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ABSTRAKT
Tato diplomová práce se zaměřuje na básníky Chen Mengjiaa 陳 夢 家 (1911–
1966) a Rao Mengkana 饒孟侃 (1902–1967), kteří na přelomu 20. a 30. let 20.
století tvořili „nové básně“ pod vlivem básníka a teoretika Wen Yidua v rámci
literární skupiny Novoluní (Xinyue pai 新月 派 ). Prostřednictvím analýzy jejich
teoretických článků a především jejich básní, publikovaných v měsíčníku
Novoluní (Xinyue yuekan 新 月 月 刊 ), se snažím odpovědět na několik otázek,
zejména pak jakými způsoby dospívali tito básníci k novým vázaným formám,
v nichž dokázali propojit obsah a formu básně, dále pak jak v tomto navazovali na
svého předchůdce Wen Yidua a jak ho rozvíjeli, a v neposlední řadě jestli dokázali
své názory na formu a obsah poezie, obsažené v článcích, realizovat v praxi.
Klíčová slova: nová čínská báseň, Novoluní, Wen Yiduo, Chen Mengjia, Rao
Mengkan
ABSTRACT
This thesis focuses on the poets Chen Mengjia 陳 夢 家 (1911–1966) and Rao
Mengkan 饒孟侃 (1902–1967) who were in the late twenties and the early thirties
writing “new poems” influenced by a poet and a theoretician Wen Yiduo within
the literary society the Crescent moon (Xinyue pai 新月派). Through the analysis
of their theoretical articles and especially their own poems, published in the
magazine Crescent Monthly (Xinyue yuekan 新 月 月 刊 ), I try to answer the
following questions. Firstly, how they created new fixed verse poems that were
able to link a form of a poem to its content. Secondly, how they followed up Wen
Yiduo‘s example in this process and how they developed his ideas. And finally,
how they were able to put their own theoretical opinion about the form and
content of poetry contained in their articles into the praxis.

Keywords: Chinese new poem, Crescent Moon, Wen Yiduo, Chen Mengjia, Rao
Mengkan
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Úvod

1.1

Výchozí otázky

Michelle Yeh, autorka zásadní monografie o čínské moderní poezii v západním
jazyce, věnuje formě básně celou kapitolu své knihy a vyzdvihuje v ní skupinu
Novoluní (Xinyue pai 新 月 派 ) jako velmi důležitou součást utváření debaty
o tomto tématu. Předkládá zde však názor, že zatímco tato literární skupina byla
klíčová v teoretické debatě o pohledu na báseň, ve vlastní tvorbě často nebyli její
členové schopni realizovat své zásady a představy o poezii a sklouzávali k „dané,
z vnějšku přicházející formě, která se ve své podstatě nelišila od tradiční poezie“. 1
Tato forma, „architektura poezie“,2 pak byla podle ní často realizována
v „uniformních strofách, které obsahovaly stejný počet veršů a znaků“, 3 a které
soudobí kritici posměšně nazývali „jako kostky tofu“ (doufu ganti 豆 腐 干 體 )
a vytýkali jim jejich přílišnou podobu s tradiční poezií. Podle Michelle Yeh 4
dospívají k propracovanější formě poezie básníci až v později, v 30. a 40. letech,
což ukazuje na příkladu básní, které jsou vystavěny kruhovým způsobem, tedy
začínají a končí stejným motivem, který se v básni neobjevuje nikde jinde. Podle
Yeh má tato forma několik funkcí vztahujících se k obsahu, například její
zacyklenost evokuje pocity marnosti a zbytečnosti.5
V této práci bych chtěla s tímto přesvědčením Michelle Yeh o nepropojenosti
obsahu a formy u básníků tvořících v ranějším období polemizovat. Mou
hypotézou je, že již u generace básníků ovlivněných Wen Yiduem 聞一多 a Xu
1
2
3
4
5

YEH Michelle (1991). Modern Chinese poetry: theory and practice since 1917. New Haven,
London: Yale University Press, s. 90.
Termín, který použil ve svém článku „Forma poezie“ (Shide gelü 詩的格律) básník Wen
Yiduo 聞一多, bude osvětlen v kapitole 2.4 této práce.
YEH Michelle (1991). Modern Chinese poetry: theory and practice since 1917. New Haven,
London: Yale University Press, s. 90.
Tamtéž, s. 112.
O této formě v poezii mluví i Lloyd Haft (2006), který na Yeh navazuje. Popisuje tuto
strukturu jako „ABA“ a upozorňuje na to, že se objevuje i v uspořádání tónů v pravidelné
básni (lüshi 律詩). Na rozdíl od moderní poezie však v tradiční době tato forma zůstává pouze
ve zvukové rovině a nesouvisí s obsahem.
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Zhimoem 徐 志 摩 a tvořících v rámci literární skupiny Novoluní na konci 20.
a počátku 30. let se objevuje promyšlená práce s formou básní, která napomáhá
přenosu významu a podtrhuje její atmosféru a emocionální náboj. Zaměřila jsem
se na básníky Chen Mengjiaa 陳夢家 a Rao Mengkana 饒孟侃, kteří ve svých
teoretických textech i básních v jistých oblastech navazovali na své „učitele“ Wen
Yidua a Xu Zhimoa, ale zároveň hledali i nové cesty, jakými by se nová poezie
mohla vydat. Tito dva básníci se velmi výrazně projevovali v rámci měsíčníku
Novoluní (Xinyue 新 月 ), kde publikovali mnoho svých básní i teoretických
článků o podobě nové poezie. Tento měsíčník, který vycházel od roku 1928 do
roku 1933, využívám jako hlavní pramen, jelikož sloužil ve vybraném období
přelomu 20. a 30 let jako nejdůležitější platforma této literární skupiny. Na díle
těchto básníků se pak snažím nejen popsat, jakými způsoby s formou pracovali
a jak ji propojovali s obsahem, ale zároveň také jak a v kterých oblastech
navazovali na své předchůdce, zda je dále rozpracovali a zda překročili stín básní
„podobných kostkám tofu“.
Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. V úvodní kapitole představuji
literárně-kulturní kontext doby a soudobé literární skupiny, především skupinu
Novoluní. Následující dvě kapitoly pak tvoří jádro práce, v první z nich se
zabývám obecně sémantikou verše a především názory na formu nové poezie, jak
je formulovali členové skupiny Novoluní, zejména Wen Yiduo a hlavní teoretik
této skupiny Liang Shiqiu 梁實秋, a dále pak samotní analyzovaní básníci Chen
Mengjia a Rao Mengkan. Třetí kapitola představuje analýzu vlastních básní
z hlediska propojení formy a obsahu, analyzovány jsou básně obou zkoumaných
autorů, které se objevily v časopise Novoluní od jeho založení v roce 1928 do
ukončení publikování v roce 1933. V závěrečné kapitole pak odpovídám na
základní otázky této práce, tedy jestli a jakými způsoby přispívají námi vybraní
básníci skupiny Novoluní, tedy Chen Mengjia a Rao Mengkan, k vývoji formy
nové čínské básně a jejímu propojení s obsahem, jakým způsobem navazují na
práci svých předchůdců, především Wen Yidua, a v neposlední řadě také na to,
nakolik jsou schopni realizovat své teoretické názory v praxi.
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1.2

Literárně-kulturní kontext doby

1.2.1 Počátky: Hu Shi a Literární revoluce (1917–1922)
Počátky tzv. „nové poezie“ lze datovat přibližně k roku 1917, kdy Hu Shi 胡適
publikoval v časopise Nové mládí Xin Qingnian

新 青 年 článek nazvaný

„Skromný návrh na reformu literatury“ (Wenxue Gailiang Chuyi 文學改良謅議).
V něm v osmi bodech shrnuje své názory, jak by měla vypadat moderní literatura.
Velký důraz je v těchto bodech kladen na obsah literatury, Hu Shi (1917) považuje
za důležité, aby se nepsala literatura, která nemá „substanci“, tedy taková, která se
neopírá o realitu z aktuálního světa (bu zuo „yan zhi wu wu“ de wenzi 不做「言
之 無 物 」 的 文 字 ).6 Požaduje také, aby se literatura zajímala o současný svět.
Tento důraz na obsah byl typický pro soudobé intelektuály, jejichž „nepřátelský
postoj ke kulturním produktům minulosti s sebou nesl hlubokou nedůvěru ve
formální omezení a silný důraz na obsah díla a jeho zprávu.“7 Přestože se tedy
později básníci do hloubky zabývali formou básně, v jejich pojetí byla téměř vždy
pouze nástrojem, jak dosáhnout zdůraznění obsahu, musela s ním být v harmonii
a byla mu podřízená.
Hu Shi se dále ve svém článku věnuje i formální stránce literatury, vyjadřuje se
však především k tomu, jak by vypadat neměla, měla by se podle něj zbavit
určitých formálních prvků, jako je například paralelismus nebo aluze na starší
literaturu. Nejdůležitější a nejvlivnější částí Hu Shiova článku však byla jeho
obhajoba hovorového jazyka (baihua 白 話 ), který podle něj na rozdíl od
klasického jazyka (wenyan 文言) dokáže zachytit pocity a myšlenky současných
lidí a postihnout aktuální svět. Požadavek nějak modernizovat literární jazyk
wenyan, včetně jeho nahrazení hovorovým jazykem baihua nebyl úplně nový.
Tato myšlenka se objevovala již od druhé poloviny 19. století, k širokému
využívání hovorového jazyka v literatuře, včetně literatury vysoké, a ve školství
6
7

HU Shi 胡適 (1917). „Wenxue gailiang chuyi 文學改良芻議“ [Skromné návrhy k reformě
literatury]. In: Xin qingnian 2/5.
SKERRATT Brian Phillips (2013). Form and Transformation in Modern Chinese Poetry and
Poetics. Doctoral dissertation, Harvard University, s. 3.
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došlo však až ve 20. letech 20. století a Hu Shiův článek významně podpořil toto
téma.
Na Hu Shiův článek nadšeně reagovalo mnoho profesorů a studentů, kteří
v následujícím období začali zakládat časopisy a jiné platformy, které se věnovaly
experimentům s novou literaturou a v nichž pro ni hledali novou cestu.8
Moderní čínští básníci tak v tuto chvíli zcela odvrhli tradici a museli se tedy
obrátit k jiným zdrojům, kde hledat inspiraci pro svoji tvorbu.

