo být na 

jiné úrovni vnímáno jako 'slavnostní hostina'“.86 Na tuto báseň se zaměřuje i Michelle Yeh 

(1991, str. 127-128). Ta interpretuje krabičku jako metaforu pro umění. Umění je zde vnímáno 

jako věčné, zároveň však není zbožštěno jako v symbolismu, což podle Yeh způsobuje Bian 

82 HAFT L. (1981). Pien Chih-lin. Leiden: University of Leiden, s. 50. 
83 Tamtéž, s. 51.
84 Tamtéž, s. 50. 
85 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji  鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 3.
86 Tamtéž, s. 55.
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Zhilinovo smýšlení ovlivněné směsí taoismu a buddhismu. My se zaměříme pouze na čtyři 

verše z prostředku básně:

你看我的圓寶盒 

跟了我的船順流

而行了，雖然艙裡人 

永遠在藍天的懷裡。87

Podívej na moji kulatou krabičku drahocenností,

jak pluje s mojí lodí

a putuje, ačkoliv člověk v kabině

navěky spočívá v náručí modrého nebe. 

Loď je tu použita ve stejném významu jako ve výše citované básni „Plavba“, představuje 

životní  cestu  člověka.  „Kulatá  krabička  drahocenností“,  která  podle  Hafta  reprezentuje 

představivost,88 provází člověka celý jeho život a přetrvává dokonce i ve chvíli, kdy je vzat do 

„náruče modrého nebe“, tedy umírá a navrací se do původního stavu, přičemž symbolika nebe 

tu má stejné významy, jako v jeho básních obyčejně mívá voda. Podobně pojatou symboliku 

nebe jakožto původního, nerozlišeného stavu nacházíme také například v básni „Hejno vran“ 

(Qún  yā 群鸦). 

V citovaném úryvku je dobře patrná Bianova představa smrti  a záhrobí,  která je nápadně 

podobná taoistickému pojetí smrti a zvláště pak pojetí Zhuangzia. Taoisté spatřují jako „místo 

posledního spočinutí duše...Prvotní prostotu (Velká prostota  太素 ), kde podle taoistického 

textu Lie-c'  列子 berou svůj počátek a kam se také nakonec navracejí všechny bytosti.“89 

Samotný  Zhuangzi  pak  zdůrazňuje  přirozenost  zanikání  všech  věcí.90 Uvedená  Prvotní 

prostota bývá také často ztotožňována s nebem.91 Bian tak v taoistickém duchu vnímá záhrobí 

jako jakousi nerozlišenou materii, podobnou nebi či moři, ze které vše vychází. 

87 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, s. 
3.
88 HAFT L. (1981). Pien Chih-lin. Leiden: University of Leiden, s. 55. 
89 LOMOVÁ O., YEH Kuo-liang 葉國良 (2004). Ach běda, přeběda. Oplakávání mrtvých ve středověké Číně.  
Praha: DharmaGaia, s. 29.
90 Tamtéž, s. 27. 
91 Tamtéž, s. 29. 
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V básni  „Kulatá  krabička  drahocenností“  je  vidět,  že  symbolika  lodě  se  u  Bian  Zhilina 

neomezuje pouze na fyzickou pouť životem, ale člověk (loď) v této cestě může skrze umění 

svým způsobem pokračovat i po své smrti. 

Velmi zajímavě je zapojen symbol loďky i v následující básni:

距離的組織

1 想獨上高樓讀一遍《羅馬衰亡史》，

2 忽有羅馬滅亡星出現在報上。

3 報紙落，地圖開，因想起遠人的囑咐。

4 寄來的風景也暮色蒼茫了。

5 （醒來天欲暮，無聊，一訪友人吧。）

6 灰色的天。灰色的海。灰色的路。

7 哪兒了？我又不會向燈下驗一把土。

8 忽聽得一千重門外有自己的名字。

9 好累呵！我的盆舟沒有人戲弄嗎？

10 友人帶來了雪意和五點鐘 。92

Organizace vzdálenosti

1 Chtěl jsem sám vyšplhat na věž číst Pád Říma,

2 náhle se v novinách zjevila hvězda věštící zkázu Říma. 

3 Noviny klesají, otevírá se mapa, a tak vzpomínám na slova přátel v dálce.

4 Krajina, kterou mi poslali poštou, je také ponořena do mlžného západu Slunce.

5 (Vzbuď se, už se šeří, nuda, hned běž navštívit kamarády.)

6 Šedivý den. Šedivé moře. Šedivá cesta.

7 Kde jsem? A ani nemůžu pod světlem lampy zkoumat hrst hlíny.

8 Náhle jsem zaslechl o tisíc dveří dál své jméno.

92 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 14.
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9 Jak jsem unavený! Nedělal si někdo žerty z mé loďky z kádě?

10 Kamarád donesl sníh a pět hodin.

Celou báseň opět  prolíná  téma relativity času  a  vzdálenosti.  Relativita  času je  zachycena 

například v úvodních dvou verších, kde se čas, ve kterém se odehrává kniha  Úpadek a pád 

Římské říše,93 stává básníkovou současností. V těchto verších básník zároveň používá změnu 

úhlu pohledu,  která  je  v  jeho poezii  častá  (objevuje se mimo jiné v často citované básni 

„Fragment“),94 nezúčastněný  pozorovatel  se  tu  náhle  sám  ocitá  uprostřed  dění. 

Nezúčastněnost pozorování v prvním verši je podpořena básníkovým výstupem na věž, která 

symbolizuje příslovečnou Slonovinovou věž. Ta se původně objevuje v Šalamounově písni 

a nese význam vznešené čistoty, postupem času však dostává  pejorativní nádech a stává se 

symbolem pro odtrženost od světa, zahloubání se do sebe a neschopnost vnímat realisticky 

své okolí, což koresponduje s nezúčastněným čtením historické knihy. Stoupání na věž je také 

častým  námětem  tradiční  poezie,  známá  je  především  Wang  Canova  王粲  (177-217) 

„Popisná  báseň  o  výstupu  na  věž“.95 Ta  mísí  dohromady  předchozí  symbolickou  tradici 

výstupu na věž, nejvýrazněji v ní však zaznívá touha po vzdáleném domově.96 V rozebírané 

Bian Zhilinově básni nese výstup na věž zčásti  také tento význam a zdůrazňuje tak téma 

vzdálenosti,  které  je  tu  silně  přítomné.  Nicméně  vzdálenost,  která  se  zdá  u  Wang  Cana 

nepřekonatelnou,  se  stává  v  rozebírané  Bianově  básni  pouze  iluzorní,  což  se  vyjevuje 

především  v osmém  verši,  kde  básník  v  jednom  okamžiku  překonává  vzdálenost  „tisíce 

dveří“, či ve verši čtvrtém, ve kterém je básníkovi poštou doručena krajina.

V básni se opět objevuje Bianův osobní symbol lodě.  Ten je zde těsně spjat  se člověkem 

(básník výslovně říká, že je to „jeho loďka“), můžeme ji tedy v intencích symboliky na ni 

navázané vykládat jako životní cestu člověka. Zároveň však básník tuto loď nově konkretizuje 

a dodává, že je to loďka z kádě. Tento typ loďky byl používán japonskými rybáři v zálivu, kde 

se  pod  hladinou  skrývalo  velké  množství  ostrých  skalisek,  malá  loďka  z  kádě  rybářům 

pomáhala efektivně proplouvat mezi nimi, nebyla však schopná odrazit dále od břehu. Bian 

Zhilin tak dále rozvíjí svůj osobní symbol, aby co nejvíce souzněl s vyzněním této konkrétní 

93 Kniha o dějinách Římské říše a o příčinách jejího pádu. Knihu, která má šest dílů, vydal historik Edward 
Gibbon v letech 1776-1789.
94 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 12.
95 WENXUAN (1986). Sestavil Xiao Tong (Princ Zhaoming). Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
96 LOMOVÁ O. (2005). „Wang Can: Popisná báseň o výstupu na věž“. In: Studia Orientalia Slovaca IV/2005. 
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básně. V loďce z kádě můžeme vidět symbol nemožnosti překonání delší vzdálenosti, tato 

neschopnost  se  však zdá  směšná (básník  na to  upozorňuje  sugestivní  otázkou v  devátém 

verši), jelikož vzdálenosti jsou proměnlivé, nestálé a, jak už bylo řečeno výše, iluzorní. 

Na  příkladu  této  básně  můžeme  sledovat,  jak  Bian  Zhilin  pracuje  s  osobní  symbolikou. 

Přestože určitý symbol, v tomto případě loď, si zachovává svůj základní význam skrz několik 

básniček  a dokonce  i  básnických  sbírek,  v  rámci  tohoto  významu  si  s  ním  může  autor 

pohrávat a pozměňovat ho. To činí především tak, že symbolu dodá nové atributy (například 

loď z kádě) a nechá je působit na symboliku, jak byla utvořena v jiných básních. Loď v této 

básni tedy není prostým symbolem životní cesty člověka, ale její symbolika je dále rozvíjena. 

Další  zajímavostí  je  práce  se symboly zakotvenými v tradiční  čínské literatuře  a  západní 

literatuře, kterou můžeme vidět na příkladu symbolu věže. Básník zde umně slučuje západní 

i tradiční čínský symbol, oba dva jejich významy však působí nezávisle na sobě a zachovávají 

si svoji původní intenci.

 Šnek

Šnek je dalším ze symbolů, které Bian Zhilin v básni „Plavba“ zapojuje. Je to z velké části  

tradiční buddhistický symbol,  který reprezentuje toho, kdo „nemá, metafyzicky řečeno, ve 

viditelném vesmíru žádné určené bytí nebo domov, což je postaveno na faktu, že šnek si nese 

svůj  vlastní  dům na zádech“.97 Bian  Zhilin  však  této  tradiční  symboliky příliš  nevyužívá 

a staví  do popředí  šnekovu charakteristickou pomalost,  jak to můžeme vidět  v rozebírané 

básni „Plavba“. Básník zde do značné míry odmítá tradiční asociace spjaté s buddhistickým 

symbolem a zaměřuje se na charakteristické vlastnosti předmětu, které jsou možné odvodit na 

základě pozorování reálné skutečnosti.

Není však možné říci, že by Bian Zhilin odmítl veškeré asociace, které tradiční symbolika 

nabízí. V jeho básních jsou však často potlačeny a na čtenáře působí spíše podprahově, než že 

by byly logicky zapojeny do výstavby básně. Aby to byl schopen vnímat, musí být čtenář 

navíc  znalý  tradičních  symbolů  a  intertextových  odkazů.  Šnek  je  právě  tímto  případem. 

Přestože je v básni Plavba jeho hlavní funkcí tvořit kontrast k rychle se plavícímu parníku,  

celá báseň je zároveň prodchnuta buddhistickou myšlenkou iluzornosti světa. K tomuto čtení 

97 HAFT L. (1981). Pien Chih-lin. Leiden: University of Leiden, s. 60. 
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obohacenému o buddhistické souvislosti šnek jako buddhistický symbol nepřímo navádí. 

Hodinky

Mezi  osobními  symboly  v Bian  Zhilinově  poezii  se  opakovaně  objevují  hodinky, 

propracovanou osobní symboliku, jakou jsme mohli vidět u lodi a částečně i u šneka, tu však 

nenalezneme.  To,  jakých  významů  mohou  hodinky  nabývat,  se  liší  podle  kontextu 

jednotlivých  básní  a  vyznění  metafory  může  dokonce  být  v  rozdílných  básních  zcela 

protikladné.  V rozebírané básni  „Plavba“  zdůrazňuje tematiku času,  která  je v  Bianových 

básních často zpracovávána, a odkazuje na lidskou touhou závodit s tímto časem, která se 

později ukáže jako směšná a zbytečná. Zmínka o hodinářství se objevuje také v básni „Kulatá 

krabička drahocenností“:

1 別上什麼鐘表店 

2 聽你的青春被蠶食，

3 別上什麼古董鋪 

4 買你家祖父的舊擺設。98

1 Nechoď k hodináři

2 poslouchat jak bourci okusují tvé mládí,

3 nechoď do starožitnictví

4 nakupovat elegantní zařízení tvého dědečka. 

