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Posuzovaná diplomová práce prostřednictvím analýzy básní z pera Chen Mengjiaa a Rao 

Mengkana - dvou významných čínských básníků z okruhu literární skupiny Novoluní - 

dokazuje, že jednou z klíčových charakteristik básnické tvorby z přelomu dvacátých a 

třicátých let je promyšlené a vynalézavé nakládání s formou coby neopominutelnou součástí 

významotvorné výstavby básně. Autorka práce prostřednictvím pečlivé analýzy téměř tří 

desítek básní přesvědčivě demonstruje významotvorné funkce užitých básnických postupů. 

Přínos práce spočívá rovněž v tom, že zevrubná textová analýza koriguje paušalizující 

hodnocení dobové básnické tvorby jako příliš uniformní či nedostatečně emancipované na 

formách a postupech tradiční poezie.  

Práce je dobře vystavěná. Autorka ji otevírá uvedením do literárně-kulturního kontextu, 

v němž se rodila nová čínská poezie, stručně představuje fenomén literární revoluce a zmiňuje 

inspirační zdroje tzv. „nové básně“. Podrobněji je představeno Novoluní jako společenství 

básníků a teoretiků usilujících o vytvoření nových forem vázané básně. Mezi úvodní část 

práce a část analytickou je vložena kapitola představující problematiku vztahu formy a 

významu obecně i konkrétní proměny chápání tohoto vztahu v Číně od pozdně císařské doby. 

Autorka se soustředí především na Wen Yiduovo pojetí nové vázané formy, které konfrontuje 

s názory dalších básníků z okruhu Novoluní.  

Analytická část postupně představuje celkovou výstavbu („architektonickou krásu“) a 

rytmicko-zvukové charakteristiky („hudební krásu“) vybraných básní. Z provedené analýzy 

jasně vyplývá, že oba básníci tvoří básně, jejichž forma nesleduje předem dané vzorce. 

Autorka přesvědčivě dokládá, že podoba zkoumaných básní je výsledkem volby formy, která 

co nejlépe „spolupracuje“ při vytváření jejich celkového vyznění. 

Analytické části lze vytknout, že u jednotlivých básní chybí odkazy na svazek/stránku 

souborného vydání časopisu Xinyue, z nějž autorka texty přebírá. V případě básní, které 

autorka neanalyzuje, které však zmiňuje jako texty, v nichž lze nalézt ten který diskutovaný 

rys, by bylo vhodné rovněž odkázat na konkrétní pramen. Tyto básně by případně bylo možné 

zařadit jako materiál „k dalšímu samostudiu“ do přílohy práce.  

Silnou stránkou výkladu v analytické části je jeho systematičnost, věcnost a schopnost 

autorky soustředit se na vytčený problém. Pouze výjimečně se setkáváme s jistou 

nevyvážeností, jako je tomu např. v kapitole 3.2.1.1.2., v níž představení strukturního prvku 

(opakování) ustupuje do pozadí, neboť pečlivost, s níž autorka představuje odkazy k 

Čchuským písním, má za následek, že výklad začíná nabývat podobu samostatné motivické 

studie.     



Pracovní překlady diskutovaných básní dokazují dobré porozumění analyzovaným textům. 

Překlady vykazují jen málo chyb či opomenutí. Vzhledem k tomu, že překlady jsou klíčovou 

součástí interpretace básní, některá řešení by si zasloužila prověření správnosti či vhodnosti. 

Příklady: Spojení „červený smích“ patří do jediného verše. (47) V jakém významu je ve verši 

„říční vlna by mě spláchla do moře“ užit výraz guò過 ? (47) Výraz jiǎng桨 značí spíše 

„veslo“ než „pádlo“. (66) Jaký je důvod výraz luòxia 落下 ve verši „modrá hvězda, vznesla 

se, a pak se propadla“ překládat slovem „propadnout se“? (66) Je v případě dvojice výrazů 

zhǐyào隻要 a hái néng還能, kterými začínají dva sousední verše, vhodný jednotný překlad 

„dokud jen“? (41) Vystihuje překlad verše (naslouchat) „co mám v srdci, vlnění 

okolo“ dostatečně nejednoznačnost originálu? (42) Nekonzistentní překlad, viz „pod měsícem 

sedmnáctého dne“ (43) vs „pod sedmnáctým měsícem“ (71).  

Diplomantka pracuje s velmi rozsáhlým souborem pramenů v čínštině a čerpá rovněž z bohaté 

sekundární literatury. Práce je napsána kultivovaným jazykem a diplomantka prokazuje 

schopnost jasně formulovat myšlenky. Pouze místy v práci narazíme na problematické 

formulace či zjednodušení. Příklady: Hu Shi aluze nezavrhuje bez rozlišování a spíše hovoří o 

aluzích signalizovaných motivem, tématem apod. než o aluzích signalizovaných formou. (9) 

Spíše než signálem „změny obsahu básně“ (63) je změna rytmu signálem významotvorným.  

Práce je celkově napsaná s velkou pečlivostí a je v ní jen málo nedostatků formálního rázu. 

K nim patří pozůstatky závorkových citací (11, 14, 76, 84) či sporadický výskyt dvou indexů 

(poznámek pod čarou) vedle sebe (33, 78). Nepříliš přehledně působí grafická podoba názvů 

kapitol a podkapitol a příliš dlouhé řetězce jejich číselného značení.   

Navrhuji hodnocení známkou „výborně“. 

 

Otázky:  

Jak by bylo možné nahlížet (pojmenovat) vztah mezi teoretickou diskusí, kterou vedli 

stoupenci Novoluní, a praxí jejich básnické tvorby? 

Byly součástí diskuse vedené v okruhu Novoluní také úvahy o užívání interpunkce? Jak 

s interpunkcí pracují zkoumaní básníci? 

  

Dušan Andrš 

8. září 2017 