1.2.2 Inspirační zdroje moderní čínské poezie
Moderní čínská poezie, která si začínala hledat téměř od základu svoji novou
podobu, se rozhlížela po možných zdrojích inspirace. Nacházela je především
v zahraniční literatuře, ale i ve vlastní kultuře mimo tradiční kánon vysoké
literatury – velmi diskutovaným prostředkem se stala lidová píseň, o kterou bylo
podle mnohých možné opřít novou podobu moderní poezie. Zároveň se, z jistého
pohledu paradoxně, stala zdrojem inspirace i tradiční literatura, především pak
žánry, které nebyly tolik propojené se státní ideologií, jako tomu bylo u básně shi
詩 . Z tradiční poezie byly vybírány jednotlivé prvky a zasazovány do nového
rámce moderní poezie. Všechny tyto vlivy pak můžeme sledovat i v poezii
skupiny Novoluní.

1.2.2.1

Zahraniční literatura

Zahraniční literatura, zpočátku především anglická a francouzská, byla
významným zdrojem inspirace pro novou báseň, čínští básníci se zajímali o sloky,
rýmová schémata i metrum západní poezie. 9 Pozornost budili nejen moderní
básníci (z anglickojazyčné literatury např. Walt Whitman či Thomas Stearns Eliot,
8

9

HOCKX Michel (2016). „Introduction: The Making of Modern Chinese Poetry in the
Twentieth Century.“ In: The Flowering of Modern Chinese Poetry: An Anthology of Verse
from the Republican Period. London: McGill-Queen‘s University Press, s. 8.
HAFT Lloyd (1989). Selective Guide to Chinese Literature, 1900-1949: The Poem. Leiden:
Brill, s. 14.
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z francouzské pak například Rimbaud či Maeterlinck), ale i básníci klasičtí, jako
např. A. E. Housman,10 častá byla i inspirace anglickým romantismem. 11 Básníci
přejímali jednotlivé západní formy poezie, vlivný byl například volný verš;
básníci jako Zhu Xiang 朱湘, Sun Dayu 孙大雨 se zase věnovali sonetu, a to jak
petrarkovskému, tak shakespearovskému,12 k dokonalosti pak tuto formu
v čínském prostředí dovedl básník Feng Zhi 馮 至 . McDougall (1999) si také
všímá toho, že s generací, která studovala v zahraničí a důvěrně se seznámila se
západní kulturou, přichází lidé, kteří se „vnímají jako přirození dědici civilizace
celého světa a konkretně zemí, ve kterých studovali“,13 což je také případ literátů,
jako je například Xu Zhimo či Wen Yiduo.
Západní poezie však čínskou moderní poezii ovlivnila i v mnohem obecnějším
měřítku. Básně, dříve na první pohled graficky neodlišitelné od prózy, se začaly
po vzoru západní poezie typograficky členit, jednotlivé verše a sloky byly od sebe
odděleny, někdy i nepravidelně rozloženy na stránce. To umožnilo další
experimenty s formou básní. Vzhledem k tomu, že v básni byly jednotlivé verše
od sebe vizuálně odděleny, nemusely dodržovat přesně daná pravidla počtu znaků
ve verši, aniž by tím došlo ke zmatení čtenáře. Později se objevily i odvážnější
experimenty, v nichž se grafická složka básně stala důležitou součástí sdělení
básně a estetického prožitku z ní.14

1.2.2.2

Tradiční poezie

Odmítnutí tradiční poezie, čímž byl míněn především žánr básní shi, tvořil
samotné jádro nové čínské poezie. Nová poezie tak nebyla, především zpočátku,
definována tím, jak by měla vypadat, ale především tím, jak by vypadat neměla,
10

11
12
13
14

A. E. Housman (1859–1936) byl anglickým klasicistním básníkem, známý svými pesimismem
prostoupenými básněmi ve vázané formě. Rao Mengkan pro měsíčník Novoluní přeložil
několik jeho básní.
HAFT Lloyd (1989). Selective Guide to Chinese Literature, 1900-1949: The Poem. Leiden:
Brill, s. 13–14.
YEH Michelle (1992). Anthology of Modern Chinese Poetry. New Haven; London: Yale
University Press, s. xxviii.
McDOUGALL B. S., LOUIE K. (1999). „Poetry: The Transformation of Past.“ In: The
Literature of China in the Twentieth Century. London: Columbia University Press, s. 48–49.
Tamtéž.
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což je zřejmé již z Hu Shiova článku „Skromný návrh na reformu literatury“, tedy
měla by se téměř ve všech aspektech lišit od básně shi. Autoři se však obraceli
k jiným tradičním básnickým formám, které nebyly natolik pevně svázány se
státním konfuciánstvím. Mezi ně patřily například písně ci 詞 , které obsahují
mnohé prvky, které moderní básníci využívali, například výrazné přesahy
v básních, nestejně dlouhé verše a v neposlední řadě jejich plynulost. Podle
Hockxe (2016) například Hu Shi viděl ve „vizuální obraznosti a jednoduché dikci
západní imagistické poezie podobnost se songskou písní ci“.15 Inspiraci hledali
i u jiných forem, řada básníků se obrátila například k Čchuským písním (Chuci
楚 辭 ) či popisným básním (fu 賦 ). V nich je zaujala především deskriptivnost
a zároveň možnost popsat jednu skutečnost z různých úhlů pohledu.16
Přestože odmítnutí básně shi bylo silné, někteří autoři zkoumali určité prvky této
formy a zajímali se o to, jestli by nebylo možné je po určité úpravě přenést do
moderní poezie. He Qifang 何 其 芳 a Bian Zhilin 卞 之 琳 například zkoumali
přítomnost cézury v pravidelné básni (lüshi 律 詩 ) a snažili se vypracovat
schémata, která by mohla fungovat i v moderní poezii. Zajímavý pro moderní
básníky byl také paralelismus, kterému se věnoval Zhu Ziqing 朱自華 a při tvorbě
jej využíval i Ai Qing 艾青.

1.2.2.3

Lidová píseň

Inspirace lidovou písní patří také mezi domácí zdroje inspirace, nevychází však
z „oficiální literatury“ a z jejích jednotlivých prominentních či méně
prominentních žánrů, ale z literatury lidové. K obratu k této literatuře došlo ze
stejného důvodu, jako tomu bylo u zaměření moderních básníků na okrajovější
žánry tradiční literatury. Ty nebyly v jejich očích ideologicky zatížené jako
klasická poezie, protože nebyly tak těsně spojeny s konfuciánským vzděláním
a tradiční mocenskou elitou. Příklon k lidové literatuře a slovesnosti může být
15

16

HOCKX Michel (2016). „Introduction: The Making of Modern Chinese Poetry in the
Twentieth Century.“ In: The Flowering of Modern Chinese Poetry: An Anthology of Verse
from the Republican Period. London: McGill-Queen‘s University Press, s. 28.
HAFT Lloyd (1989). Selective Guide to Chinese Literature, 1900-1949: The Poem. Leiden:
Brill, s. 9-10.
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zároveň způsoben četbou a studiem evropských romantických básníků. Evrospký
romantismus zdůrazňoval představu, že lidová poezie zachycuje přirozené
a opravdové city lidu, lid je zde tak vnímán jako nositel autenticity a pravdivosti
a také ryzího ducha národa, který nebyl pošlapán. V romantickém pojetí jsou city
lidu zároveň vysoce morální, protože nejsou pokroucené kulturou a jsou v souladu
s lidskou přirozeností. Do Číny se tyto myšlenky dostaly spolu s idejemi
romantismu a za Májového hnutí pomohly významně urychlit jazykovou reformu,
protože se jeho představitelé domnívali, že „jazyka lidu“ je možné jejich generaci
spojit s čínskými kořeny, které byly v pozdějších letech zahaleny a potlačeny
konfuciánstvím.17 „Folkloristé Májového hnutí, stejně jako jejich protějšky na
Západě, zamýšleli odkrýt emocionální plnost bytí z toho, co bylo pod psaným
slovem, a ustanovit lidovou kulturu jako alternativní (byť mizející) kulturu, která
uchovává autentické hodnoty a cítění lidu.“18 Mimo to se lidová slovesnost stala
symbolem pro osvobození – emancipaci individua, ženy i národa. Mnoho učenců
spisovatelů a vědců se folklorem zabývalo odborně, jako například Zhou Zuoren
周作人 a Shen Jianshi 沈兼士, kteří navázali na své předchůdce Liu Fua 劉復
a založili roku 1920 Společnost pro studium lidové písně (Geyao yanjiu hui 歌謠
研 究 會 ), která se zabývala především sběrem a následnou analýzou lidových
písní, popěvků a říkanek.19 Nově se také překládaly a editovaly staré písně20
a zároveň se prvky lidové poezie začaly objevovat i v moderní poezii, jak můžeme
vidět na příkladu Rao Mengkana, ale i mnohých dalších.

1.2.3 Hledání formy moderní čínské poezie: literární skupina
Novoluní
Literární skupina Novoluní 新 月 派 byla založena Xu Zhimoem roku 1923
a zanikla krátce po jeho tragické smrti roku 1931. Jejími hlavními představiteli
byli kromě něj například básník Wen Yiduo či teoretik skupiny Liang Shiqiu.
17
18
19
20

LEE Haiyan (2005). Tears That Crumbled the Great Wall: The Archaeology of Feeling in the
May Fourth Folklore Movement. In: The Journal of Asian Studies 64/1, s. 36.
Tamt., s. 37.
HUNG Chang-tai (1985). Going to the People: Chinese Intellectuals and Folk Literature,
1918 – 1937. Cambridge: Harvard University Press, s. 39.
Např. Guo Moruo přeložil milostné básně z Knihy písní (Shijing 詩經) do volného verše.
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Jméno si skupina vybrala podle známé sbírky básní Rabíndranátha Thákura
Novoluní (The Crescent Moon).21 Thákur byl velkým vzorem pro mnohé čínské
básníky, jelikož ztělesňoval ideál, kterého se sami snažili dosáhnout, tedy zařadit
vlastní domácí literaturu do světového kontextu. Vycházel z indické tradice,
kterou však dokázal proměnit tak, že zasahovala soudobé čtenáře i za hranicemi
své země, za což také jako první neevropský autor získal Nobelovu cenu. Xu
Zhimo byl Thákurovým velkým obdivovatelem a inicioval jeho přednáškovou
cestu po Číně v roce 1924, při níž ho doprovázel a tlumočil pro něj.22

Jak píše Lawrence Wang-chi Wong (2008: 266–270), Novoluní nebylo v prvních
letech příliš aktivní a začínalo převážně jako setkání přátel u večeře, která
inicioval Xu Zhimo. Postupně pak vznikal pravidelně se scházející klub, jehož
původním cílem bylo hrát divadelní hry. V tomto aspektu však nebyl spolek příliš
úspěšný a až na odehrání Thákurovy hry Chitra během jeho návštěvy v Číně
nezinscenoval žádnou významnější hru. Xu Zhimo postupně ztrácel o skupinu
zájem, zlom však přišel ve chvíli, kdy se sblížil s Wen Yiduem.