Podle  Hafta  tyto  verše  „vyjadřují,  že  význam  uplynulého  času  není  možné  hledat 

v objektivním světě.“99 V básni „Osamělý“ (Jìmò 寂寞) je však čas vnímán zcela opačně:

1 鄉下小孩子怕寂寞，

2 枕頭邊養一衹蟈蟈, 

98 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 3.
99 HAFT L. (1981). Pien Chih-lin. Leiden: University of Leiden, s. 55. 
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3 長大了在城裏操勞，

4 他買了一个夜明錶。

5 小時候他常常羨艳

6 墓草做蟈蟈的家園；

7 如今他死了三小時，

8 夜明錶還不曾休止。100

1 Vesnický chlapec se bojí samoty,

2 v podhlavníku si chová cvrčka,

3 když vyrostl, tvrdě pracoval ve městě

4 a koupil si hodinky se světelnými číslicemi.

5 Jako malý záviděl

6 trávě na hrobě – byla domovem cvrčků:

7 ale teď už je sám mrtvý tři hodiny,

8 jeho hodinky však stále tikají.

Hodinky zde pokračují v chodu i po smrti jejich majitele, představují tak čas, který je zcela 

nezávislý na člověku a jeho konání. Motiv času je zde dále rozvíjen symbolem cvrčka, který 

vychází z tradiční poezie, konkrétně z básně Shijingu „Sedm měsíců“:

V pátém měsíci cvrčci začali vrzat,

v šestém měsíci už poletují všude,

v sedmém měsíci jsou v polích,

v osmém se stahují k domům.

V devátém lezou do oken,

v desátém měsíci cvrčci

zalezou nám pod lůžka.101

Cvrček  zde  odměřuje  čas  a  proměnami  svého  chování  odráží  koloběh  přírody.  Těchto 

významů nabývá i v básni „Osamělý“ (Jìmò 寂寞) a odkazuje na pomalu uplývající čas, kdy 

100 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 10.
101 PREUSS K. (1982). Chrestomatie k dějinám starověku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 31.
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žil ještě člověk v souladu s přírodou. Motiv cvrčka tvoří kontrast k motivu hodinek, které zde 

představují rychlou moderní dobu, kdy člověk celý život spěchá vstříc smrti. Zároveň však 

motiv  cvrčka  nese  i  podobný  význam  jako  hodinky  –  tedy  nezávislost  okolního  světa, 

respektive času, na člověku. To je zde vyjádřeno tím, že cvrkot těchto drobných zvířátek je 

slyšet i z trávy na hrobě, člověk tedy umírá, ale koloběh přírody se tím nezastavuje.

Na příkladu těchto tří básní jsme si ukázali, jak básník  vytváří metaforické sdělení, v němž 

pomocí stejného prostředku dosahuje zcela odlišných předmětů.  Z tohoto srovnání vyplývá, 

že Bian Zhilinovy básně obsahují ustálené osobní symboly, s těmito symboly však Bian Zhilin 

dále pracuje a v každé básni je nově promýšlí a snaží se na ně dívat z různých stran. Nedrží se 

tedy rigidně jednoho významu symbolu, ale volně se pohybuje v rámci hranic, které si sám 

určil.

Na závěr lze konstatovat, že autor využívá osobní i tradiční symboliku. Hlavní sdělení básně 

je tlumočeno skrze symboliku osobní, jejíž součástí jsou i reminiscence na tradiční symboly 

a texty. Ty nejsou pro pochopení hlavního sdělení básně důležité, ale vytváří novou vrstvu 

významu, kterou dešifruje pouze poučený čtenář.

 4.2 Synestézie

Rozbor básně Soumrak:

黃昏

1 悶人的房間

2 漸漸,又漸漸
3          小了, 又小,
4 縮得像一所

5 半空的墳墓-
6 阿.怎麼好!

7 幸虧有寒鴉

8 拍落幾個”哇”

9         跟隨了風

10 敲顫了窗紙,
11 我勁兒一使,
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12 推開了夢.

13 爐火餓死了,

14 昏暗把持了

15          一屋冷氣,

16 我四顧蒼茫,

17 像在荒野上

18 不辨東西.

19 乃頭兒低著,

20 酸腿兒提著,

21           踱去踱來,

22 不知為什麼

23 嘔出了一個

24 乳白的 “唉".102

Soumrak

1 Tísnivý pokoj

2 se stále a znova

3 zmenšuje a zmenšuje,

4 smrskne se tak, že připomíná

5 zpola prázdnou hrobku.

6 Ach, jak je tu příjemně!

7 Naštěstí kavky

8 máváním křídel vymámily několik kráknutí

9 následujíce vítr

10 údery roztřásly okenní papír,

102 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 31.
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11 vzmužil jsem se, 

12 odstrčil jsem sen.

13 Oheň v kamnech zemřel hlady,

14 šero ovládlo

15 studený vzduch v celém pokoji,

16 rozhlížím se mlhou,

17 jak kdybych v divočině

18 nerozeznával východ a západ.

19 Tak skláním hlavu,

20 natahuji ztuhlé nohy,

21 přecházím sem a tam,

22 kdo ví, proč

23 jsem vydávil

24 mléčně bílé „ach (běda)“.

V této básni se vyskytují dva příklady synestézie, první se objevuje v osmém verši, druhý 

celou báseň uzavírá. V obou dvou případech je zvuk vnímán pomocí jiného smyslu. Tyto dva 

zvuky jsou zároveň také jediné, které se v celé jinak velmi ztišené básni objevují, což jim 

dodává na dramatičnosti a významnosti.

V prvním případě  spojení  „máváním křídel  vymámit  kráknutí  (z  hrdla  kavek)“  popisuje 

pomocí  pohybu zvuk,  což  odpovídá  Ullmanově tvrzení,  že  nejčastějším cílem přenosu je 

zvuk.103 Synestézie  je  zde  použita  především ve  snaze  zachytit  kompletní  obraz  složený 

z mnoha vjemů, uchopit celou skutečnost a ne pouze její výseč. Básník zdůrazňuje, že není 

„buzen ze sna“ pouze křikem vran, ale zároveň i plácáním jejich křídel, což všechno vede 

k roztřesení papíru v jeho okně a propojuje tak básníka s vránami. Této snaze o představení co 

nejúplnějšího a nejpropojenějšího celku pomáhá rým, který spojuje slova „kavka“ (hányā 寒

鴉) a „kráknutí“ (wā 哇). 

Báseň zakončuje verš, ve kterém je vnímán zvuk skrze barvu, tedy zrakový vjem, bolestné 

103 Viz oddíl 3.1 této práce . 
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a smutné zvolání „ach“ (āi 唉) je tu popsáno jako „mléčně bílé“ (rǔbáide 乳白的). Nabízí se 

zde  srovnání  s velmi  známou  básní  „Samohlásky“  francouzského  symbolisty  Arthura 

Rimbauda, která využívá stejného typu synestézie:

A čerň, E běl, I nach, O modř, U zeleň hlásek,

já jednou vypovím váš různý vznik a druh.

A, černý korzet, plný rudých much,

jež bzučí kolem páchnoucích a krutých pasek.104

Rozdíly použití synestézie u těchto dvou básníků vyplývají z rozvětvenosti asociací Rimbauda 

a jejich usměrněním u Biana. Zatímco Rimbaud využívá jak zvukových, tak vizuálních (př. 

verš „O omega, O, těch dvou očí modrý svit!“)105 kvalit samohlásek, které nemají samy o sobě 

sémantickou hodnotu, aby podnítily jeho asociace, Bian Zhilin rozvíjí slovo „ach“ (āi  唉 ), 

které s sebou nese význam, přestože velmi vágní, pouze zrakovým vjemem a vystříhává se 

dalších asociací. Zatímco u Rimbauda tedy spatřujeme spíše hru, která chce zjistit, kde jsou 

hranice vnímaného světa, u Bian Zhilina nacházíme usměrněnější práci se synestézií, která 

sleduje určitý cíl, přestože není na první pohled jasný. 

Využití  synestézie  V  Rimbaudově  i  Bianově  básni  vychází  z  Baudelairovy  myšlenky 

„synaesthetické harmonie všech věcí“,106 která vyplývá z jeho premisy, že „všechna jsoucna 

jsou  apriori ve vztahu vzájemné sympatie, protože v sobě nesou otisk původní Jednoty, z níž 

emanovala.“107 Tato  myšlenka  je  zároveň  velmi  podobná  taoistickému  nahlížení  na  svět. 

Pokud je tedy vše propojené, nemáme-li v rámci jednoho smyslu dostatečné prostředky pro 

znázornění toho, co chceme, můžeme využít pojmů smyslu jiného. V rozebírané básni  Bian 

Zhilinovi nestačí zvolání „ach“ pro to, aby dosáhl kýženého účinku, ale charakterizuje ho dále 

mléčně bílou barvou. Ta se snaží navozovat pocity, které jsou pro básníka jiným způsobem 

nesdělitelné. Zároveň také zdůrazňuje velkou intimitu a individuálnost těchto pocitů, protože 

přes to,  že je to velmi konkrétní odstín barvy,  význam má pouze pro básníka samotného, 

nepojí  se  s  žádnou  obecněji  srozumitelnou  symbolikou.  Básníkův  svět  nám tedy zůstává 

uzavřen a to i proto, že se z básně nedozvídáme důvod jeho melancholie či bolesti.

104 LAGARDE A. (2008). Francouzská literatura 19. století. Praha: Garamond, s. 521.
105 Tamtéž.
106 ADAMS H. (1983). Philosophy of the Literary Symbolic. Tallahassee: University Press of Florida, s. 123. 
107 VUČKA T. (2006). „Imaginace v estetice Charlese Baudelaira“. In: Různost rozhovorů: poezie – filosofie –  
věda. Praha: Malvern, s. 157. 
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U Bian  Zhilina  nacházíme  další  důvod  pro  zapojení  synestézie  a  tím je  navození  snové 

atmosféry, ve které se realita rozplývá, což je konkrétněji řečeno ve verši 17. V tomto stavu 

vnímání se smysly slévají a prolínají. Básník tak opět, jako v mnoha jiných svých básních,  

poukazuje na relativitu našeho vnímání světa a v obecném vyznění tak předkládá taoisticko-

buddhisticky podbarvený názor, že viditelná realita je pouhou iluzí. 

S podobným záměrem je využito synestézie také v básni „Kulatá krabička drahocenností“ 
(Yuán  bǎo hé  圓寶盒):

一顆金黃的燈火

籠罩有一場華宴，

一顆新鮮的雨點 

含有你昨夜的歎氣……108

Zrnko zlatě žlutého světla lampy

obklopuje přepychovou hostinu,

jedna čerstvá dešťová kapka

obsahuje tvůj vzdech včerejší  noci…

I  zde  jsou  oba  případy  synestézie  podbarveny  myšlenkou,  že  všechny  jevy  světa  jsou 

jednotného základu, je tedy možné mezi nimi volně přecházet. Krabička drahocenností podle 

výkladu Michelle Yeh109 představuje umění. Pokud umění vnímáme jako jisté interpretování 

světa,  Bian  Zhilin  podobně  jako  Baudelaire  zdůrazňuje  ve  svém výkladu  korespondence 

a rozdíly odsouvá do pozadí, pro což se mu velmi dobře hodí zapojení synestézie. 

Synestézii můžeme nalézt také v básni „Zhongnanhai“ (Zhōngnánhǎi 中南海) a to v úvodních 

verších: 

听市声远了，像江潮

108BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 3.
109 YEH M. (1991). Modern Chinese Poetry: Theory and Practice since 1917. Yale University Press, s. 127.
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环抱在孤山的脚下。110

Zvuky města znějí z dálky, jako příboj na řece

objímající úpatí osamělého kopce.

Opět  je  tu  charakterizován  zvuk  pomocí  jiného  smyslu,  kterým je  tentokrát  zrak,  což  je 

v souladu s Ullmanovou teorií.  Zvuk vzdáleného města  je  zde  přirovnán k vodě,  která  se 

rozprostírá okolo hory, respektive samotného básníka. Přestože je hora vodou obklopena ze 

všech stran, na její vrcholek nedosáhne, stejně jako k básníkovi nedolehne ruch velkoměsta. 

Slovem „objímat“  (huánbào 环抱 )  je  zčásti  personifikován  příboj  na  řece  a  zdůrazňuje 

sevřenost mluvčího uprostřed zvuků, před kterými se mu daří  dočasně utéci  na vyvýšený 

kopec.

Představa zvuku jako vln je ukotvena ve fyzice, která synestézie používá pro lepší vysvětlení 

tohoto jevu. Je tedy možné, že část autorovy inspirace vychází z tohoto zdroje.

