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Práce si klade za cíl podrobněji charakterizovat formu dvou básníků z okruhu skupiny Novoluní (Chen 

Mengjia a Rao Mengkan) a vysledovat, jaký je v jejich díle vztah mezi obsahem a formou. Podrobněji 

se autorka věnuje také Wen Yiduovi, jehož teoretické názory oba básníky inspirovaly. Je záhodno 

podotknout, že téma si autorka zvolila samostatně a sama si formulovala i základní hypotézu, v níž 

polemizuje s názory Michelle Yeh, dnes jedné z největších autorit v oblasti zkoumání moderní čínské 

poezie. 

Práce je dobře rozvržená a v adekvátní míře obsahuje relevantní literárně historický kontext i 

představení teorií verše (české a čínské), s nimiž autorka pracuje. Tato „přípravná“ první polovina pak 

vytváří východiska pro analýzu vybraných básní obou autorů, kde si autorka všímá propojení formy a 

obsahu na konkrétních příkladech a zohledňuje při tom i teoretická pojednání na toto téma od 

samotných básníků. Průběžně, jak v první více literárně historické a teoretické části, tak i ve vlastních 

analýzách, autorka také reflektuje podobnosti a rozdíly s formální stránkou klasické poezie. 

Všímá si, jak Chen Mengjia a Rao Mengkan rozvíjejí inspiraci názory básníka Wen Yidua, nikoliv 

však ve smyslu vytváření nové univerzální vázané formy, ale v úspěšném hledání způsobu, jak 

vytvářet básni formu „na míru“. Tematická analýza básní je příkladem citlivého čtení básnického textu 

a v propojení s analýzou formy přesvědčivě dokládá správnost výchozí hypotézy. Michelle Yeh se 

skutečně mýlí, když formální experimenty této básnické generace považuje za odtržené od sdělení, 

monotónní a vlastně nepříliš úspěšné. Autorka tak obohacuje náš pohled na moderní poezii a ukazuje 

ji v její komplexnosti a náročnosti.  

Rozbory doplňují překlady, s výjimkou Wen Yiduovy básně v překladu J. Häringové z pera autorky 

práce. Ty jsou v zásadě dobře zvládnuté a svědčí o schopnosti pracovat s poměrně náročným čínským 

textem, jen okrajově se objevují drobné nepřesnosti. Je škoda, že autorka alespoň v rozsáhlejší 

poznámce pod čarou neobjasnila svoje pojetí k překladu. Zdá se, že k překladu přistupuje v zásadě 

jako k pomocnému informativnímu textu a usiluje o maximální doslovnost, aniž by se pokoušela 

zohlednit formální aspekty básně. To je pochopitelné (J. Häringová se o zachycení formy pokouší a 

také by si to zasloužilo komentář). Nicméně čtenáře pak místy překvapí vynechané slovo či změna 

gramatické konstrukce (příklad:  název básně Da Zhimo xiansheng, s. 41: přeloženo jako „Odpověď 

Xu Zhimoovi“; v básni „Noční píseň o tom, jak pluji na loďce“ je v prvním verši predikativní 

konstrukce 風靜 přeložena nominálně a s částečně posunutým významem jako „jemný větřík“: v básni 

„Brzké ráno rosy“, s. 61, je otázka 花籐上昨夜是誰扎了彩  přeložena oznamovací větou; v kontextu 

celé básně by větší doslovnost nakonec měla i větší básnický efekt; apod.). 



Práce je po všech stránkách pečlivě vypracovaná a bez formálních nedostatků, nicméně i zde se 

ojediněle objevují drobná nedopatření (zdvojení pozn. 143 a 144; příležitostně užívání kurzívy, jeden 

překlep v i/y). Na s. 31 je originál čínského pojmu překládaného jako „zvuková stránka básně“ uveden 

takto: (yinjie 音). Pokud chybí znak節, pak se buď jedná o „slabiku“, nebo o zcela zvláštní užití 

slova yinjie – prosím o vysvětlení u obhajoby.  

Drobné vady na kráse nicméně neubírají práci na originalitě a kvalitě a bez výhrad navrhuji hodnocení 

známkou výborně. 

K diskuzi navrhuji dvě otázky:  

Nakolik se teoretici verše okruhu Novoluní věnovali pojetí rýmu ve vztahu k dialektu. 

Co chápete pod pojmem „oficiální“ literatura (s. 12)? 
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