Wen Yiduo v té době působil na univerzitě Qinghua 清 華 , která se v době
Májového hnutí výrazně zapojila do soudobého dění. Okolo něj se pak na
univerzitě koncentrovalo mnoho významných postav kulturní scény, mezi nimi
například Liang Shiqiu, a také čtyři „zi 子” z Qinghua, tedy čtyři literáti, v jejich
jméně se objevovala slabika zi, konkrétně Zhu Xiang 朱湘 (Ziyuan 子沅 ), Sun
Dayu 孫大雨 (Ziqian 子潛), Yang Shi‘en 楊世恩 (Zihui 子惠) a Rao Mengkan
(Zili 子離). Ti zde studovali na katedře cizích jazyků a z velké části se zapojili do
aktivit Májového hnutí. Později tato skupina založila literární kroužek Literární
skupina univerzity Qinghua (Qinghua wenxue she 清 華 文 學 社 ), jejíž členové
publikovali články v Týdeníku univerzity Qinghua (Qinghua zhoukan 清華周刊)
a v příloze Umění a literatura (Wenyi zengkan 文藝增刊). Po odjezdu Wen Yidua
a Liang Shiqiua do Spojených států se však skupina rozpadla. Po návratu byl Wen
Yiduo Xu Zhimoem doporučen, aby učil na Pekingské národní škole umění
21
22

V češtině vyšlo roku 1920 pod názvem Přibývající měsíc.
TAN Chung (ed.) (2011). Tagore and China. New Delhi: Sage Publishing, s. 100.
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(Beijing guoli yishu zhuanmen xuexiao 北京國立藝術專門學校) a zároveň ho
přizval do klubu Novoluní. V té době byl navázán vztah těchto dvou hlavních
osobností skupiny Novoluní. Tou dobou také Xu Zhimo začal působit jako editor
literární přílohy časopisu Chenbao (Chenbao fukan 晨報副刊), v rámci níž začala
vycházet příloha Poezie (Shijuan 詩 卷 ) a příloha Drama (Xiju 戲 劇 ), a Wen
Yiduo a skupina vytvořená okolo něj uvítala možnost mít vlastní platformu,
v rámci níž mohli vydávat svá díla a vést teoretické debaty. 23

Skupina příchodem Wen Yidua a dalších členů získala nový impuls pro svou
existenci a v té době se také upevnil jejich program a začali výrazněji dávat
najevo, že tvoří jednu skupinu, která pracuje na formách vázané poezie psané
v hovorovém jazyce.24 Příloha Poezie nevycházela dlouho, ani ne tři měsíce, vyšly
zde však velmi důležité básně a články, například Wen Yiduova báseň „Mrtvá
voda“ (Sishui 死水) či Rao Mengkanovy teoretické články „O zvukové stránce
nové básně“ (Xinshide yinjie 新詩的音節 )25 a „Znovu o zvukové stránce nové
básně“ (Zailun xinshide yinjie 再論新詩的音節 ), nejpodstatnější však byl Wen
Yiduův přelomový článek „Forma poezie“ (Shide gelü 詩的格律), který výrazně
ovlivnil celou další básnickou generaci a pomohl i při formování skupiny
Novoluní.

Nejaktivnější se skupina stala však až na konci 20. let, kdy mnozí z členů odešli
z politických a ekonomických důvodů z Pekingu do Šanghaje. 26 Tou dobou se
k nim přidávají i mnozí další členové, mezi nimi i Chen Mengjia. Ten pocházel
z křesťanského prostředí a vychodil také křesťanskou základní školu sv. Pavla
23

24

25

26

WONG Wang-chi Lawrence (2008). „Lions and Tigers in Groups: The Crescent Moon School
in Modern Chinese Literary History“. In: DENTON K. A., HOCKX M. (eds). Literary
Societies of Republican China. Plymouth: Lexington Books, s. 268.
WONG Wang-chi Lawrence (2008). „Lions and Tigers in Groups: The Crescent Moon School
in Modern Chinese Literary History“. In: DENTON K. A., HOCKX M. (eds). Literary
Societies of Republican China. Plymouth: Lexington Books, s. 285.
Literární terminologie v tomto období není ustálená. Slovo yinjie 音節, které tu překládáme
jako „zvuková stránka básně“, znamená doslovně buď „slabika“, nebo „rytmus“, zde však Rao
Mengkan tento pojem explicitně nadřazuje rýmům (yunjiao 韻腳), rytmu (jiezou 節奏) a
střídání rovných a lomených tónů ( pingze 平仄), proto volíme tuto variantu.
WONG Wang-chi Lawrence (2008). „Lions and Tigers in Groups: The Crescent Moon School
in Modern Chinese Literary History“. In: DENTON K. A., HOCKX M. (eds). Literary
Societies of Republican China. Plymouth: Lexington Books, s. 274.
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(Sheng Baoluo xiaoue 聖保羅小學) v Šanghaji, založenou anglickými misionáři.
Křesťanské školy byly v té době cílené na čínskou elitu 27 a zároveň sloužily jako
jakési mosty mezi Čínou a Západem a představovaly svým žákům mnohé ze
západní učenosti a moderních myšlenek.28 Pravděpodobně i díky tomuto západu
otevřenému prostředí měl Chen Mengjia v pozdějších letech blízký vztah
například k anglické literatuře, kterou i překládal. Střední školu pak vychodil
v Nanjingu, stejně tak vysokou školu, kde se při studiu práv na Centrální
univerzitě (Guoli zhongyang daxue 國 立 中 央 大 學 ) seznámil se Xu Zhimoem,
který zde vyučoval anglickou literaturu. Xu Zhimo měl na Chen Mengjiaa velký
vliv, který můžeme spatřovat v jeho tvorbě, především jeho milostné básně se
zdají částečně odrážet styl jeho učitele. Roku 1927 se pak Chen Mengjia seznámil
v Qingdau 青島 s Wen Yiduem, pod jehož vlivem začal psát nové básně, 29 a který
ho zároveň spojil se skupinou Novoluní.

V Šanghaji pak roku 1927 založila literární skupina nakladatelství Novoluní
(Xinyue shudian 新 月 書 店 ) a o rok později pak v tomto nakladatelství začal
vycházet měsíčník Novoluní (Xinyue yuekan 新 月 月 刊 ) , jehož činnost byla
ukončena až roku 1933.

Do tohoto měsíčníku přispívala kromě vedoucích postav skupiny Novoluní, jako
byl Xu Zhimo a Wen Yiduo, i velká řada dalších členů, jako byl například Chen
Mengjia, Rao Mengkan, Bian Zhilin, Fang Weide 方瑋德 či Zang Kejia 臧克家.
Mezi nejvýraznější a nejčastější přispěvatele patřili Chen Mengjia a Rao
Mengkan, kteří kromě vlastních básní publikovali také teoretické články, které se
zabývaly novou poezií a jejími možnými podobami. V prvních letech se měsíčník
soustředil téměř výhradně na literaturu, a to jak na vlastní tvorbu, ať už básnickou,

27

28
29

WONG Wang-chi Lawrence (2008). „Lions and Tigers in Groups: The Crescent Moon School
in Modern Chinese Literary History“. In: DENTON K. A., HOCKX M. (eds). Literary
Societies of Republican China. Plymouth: Lexington Books, s. 73.
DENG Peng (1997). „Ups and Downs of Mission Schools.“ In: Private Education in Modern
China. London: Praeger Publishers, s. 69.
Chen Mengjia 陳夢家 (1956). „Yishujia de Wen Yiduo xianshen 藝術家的聞一多先
生”[Umělec Wen Yiduo]. In: Wenjiang bao 17.11. 1956.
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dramatickou30 či fikční, tak na teoretické články o literatuře a překlady z cizích
jazyků. V pozdějších letech se pak začíná časopis více věnovat sociopolitické
situaci a lidským právům, literárních článků výrazně ubývá.

Skupina Novoluní a jejich měsíčník se stal velmi záhy cílem útoků ze strany
levicových autorů, za což z velké části mohlo výrazné vymezení se proti nim
v předmluvě prvního vydání měsíčníku, považovaného za manifest skupiny; autor
předmluvy není uveden a lze ji chápat jako kolektivní hlas celé skupiny. V tomto
článku se objevuje kritika soudobého „myšlenkového trhu“, v němž podle autorů
není řád a je zatížen mnoha škodlivými směry, z nichž některé konkrétně
vyjmenovávají. Patří mezi ně například utilitaristé (gongli pai 功力派), didaktici
(xunshi pai 訓世派), extrémisti (pianji pai 偏激派) či fanatici (aokuang pai 熬狂
派). Vymezení a kritika těchto skupin může cílit i na levicovou literaturu, přestože
není jmenovitě zmíněna. Autoři se shodují v tom, že je nutné odsoudit veškeré
extrémy a zároveň i didaktičnost, která je postavená na předem připravených
názorech, které se brání dialogu. Dalším z výbušných článků pak byly „Pravidla
literatury“ od Liang Shiqiua, kde mluví o přínosnosti pravidel v literatuře, ale
i v jiných oblastech života. Hockx (2008: 284) tvrdí, že právě toto obhajování
pravidel bylo pro levicové autory nepřijatelné, protože v tom vidí návrat
bývalému řádu, který chápali jen jako záminku utlačovatelů chopit se moci. Na
tomto příkladě je názorně vidět, jak debata o formě dalece přesáhla literární rámec
a stala se politickou a ideologickou. Forma tu není vnímána jen jako literární
prostředek, ale jako nositel významu a nástroj strukturace celé společnosti podle
vzorů z minulosti.