Obraz  čerpá  svoji  sílu  a  působivost  mimo  jiné  ze  zakotvení  v  reálném  prostředí  areálu 

Zhongnanhai v Pekingu, který leží na břehu několika na sebe navazujících jezer. Uprostřed 

jednoho z těchto jezer je umístěn umělý ostrůvek. Konkrétní krajina dává obeznámenému 

čtenáři lepší možnost představit si prostředí, ve kterém se báseň odehrává.

 4.3 Personifikace

Rozbor básně „Smutek moře“:

海愁

1 記得我告别大海,

2 她把我搖搖:

3 „去吧, 一睡就遠了,

110 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 64.
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4 游大陵也好.“

5 „不見我也不用怕,

6 如果你生病,

7 朋友也不在身邊,

8 告我,託白雲.“

9 „記好.我總關心你,

10 一定向藍天

11 放出一小葉銀帆

12 航到你窗前.“

13 如今我真想老家,

14 我埋怨白雲:

15 他告我: „秋天到了,

16 大海也生病.“111

Smutek moře

1 Vzpomínám si, že když jsem se loučil s mořem,

2 pohoupalo/a mě:

3 „Jdi, spánek tě odnese daleko,

4 procházet se po horách je také příjemné.“

5 „I když mě neuvidíš, není potřeba se bát,

6 pokud onemocníš,

7 a nebudeš mít u sebe přítele,

8 řekni mi to, svěř se bílým oblakům.“

111 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 44.
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9 „Pamatuj na to dobře. Vždycky se o tebe budu starat,

10 jistě ti po modré obloze

11 pošlu malou loďku-lísteček se stříbrnou plachtou,

12 aby ti připlula až pod okno.“

13 Dnes se mi opravdu stýská po domově,

14 stěžoval jsem si bílému obláčku,

15 ten mi řekl: „Přišel podzim,

16 i moře onemocnělo.“

Báseň  má  nezvykle  pravidelnou  strukturu,  která  evokuje  tradiční  pětislabičnou 

a sedmislabičnou  báseň.  Je  rozdělená  do  čtyř  strof,  ve  kterých  se  pravidelně  střídají 

pětislabičné  a  sedmislabičné  verše.  Báseň  se  skládá  především  z  promluvy  básníka 

a monologu moře. 

Zajímavým detailem je v této básni propojení moře a oblaku na nebi, který je prostředníkem 

moře.  Za tímto spojením můžeme vidět velmi konkrétní představu, ve které je mrak tvořen 

z odpařené vody z moře a tak s ním propojen svým původem. Nebe i moře má v básníkových 

dílech  podobný  symbolický  význam,  ovšem pouze  v  této  básni  je  mezi  nimi  vytvořeno 

takovéto pouto.

Báseň  je  vystavěna  okolo  personifikace  moře.  Personfikace  je  jednou  z  forem  metafory 

a může  být  definována  jako  „přisuzování  lidských  charakteristik  neživému  objektu, 

abstraktnímu  konceptu  nebo  nadosobnímu  bytí“.112 Podle  Emmy  Standford113 je  typů 

personifikace  velké  množství  a  liší  se  především mírou,  do  jaké  je  v  nich  propracovaná 

podobnost neživé věci člověku. Podle Dodsona114 bývá tato specifická metafora zapojována 

do textu s různými úmysly, které on shrnul do sedmi kategorií. Nám postačí, pokud z nich 

vybereme tři pro Bian Zhilinovu poezii relevantní: 

1. ozdobení textu a zesílení účinku metafory

2. poučení a vyjasňování

112 DODSON J. (2008). The 'Powers' of Personification: Rhetorical Purpose in the 'Book of Wisdom' and the  
Letter to the Romans. Berlin, New York: Walter de Gruyter, s. 30.
113 FONTANIER P. (1977). Les Figures du Discours. Paris: Flammarion, s. 213-219.
114 DODSON J. (2008). The 'Powers' of Personification: Rhetorical Purpose in the 'Book of Wisdom' and the  
Letter to the Romans. Berlin, New York: Walter de Gruyter, s. 41.
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3. nový náhled na skutečnost

Velmi důležitá  je pro nás druhá kategorie – vzdělávání  a  vyjasňování,  která napovídá,  že 

personifikace může mít kognitivní funkci. Tato funkce ji, jak již bylo řečeno výše, odlišuje od 

metafory v tradiční čínské poezii.  Podle Webstera je cílem personifikace „vyjádřit  obtížné 

nové myšlenky“,115 Barney ji vidí v podobném duchu jako „spojení abstraktního (a reálného) 

a konkrétního (a fiktivního).“116 Dualita abstraktního a konkrétního je také něco, co tradiční 

poezie postrádá, v Bian Zhilinově poezii jde tedy v tomto směru o nový prvek.

V rozebírané básni vidíme velmi silnou a do detailů promyšlenou personifikaci moře. Jak již 

bylo  řečeno,  moře  v  Bian  Zhilinových  básních  často  vystupuje  jako  jakýsi  původní  stav 

vesmíru i člověka ve smyslu nerozlišeného tao, ze kterého všechno vychází a do kterého se 

opět vše navrací.  Tato představa je zde popsána pomocí personifikace,  kdy se moře mění 

v osobu ženského pohlaví. Použití ženského zájmena v druhém verši pro zastoupení moře je 

velmi příznakové, protože v čínštině, které chybí určení rodu jmen, je zcela na libovůli autora, 

jaký rod  zvolí  (zvolí-li  vůbec  nějaký).  Zdůraznění  ženského rodu vidíme také  ve  výběru 

zájmene „ona“ (tā她), které vzniklo až po Májovém hnutí jako součást modernizace jazyka. 

Moře se nám tak zde jeví jako matka, což navozuje například druhý verš, ve kterém básníka 

„houpe“ či přímá řeč v devátém verši, ve kterém slibuje, že se vždy o básníka postará. Moře – 

matka zde vysílá svého potomka pryč z bezpečí domova, slibuje mu, že jinde to bude „také 

příjemné“. Zároveň se zaříkává, že v dobách těžkosti tu pro básníka vždy bude. Když však se 

on opravdu potkává s potížemi, zjišťuje, že již není možné hledat útěchu u matky, není možné 

se navrátit. V abstraktnější rovině nám tu básník předkládá názor, že člověk se nemůže za 

života navrátit do bezpečného původního stavu nerozlišenosti, je již příliš individualizovaný, 

což mu znemožňuje splynout s absolutnem. 

Účelem této personifikace je především zpřístupnění velmi abstraktní představy původního 

stavu pomocí konkrétního obrazu matky. Stojí zde tedy proti sobě konkrétno a abstraktno, což 

podporuje hypotézu o tvořivosti metafory, jak byla ustanovena v úvodu.

Výrazná personifikace se objevuje také v básni „Proč“, je v ní však použita za jiným účelem:

115 WEBSTER T. (1954). „Personification as a Mode of Greek Thought.“ In: Journal of the Warburg and 
Courtald Institutes 1954/17, s. 20. 

116 BARNEY S. (1979). Allegories of History, Allegories of Love. Hamden, Conn: Archon Books, s. 24.  
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奈何

黃昏與一個人的對話

1 ”我看見你亂轉過幾十圈空磨， 

2 看見你塵封座上的菩薩也做過，

3 你叫床鋪把你底半段身體托住 

4 也好久了，現在你要幹甚麼呢？”

5 “真的，我要幹甚麼呢？”

6 “你該知道的吧，我先是在街路邊， 

7 不知怎的，回到了更加清冷的庭院，

8 又到了屋子裏，又挨近了牆跟前，

9 你替我想想看，我哪兒去好呢？”

10 “真的，我哪兒去好呢？”117

Proč

   rozhovor soumraku a člověka

1 Sledoval jsem tě, jak jsi se zmateně mnohokrát zbytečně protočil dokola,

2 viděl jsem, jak bódhisattva, sedící na tvém prachem pokrytém místě, to také tak udělal,

3 díky posteli bylo tvé tělo udržováno při životě

4 pěkně dlouho, a teď chceš dělat co?“

5  „Vážně, co chci teď vlastně dělat?“

6 Měl bys to vědět, nejdřív jsem stál na kraji ulice,

7 netuše proč, vrátil jsem se na dvorek, který byl ještě více pustý

8 opět jsem vstoupil do pokoje, znovu přistoupil ke stěně,

9 přemýšlej o tom kvůli mně, kam jdu?“

117 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 25.
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10         „Vážně, kam jdu?“

V básni, jak je dokonce explicitně řečeno v jejím podtitulu, je zachycen rozhovor člověka 

a soumraku.  Motivy  člověka  i  soumraku  jsou  zde  položeny  juxtapozičně  vedle  sebe  bez 

vysloveného  propojení.  Přesto  nás  báseň  vybízí  opakováním  stejných  otázek  soumraku 

i člověka (ve 4. a 5. verši a v 9. a 10. verši), abychom je porovnávali. Rutinní opakování 

stejné  činnosti  u člověka je  zde tak  připodobněno ke každodenní  pouti  slunce po obloze, 

přičemž je u obojího zdůrazněno, že tato činnost nemá žádný viditelný cíl, že je, jak je řečeno 

v 1. verši, zbytečná. Prosvítá zde básníkovo znechucení tímto prázdným koloběhem a jeho 

zoufalství pramenící z nemožnosti poznat smysl lidského konání, což vidíme například v 7. 

verši. Neustálý přírodní koloběh a jeho spjatost s člověkem je tématem, které se velmi často 

objevuje i u tradičních básníků,118 ale teprve Bian Zhilin shledává toto opakování zbytečným 

a beznadějným.

Není také náhodou, že v básni nepromlouvá polední slunce, kdy je na vrcholu svých sil, ale 

soumrak,  který  evokuje  blížící  se  konec  a  úbytek  energie.  To  v  nás  vyvolává  představu 

bilancování před smrtí, kdy se člověk vrací zpět ke svému životu a hledá v něm smysl, který 

ovšem nenachází.

Personifikace zde, na rozdíl od předchozí básně, nemá osvětlující a tedy kognitivní, charakter, 

ale spíše zesiluje metaforu slunce a člověka. Tím, že je zde slunce personifikováno a přebírá 

lidskou schopnost řeči, přibližuje se tím ještě více lidem a zdůrazňuje vzájemnou podobnost. 

Personifikace je tak zde součástí složitějšího metaforického vztahu člověk – soumrak.

S podobným využitím zdůrazňovací funkce personifikace pracuje i další Bian Zhilinova báseň 

„Soumrak“ (Huánghūn 黄昏):

爐火餓死了。119

Oheň v kamnech umřel hlady.

118 LOMOVÁ O. (1999). Poselství krajiny: Obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje. Praha: 
DharmaGaia,   s. 23.
119 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 31.
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Zde se objevuje personifikace pouze v jediné větě a slouží kromě zmíněné funkce především 

jako ozdoba textu, kdy básník neotřelou personifikací upoutává čtenářovu pozornost k tomuto 

verši.  Celá báseň je prodchnuta smutkem, melancholií a chladem, přičemž uvedený obraz 

také  pomáhá  dotvářet  ponurou  atmosféru.  Hladovějící  oheň  tu  zesiluje  pocit  chladu,  což 

rozvíjejí i následující verše:

昏暗把持了

         一屋冷氣。120

Šero ovládlo

studený vzduch v celém pokoji.

S dalším využitím personifikace v Bian Zhilinově díle se setkáváme v básni „Na bílém 

kameni“ (Bái shí shang 白石上):

白石上

1 去吧,到廢園去,

2 找一方白石,

3 不管從前作什麼用的,

4 坐坐吧,坐下来

5 送夕陽下山,

6 一邊聽饒舌的白楊

7 告訴你舊事。

8 它也許告诉你

9 說從前有個人兒,

10 近黃昏, 尤其在秋天,

120 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 31.
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11 常到這裡来

12 倚在欄杆上

13 ( 你身旁從前有欄杆)

14 對夕陽低泣,

15 掩着兩朶萎黃的紅玫瑰;

16 說不久她埋到這裡了,

17 可是若叫它指點給你看

18 是哪一黃土呢,

19 恕它老眼昏花了,

20 而且衰草已經藏去了

21 游人探訪的足跡,

22 像遲暮的女子藏去了

23 繡花的腰帶。

24 它也許還要說,

25 如果這方白石

26 早就躺在這裡了,

27 你也許認得出

28 她的淚痕呢。

29 你細看白石,

30 隻見長滿了青苔,

31 仿佛半夜裡

32 被秋風驚醒了

33 起來

34 用顫抖的手兒

35 揉揉酸溜溜的倦眼

36 在搖搖的燭影裡

37 從箱子的深處
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38 撿起來

39 多少年不忍想起的

40 一方素絹 ,

41 隻見濺滿了霉斑 ,

42 沒有什麼。

43 你撫摩它,

44 白石涼極了,

45 令你想起

46 從燈紅酒綠中

47 飄出來的醉臉

48 不知在哪一條荒街上

49 淋到了冷雨。

50 不是雨,是風

51 起來了,可是很輕,

52 隻能比嘆息,

53 你不妨再坐一會兒

54 在白石上,

55 聽淺湖的蘆葦

56 ( 也白頭了)

57 告訴你舊事

58 ( 近事吧)

59 一邊看遠山

60 漸漸的溶進黃昏去…121

Na bílém kameni

1 Jdi, jdi do opuštěného parku,

121 BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian, s. 44.
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2 najdi bílý kámen,

3 je jedno, k čemu byl kdysi,

4 posaď se, sedni si

5 vyprovoď zapadající slunce za obzor,

6 zároveň poslouchej staré příběhy,

7 které ti vypráví upovídaný topol.

8 Možná ti poví

9 kdysi byl jeden člověk,

10 když se přiblížil soumrak, zejména na podzim,

11 často se sem přicházel

12 opírat o zábradlí

13 (vedle tebe bylo kdysi zábradlí)

14 proti zapadajícímu slunci sklonil hlavu a vzlykal,

15 tisknul k sobě dvě zažloutlé uvadající rudé růže.

16 Říká, že to není dlouho, co tu byla pohřbena,

17 ale jako kdyby ti ukazoval, aby ses podíval,

18 která žlutá hlína to byla,

19 promiň mu, že už mu oči neslouží,

20 navíc vadnoucí tráva už skryla

21 stopy, které hledal poutník,

22 jako kdyby stárnoucí žena skryla

23 ozdobný opasek.

24 Možná ještě bude říkat,

25 že pokud tu ten bílý kámen

26 už kdysi ležel,

27 možná budeš ještě schopný rozpoznat

28 stopy od jejích slz.

29 Prohlédneš si zblízka bílý kámen,

30 uvidíš všude jen mech,

31 jako kdyby sis o půlnoci
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32 vzbuzen podzimním

33 větrem

34 třesoucíma se rukama

35 promnul pálící oči

36 v třesoucím se světle svíčky

37 z hloubek kufru

38 vytáhneš

39 nepředstavitelně starý

40 štůček bílého hedvábí,

41 vidíš jen plesnivé skvrny, rozstříknuté všude,

42 to nic.

43 Pohladíš ho,

44 bílý kámen je velmi chladný,

45 způsobí, že si vzpomeneš

46 na opilé tváře, které se vznášely uprostřed

47 červených lampionů a zeleného vína

48 neví, kterou opuštěnou ulici

49 pokropil studený deštík.

50 Ale ne déšť, ale vítr

51 se zvedl, ale velmi jemně,

52 může být srovnáván jen s povzdechem,

53 nic ti nebrání, aby ses ještě chvíli posadil

54 na bílý kámen,

55 poslouchal rákosí ve šplouchajícím jezeře

56 (také už bělovlasé)

57 poví ti starý příběh

58 (prosím radši nový)

59 zatímco se díváš na vzdálené hory

60 pomalu se rozpouští soumrak...

V básni si nechává básník vyprávět staré příběhy od topolu, zaznívá zde zkazka o tragické 
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lásce.  Celou  básní  se  proplétá  myšlenka  o  nezachytitelnosti  minulosti  člověka,  která  je 

vyjádřena mimo jiné nemožností rozeznat slzy dívky na kameni, zmizelými stopy poutníka či 

plesnivějícím starým hedvábím, které nebylo možné uchovat v jeho původní kráse. Básník 

také  na  konci  básně  odmítá  staré  příběhy a  dožaduje  se  nových.  Personifikace  topolu  tu 

demonstruje právě tuto lidskou pomíjivost, nezachytitelnost a nestálost a tvoří k ní kontrast. 

Topol  je  zde  personifikován  jen  částečně,  přebírá  pouze  lidskou  schopnost  mluvit.  Jen 

částečná personifikace je naznačena i zájmenem „ono“ (tā 它) pro topol, které evokuje neživý 

předmět.  To nás vede k myšlence,  že stromu je zde propůjčen dar řeči s  jedním jediným 

účelem –  aby mohl  promluvit  o  dávné  minulosti,  kterou  už  žádný  z  živých  lidí  nemůže 

pamatovat. 

Přestože to není hlavním cílem této personifikace, již jejím použitím se nám bezděčně nabízí 

srovnání starého stromu a člověka. Z něj vychází člověk jako pomíjivý, což je zdůrazněno 

stálostí stromu, který zde nese paměť mnoha lidských generací. Ve stejném duchu se přidává 

ke konci básně personifikované rákosí, jehož podobnost starému člověku je zdůrazněna v 56. 

verši bílou hlavou, častým atributem stáří v tradiční poezii.

Zcela jinou funkci má pak částečná personifikace v básni „Několik lidí“ (Jǐ gè rén  幾個人):

一擔紅蘿蔔在夕陽裏傻笑122

Půl metráku ředkve se pochichtává v západu slunce.

Zde, podobně jako v předchozím případě,  se objevuje pouze částečná personifikace,  která 

nenabízí  hlubší  srovnání  předmětu  a  člověka.  V  básni  však  pomáhá  dotvořit  atmosféru 

'zalidněnosti' ulice, která výrazně kontrastuje s pravidelně se opakujícím veršem „uprostřed 

opuštěné ulice se zamyslel mladík“ (dàng yí gè niánqìngrén zài huāng jiēshang chénsī當一

個年輕人在荒街上沉思).123

Závěrem můžeme shrnout, že personifikace u Bian Zhilina zastává několik funkcí. Za prvé je 

122 BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian, s. 37.
123 Tamtéž.
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to  funkce  kognitivní,  která  koresponduje  s  názorem  Michelle  Yeh  na  tvořivost  moderní 

metafory. Personifikace dále může v básních plnit funkci zdůrazňovací, sloužit jako ornament 

či být součástí dalšího metaforického vztahu.

 4.4 Zdroje metaforiky

 4.4.1 Konkrétní místa

Rozbor básně „Město na jaře“ (Chūn chéng 春城) :

1 北京城：垃圾堆上放風箏，

2 描一隻花蝴蝶，描一隻鷂鷹

3 在馬德裡蔚藍的天心，

4 天如海，可惜也望不見你哪

5 京都！

　　

6 倒霉！又洗了一個灰土澡，

7 汽車，你游在淺水裡，真是的，

8 還給我開什麼玩笑？

　　

9 對不住，這實在沒有什麼﹔

10 那才是胡鬧(可恨，可恨)：

11 黃毛風攪弄大香爐，

12 一爐千年的陳灰

13 飛，飛，飛，飛，飛，

14 飛出了馬，飛出了狼，飛出了虎，

15 滿街跑，滿街滾，滿街號，

16 扑到你的窗口，噴你一口，

17 扑到你的屋角，打落一角，

18 一角琉璃瓦吧？——
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19 “好家伙！真嚇壞了我，倒不是

20 一枚炸彈——哈哈哈哈!”

21 “真舒服，春夢做得夠香了不是?

22 拉不到人就在車磴上歇午覺，

23 幸虧瓦片兒倒還有眼睛。”

24 “鳥矢兒也有眼睛——哈哈哈哈!“

25 哈哈哈哈，有什麼好笑，

26 歇斯底裡，懂不懂，歇斯底里!

27 悲哉，悲哉!

28 真悲哉，小孩子也學老頭子，

29 別看他人小，垃圾堆上放風箏，

30 他也會“想起了當年事……”

31 悲哉，聽滿城的古木

32 徒然的大呼，

33 呼啊，呼啊，呼啊，

34 歸去也，歸去也，

35 故都，故都奈若何!……

36 我是一隻斷線的風箏，

37 碰到了怎能不依戀柳梢頭，

38 你是我的家，我的墳，

39 要看你飛花，飛滿城，

40 讓我的形容一天天消瘦。

41 那才是胡鬧，對不住﹔且看

42 北京城：垃圾堆上放風箏。

43 昨兒天氣才真是糟呢，

44 老方到春來就怨天，昨兒更罵天
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45 黃黃的壓在頭頂上像大墳，

46 老崔說看來勢真有點不祥，你看

47 漫天的土吧，說不定一夜睡了

48 就從此不見天日，要待多少年後

49 後世人的發掘吧，可是

50 今兒天氣才真是好呢，

51 看街上花樹也坐了獨輪車游春，

52 春完了又可以紅紗燈下看牡丹。

53 （他們這時候正看櫻花吧？）

54 天上是鴿鈴聲——

55 藍天白鴿，渺無飛機，

56 飛機看景致，我告訴你，

57 決不忍向琉璃瓦下蛋也……

58 北京城：垃圾堆上放風箏。124

Město na jaře

1 Peking: nad hromadami odpadků se vznáší drak,

2 podobá se barevným motýlům, podobá se krahujcům

3 v srdci modré oblohy Madridu,

4 obloha je jako moře, škoda, že tě není možné zahlédnout

5 Tokio!

6 Jaká smůla! Další zkoupání prachovou koupelí,

7 Auta, vy plavete v mělké vodě, no vážně!

8 Ještě si ze mě budete dělat legraci?

9 Omlouvám se, tohle ve skutečnosti nic není:

10 tamto je teprve příšerné (ohavné, ohavné):

124 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 81.
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11 vítr žluté vlny rozvířil pícku na obětiny,

12 plná pec tisíc let starého popela

13 letí, letí, letí, letí, letí,

14 vylétávají koně, vylétávají vlci, vylétávají tygři,

15 pobíhají, válí se a řvou po ulicích,

16 vrhají se na tvá okna, plivou na tebe,

17 škrábou na tvůj dům, urážejí rohy,

18 rohy glazovaných střešních tašek?

19 „Bože! Opravdu mě to vyděsilo. Ještěže to není

20 bomba—ha, ha, ha!“

21 „To se mi opravdu ulevilo, sní se jarní sen do příjemné vůně?

22 Když nepřichází zákazníci, tak si na kamenných schodech dám šlofíka,

23 štěstí, že tašky mají oči.“

24 „Ptačí trus má taky oči, hahahaha'“

25 Hahahaha, co je tak směšného,

26 hysterie, rozumíš, hysterie!

27 Jak smutné, jak smutné!

28 Opravdu smutné, děti napodobují starce,

29 nedívej se na ostatní svrchu, na hromadě odpadků pouští draka,

30 také umí: „Vzpomínám si na všechna ta léta...“

31 Jak smutné, poslouchej staré stromy celého města

32 naprázdno sténají,

33 skříp, skříp, skříp,

34 návrat, návrat,

35 staré hlavní město, jak pomoci starému hlavnímu městu!...

　　

36 Jsem drak s přetrhnutým provázkem,

37 když jsme se jednou setkali, jak se přestat cítit připoután k špičkám vrbových 

větviček,

38 ty jsi můj domov, můj hrob,

39 chci tě vidět, jak stoupáš k rozkvětu, poletuješ městem

40 zatímco mě působíš, že vypadám den ode dne hubenější.
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41 Tohle je teprve příšerné, omlouvám se, ale podívej

42 Peking: nad hromadami odpadků se vznáší drak. 

43 Včerejší počasí bylo hrozné,

44 jakmile přijde jaro, starý Fang si hned stěžuje na počasí, včera dokonce nadával 

Nebesům

45 žlutá, žlutá tlačí na temeno jako velký hrob,

46 starý Cui říká: Opravdu to vypadá docela zlověstně, podívej

47 celá obloha je plná prachu, kdo ví, možná jednou usneme

48 a už nikdy neuvidíme bílý den, až po mnoha letech

49 naši potomci nás vykopou, ale

50 dnešní počasí je opravdu dobré,

51 podívej, jak na ulicích rozkvetlé stromy v trakařích jedou na jarní výlet

52 až jaro skončí, bude se ještě možné pod lampami z červeného mušelínu kochat 

pivoňkami.

53 (Právě teď se možná kochají třešněmi?)

54 Na nebi holubí zvonečky...

55 Modré nebe, bílí holubi, ani stopa po letadle,

56 když se díváš na celou scenérii z letadla, řeknu ti,

57 nikdo by si nedovolil bombardovat ty glazované střešní tašky...