Xu Zhimo počátkem třicátých let, již delší dobu nespokojený se stále silnějším
politickým zaměřením měsíčníku, založil společně s Chen Mengjiaem a Fang
Weideem nový měsíčník Poezie (Shikan 詩 刊 ), který však nevycházel natolik
dlouho, aby mohl mít nějaký výraznější dopad. Významnější je však roku 1931
vydání Antologie básní skupiny Novoluní (Xinyue shixuan 新 月 詩 選 ), kterou
30

Mezi autory publikující divadelní hry patřil například Rao Mengkan či Gu Zhongyi 顧仲彝,
mezi autory fikce byl například Shen Congwen 沈從文.
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editoval Chen Mengjia a jež obsahovala básně vydané v průběhu let v příloze
Poezie a především v měsíčníku Novoluní. V předmluvě se zde Chen Mengjia
snaží definovat společnost Novoluní a najít společné sjednocující prvky, mezi něž
řadí například čistotu umění, které není psáno pro jiný účel než pro umění samo,
zodpovědný a racionální přístup ke skládání básní a důležitost techniky psaní.31

Téhož roku je však skupina postižena tragickou smrtí Xu Zhimoa a ztrácí velkou
část své energie a aktivity. Měsíčník Novoluní vychází až do roku 1933, významní
reprezentanti této skupiny zde však již publikují velmi výjimečně a skupina se
poté zcela rozpadá.

31

WONG Wang-chi Lawrence (2008). „Lions and Tigers in Groups: The Crescent Moon School
in Modern Chinese Literary History“. In: DENTON K. A., HOCKX M. (eds). Literary
Societies of Republican China. Plymouth: Lexington Books, s. 284.
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2

Teoretické přístupy k formě poezie

2.1

Sémantika verše z pohledu evropských teoretiků

Vztahem mezi formou a významem se v západní kultuře zabývali již v antice, kdy
byly jednotlivým metrům přiřazovány konkrétní významy.32 V té době se
uvažovalo především o aprioritě významu formy, tedy že jistá forma má v sobě
inherentní, za všech okolností stejný význam. V dnešní době však převažuje názor
opačný, tedy že forma nese význam a posteriori. O tom mluví například Svetazor
Petrovič, který formu pokládá za určitý způsob nápovědy, jak báseň číst. 33 Stejně
tak Jiří Levý, jeden z nejvýznamnějších teoretiků sémantiky formy v našem
prostředí, se z velké části přiklání k aposterioritě významu formy, i když
nevylučuje jisté, velmi omezené výjimky.34 I v této práci budeme pracovat s tímto
předpokladem, z něhož vyplývá, že je nutné nahlížet na tento vztah v závislosti na
kontextu konkrétní básně. Vždy je nutné zvážit, v jakém prostředí se daná forma
objevuje, na co může navazovat či jaké je její místo v systému. Z tohoto důvodu
vycházíme v této práci z konkrétních básní. Obecnější tendence propojení formy
a obsahu básně lze ovšem také vysledovat, ale pouze za podobných podmínek
a v podobném prostředí.
Jak jsme již uvedli, Jiří Levý se přiklání k aposterioritě významu formy, přesto
však v určitých případech vidí i jistou inherentní spřízněnost formy a obsahu, a to
konkrétně v podobě tzv.

strukturálního ikonu. 35 Podle něj je ikon „silně

motivovaný vztah mezi zvukem a smyslem, který je založen na morfologické
32
33

34

35

IBRAHIM R., PLECHÁČ P., ŘÍHA J. (2013). Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, s. 101.
PETROVIČ S. (1968). „The Metametrical function of verse forms“. In: PALAS K., LEVÝ J.
(eds.). Teorie verše II.: sborník druhé brněnské versologické konference. Brno: Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně, s. 15.
LEVÝ J. (1966). „Preliminarie to an Analysis of the Semantic Function of Verse“. In: LEVÝ
J. (ed.). Teorie verše I.: sborník brněnské versologické konference. Brno: Universita
J.E.Purkyně, s. 130.
Zde vychází z pojmosloví, které zavedl americký sémiotik Charles Sanders Peirce, který
vytvořil tři kategorie vztahů podle toho, nakolik spolu souvisí předmět a jeho znak, a nazval je
index, ikon a symbol, přičemž v případě ikonu je vztah mezi předmětem a jeho znakem
vytvořen na základě analogie.
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analogii dvou sfér“,36 znak je tak podobný tomu, co označuje, jako je tomu
například u onomatopoických slov. I zde jde však z velké části o konvenci
užívání, přirozená analogie je tu velmi omezená. Přesto Jiří Levý říká, že
„strukturální ikony patří mezi nejpřesvědčivější případy sémantické relevance
formy“.37 Mezi tyto ikony patří například rytmus, kdy rychlé následování slabik
může evokovat rychlý pohyb, naopak pozastavení rytmu může znamenat jisté
zastavení a váhání. Mezi další ikony podle něj patří také rýmy, ale jen za velmi
specifických okolností, kdy tento vztah podporují i další formální a sémantické
prvky básně, jinak zůstává pouze básnickým indexem, tedy prvkem, který pouze
čtenáři oznamuje, že čtený text je poezie.38 Rytmu i rýmu se budeme věnovat
v konkrétních analýzách básní Chen Mengjiaa a Rao Mengkana.
Velmi důležité jsou pro význam také změny ve formální stránce, které se objeví
v průběhu básně, ať už jde o změnu rytmu či například změnu rýmování nebo
pozměnění výstavby verše, to vše často upoutává naši pozornost a vede ke
zdůraznění obsahu, jak později také uvidíme na konkrétní analýze jednotlivých
básníků.
V neposlední řadě může forma zasazovat báseň do určitého literárního kontextu.39
Toto platilo ve velké míře v tradiční čínské poezii, jejíž forma naznačovala mimo
jiné okruh témat, se kterými bude báseň pracovat či jestli máme báseň číst jako
fikci nebo básníkovo přímé vyznání.40 Moderní poezie

s těmito tradičními

formami většinou nepracuje, zajímá se však více o západní formy poezie, jako je
například sonet či volný verš. Pokud tedy svou formu navazuje dialog s nějakou
literární tradicí, bývá to nejčastěji literatura západní.

36

37
38

39
40

LEVÝ J. (1966). „Preliminarie to an Analysis of the Semantic Function of Verse“. In: LEVÝ
J. (ed.). Teorie verše I.: sborník brněnské versologické konference. Brno: Universita
J.E.Purkyně, s. 134.
Tamtéž.
LEVÝ J. (1966). „Preliminarie to an Analysis of the Semantic Function of Verse“. In: LEVÝ
J. (ed.). Teorie verše I.: sborník brněnské versologické konference. Brno: Universita
J.E.Purkyně, s. 134.
Tamtéž, s. 129.
Tamtéž.
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2.2

Teorie propojení obsahu a formy v tradiční literatuře

Myšlenka propojení obsahu a formy se objevuje již v rámci tradiční čínské
literatury, v pozdějších dvacátých letech, kdy ji znovuobjevují formalisté skupiny
Novoluní, má tak již poměrně dlouhou historii. Konkrétněji ji formulovali
archaisté dynastie Ming 明, kteří vycházeli „z myšlenky jednoty obsahu, v němž
je důležité také ideové vyznění díla, a jemu adekvátní formy.“41 Jen pomocí
správné formy je tak možné vyjádřit správný obsah. Pro teoretiky tohoto
myšlenkového proudu tak byla forma přímo spjatá s tradicí, uchovávala ji v sobě
a vyjadřovala harmonický řád, který zároveň souvisel se společenským řádem.
Porušením formy by tak vznikl chaos, který by měl celospolečenský přesah.42
Na mingské myslitele navazují qingští autoři, konkrétně například Shen Deqian 沈
德 潛 , který se také zabývá formou básně. V souladu se svými předchůdci
považuje formu především za způsob, jak zachovat básnictví svých předchůdců
a jak se přiblížit jejich mistrovství a opravdovosti. Správnou formu pak spojuje
i s pravdivostí prožitku a zachycením skutečnosti.43
Tongchengská škola (Tongcheng pai 桐城派) jako dominantní směr za poslední
císařské dynastie dále sleduje tuto myšlenkovou linii. Soustředí se na pojem
„princip a metoda“ (yifa 義法) a zdůrazňuje, že bez správné metody není možné
postihnout princip.44 Forma tu tak funguje jako způsob, jak zachytit „to, co je
správné“, což je v tomto případě opět určeno minulostí a konfuciánským učením.
„Správná“ forma je tu opět daná a kopíruje vzory přejaté z minulosti.
V souvislosti s tím pak tongchengská škola akcentuje dodržování pravidel
formálně oddělených žánrů.45 Fang Dongshu

方 東 樹 , jeden z hlavních

představitelů této školy, také doporučuje studovat „metodu“ básní minulosti a díky
tomu „naplnit požadavek morálního naučení.“46
41
42
43
44
45
46