58 Peking: nad hromadami odpadků se vznáší drak.

Tato báseň je zasazena do reálného prostředí, čímž se odlišuje od většiny Bian Zhilinových 

básní, které jsou naopak charakteristické svojí neurčitostí a abstraktností. Peking tu stojí ve 

zvláštním metaforickém vztahu – je zde charakterizován pomocí různých obrazů a metafor, 

on však také nestojí pouze sám za sebe (přestože do určité míry ano), ale pokud se na báseň 

zadíváme obecněji,  je  spíše shrnutím jakési  představy domova,  který ovšem zdaleka není 

ideální.  Tato  představa  není  tvořena  pouze  souhrnem geografických  faktů,  ale  především 

historií (např. 12., 31. a 35. verš), svéráznými lidmi (např. 44. a 46. verš) a mnohými detaily 

charakteristickými pro Peking – jsou zde zdůrazněny odpadky, glazované tašky, holubi, kteří 

mají na těle připevněné píšťalky a když létají, tak hvízdají, chrámy, v nichž se po staletí pálily 

obětiny,  vrby,  které  obklopují  Zakázané  město  a mnohé  jiné.  Zároveň  je  charakterizován 
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i současnými událostmi, které jsou zde zastoupeny především obavami z bombardování. Ty 

jsou básníkovi naléhavou přítomností, jelikož báseň byla napsána roku 1934, tedy 2 roky po 

napadení Číny Japonskem a 3 roky před tím, než Peking padl do rukou Japoncům.

Jednotícím prvkem básně je metafora draka vznášejícího se nad hromadou odpadků, která 

prochází  celou  básní  a  různě  se  proměňuje.  V  úvodní  části  je  drak  metaforou  města 

a implikuje představu něčeho, co vychází ze špíny, ale směřuje nad ni, k obloze, nad nízkou 

realitu, a je tak určitou paralelou symboliky lotosu v tradiční poezii. V druhé části však básník 

prohlašuje, že on sám je drakem s přetrhnutým provázkem, který je zachycen ve větvích vrby, 

drak  se  proto  nemůže  vznést  k obloze,  město  ho  drží  ve  své  moci.  Básník  tu  čerpá  ze 

symboliky často využívané v tradičních básních,  kde vrbové větvičky značí  loučení.  Celá 

báseň je zakončena zopakováním představy Pekingu jako draka nad hromadou odpadků. Toto 

zacyklení, kdy báseň začíná a končí stejným veršem, stejnou metaforou, je velmi důležité. 

Michelle Yeh básnickou formu, kdy báseň začíná a končí stejným obrazem, nazývá cyklickou 

(circular) a přisuzuje jí hned dvě odlišnosti od ostatních forem: za prvé upírá básni konec 

a navozuje dojem neustálého opakování, za druhé narušuje jinak obvyklou časovou lineárnost 

básní a tím dosahuje překvapivosti. Zároveň však upozorňuje, že pokud není tato forma ve 

službách obsahu, může se stát velmi laciným způsobem, jak zakončit báseň.125 Zde se však 

zdá,  že  tu  má  cyklická  forma  své  místo:  je  jí  vyjádřena  uzavřenost  města  a nemožnost 

uniknout z jeho hranic, stejně jako není možné uniknout z básně, která čtenáře stále vrací na 

začátek.  Tato  myšlenka  je  dále  podpořena  již  zmíněnou  metaforou  draka,  který  visí  na 

konečcích větví vrb.

Haft  tuto  báseň  považuje  za  velmi  konkrétní  a  zřetelně  ji  odděluje  od  ostatních  Bian 

Zhilinových  básní.126 Přestože  je  možné  souhlasit  s  tím,  že  je  mnohem  více  zakotvená 

v realitě, vzhledem k použitým metaforám se zdá, že ani v této básni nechybí přesah a snaha 

o zevšeobecnění.  To  dokládá   i  výše  popsaný  motiv  vznášejícího  se  drak.  Ten  je  jak 

konkrétním výjevem, který bylo a je možné v Pekingu běžně zahlédnout, tak proměňující se 

metaforou, která může značit Čínu, Peking i básníka samotného. 

Stejně jako v předchozí i v básni „Západní Chang'anská třída“ (Xī Cháng'ān jiē 西長安街 ) 

125 YEH M. (1991). „Circularity“. In: Modern Chinese Poetry: Theory and Practice since 1917. Yale University 
Press, s. 89-113.
126 HAFT L. (1981). Pien Chih-lin. Leiden: University of Leiden, s. 27.
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nalézáme konkrétní místo v Pekingu jako zdroj metafor a obrazů:

1 長的是斜斜的淡淡的影子,

2 枯樹的，樹下走著的老人的

3 和老人撐著的手杖的影子，

4 都在牆上，晚照裡的紅牆上，

5 紅牆也很長，牆外的藍天，

6 北方的藍天也很長，很長。

7 啊！老人家，這道兒你一定

8 覺得是長的，這冬天的日子

9 也覺得長吧?是的，我相信。

10 看我也走近來了，真不妨

11 一路談談話兒，談談話兒呢。

12 可是我們卻一聲不響，

13 隻是跟著個人底影子

14 走著，走著...

15 走了多少年了，

16 這些影子，這些影子？

17 前進又前進，又前進又前進，

18 到了曠野上，開出長城去嗎？

19 仿佛有馬號，是一大隊騎兵

20 在前進，面對著一大輪朝陽，

21 朝陽是每個人的紅臉，馬蹄

22 揚起了金塵，十丈高，二十丈

23 什麼也沒有，我依然在街邊 (...)127

(úryvek)

1 Dlouhý je sklánějící se nezřetelný stín,

127 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 75.
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2 stín vysušeného stromu, pod stromem procházejícího starce

3 a hole, o kterou se opírá,

4 vše se promítá na stěnu, na červenou stěnu ve světle večerních paprsků,

5 červená zeď je také dlouhá, modré nebe u zdi,

6 severní nebe je také dlouhé, velmi dlouhé.

7 Ach! Starče, tahle cesta ti jistě

8 přijde dlouhá, tyto zimní dny

9 ti také přijdou dlouhé? Ano, věřím ti.

10 Podívej, já jsem také přišel blíž, můžeme si jen tak

11 celou cestu si povídat a povídat.

12 Ale nevydali jsme ani hlásku,

13 jen jsme následovali vlastní stíny 

14 a šli jsme a šli...

15 Šli jsme už několik let,

16 Tyto stíny, a co tyto stíny?

17 Jdou vpřed a zase vpřed a vpřed a vpřed,

18 dorazily do divočiny, dostali se za Velkou zeď?

19 Zdá se, že je to řev koní, je to velký pluk jezdectva

20 tam vepředu, tváří proti velkému kolu ranního slunce,

21 ranní slunce je červenou tváří každého člověka, koňská kopyta

22 rozvířila zlatý prach, do výšky desíti stop, dvacíti stop...

23 Nic nemám, jsem stále na ulici (…)

Na začátku je pomocí několika obrazů navozena představa této dlouhé ulice, ta se však ze své 

konkrétnosti postupně proměňuje v metaforu cesty životem. Tuto proměnu můžeme sledovat 

ve chvíli, kdy básník vypočítává, co všechno je dlouhé a plynule přechází z objektů, které 

jsou dlouhé prostorově na objekty dlouhé časově. Následuje cesta básníka a osloveného starce 

ulicí, která může být brána doslovně jen do 15. verše, ve kterém se dozvídáme, že básník 

a stařec společně  „jdou už několik let.“ Samotná cesta ulicí se zdá být stejně dlouhá jako 

samotný život a také na ní není místa ke spočinutí, oddechu, které by mohlo být chápáno jako 

domov, což se objevuje také ve 23. verši „Nic nemám, jsem pořád na ulici“. Básnické pojetí 

cesty je  zdůrazněno i  tím,  že  autor  zde  jako v mnoha jiných básních  volně přebíhá mezi 

současností, vyjádřenou například hrozbou střelby v 36. a 37. verši básně:
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36 什麼？槍聲！打哪兒來的？

37 土槍聲！自家底！不怕，不怕!...128

36 Co? Výstřel! Odkud to bylo?

37 Podomácku vyrobené zbraně! Naše vlastní! Nebát se, nebát se!

Stejně tak se v básni volně pohybujeme v prostoru – v jednu chvíli jsme v Pekingu, v další již  

v barbarských zemích. 

Tato báseň, přestože je silně propojena s konkrétním místem, je mnohem symboličtější než 

předchozí. Zdůrazněn je zde předmět metafory (životní cesta) na úkor prostředku (Západní 

Chang'anská třída). 

Básní, která čerpá svoji obraznost z konkrétního místa v Pekingu, je také „Zhongnanhai“:

中南海

1 听市声远了，像江潮

2 环抱在孤山的脚下，

3 隐隐的，隐隐的，

4 比不上

5 满地的虫声像雨声

6 更比不上

7 满湖荷叶的雨声像风声，

8 ——啊，轻轻的，轻轻的，

9 芦叶上涌来了秋风了！

10 我不学沉入回想的痴儿女

11 坐在长椅上

12 惋惜身旁空了的位置，

128BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 75.
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13 可是总觉得丢了什么了，

14 到底丢了什么呢，

15 丢了什么呢？

16 我要问你钟声啊，

17 你彷佛微云，沉一沉，

18 荡过天边去。129

1 Zvuky města znějí z dálky, jako příboj na řece

2 objímající úpatí osamělého kopce,

3 nezřetelně, nezřetelně

4 nemůže se porovnávat

5 se zvukem připomínajícím déšť, který vydávají broučci všude po zemi

6 a už vůbec se nemůže porovnávat

7 se zvukem připomínajícím vítr, který vydává jezero plné lotosových listů

8 Ach, jemně, jemně,

9 na listech rákosu zašuměl podzimní vítr

10 nenapodobuji děvčata a kluky zaslepené láskou, kteří jsou ponořeni do vzpomínek,

11 sedí na lavičce

12 litují, že místo vedle nich osiřelo

13 ale vždycky mi přišlo, že jsem už něco ztratil,

14 co jsem vlastně ztratil,

15 co jsem ztratil?

16 chci se tě zeptat, zvuku hodinek

17 jsi jako mráček, níže a níže

18 odvanut za horizont.

Tato  báseň tvoří  s  předchozí  básní  kontrastní  dvojici.  Jejich  vztah  zdůrazňuje  i  skutečná 

poloha těchto dvou míst: Zhongnanhai leží na Západní Chang'anské třídě. Pokud předchozí 

báseň ukazuje nezakořeněnost, nemožnost najít si v dlouhé cestě životem místo, kde by bylo 

možné  setrvat  a nemuset  již  dále  pokračovat  v  únavné  chůzi,  v  této  básni  autor  místo 

odpočinku nachází. Je jím park Zhongnanhai, který představuje místo, kam doléhají zvuky 

129 BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian, s. 7.
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civilizace jen velmi tlumeně, kde se člověk může zaposlouchat do šumění lotosových listů na 

jezeře a větru v rákosí. V metaforické rovině je tak vyjádřeno obrácení se do sebe, spočinutí  

v sobě. Básníkova buddhisticky laděná myšlenka, že během pozemského života není možné 

najít opravdový domov, která se objevuje i v jiných jeho básních (viz symbol šneka), se však 

objevuje i zde. Vyjadřuje ji otázka v 15. verši, kde básník uvažuje nad ztrátou, kterou ale blíže 

nespecifikuje.

Srovnáním  básní  „Jarní  město“,  „Západní  Chang'anská  třída“  a  „Zhongnanhai“  můžeme 

zjistit, jakým způsobem Bian Zhilin ve svých básních nakládá s reálnými místy. Především si 

povšimněme, jak využívá prostoru. Západní Chang'anská třída je velmi dlouhá a evokuje tak 

lineárnost nejen prostoru, ale i času, je zde tedy zdůrazněn pohyb a to opět jak místní, tak 

časový. Naproti tomu vidíme v básni „Zhongnanhai“ pomyslný ostrůvek v moři, čas i pohyb 

se zde zastavily. V básni „Jarní město“ můžeme vidět promísení obou způsobů – pohyb tu 

probíhá, ale jen v rámci vytyčených hranic.

Z rozboru vyplývá,  že  v  žádné z  těchto  básní  nejde  pouze  o zobrazení  místa,  každá  má 

nějakou myšlenku, která tento prostý popis přesahuje. Můžeme si tedy klást otázku, proč tedy 

básník vůbec pracuje s konkrétními místy,  když si v ostatních básních vystačí s obecným 

načrtnutím  prostoru.  Odpověď  můžeme  patrně  nalézt  v  jejich  tematice.  Všechny  tyto 

rozebírané básně se nějakým způsobem vztahují k otázce možnosti nalezení domova, zároveň 

se všechny odehrávají v Pekingu.  Peking je pro básníka pravděpodobně místem, ve kterém je 

zakotven, je tedy pro něj přirozené snažit se, i když většinou neúspěšně, hledat domov v rámci 

jeho prostoru. 

V tradiční poezii, především pak v přírodní lyrice, se velmi často pracuje s reálnou krajinou, 

do určité míry stylizovanou. Podobně jako u uvedených Bian Zhilinových básních se často 

toto místo ocitá  v  názvu a seznamuje tak čtenáře s  prostředím,  ve kterém se bude báseň 

odehrávat.  Uvedení konkrétních míst v tradiční básni má dvojí význam. Za prvé mají pro 

„čínského čtenáře natolik bohaté konotace, že mohou nahradit vlastní popis krajiny a přece 

vznikne  její  plastický  obraz“130.  Za  druhé  je  tak  zdůrazněn  vztah  básně  a  skutečnosti,  je 

důležité, že báseň vychází z reality, přestože tomuto pozorování dodává i přesah. Čtenářovy 

místopisné  znalosti  využívá  Bian  Zhilin  shodně s tradiční  poezií.  Díky tomu,  že  ve  výše 

130 LOMOVÁ O. (1999). Poselství krajiny: Obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje. Praha: 
DharmaGaia, s. 28.
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rozebíraných básních pracuje s místy, která jsou široce známá (Peking, Západní Chang'anská 

třída, Zhongnanhai), může se vyjadřovat pomocí náznaků a doufat, že obrázek místa si čtenář 

dotvoří sám. Jeho práce s realitou je však jiná. Nenajdeme zde již myšlenku, která prochází 

tradiční poezie, že „čím výstižnější je věcná charakteristika předmětu, tím přesněji je vyjádřen 

i jeho symbolický význam“131, tedy představu o jednotě „hmoty i ducha“. Básník si naopak 

s konkrétním místem pohrává, aby z něj vytáhl jeho „ducha“, o vnějškový popis místa mu 

nejde.  Takováto  hra  s  realitou  prolíná  téměř  celou  báseň  „Západní  Chang'anská  ulice“, 

všimnout si jí můžeme také ve třetí strofě básně „Jarní město“.

 4.4.2 Proměny denních a ročních dob

Velmi častým zdrojem Bian Zhilinovy ustálené metaforiky a symboliky jsou proměny denních 

a ročních dob, z toho nejčastěji se objevuje podzim a soumrak, v mnoha básních dokonce 

i najednou. Soumrak a podzimní příroda tvoří  básnickou krajinu Bian Zhilina, ve které se 

rozvíjejí  téměř  všechny jeho  básně.  Její  zobrazení  je  poměrně  ustálené  –  soumrak  je  ve 

většině případů představen pomocí obrazu zapadajícího Slunce (básně „Skápnout“,132 „Přítel 

a cigareta“,133 „Několik lidí“,134 „Na hradbách“,135 „Kus rozbité lodě“,136 „Vozík“),137 již ne tak 

často jako rozlévající  se šero („Soumrak“)138 či  večerní záře („Smích v práci“).139 Příchod 

podzimu se v básních často pouze jednoduše oznámí, jen v některých básních se uplatňuje 

náznak – nejčastěji je pak podzim evokován zežloutlou trávou („Tráva na vrcholku zdi“,140 

„Huqin“,141 „Na  bílém  kameni“),142 podzimním  větrem  („Skápnout“,  „Huqin“, 

131 LOMOVÁ O. (1999). Poselství krajiny: Obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje. Praha: 
DharmaGaia,   s. 35.
132 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 49.
133 BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian, s. 19. 
134 Tamtéž, s. 37.
135 Tamtéž, s. 39.
136 Tamtéž, s. 41.
137 Tamtéž, s. 50.
138 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 31.
139 BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian, s. 1.
140 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 22.
141 Tamtéž, s. 47.
142 BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian, s. 44.
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„Zhongnanhai“),143 odlétajícími ptáky („Hejno vran“)144 či  bílou rosou („Zářijové dítě“).145 

Oproti tradiční poezii libující si v pečlivě voleném náznaku, kdy „stačí vidět, jak ze stromu 

padá jediný list, a poznáš, že se blíží konec roku“,146 je Bian Zhilin ve většině svých básní 

mnohem přímočařejší,  denní  o  roční  dobu často  pouze  konstatuje  a  nesnaží  se  její  obraz 

navodit  pomocí  vypozorovaných  detailů.  Nabízí  se  otázka,  proč  autor,  který  je  v  jiných 

aspektech  své  poezie  často  spíše  tajemný a nepřístupný,  postupuje  v  tomto případě  takto 

přímočaře.  Když  prozkoumáme  Bian  Zhilinovy  básně,  ve  kterých  se  podzim  a soumrak 

nachází, zjistíme, že jen ve velmi malém množství z nich hrají tyto symboly důležitou roli. Ve 

většině případů naopak tvoří spíše jakýsi podklad, na němž se rozvíjí zbytek básně. Toho si 

můžeme všimnout například v básni „Zvečera“:

傍晚        

            

1 倚着西山的夕陽 

2 和呆立着的的廟牆

3 對望着, 想要說什麼呢?

4  怎又不說呢?

5 馱着老漢的瘦驢

6 匆忙的趕回家去,

7 忒忒的, 足蹄敲着道兒 - 

8  枯澀的調兒

9 半空裏哇的一聲

10 一隻鳥鴉從樹頂

11 飛起來, 可是沒有話了,

12  依舊息下了。147

143  BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian, s. 7.
144 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 27.
145 BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian, s. 11.
146 LOMOVÁ O. (1999). Poselství krajiny: Obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje. Praha: 
DharmaGaia,   s. 25.
147 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 

66



Zvečera

                  

1 Opírají se o zapadající Slunce za Západními horami

2 a netečně stojící chrámovou zeď, která se rozpadá,

3 dívají se na sebe, co chtějí říct?

4  jak to, že nemluví?

5 nakládaje starcova vyzáblého oslíka

6 ve velkém spěchu se vrací domů

7 zbloudile kopyta klapou o cestu - 

8  jak těžkopádná melodie!

9 Vysoko nad zemí zvuk: krá

10 vrána z koruny stromu

11 vzlétla, ale beze slova,

12  usedla opět jako prve.

„Děj“  básně  –  návrat  domů  na  oslovi  naloženém  těžkým  nákladem,  vzlétající  a  znovu 

usedající vrána – je tu rozprostřen ve večerní krajině, která sama o sobě není příliš důležitá  

a pouze  odkazuje  k  obecné  myšlence  pomíjivosti  života  a  vědomí  smrtelnosti  a  s  tím 

svázanými pocity „zemdlenosti, sklíčenosti a marnosti“,148 které prochází celou básníkovou 

poezií. Není tedy potřeba na tuto metaforu upozorňovat zvláštními jazykovými prostředky či 

originálním předmětem metafory. Metafora, která by měla působit spíše v pozadí, by tak na 

sebe příliš strhávala pozornost.

Ve výběru soumraku a podzimu jako vyjádření melancholie se Bian Zhilin pravděpodobně 

inspiruje v tradiční poezii, kde se uplatňuje názor o silném „sepětí ročního cyklu a dění, které 

je doprovází v přírodě, s lidskými náladami, pocity a stavy mysli“.149 Liu Xie konkrétně píše, 

že „když kypí vrcholící léto, v lidské mysli se začíná zhušťovat melancholie, na podzim, když 

s. 34.
148 HAFT L. (1981). Pien Chih-lin. Leiden: University of Leiden, s. 46.
149 LOMOVÁ O. (1999). Poselství krajiny: Obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje. Praha: 
DharmaGaia, s. 23.

67



vzduch se pročistí a obloha se náhle zdá být velmi daleko, do daleka se nesou skryté touhy“.150 

Je  však  nejasné,  jestli  je  zapojení  metafor  soumraku a  podzimu v  Bian  Zhilinově poezie 

ovlivněno jeho skutečným přesvědčením o propojení přírody a lidských citů nebo jestli je 

Bian Zhilin z tradiční poezie pouze podvědomě přejímá.

 4.4.3 Lidské vynálezy

Rozbor básně „Návrat“:

歸 

1 像一個天文家離開了望遠鏡，

2 從熱鬧中出來聞自己的足音。

3 莫非在自己圈子外的圈子外？

4 伸向黃昏去的路像一段灰心。151

Návrat

1 Jako když hvězdář opouští svůj teleskop,

2 z vřavy jsem vyšel poslouchat vlastní kroky.

3 Nemohly by být za sférou, která je mimo mou vlastní sféru?

4 Cesta, běžící proti soumraku, připomíná kousek srdce bez odvahy.

V této básni tvoří prostředek nejvýraznější metafory lidský vynález, což u Bian Zhilina není 

příliš obvyklé. V prvním verši nacházíme člověka-hvězdáře, který se obrací od okolního světa 

sám do sebe. Toto uzavření se v sobě je zdůrazněno potlačením zvuků – básník vyměňuje 

společenský hluk za tichý zvuk vlastních kroků. Sám v sobě se také snaží nalézt metafyzický 

přesah,  po  kterém pátrá  ve  třetím verši.  Poslední  verš  pak  spojuje  vnější  i  vnitřní,  cestu 

a srdce, přičemž pojícím motivem je slovo „prašný“ (huī 灰 ), které se může vztahovat jak 

150 LOMOVÁ O. (1999). Poselství krajiny: Obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje. Praha: 
DharmaGaia, s. 24.
151 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 13.
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k cestě, tak k srdci. Spojení huīxīn 灰心 je lexikalizované a znamená „klesat na mysli“, Bian 

Zhilin znovu osamostatňuje jednotlivá slova tohoto spojení tím, že staví před srdce numerativ 

duàn 段, zároveň však částečně zachovává i lexikalizovaný význam.

Protiklad vnitřního a vnějšího se v této básni projevuje také vizuálně. Zatímco vnitřní je zde 

popsáno kruhy, uvnitř kterých se básník pohybuje, v protikladu k tomu stojí dlouhá linie cesty, 

ve které je navíc zdůrazněn pohyb slovesem „jít“ (qù 去). Stejnou linii nalézáme také u srdce, 

které je určeno numerativem duàn 段, který se mimo jiné používá pro dlouhé věci, a také pro 

úsek  času,  což  opět  propojuje  čas  a  prostor.  V  celé  básni  je  vidět  snaha  o  zachycení 

metafyzického obsahu, který je hledán jak ve vnějším světe, tak ve vnitřním.

Lidské vynálezy se jako prostředek metafory objevují také v jiných básních. Příkladem může 

být již výše zmíněná loď či hodinky v básních „Zámořská plavba“152 (překlad viz tato práce 

s. 17),  „Kulatá  krabička  drahocenností“153 (překlady  ukázek  viz  tato  práce  s.  22,  32)  či 

„Osamělý“154 (překlad viz tato práce s. 27). Všechny tyto prostředky se nějakým způsobem 

vztahují k tématu času či vzdálenosti. Jak již bylo řečeno výše, těchto témat si autor všímá 

i v jiných svých básních a vztahuje se k nim pomocí jiných metafor, například soumrak často 

značí  pomíjivost  člověka.  Tyto  'přírodní'  metafory  často  zdůrazňují  sepětí  s  přírodou 

a podléhání  člověka přírodě,  metafory vycházející  z  lidských vynálezů  naopak vyzdvihují 

možnost překonávat časovou i prostorovou určenost a to ne pomocí lidské síly a rozumu, jak 

by se u vynálezů nabízelo, ale proto, že jak čas, tak prostor jsou pouze iluzorní. Toho si opět 

můžeme povšimnout jak v této rozebírané básni, tak v básních „Plavba“155 či „Osamělý“.156

 4.4.4 Tradiční čínská literatura

音尘

152 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 6.
153 Tamtéž, s. 3.
154 Tamtéž, s. 10.
155 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 6.
156 Tamtéž, s. 10.
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1 绿衣人熟稔的按门铃

2 就按在住户的心上：

3 是游过黄海来的鱼？

4 是飞过西伯利亚来的雁？

5 “翻开地图看，”远人说

6 他指示我他所在的地方

7 是哪条虚线旁的那个小黑点。

8 如果那是金黄的一点，

9 如果我的座椅是泰山顶，

10 在月夜，我要猜你你那儿

11 准是一个孤独的火车站。

12 然而我正对一本历史书。

13 西望夕阳里的咸阳古道，

14 我等到了一匹快马的蹄声。157

Zvuky a prach

1 Muž v zelených šatech navykle mačká domovní zvonek

2 potom zmáčkne srdce toho, kdo tam bydlí:

3 je to ryba, která připlavala ze Žlutého moře?