DADEJÍK O., LOMOVÁ O., ZUSKA V. (2015). Ťing-ťie:Poznámky k písním ze světa lidí.
Praha: Karolinum, s. 51.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 52.
Tamtéž, s. 54.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 55
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Teoretici skupiny Novoluní uvažují o propojení formy a obsahu v podobném
duchu, především se shodnou v tom, že toto propojení vnímají jako velmi silné.
Následují také představu, že jen pomocí správné formy lze zachytit skutečný svět
a reálné prožitky. Tento bod je poměrně paradoxní, jelikož právě za Májového
hnutí, reprezentovaném v tomto konkrétním případě Hu Shiem, a v následujícím
období literáti kritizovali tradiční poezii a konkrétně její formu, která podle nich
svou rigidností bránila básníkovi zachycovat skutečný svět. Snaha o zachycení
pravdivého aktuálního světa je tak důležitá jak pro tradiční literaturu, tak pro tu
moderní, liší se však názorem na to, jakými konkrétními prostředky toho
dosáhnout.
Mnozí členové skupiny Novoluní také stejně jako jejich předchůdci doporučovali
studovat dávná básnická díla, ovšem zatímco v mingském a qingském období už
často šlo o výrazné kopírování, autoři skupiny Novoluní doporučují se tradiční
literaturou pouze volně inspirovat, využít její fungující prvky a zjistit, na jakém
principu ve skutečnosti fungují. Tradiční formy (především báseň shi) pak
podobně jako tongchengská škola vnímají jako reprezentanty konfuciánské
ideologie a uspořádání společnosti, z toho důvodu je však nechtějí zachovat, ale
naopak odmítnout či výrazně změnit.
Přestože je zřejmé, že teoretici Novoluní mají mnohé společné s teoretiky
mingskými a qingskými, především co se týče výběru témat, o která se zajímají,
jak uvidíme dále v této práci, ve svých textech téměř nikdy na tuto tradici
nepoukazují ani žádného z autorů z této doby necitují. Je to proto, že i přes zájem
o stejná témata mají velmi odlišný cíl – zatímco v minulosti byla snaha pomocí
formy zachovat konfuciánskou hierarchii a ortodoxii, moderní poezie skupiny
Novoluní se naopak snaží o individualizovaný přístup, v němž není forma básně
dopředu daná a utváří se v reakci na obsah básně, který zase vychází z aktuálního
světa.
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2.3

Literární revoluce a „rozbití“ formy poezie

Za Literární revoluce bylo na vázanou formu poezie pohlíženo jako na symbol
konfuciánství a systému, který bylo v očích mladých intelektuálů nutné změnit.47
Opuštění vázané tradiční formy se tak stalo také programovým prohlášením
o odpoutání se od „okovů tradice“. Průkopníka Literární revoluce Hu Shiho vedlo
toto ignorování formy poezie k obhajobě zcela přirozeného jazyka v poezii, což
bylo později kritizováno některými členy Novoluní.48 Propagoval volný verš,
který se v tomto raném období nové poezie rychle rozšířil a v němž byla psána
většina nových básní. Jelikož se volný verš ve zcela přirozené řeči v některých
případech špatně rozpoznával od prózy, vedlo to autory také k typografické změně
tištění básní ovlivněné západními verši, kdy jeden verš stál vždy na samostatném
řádku.49 Hu Shi doufal, že volným veršem docílí toho, že se poezie promění
v živou formu, která nebude skomírat pod mnoha pravidly, jeho básně však
postrádaly formální kreativitu a proto nebývají považovány za příliš povedené.
Guo Moruo 郭 沫 若 , který také využíval volné formy, s ní již experimentuje
výrazně více. Přestože i Guo Moruo odmítá jakákoliv daná pravidla, tím spíše pak
zkoumá, čeho všeho je možné v nové poezii dosáhnout. Do básní zapojuje cizí
slova a využívá i nečínskou gramatiku, pracuje také s víceslabičnými slovy, čímž
zajímavě vstupuje do rytmu básně, experimentuje s verši o přibližně stejné délce
i s verši zcela rozdílné délky, stejně tak se délkou liší strofy. Neodmítá ani rýmy,
ale zároveň je nepoužívá vždy.50 Neodmítá tedy žádný básnický prostředek,
jediné, čemu vzdoruje, je jakékoliv omezení. Obhajuje spontaneitu při tvoření
básně, což svým způsobem budou později hájit i členové Novoluní, kteří budou
mluvit o „přirozenosti formy“.
Guo Moruo byl ve své tvorbě výrazně ovlivněn Waltem Whitmanem, mistrem
volného verše na Západě. Příznačně ho obdivoval pro jeho „nespoutaný, mocný
47

48
49

50

Přesvědčení, že literatura a její revoluce může vést k obnově čínského národa bylo typické pro
celý počátek 20. století, příkladem byl například Liang Qichao, který se podobnou revoluci
snažil provést pomocí žánru románu.
Například Liang Shiqiu (1928: 26) říká, že tvorba nemá být „přirozená“, ale „umělecká“.
HOCKX Michel (2016). „Introduction: The Making of Modern Chinese Poetry in the
Twentieth Century.“ In: The Flowering of Modern Chinese Poetry: An Anthology of Verse
from the Republican Period. London: McGill-Queen‘s University Press, s. 26
McDOUGALL B. S., LOUIE K. (1999). „Poetry: The Transformation of Past.“ In: The
Literature of China in the Twetieth Century. London: Columbia University Press, s. 40.
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tón.“ Tak byl obecně vnímán volný verš v raném období nové básně, tedy
v souladu s ideály Májového hnutí jako symbol vzpoury proti tradici
a konfuciánské ideologii, zároveň jako nositel modernity, svobody, nesvázanosti,
živosti a schopnosti obstát v moderním světě.

2.1

Wen Yiduo a Forma básně

Wen Yiduův článek „Forma básně“ (Shide gelü 詩 的 格 律 )51 vyšel roku 1926
a stál se základem uvažování o formě poezie v mnoha dalších letech, ať už se na
něj odvolávali, nebo se vůči němu básníci a teoretici vymezovali.

Esej je členěna do tří částí – v první autor obhajuje vázanou formu básní, v druhé
popisuje různé možné aspekty básnické formy a ukazuje tím možnosti takové
básně, v třetí pak nastiňuje vlastní koncepci psaní básní ve vázané formě.

V první části autor reaguje na dobovou diskuzi o nové básni. Jsou zde uváděny
důvody, proč by neměla být opouštěna vázaná forma v rámci nových básní a autor
zde předjímá případné námitky svých odpůrců, které vzápětí sám vyvrací. Podle
něj pro dobrého básníka není vázaná forma překážkou a ohrazuje se vůči názoru,
že je důležité hlavně se vyjádřit – sebevyjádření není podle něj ještě umění.
Zdůrazňuje pak především nutnost pravidel v umění a moc rytmu básně, který
podle něj dokáže jako jediný pohnout člověkem.

Druhá část se týká charakteristiky formy. Wen Yiduo zde vymezuje zrakovou
a zvukovou složku formy a upozorňuje, že by se zejména v čínském prostředí
nemělo zapomínat na tu první z nich, jelikož je čínské písmo piktografického
charakteru. Podíl piktogramů je však již v době, kdy autor píše tento článek,
zanedbatelný. Velmi významné však bylo autorovo rozdělení básnické formy do
tří složek krásy – krásy hudby (yinyue mei 音樂美), architektury (jianzhu mei 建
51

WEN Yiduo (1926). „Shi de gelü 詩的格律” [Forma básně]. In: Beijing chengbao: Fukan
13.5. 1926.
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筑美) a malby (huihua mei 绘画美). Zajímavě zde rozvádí „architektonickou“
část básně – podle něj je to jeden z bodů, v nichž se liší tradiční báseň od nové.
Básník nové básně má na rozdíl od básníka starých dob možnost přizpůsobit
formu námětu a naladění básně, což je jedna z tezí, která bude později velmi
vlivná a skupina Novoluní z ní pak z velké části vycházela a rozvíjela ji.
V poslední části autor představuje své pojetí nové vázané formy, kterou vnímá
jako univerzální formu, jež by mohla být v budoucnu využívána i jinými básníky.
Je postavená na střídání stop a stejném počtu znaků v jednom verši. Tuto teorii
Wen Yiduo realizoval například ve své básni „Mrtvá voda“ (Sishui 死水):

這是 / 一溝 / 絕望的 / 死水，

Bezútěšná strouha mrtvé vody –

清風 / 吹不起 / 半點 / 漪淪。

ve větru se ani nepohne,

不如 / 多扔些 / 破銅 / 爛鐵，

jen když staré železo tam hodí

爽性 / 潑你的 / 剩菜 / 殘羹。

nebo splašky z minulého dne.52

Rozmístění stop pak můžeme přepsat do tohoto vzorce:
2232
2322
2322
2322

Tato práce se stopou byla později velmi vlivná a mnoho básníků na ni nějakým
způsobem navazovalo a obohacovalo ji.

Wen Yiduo krásu architektury a hudby v básni ztotožnil s rytmem a tvarem básně,
k čemuž dochází pomocí pravidelného rozmístění stop. Jeho metrické stopy jsou
definovány především počtem znaků,53 ale také rytmem, jelikož každá stopa má
52
53

Překlad Jarmila Häringová. In: WEN Yiduo (1990). Mrtvá voda. Praha: Mladá fronta, s. 23.
Pro Wen Yidua je důležitější počet znaků ve stopě, než počet slabik. V místech, kde počet
znaků neodpovídá počtu slabik, například při erizaci slabik, bere v potaz počet znaků.
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jeden hlavní přízvuk, a smyslem, protože každá jednotlivá stopa je v jeho pojetí
zároveň sémantickou jednotkou.54 Stopy ve verši jsou dvojznakové s jednou delší
stopou tříznakovou. Takto dlouhé stopy reflektují moderní hovorovou řeč, v níž je
výrazná tendence k dvojslabičnosti slov, vzácněji se pak objevují trojslabičná či
jednoslabičná slova, zároveň i moderní čínština obsahuje mnoho jednoslabičných
gramatických ukazatelů, které lze připojovat za slova. Přestože tedy Wen Yiduo
usiluje v tomto ohledu o pravidelnou formu, zůstává zde snaha, aby jazyk básně
působil co nejpřirozeněji a pravidla nebyla příliš svazující, čímž by se mohla opět
přiblížit kritizované tradiční poezii.

Na Wen Yidův článek reagovalo mnoho jeho současníků kladně, zároveň se však
dočkal i kritiky. Ta spočívala především v tom, že jeho básně se stejným počtem
znaků ve verši působí příliš monotónně a na první pohled výrazně připomínají
tradiční poezii, která se také vyznačovala stejně dlouhými verši. Wen Yiduo sám
však toto pravidlo v některých básních ve sbírce Mrtvá voda55 porušuje a pracuje
s formou jiným způsobem, například v básni „Co je to za sen“ (Shenme meng 什
麼 夢 ) se objevují verše o třech různých délkách, které jsou však uspořádány
v pravidelném

vzoru v rámci

každé

strofy.56 To

narušuje

kritizovanou

monotónnost jeho básní a je to také forma, na kterou budou později básníci více
navazovat.