4 je to divoká husa, která přilétla ze Sibiře?

5 „Otevři mapu a podívej se,“ říká vzdálená bytost.

6 Ukazuje mi, že místo, kde on je,

7 je ten černý puntík vedle té tečkované čáry.

8 Kdyby to byla zlatá tečka,

9 kdyby moje sedadlo bylo vrcholkem Taishanu,

10 v měsíčním světle, budu hádat - tam u tebe

11 musí být jedno osamělé nádraží.

157 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 8.
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12 ale já mám právě před sebou jednu starou knihu.

13 Stará Xianyangská cesta v zapadajícím slunci,

14 konečně jsem se dočkal zvuku kopyt.

Báseň obsahuje několik aluzí na Li Baiovu (701-762) báseň „Tesknící čchinská žena, flétna 

vzlyká“ (憶秦娥, 簫聲咽).158Obě básně se vztahují k tématu vzdálenosti, každý z básníků ji 

však pojímá jinak. Li Baiova báseň pracuje s tématem běžným v tradiční čínské poezii  – 

osamělá žena vzpomíná na svého vzdáleného milého a těžce prožívá jejich odloučení. I v Bian 

Zhilinově  básni  se  setkáváme  s  odloučením –  v  básni  promlouvá  „vzdálený  člověk“,  na 

kterého básník očividně čeká a jehož se dočkává v posledním verši, který je opět narážkou na 

Li  Baiovu  báseň.  Nicméně  je  tato  odloučenost  relativní,  vzdálený  člověk  jako  kdyby se 

vyskytoval kdesi daleko, zároveň však stojí u básníka a ukazuje mu své místo v mapě. Bian 

Zhilin tu podobně jako v jiných básních relativizuje vzdálenost, která v jeho pojetí není ničím 

jiným než iluzí a může se v závislosti na okolnostech proměňovat.

Jelikož je báseň plná symbolů a metafor (př. ryba ze Žlutého moře, divoká husa ze Sibiře), 

můžeme předpokládat, že i Xianyangská cesta zde nepředstavuje pouze konkrétní cestu, ale 

především abstraktní spojnici mezi lidmi. Bian Zhilin tak využívá motivu z tradiční poezie, 

přidává mu však metafyzický přesah, který není tolik zřetelný v původní básni. 

 4.5 Vztah mezi prostředkem a předmětem metafory

Vztah mezi prostředkem a předmětem metafory se v různých Bian Zhilinových básních liší. 

V převaze  jsou  básně,  ve  kterých je  akcentován předmět,  v  mnoha dalších  je  však  důraz 

rozložen rovnoměrně mezi obě části metafory. Vyskytují se i básně, ve kterých je zdůrazněn 

prostředek na úkor předmětu, těchto básní je však menšina. 

Akcentace předmětu na úkor prostředku je typickým jevem v poezii symbolistů. Například 

u Charlese Baudelaira se s tím můžeme ve zvýšené míře setkat v básních ideového rázu, jako 

je  báseň „Žehnání“.159 Podobný jev můžeme sledovat i u Bian Zhilina a to především v jeho 

velmi známé básni  „Kulatá krabička drahocenností“:

158 ZHU Yizun. Ci zong 詞綜 [Sebrané básně]. Taibei: Shi jie shu ju, s. 2.
159 LEVÝ O. (1998). Baudelairova estetika a technika. Eikon, s. 356. 
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圓寶盒

1 我幻想在哪兒（天河裡？）

2 撈到了一隻圓寶盒，

3 裝的是幾顆珍珠：

4 一顆晶瑩的水銀

5 掩有全世界的色相，

6 一顆金黃的燈火

7 籠罩有一場華宴，

8 一顆新鮮的雨點

9 含有你昨夜的歎氣……

10 別上什麼鐘表店 

11 聽你的青春被蠶食，

12 別上什麼古董鋪

13 買你家祖父的舊擺設。

14 你看我的圓寶盒 

15 跟了我的船順流 

16 而行了，雖然艙裡人 

17 永遠在藍天的懷裡，

18 雖然你們的握手

19 是橋！是橋！可是橋

20 也搭在我的圓寶盒裏﹔

21 而我的圓寶盒在你們 

22 或他們也許就是 

23 好掛在耳邊的一顆 

24 珍珠——寶石？——星？160

160 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 3.
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1 Zdálo se mi, že jsem odněkud (z Nebeské řeky?)

2 vylovil kulatou krabičku drahocenností,

3 ozdobenou několika pravými perlami:

4 zrnko zkrystalizované rtuti

5 překrývá barvy a tvary celého světa,

6 zrnko zlatě žlutého světla lampy

7 obklopuje přepychovou hostinu,

8 zrnko čerstvé dešťové kapky

9 obsahuje tvůj vzdech včerejší  noci…

10 Nechoď k hodináři

11 poslouchat jak bourci okusují tvé mládí,

12 nechoď do vetešnictví

13 nakupovat elegantní zařízení tvého dědečka.

14 Podívej se na moji kulatou krabičku drahocenností

15 jak pluje s mojí lodí

16 a putuje, ačkoliv člověk v kabině

17 navěky je v náručí modrého nebe,

18 ačkoliv ruce, které jste si podali,

19 tvoří most! jsou most! Avšak most

20 je postaven také na mé kulaté krabičce drahocenností;

21 a moje kulatá krabička drahocenností pro vás

22 nebo pro ně možná je 

23 zrnko hodící se k tomu, aby bylo zavěšeno do ucha,

24 perla - drahokam? - hvězda?

Krabička zde pravděpodobně reprezentuje umění (výklad Michelle Yeh)161 nebo představivost 

(výklad Lloyda Hafta).162 Výběr  krabičky s drahocennostmi jako prostředku pro vyjádření 

autorovy  myšlenky  je  příznačné,  je  to  velmi  vágní  představa,  která  nám pouze  říká,  že 

obsahuje něco cenného. Krabička je dále charakterizována „kulatostí“, což podle Bian Zhilina 

reprezentuje její úplnost.163  Již v prvním verši je zpochybněna věcná podstata krabičky, když 

autor  začíná  celou  báseň  slovesem „zdálo  se  mi“,  upozorňuje  tedy na  to,  že  se  všechno 

161 YEH M. (1991). Modern Chinese Poetry: Theory and Practice since 1917. Yale University Press, s. 128.
162 HAFT L. (1981). Pien Chih-lin. Leiden: University of Leiden, s. 55.
163 Tamtéž.
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odehrává pouze v jeho vědomí. V dalších verších podává charakteristiku krabičky, ale vždy 

jen těch jejích aspektů, které se nějakým způsobem vztahují k předmětu. V prvním verši se 

tak dozvídáme o původu krabičky, respektive umění, zjišťujeme, že ji básník patrně vylovil 

z Mléčné  dráhy,  což  nám  opět  dokládá  nevěcnou  podstatu  krabičky.  Autor  tím  obrazně 

upozorňuje na mimozemský původ umění, který ale vzápětí zpochybňuje a naznačuje, že jeho 

původ  nám  není  znám.  V dalších  verších  se  dozvídáme,  co  všechno  krabička  obsahuje. 

Nalézají  se  v  ní  věci  obecné -  „barvy a  tvary celého světa“,  ale  i  velmi  konkrétní,  jako 

například „tvůj vzdech včerejší noci“, v tomto spojení je nejen specifikována osoba, ale i čas. 

Dále  je  krabička  srovnávána  s  veteší  a  hodinkami.  V  případě  hodinek  vidíme  dokonce 

dvojitou metaforizaci. Hodinky, které symbolizují čas, jsou samy popsány obrazně – jejich 

tikot připomněl básníkovi zvuk živících se bourců. Srovnáním je prezentována myšlenka, že 

historie je oproti umění nedůležitá. V závěru básně se Bian Zhilin vyjadřuje k relativitě umění 

– přestože on ho vnímá jako krabičku s cennostmi, pro ostatní může být perlou, drahokamem 

či hvězdou. Tímto závěrečným veršem nám básník jasně říká, že prostředky jsou zaměnitelné 

a irelevantní, předmět však zůstává pouze jeden.

Práce s prostředkem a předmětem v této básni je velmi typická pro symbolismus. Ten na 

rozdíl od předchozí západní poezie, pro kterou byla „věc hmotnou základnou a věc toliko 

stínem“164 převrací tento vztah a „nabývá pro něj 'hmotnosti' obraz a stínem se stává věc“.165 

I Bian Zhilin v této básní nevychází prvotně ze skutečnosti,  ale naopak je pro něj prvotní 

předmět, což mimojiné způsobuje nejednotnost prostředků. 

Tato  báseň  je  u  Bian  Zhilina  poměrně  ojedinělá  tím,  že  zde  autor  prostředkem předmět 

znázorňuje, místo aby ho pouze evokoval, propojení mezi dvěma částmi metafory je tak spíše 

intelektuální než pocitové. 

Podobně je předmět před prostředkem upřednostňován i v následující básni: 

九月底孩子

1 我是一隻倦飛的小鳥,

164 KUBÍNOVÁ M. (2002). „Cesty básnické obraznosti“. In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Praha: 
Torst, s. 280.
165 Tamtéž. 
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2 如今隻依戀你底懷抱,

3 搖我睡吧, 你不要落淚

4 想起白露便想起明朝.166

Zářijové dítě

1 Jsem jeden unaveně letící ptáček,

2 jak se mi teď nechce opouštět tvé objetí,

3 kolébáním mě uspávej, neplač,

4 myslím na bílou rosu a zítřejší ráno.

Nevěcná povaha prostředku vyplývá opět již z prvního verše, ve kterém se básník označuje za 

„unaveně letícího ptáčka“. Stojí  tu proti  sobě velmi protikladné metafory.  Září  a bílá rosa 

značí  podzim,  který  evokuje  blízkost  zániku,  smrti,  ukazuje  na  pomíjivost  času 

a nezastavitelné proměny. Dítě a zítřejší ráno naopak evokuje budoucnost. Tyto představy se 

v básni střetávají,  autor však nedává jasné vodítko,  jak je vykládat,  čímž se báseň liší  od 

předchozí.  Prostředek  tak  předmět  evokuje  a  nepopisuje  jako  v  „Kulaté  krabičce 

drahocenností“. Vztah mezi dvěma částmi metafory je tedy spíše pocitový než intelektuální.

V básni „Hejno vran“ se objevuje odlišný vztah mezi prostředkem a předmětem:

群鴉

1 啊，冷北風裡的群鴉

2 哪兒去，哪兒去,

3 哪兒是你們的老家 ? 

4 啊，冷北風裡的群鴉

5 落葉似的盤旋,  

6 要降下了又不降下.

166 BIAN Zhilin 卞之琳 (1933). Sanqiu cao 三秋草 [Tráva tří podzimů]. Shanghai: Xinyue shudian, s. 11.
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7 啊，冷北風裡的群鴉, 

8 活該！你們領著

9 慘淡的寒天來干嗎?

10 啊，冷北風裡的群鴉, 

11 也罷，給我銜去, 

12 銜去我扔掉的殘花!

13 啊，冷北風裡的群鴉 

14 飄遠了，一點點

15 消失在蒼茫的天涯。167

Hejno vran

1 Ach! Hejno vran ve studeném severním větru

2 kam letíte, kam letíte,

3 kde je váš rodný domov?

4 Ach! Hejno vran ve studeném severním větru

5 podobající se podzimnímu listí krouží ve spirálách,

6 Chvíli klesají, pak opět vzlétnou (klesnou a opět neklesnou:))

7 Ach! Hejno vran ve studeném severním větru, 

8 zasloužíte si to! Proč jste s sebou přinesli

9 zachmuřené, studené počasí?

10 Ach! Hejno vran ve studeném severním větru,

11 nevadí, odneste kvůli mně

12 odneste uvadlou květinu, kterou jsem zahodil!

167 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 27.
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13 Ach! Hejno vran ve studeném severním větru

14 je již daleko, pomalu

15 mizí za nekonečným horizontem.

Báseň je opakujícím se veršem rozdělena do pěti strof, v každé z nich se objevuje schéma 

osmi, šesti a znovu osmi slabik ve verši. Rým je vždy v prvním a třetím verši ve strofě a je  

neměnný, což umocňuje pocit plynulosti letu vran a jejich postupné mizení za horizontem. 

Celá báseň je pojata jako rozhovor s odlétajícím hejnem vran, přičemž vrány jsou zde, jak již 

bylo řečeno dříve, jakýmsi prostředníkem mezi člověkem a Nebesy, mají to privilegium, že se 

mohou vracet na Nebe i za života, zatímco člověk se tam vrátí až po své smrti. Na to básník 

naráží otázkou v první strofě, kde se ptá vran na domov. V druhé strofě pak sledujeme vrány, 

jejichž pohyb je podobně pasivní jako pád podzimního větru. I zde můžeme cítit podtón Bian 

Zhilinových  buddhisticko-taoistických  tendencí,  které  vedou  člověka  k  podobné  pasivitě 

a k oddání  se  přirozenému  běhu  věcí.  Třetí  a čtvrtá  strofa  jsou  syntakticky  vystavěny 

podobným způsobem a i významově se zde objevuje paralelismus, je tedy nutné vnímat je ve 

vzájemném vztahu. Zatímco ve třetí strofě vrány přinášejí studené počasí, ve čtvrté naopak 

odnášejí uvadlou květinu. Kromě příchodu podzimu mohou tyto strofy také evokovat věčnou 

změnu – něco starého odchází, něco nového přichází, přesně podle výroku „co je vyhloubeno, 

bude naplněno“.168 V páté  strofě  vrány překračují  horizont  a tím se  dostávají  z dohledu a 

dosahu člověka. Motiv překročení horizontu se objevuje i v jiných básních, například „Kus 

rozbité lodě“ a vždy představuje něco pro člověka nedosažitelného. 

Přestože  jsme  si  právě  ukázali,  jak  důležitý  je  v  této  básni  předmět,  je  možné  ji  číst 

i s důrazem na prostředek metafory a báseň zůstane srozumitelná, přestože se o jednu její část 

ochudíme. Metafora v této básni se velmi podobá metafoře, jak byla používána v tradiční 

čínské poezii.  Básník tradiční čínské poezie nevnímá rozdíl mezi prostředkem a předmětem 

metafory,  zdá  se  jim,  že  „svět  kolem  něho  je  prostoupen  významy,  které  se  vyjevují 

prostřednictvím jeho věcných vlastností“.169 Vztah mezi prostředkem a předmětem tedy není 

nic umělého, ale je to dané přirozeností věcí, kterou básník pouze objevuje.170

168 LAO-C'. Tao te ťing (překlad a komentáře Berta Krebsová) (1998). Praha: DharmaGaia, s. 65. 
169 LOMOVÁ O. (1999). Poselství krajiny: Obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje. Praha: 
DharmaGaia, s. 33.
170 Tamtéž.
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Vztah mezi dvěma částmi metafory je zde opět spíše evokační, než intelektuální. S tím souvisí 

to, že předmět v této básni není jasně definovatelný jako například v básni „Kulatá krabička 

drahocenností“, ale předmětem má spíše vyvolávat jakási životní pocit a směs emocí, které se 

nedají jednoznačně pojmenovat. 

Protože  jsme  si  v  předešlých  případech  popsali,  jak  funguje  metafora,  v  níž  je  výrazný 

předmět,  je  důležité  si  povšimnout  i  básní,  které  postrádají  větší  obraznost  a  naopak 

zdůrazňují věcnost zachyceného: 

酸梅湯

1 可不是？這幾杯酸梅湯

2 怕沒有人要喝了，我想，

3 你得帶回家去，到明天

4 下午再來吧﹔不過一年

5 到底過了半了，快又是

6 就在這兒街邊上，擺些柿,

7 擺些花生的時候了。哦, 

8 今年這兒的柿，一顆顆

9 總還是那麼紅，那麼腫，

10 花生和去年的總也同

11 一樣黃，一樣黃癟。我問你, 

12 （老頭兒，倒像生誰的氣, 

13 怎麼你老不作聲？）你說, 

14 有什麼不同嗎？哈，不錯, 

15 隻有你頭上倒是在變，

16 一年比一年白了。……你看，

17 樹葉掉在你杯裡了。——哈哈，

18 老李，你也醒了。樹底下

19 睡睡覺可真有趣﹔你再睡
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20 半天，保你有樹葉作被。

21 --哪兒去，先生，要車不要？

22 不理我，誰也不理我好!!

23 走吧。……這兒倒有一大枚，

24 喝掉它！得，老頭兒，來一杯。

25 今年再喝一杯酸梅湯，

26 最后一杯了。……啊喲，好涼！171

1 Je to tak? Tato sklenice šťávy z kyselých švestek se 

2 bojí, že nebude člověka, který by ji vypil, já si myslím,

3 že ty se musíš vrátit domů, zítra

4 odpoledne zase přijď, ale z roku již

5 uběhla polovina, blíží se doba,

6 kdy budou zde na ulici opět vyskládány tomely,

7 budou tu burské oříšky. Ach,

8 letošní tomely

9 jsou stále tak červené, tak nalité,

10 i arašídy jsou stejné jako 

11 loni, stejně zlaté a svraštělé. Ptal jsem se tě,

12 (starče, vypadá to, že se zlobíš na někoho,

13 jak to, že jsi stále potichu?) Ty jsi řekl:

14 Něco se snad změnilo? Aha, dobře,

15 vlastně se změnily jenom tvé vlasy,

16 rok za rokem jsou stále více bílé.  ….Podívej,

17 list ze stromu dopadl do tvé sklenice.    --Haha,

18 starý Li, ty se taky probuď. Spát ve stínu stromu

19 může být opravdu zajímavé/zábavné: Pokud ještě prospíš

20 půl dne, chrání/přikryje tě deka z listí.

21 Kam míříte, pane, chcete svézt?

22 Nevšímejte si mě, nikdo si mě nevšímejte! Dobře,

23 odejdi.............Ale tady máš dva měďáky,

171 BIAN Zhilin 卞之琳 (1935). Yumu ji 鱼目集 [Sbírka Rybí oči]. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 
s. 61.
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24 vypij to! Dej si, starče, ještě jednu sklenici.

25 Letos si ještě dej sklenici šťávy z kyselých švestek,

26 poslední sklenici.   …..Ó, jak je krásně studená!

Báseň působí jako výjev ze zcela všedního dne, zachycení zcela konkrétní situace, která nemá 

žádnou obecnější platnost. Tomu napomáhá záznam rozhovoru, který je však útržkovitý a jsou 

v něm  logické  mezery.  Záznamem  rozhovoru,  který  nijak  nekomentuje  se  autor  zříká 

subjektivnosti, která je jinak jednou z charakteristik lyriky.172 Pro Bian Zhilina je neosobnost 

do určité míry typická a nalézáme ji v mnoha jeho básních, ovšem tím, že zde promlouvají 

pouze  postavy  bez  zásahu  básníka  tuto  neosobnost  v  nebývalé  míře  zdůrazňuje.  Kromě 

rozhovoru podporuje atmosféru všednosti zdůrazněná neobraznost věcí, u kterých si autoři 

promluv všímají jejich smyslové stránky – je tu zachycena chladnost švestkové šťávy, červená 

barva  tomelů,  svraštělost  burských oříšků.   Konkrétnost  situace  zdůrazňuje  také  zapojení 

vlastního jména, ve kterém „nejsou implikována kritéria zobecnění a klasifikace“.173 Dalo by 

se  tak  říci,  že  označení  „starý  Li“  tu  stojí  pouze  samo za  sebe  a  nemá žádný  obecnější 

význam.  Zároveň  je  však  toto  příjmení  v  Číně  natolik  frekventované,  že  pravděpodobně 

každý z čínských soudobých (ale i současných) čtenářů znal někoho s tímto jménem a měl 

s ním spojené  vlastní  konotace.  Básník  tak  dosahuje  toho,  že  čtenář  lépe  vztáhne  situaci 

k sobě. Ovšem poezie oživuje původní významy slov a tak i „vlastní jména zde volají po 

obnově své ztracené výmluvnosti“.174 Vlastní jméno Li znamená v překladu švestka. Tento 

význam je v běžné řeči zastřen, ale v básni opět vystupuje do popředí a vztahuje se k názvu 

celé básně – Švestková šťáva. Díky této jazykové hře básník narušuje čtenářovu představu 

o autentickém zachycení okamžiku a připomíná tím, že báseň není skutečnost, přestože se tak 

může tvářit.

Přestože tato báseň mnohými způsoby zdůrazňuje svoji věcnost, v kontextu ostatních Bian 

Zhilinových  básní  nabývá  dalších  „nevěcných“  významů.  Opět  zde  můžeme  vysledovat 

myšlenku, která se objevuje v mnoha jeho básních – pomíjivost času a neustávající změny, 

které však přicházejí v neměnných cyklech, tentokrát je však tato myšlenka zobrazena pomocí 

konkrétních objektů. Můžeme si tak všimnout, že přestože je báseň na první pohled odlišná od 

172 KUBÍNOVÁ M. (2002). „Neobrazné vyjádření a další mody věcnosti“. In: Pohledy zblízka: zvuk, význam,  
obraz. Praha: Torst, s. 293.
173 Tamtéž, s. 297.
174 KUBÍNOVÁ M. (2002). „Neobrazné vyjádření a další mody věcnosti“. In: Pohledy zblízka: zvuk, význam,  
obraz. Praha: Torst, s. 302.
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ostatních, je zde pouze jinými prostředky dosahováno téhož.  

Na  základě  uvedených  rozborů  můžeme  shrnout,  že  v  Bian  Zhilinových  metaforách  je 

výraznější předmět než prostředek, což je ve shodě s poezií francouzských symbolistů.
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 5 Závěr

Analýza  jednotlivých  básních  prokázala  některé  analogie  s  básněmi  francouzského 

symbolismu. Především se jedná o akcentaci předmětu metafory před prostředkem, čímž autor 

dosahuje  metafyzických  přesahů.  Takováto  metafora  se  v  básních  objevuje  nejčastěji, 

v menším množství nicméně nalézáme i metafory se zdůrazněným prostředkem, které jsou 

bližší  tradiční  čínské  poezii.  V  Bianových  básních  se  objevuje  také  synestézie,  která  je 

typická  pro  francouzský  symbolismus.    Její  využití  vychází  z  přesvědčení  o  společném 

základu všech věcí, který je vlastní také Baudelairovi.175 Tento názor zároveň  koresponduje 

s taoistickou myšlenkou o propojenosti světa, která pravděpodobně Bianovu poezii ovlivnila 

neméně. 

Častý výskyt metafory se zdůrazněným předmětem také potvrdil předpoklad Michelle Yeh, že 

moderní  poezie  pracuje s  tvořivou metaforou.  Ta  se  podle  Yeh nesnaží  pouze  propojovat 

reálný svět, ale vztahuje se k metafyzičnu, čímž nabývá kognitivní funkce. Tato její funkce se 

projevuje také v personifikaci, která umožňuje skrz konkrétní poznávat abstraktní.

Práce se dále snažila zmapovat důležité zdroje, ze kterých vychází Bian Zhilinova metaforika. 

Tyto zdroje se překvapivě do značné míry shodují s tradičními – Bianova metaforika čerpá 

z přírodních jevů, konkrétní krajiny či  v menší míře i  ze starší  poezie.  Rozdílné je pouze 

zapojení  technických  vymožeností  jako  prostředku  metafory,  které  přirozeně  nemůžeme 

nalézt v tradiční poezii. Zdroje Bian Zhilinovy metaforiky jsou tedy velmi podobné tradičním, 

rozdíl  je  však  v  následné  práci  se  samotnou  metaforou  a  vztahu  mezi  prostředkem 

a předmětem.

Jako z větší  části  správný se ukázal  také  předpoklad,  že  básně  a  metafory v nich  budou 

zasazeny  především  do  kontextu  celku  básníkova  díla  a  méně  již  budou  navazovat  na 

předchozí literární tradici, což má souvislost s využitím osobní a obecné symboliky. Ukázalo 

se, že Bian Zhilin podle očekávání upřednostňuje osobní symboliku, ta je nicméně částečně 

175 VUČKA T. (2006). „Imaginace v estetice Charlese Baudelaira“. In: Různost rozhovorů: (poezie - filosofie -  
věda). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 155.
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ovlivněna tradičními symboly především buddhistické a taoistické povahy, což patrně souvisí 

jak s jeho filozofickou orientací, tak s jeho ještě zčásti tradičním vzděláním. 
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