Wen Yiduo se svých pravidel nedrží rigidně ani v otázce rytmu a v některých
případech je záměrně porušuje, aby rytmus ozvláštnil a docílil většího účinku na
čtenáře. K tomuto porušení často dochází na místech, která jsou významově
důležitá, a tímto způsobem je na ně upozorněno, jako je tomu například v básni
„Měl jsem se vrátit“ (Wo yao huilai 我要回來), v níž se tato disharmonie objevuje
ve chvíli, kdy Smrt odvádí pryč básníkovu malou dceru. 57 Zároveň pracuje s tím,
54
55
56
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McCLELLAN T. M. (1999). „Wen Yiduo‘s Sishui Metre: Themes, Variations and a Classic
Variation.“ Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR) vol 21, s. 152.
Tato sbírka byla jeho jediná publikovaná sbírka po roce 1926, kdy vyšel tento článek, je tedy
pravděpodobné, že v ní jediné měl možnost aplikovat své teoretické názory.
McCLELLAN T. M. (1999). „Wen Yiduo‘s Sishui Metre: Themes, Variations and a Classic
Variation.“ Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR) vol 21, s. 162.
Tamtéž, s. 159.
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že čím pravidelnější metrum zvolí, tím má pak jeho porušení větší účinek na
čtenáře.58

Obecně by dalo říct, že požadavku stejné délky všech veršů se ze všech Wen
Yiduových návrhů dostalo nejmenší odezvy a na rozdíl od jiných navrhovaných
prvků pravidelné formy, které pozdější básníci začleňovali do své tvorby, se básní
se stejným počtem znaků ve verši objevuje poměrně málo, jak je patrné i na díle
Chen Mengjiaa a Rao Mengkana.

2.2

Teorie formy: skupina Novoluní

V následující kapitole se budeme věnovat názorům na formu a obsah, jak je
předkládá skupina Novoluní a její jednotliví členové ve svých teoretických
článcích, často v návaznosti na Wen Yiduoův průkopnický článek z roku 1926.
Zvláštní prostor je věnován především „pozdější generaci“ této literární skupiny,
především námi zkoumaným básníkům Chen Mengjia a Rao Mengkanovi, ale
dále také dalším výrazným teoretikům Novoluní, jakým byl především Liang
Shiqiu či Zhu Xiang.

2.2.1 Obecná charakteristika formy poezie
Pro členy skupiny Novoluní byla forma, její charakteristiky a vztah k obsahu
jedním z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších témat a obecně je pro ně forma,
patrně i v návaznosti na Wen Yiduův přelomový článek, velmi důležitou součástí
uměleckého díla. Zatímco se tak v konkrétních aspektech jednotliví autoři často
rozcházejí v názorech na to, jak by forma měla vypadat,59 v hlavním
charakteristikách se většinou shodují.
58
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McCLELLAN T. M. (1999). „Wen Yiduo‘s Sishui Metre: Themes, Variations and a Classic
Variation.“ Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR) vol 21, s. 163.
To je také dáno tím, že se vnímali jako velmi volná skupina, což zaznívá i z jejich manifestu
„Pozice Novoluní“ (Xinyue de taidu 新月的態度) publikovaného v prvním čísle měsíčníku 新
月月刊.
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Forma, konkrétně forma básně, je vnímána jako něco přirozeného, inherentně
obsaženého již v okolním světě a umělcově materiálu, tedy obsahu básně. Liang
Shiqiu v této souvislosti cituje anglického básníka osmnáctého století Alexandera
Popea a jeho báseň „An Essay on Criticism“, která pojednává o tom, že Příroda
i Svoboda již mají svá vlastní daná pravidla a člověku zbývá pouze to, aby je
objevil. S tím se Liang Shiqiu ztotožňuje a aplikuje tato pravidla na literaturu
a uvádí příklad klasicismu, který se podle něj snažil aplikovat vnější, vynucená
pravidla, proto musel nutně skončit nezdarem. Východiskem z toho však není
zcela se oprostit od formy, ale řídit se „vnitřními omezeními“ (neizai de zhicai 內
在 的制 裁 ), které se básníkovi nabízí.60 Forma je tedy podle něj jistým druhem
omezení, ale zároveň je toto omezení přirozené, a proto v něm lze najít svobodu.61
Rao Mengkan se vyjadřuje v podobném tónu, když mluví o „básnickém výrazu“
(gediao 格 調 ).62 Podle něj je to aspekt, který báseň sama vyžaduje a pokud
básnický výraz v ní není či není jednotný, báseň se tříští. Přirovnává to ke stolu,
který také přirozeně musí mít čtyři nohy, aby nespadl. Nutnost mít čtyři nohy tak
není zbytné pravidlo, které přichází zvenčí, ale pravidlo nutné a přirozené.63
S přirozeností volně souvisí další vlastnost, která je formě připisována skupinou
Novoluní, a to její proměnlivost. Svět okolo i situace se mění, proto se mění
i v něm obsažená pravidla, stejně tak každý básník pracuje s jiným materiálem
(emocemi, obrazy, myšlenkami), který si sám říká o svoji formu. V předmluvě
k prvnímu vydání měsíčníku Novoluní, který zároveň sloužil částečně jako
manifest a shrnoval její postoje, se zdůrazňuje nutnost standardů, disciplíny
a pravidel, zároveň ale vyzvedávají potřebu přizpůsobovat se době.64 Formu básně
tedy ovlivňuje jak její prostředí, tak konkrétní obsah, který v ní zaznívá.
60
61
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LIANG Shiqiu 梁實秋(1928). „Wenxue yu jilü 文學與紀律”[Literatura a pravidla]. In:
Xinyue yuekan 1/1, s. 18.
Tamtéž, s. 25.
Tento pojem se objevuje i v tradičních poetikách a zahrnuje „jak metrum (…), tak i ideový a
věcný obsah básně“ (Dadejík, Lomová, Zuska 2015: 52). Rao Mengkan není v charakteristice
tohoto pojmu konkrétní, gediao je podle něj složka básně, která ji udržuje
RAO Mengkan 饒孟侃 (1926). „Xinshi de yinjie 新詩的音節”[O zvukové stránce nové
básně.]. In: Chenbao shikan 1926/4, s. 55.
„Xinyue de taidu 新月的態度“ [Pozice Novoluní]. In: Xinyue yuekan 1928 1/1.
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Poslední z důležitých vlastností formy básně je podle skupiny Novoluní její
prospěšnost, Liang Shiqiu dokonce říká, že forma je „zdravá“ (jiankang 健 康 )
a dokazuje to na mnoha příkladech, kdy je prospěšné mít jisté normy a pravidla,
například v rodině či ve společnosti.65

2.2.2 Vztah formy a obsahu

2.2.2.1

Forma jako rám básně

Jednou z funkcí, kterou někteří členové skupiny Novoluní formě básně připisují,
je její schopnost propojit báseň do jednoho celku a vytvořit tím celistvé umělecké
dílo. Takto smýšlí například Zhu Xiang. Podle něj má báseň tři hlavní složky, a to
myšlenky (sixiang 思想), city (qinggan 情感 ) a imaginaci (xiangxiang 想像).66
V dalším článku pak používá jiné, tradiční dělení, podle něhož má báseň
především dvě složky, které nazývá pojmy qing 情 a jing 景, přičemž qing vnímá
jako část básně, ve které vystupuje básníkovo já, pomocí jing naopak do básně
vstupuje okolní svět.67 Ať je však již báseň dělena na jakékoliv složky, jsou tyto
původně samostatné. Aby se harmonicky propojily, je nutné jim dodat jednotnou
formu, která z nich vytvoří osobité umělecké dílo.68
I Chen Mengjia považuje formu za způsob, jak propojit jednotlivé složky básně.
Pomocí ní je například možné do básně vložit i jinak poměrně cizorodé prvky,
jako je (v souladu s tradičním čínským pohledem) pro básnictví filozofie, která se
takto v básni „rozplyne“ (ronghua 溶 化 ).69 Dále pak formu přirovnává ke
„zlatému rámu obrazu“, který nechává vyniknout obraz a činí vše ještě zřetelnější
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a krásnější.70 Svoji teorii o propojení básně pomocí formy poté aplikuje při kritice
Xu Zhimoových básní, o nichž říká, že právě díky harmonii jednotlivých
segmentů formy vytváří báseň krásný celek.71
Podobně smýšlí i Rao Mengkan, který říká, že v básni je velmi důležitý „básnický
výraz“ gediao. To je podle něj složka básně, jedna z částí formy básně (vedle
například rytmu či rýmování) a reprezentuje určitý styl autora a žánru. Pokud
báseň toto gediao nemá, přestává být homogenní a nutně se rozpadá. Pokud báseň
nemá gediao, nikdy to nebude dobrá báseň, i kdyby její jednotlivé části byly velmi
povedené.72

2.2.2.2

Forma jako nástroj koncentrace obsahu

Další z funkcí formy je podle autorů skupiny Novoluní také to, že dokáže
bezbřehý materiál, který se básníkovi nabízí, koncentrovat na jedno místo a tím
umocnit jeho sílu a zároveň mu dodat určitý řád a pravidla. Liang Shiqiu
konkrétně říká, že „síla literatury netkví v její širokosti, ale v koncentraci, není
v neomezenosti, ale v kontrole.“73 Cílem literatury by tedy mělo být na malém
prostoru a pod přísnými pravidly být schopná evokovat mnohé věci. Chen
Mengjia využívá přirovnání k brusiči drahokamu, aby představil svůj názor na to,
jak by měl s neohraničeným materiálem básník pracovat, přičemž teprve po
dlouhém vybrušování se objeví to nejkrásnější z kamene, které bylo dosud
skryto.74 Podle Chen Mengjiaa je možné se setkat s nekonečnem právě jen
v něčem omezeném, které nám to nekonečno zprostředkuje tak, abychom ho sami
dokázali obsáhnout.75
70
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2.2.2.3
Forma, která zesiluje jednotlivé aspekty obsahu a
dává čtenáři klíč
Básníci Novoluní nejenže souzní s Wen Yiduem v názoru na to, že dobrý básník
nemá potíže tvořit v „okovech“, tedy v rámci vázané formy, aniž by mu to bránilo
se svobodně a volně vyjadřovat, ale zároveň upozorňují na to, že forma může
dokonce pomoci ve vyjadřování, může v básni na určité věci upozornit, zdůraznit
a stát se jakýmsi čtenářovým průvodcem celou básní. Xu Zhimo dokonce říká, že
ve formě básně, v její zvukové stránce (yinjie 音) je ukryté jádro básně, a pokud
jsme schopni pochopit tuto stránku, jsme také schopni se dostat k „tajemství
básně“.76
Velmi podobně se vyjadřuje i Rao Mengkan ve svém článku „Nálada a metrum
básně“ (Qingxu yu gelü 情緒與格律).77 V něm uvádí, že báseň musí především
nést určitou náladu, která v sobě ponese univerzalismus a zároveň bude pravdivá,
vycházející ze samotného básníka a ne z děl jeho předchůdců. Tato nálada však
může být správně zvolenou formou zdůrazněna a zesílena, pokud se s ní zachází
obratně. Je však nutné dát pozor, aby nebyla příliš svazující, protože tím by
opravdu mohla poškodit přirozenost sdělení.

2.2.3 Hudební krása poezie

2.2.3.1

Význam hudební složky poezie

V teoretických článcích Wen Yiduových následovníků našla „hudební krása“
básně největší ohlas a o jejích jednotlivých aspektech se debatovalo výrazně více,
než například o „architektonické kráse“ či „kráse malby“. Je možné, že zde svým
způsobem nacházíme otisk tradiční poezie, v níž hudební složka také jednoznačně
76
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dominovala nad ostatními. V přirovnání tento pocit vystihuje Zhu Xiang, když
říká: „Pokud v básni není hudební složka, je jako květina bez vůně nebo jako
kráska bez očí.“78
Obecně se básníci dotýkali nejvíce dvou složek hudebnosti básně, a to rytmu
a rýmu. V této práci přidáváme navíc podkapitolu věnující se střídání rovných
a lomených tónů, jelikož pro básníka Rao Mengkana, na kterého jsme se zaměřili,
to bylo velmi významné téma, přestože nenašlo příliš velký ohlas mezi jeho
kolegy básníky.

2.2.3.2

Rytmus

Rytmus básně (jiezou 節奏), založený na střídání jednotlivých „stop“, nazývaných
také „zvuková stopa“ (yinchi 音尺), „zvuková jednotka“ (yinzu 音組), „beat“ (pai
拍) či „cézura“ (dun 頓), byl ve dvacátých letech velmi diskutovaným tématem.
V zaměření se na tento aspekt formy poezie vidíme nápadný rozdíl oproti tradiční
poezii, která mnohem výrazněji pracovala s jinými složkami zvukové stránky
formy a rytmus nebyl ve středu jejího zájmu. Rytmus se tedy pro mnohé teoretiky
a básníky stal jakýmsi základem, na kterém by bylo možné vybudovat „hudební
krásu“ nové básně.
S rytmem básníci pracovali různými způsoby, základní dva typy přístupu však
můžeme vidět na modelových případech básníků Wen Yidua a Xu Zhimoa.
Zatímco pro Wen Yidua je stopa především sémantická jednotka (přestože je
ovlivněná i dalšími faktory, jak jsme zmínili již výše), Xu Zhimoovo pojetí stopy
se mnohem více blíží anglickému konceptu. Přízvučná slabika je v něm pouze
jedna a může být buď na začátku, nebo na konci stopy, zároveň není nutné, aby
stopa byla významově propojená.79 Kromě jiného pojetí stopy přejímá Xu Zhimo
také různá zahraniční metra, pokouší se například o jambický hexametr, který je
78
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v čínštině velmi nesnadno dosažitelný, jelikož velká část slov má hlavní přízvuk
na první slabice.80

81

Toto pojetí rytmu tak nenašlo mnoho následovníků a bylo

dokonce některými soudobými autory kritizováno, a to především kvůli jeho
umělosti a nepřirozenosti. Například Yu Pingbo, jinak velký obdivovatel Xu
Zhimoovy poezie, říká, že ani člověk s tak velkým literárním talentem jako Xu
Zhimo nedokáže obratně skládat básně v tomto metru a zároveň dodává, že je
přesvědčen, že si Čína musí najít vlastní směr, kterým by se měla čínská poezie
rozvíjet.82 Je nutné také dodat, že ani Xu Zhimo netvoří veškeré své básně tímto
způsobem a v jeho poezii je možné v průběhu času vysledovat určitý ústup od
takto rigidního pojetí stopy.
Naopak Wen Yiduovo přirozenější pojetí stopy, které zohledňovalo více faktorů,
našlo větší ohlas, především pak přímo ve skupině Novoluní. 83 V rámci tohoto
konceptu je možné, aby se přízvučná slabika vyskytovala na začátku či na konci
stopy, ale i kdekoliv uprostřed.84 Na toto pojetí navázal i Rao Mengkan, který ve
svém článku „O zvukové stránce nové básně“ (Xinshi de yinjie 新詩的音節)85
dokonce cituje část básně „Mrtvá voda“, aby čtenářům představil ideální rytmus.
Hlásí se tak ke svému učiteli a zároveň ještě více zdůrazňuje význam rytmu
v básni, podle něj „Pokud básnickou formu přirovnáme k lidskému životu, tak
pokud je problém s rytmem v plicích, jsou pacientovy plíce jistě v ohrožení,
pokud v žilách, tak má určitě problém se srdcem; pokud se rytmus úplně zastaví,
tak je to jeho smrt.“86 Báseň bez rytmu tak pro něj není báseň. Rao Mengkan dále
specifikuje, jakým způsobem rytmus v básni vzniká, což je něco, co Wen Yiduo
opomíjí. Podle Rao Mengkana může rytmus být jak vědomě vystavěný, tak
spontánně vytvořený básníkem, v druhém případě je ale podle něj nutné, aby
básník byl velmi zkušený a nadaný. Nejdůležitější však je, že Rao Mengkan je
80
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přesvědčen, že rytmus lze ztotožnit s určitou náladou, vztekem, radostí, smutkem,
a zároveň předpokládá, že básník je schopen tuto emoci pomocí rytmu do básně
vložit, a to ať už vědomě, nebo nevědomě. V tomto přesvědčení vidíme silné
propojení obsahu s formou, zároveň to také koresponduje s názorem Levého na
strukturální ikony v poezii, jak to bylo představeno kapitole 2.1.

2.2.3.3

Rým

2.2.3.3.1

Jsou rýmy v poezii nezbytné?

Moderní básníci odmítají pojetí rýmu, jaké bylo ustálené v tradiční poezii. V ní
byly rýmy vytvářeny na základě speciálních slovníků, nazývaných rýmovníky
(yunshu 韻書), v nichž byly rýmy kodifikovány pro potřeby císařských zkoušek. 87
Kodifikované rýmy měly totožnou subfinálu i tón, slabiky lišící se pouze tónem
tak byly řazeny do rozdílných kategorií. 88 Postupem času však docházelo ke
změnám ve výslovnosti, které rýmovníky nereflektovaly, což způsobilo odtržení
skutečné výslovnosti od rýmů kodifikovaných v rýmovnících.89

Pojetí rýmu v moderní poezii je velmi neujasněné, a to i vzhledem k tomu, že
v době republiky nebyl jazyk ještě sjednocený. I v otázce, jestli je vůbec nutné
rýmovat, panují mezi básníky neshody. Zatímco totiž v otázce rytmu panuje mezi
členy Novoluní poměrně velká shoda v tom, že by se mu měla věnovat značná
pozornost a prostor v básni, rýmování je poměrně rozporuplnější téma a někteří
členové ho nepovažují za důležitou složku formální stránky básně. 90 Tento názor
rozporuje básník Zhu Xiang, který na příkladech tradiční poezie ukazuje, jakým
způsobem může rým zdůraznit náladu básně. Formu zde přitom vnímá jako
přenášející význam nejen a posteriori, ale i a priori, když rýmy -ang popisuje jako
„velkorysé“ (kuanhong 寬宏) a rýmy -iao jako „skryté“ (xuanyao 玄遙).91 Také
87
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si ale všímá toho, že změna rýmování často přináší nějakou změnu v obsahu či
naladění básně, což je také něco, s čím námi analyzovaní básníci pracují. Zhu
Xiang se zároveň domnívá, že by básníci měli využívat specifika čínštiny, ve které
je velké množství slov se stejnou subfinálou, a proto je poměrně jednoduché
pravidlům rýmování dostát.92

I Rao Mengkan vnímá důležitost přítomnosti rýmu v básni, ale z jiného důvodu,
než Zhu Xiang. Podle něj rýmy na jednu stranu pomáhají při tvoření rytmu básně,
udávají z velké části její rychlost, na druhou stranu pak báseň drží pohromadě,
tvoří její rám, směřují náš pohled, „sešívají“ ji. 93 Rýmy jsou tedy podle Rao
Mengkana nezbytnou složkou básně.
I v případě, že tedy básníci rýmu ve své poezii využívají, liší se způsob
konstruování rýmu velmi výrazně od tvoření rýmu v tradiční poezii. V prvé řadě
není rým založen na rýmovnících, ale na živém jazyce. Důležitou změnou je také
to, že se v potaz nebere tón slabiky, který byl v tradičním období považován za
nedílnou součást rýmu. V tomto aspektu můžeme patrně sledovat vliv západní
literatury.
Pokud básníci hledají možnosti nerýmované formy, často se obracejí k zahraniční
literatuře, ve které nacházejí úspěšné příklady ve formě blankversu či volného
verše. Přesto se ale teoretici z velké části shodují v názoru, že tyto formy lépe
fungují v zahraniční literatuře a pro Čínu by nebyly příliš vhodné, především
proto, že se zde nová poezie teprve rodila, a stejně tak i literární jazyk, včetně
normy standardní výslovnosti byl teprve ve svých počátcích.

2.2.3.3.2

Jak rýmy tvořit

Dalším z problémů, kterým rýmování čelí, je otázka, na základě jakého standardu
by se měly rýmy tvořit ve chvíli, kdy byl zamítnut tradiční způsob. Zde se názory
92
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rozdělují – někteří autoři, jako například Rao Mengkan, zastávali názor, že je
nutné rýmovat na základě nového standardu, který se v té době tvořil podle
pekingského dialektu, tj. v „běžné pekingské úřední řeči“ (putong de Beijing
guanhua 普 通 的 北 京 官 話 ).94 Jiní autoři však naopak psali básně v dialektu
a zároveň tak i rýmovali, jako například Xu Zhimo. Třetí přístup pak reprezentuje
Zhu Xiang, který se domnívá, že v případě básně je potřeba postupovat jednotně.
Pokud tedy básník píše báseň ve svém dialektu, je pak i nutné v tomto dialektu
rýmovat, naopak pokud používá standardní řeč, rýmy v dialektu jsou
nepřípustné.95 Z tohoto hlediska pak kritizuje Xu Zhimoa, který v některých svých
básních používá pekingský dialekt, ale rýmuje v rodném dialektu oblasti Xiashi
硤石 v provincii Shaanxi 陝西.96
Jak již bylo řečeno, mnozí teoretici v otázce rýmování doporučovali nebrat
v potaz tóny, a to dokonce i Rao Mengkan, který se jinak jako jeden z mála tóny
v básni zabýval.97

2.2.3.4

Střídání rovných a lomených tónů

Otázka rovných a lomených tónů, jejichž kombinace jsou zásadní pro metrum
tradiční pravidelné básně lüshi, nebyla na rozdíl od předchozích témat příliš živá
a většina autorů tento požadavek v nové poezii jednoznačně zamítá jako příliš
těžké břemeno, které by si na sebe nová poezie naložila. Chen Mengjia o tomto
požadavku mluví jako o okovech, kterých je třeba se zbavit,98 stejně tak je
zavrhuje Shao Xunmei, který dodává, že nová báseň má k dispozici nové básnické
techniky přejaté ze západní poezie, především pak práci se stopou a grafické
dělení básní do jednotlivých veršů, není tedy nutné nechat se svazovat tímto
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tradičním systémem.99 Stejně tak Hu Shi100 si nemyslí, že by otázka rovných
a lomených tónů v nové poezii byla jakkoliv důležitá. Kromě těchto konkrétních
odmítnutí většina autorů o tomto tématu mlčí, například ani Wen Yiduo ve svých
teoretických článcích nezmiňuje, že by toto mohla být cesta, kterou by se mohla
moderní poezie vydat.
Výjimku tvoří Liang Shiqiu a především pak Zhu Xiang a Rao Mengkan. Liang
Shiqiu se nesoustředí na novou báseň, ale na prózu. V té podle něj nemají platit
přísná pravidla, jakým způsobem se mají střídat rovné a lomené tóny, v dobrém
textu ale podle něj přirozeně budou tyto tóny v souladu. 101 Tento názor je
v souladu s

jeho přesvědčením, že forma literatury je přirozená a vychází

z konkrétního obsahu, jemuž je vlastní.102
Zhu Xiang a Rao Mengkan se pak oba zabývají tóny přímo v básni. Oba dva
vybízejí k tomu, aby se nová báseň inspirovala tradiční poezií a po dostatečném
prozkoumání tohoto jejího aspektu se nezdráhala ho tvůrčím způsobem využít při
své vlastní tvorbě.
Zhu Xiang tvrdí, že systém střídání rovných a lomených tónů je vzácné dědictví,
kterého by se básníci neměli zbavovat, na druhou stranu by to však měli zpracovat
do vlastního systému, který by lépe odpovídal současnému jazyku.103 Rao
Mengkan pak ve svém článku „Znovu o zvukové stránce nové básně“ (Zai lun
xinshide yinjie 再論新詩的音節) mluví o konkrétním zapojení střídání rovných
a lomených tónů do nové básně. I on zastává názor, že rovné a lomené tóny jsou
specifikum čínského jazyka, které není možné opominout. Pokud se s tóny nebude
pracovat, nebudou organizovány do působivých kombinací a nebude se dbát na
99
100
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SHAO Xunmei (1936). „Xu 序 “ [Předmluva]. In: Shi ershiwu shou 詩二十五首 [Dvacet pět
básní]. Shanghai: Shidai tushu gongsi.
HU Shi (1935). „Tan xinshi 談新詩”[O nové básni]. In: Zhao Jiabi 赵家壁 (ed.). Zhongguo
Xinwenxue daxi 中国新文学大系 [Kompendium nové čínské literatury]. Shanghai: Liangyou,
s. 301.
LIANG Shiqiu 梁實秋 (1990). „Yashe sanwen, sanwen de langsong 雅舍散文·散文的朗誦“
[Elegantní próza, recitace prózy]“. In: Liang Shiqiu sanwen, si juan 梁實秋散文，四卷[Liang
Shiqiuovy prózy, čtvrtý díl]. Beijing: Zhongguo guangbo dianshi chubanshe, s. 235.
LIANG Shiqiu 梁實秋(1928). „Wenxue yu jilü 文學與紀律”[Literatura a pravidla]. In:
Xinyue yuekan 1/1.
ZHU Xiang (1934). „Shi de chansheng 詩的產生 [Vznik nové básně.]. In: Wenxue xiantan.
Shanghai: Beixin shuju.
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jejich harmonii, báseň se nutně stane monotónní. Podle Rao Mengkana bylo
správné, že tradiční poezie nepřehlížela tento aspekt zvukové stránky básně,
chybovala však ve dvou věcech, které pak zároveň zapříčinily úplně odmítnutí
tohoto systému v nové básni. Zaprvé příliš zdůrazňovala tento aspekt
a zanedbávala kvůli tomu ostatní stránky básně.104 Zadruhé se pak systém rovných
a lomených tónů stal příliš rigidní a nijak se dále nevyvíjel, což později zapříčinilo
oddělení významu od zvukové stránky básně.105 Rao Mengkan vybízí ke
studování tradiční poezie a zabudování střídání rovných a lomených tónů do nové
básně, kde bude spolu s rýmy a rytmem spoluvytvářet harmonickou zvukovou
stránku.106

2.2.3.5

Opakování hlásek – aliterace a asonance

Jako jeden ze způsobů, jak obohatit hudební stránku básně, zmiňuje Rao Mengkan
opakování hlásek, tedy buď aliterace (shuangsheng 雙聲) či asonance (dieyun 疊
韻). Jedná se podle něj pouze o drobný aspekt hudební stránky, který báseň může
vylepšit, ale není v ní natolik zásadní, jako je například přítomnost rytmu či
rýmu.107 V této otázce můžeme opět patrně vysledovat vliv lidové poezie, která
s aliterací i asonancí hojně pracovala.

2.2.4 Architektonická krása poezie
Na požadavek „architektonické krásy“ básně navazují v teoretických článcích
autoři mnohem méně než na „hudební krásu“. Pro Wen Yidua spočívala
architektonická krása básně především v harmonickém uspořádání veršů co do
104
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RAO Mengkan [1926] (1991). „Zai lun xinshi de yinjie 再論新詩的音節”[Znovu o zvukové
stránce nové básně]. In: ZHOU Liangpei (ed.). Zhongguo xinshiku disanjuan: Rao Mengkan
中國新詩庫第三卷‧饒孟侃卷 [Čínská nová báseň, třetí díl, Rao Mengkan]. Wuhan:
Changjiang wenyi chubanshe, s. 64–70.
RAO Mengkan 饒孟侃 (1926). „Xinshi de yinjie 新詩的音節”[O zvukové stránce nové
básně.]. In: Chenbao shikan 1926/4, s. 55.
RAO Mengkan [1926] (1991). „Zai lun xinshi de yinjie 再論新詩的音節”[Znovu o zvukové
stránce nové básně]. In: ZHOU Liangpei (ed.). Zhongguo xinshiku disanjuan: Rao Mengkan
中國新詩庫第三卷‧饒孟侃卷 [Čínská nová báseň, třetí díl, Rao Mengkan]. Wuhan:
Changjiang wenyi chubanshe, s. 64–70.
RAO Mengkan 饒孟侃 (1926). „Xinshi de yinjie 新詩的音節”[O zvukové stránce nové
básně.]. In: Chenbao shikan 1926/4, s. 56.
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počtu znaků, v ideálním případě měl mít každý verš stejný počet znaků. Podle
Wen Yidua bylo optimální, aby verš v moderní čínské básni měl devět znaků.
Tento názor však neměl příliš velký úspěch u dalších básníků té doby a dokonce
bylo toto „architektonické uspořádání“ kritizované, že připomíná kostky tofu, je
příliš rigidní a není kvůli tomu možné přizpůsobit formu obsahu, čímž se nová
forma blíží tradiční poezii.
Architektonickou krásu básně ve svých teoretických článcích tedy většina autorů
přehlíží. Výjimku tvoří Zhu Xiang, ani ten však netrvá na přísných pravidlech,
která nastavil Wen Yiduo v článku Forma poezie. Požaduje však „krásu tvaru“
(xing mei 形 美 ), které je podle něj možné dosáhnout tak, že verše pravidelně
graficky uspořádáme. Verš je pak podle něj samostatná jednotka, která musí
fungovat i bez ohledu na okolí, měla by být rytmicky sevřená a měla by být
přiměřeně dlouhá vzhledem k ostatním veršům. 108 Svým důrazem na samostatnost
verše tak Zhu Xiang svým způsobem zavrhuje přesahy v rámci několika veršů.
Dalším způsobem, jak se přiblížit kráse architektury poezie, je využití již
zavedených západních forem. K této otázce přistupují Chen Mengjia a Rao
Mengkan odlišně. Zatímco oba se shodnou na tom, že inspirace západními
formami je přínosná, Rao Mengkan odmítá úplné přejímání těchto forem a volá
jen po adaptování různých prvků do čínského prostředí, 109 Chen Mengjia naopak
považuje za „nejpropracovanější formu poezie“ sonet a oceňuje autory, kteří jsou
schopni vytvořit tuto formu v čínském prostředí, konkrétně pak zmiňuje Sun
Dayuho.110
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ZHU Xiang 朱湘 (1934). „Ping Wen jun Yiduo de shi 評聞君一多的詩”[O Wen Yiduových
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3

Analýza básní

3.1

Chen Mengjia

3.1.1 Architektonická krása básní
Ve stati Forma básně 詩 的 格 律 , která se stala základem uvažování o formě
moderní čínské básně, mluví její autor Wen Yiduo (1926) explicitně o nutné
přítomnosti „architektonické krásy“ v básni. Zároveň také dodává, že v možnosti
přizpůsobit „architekturu“ básně, tedy formální uspořádání a grafické rozvržení na
stránce, jejímu obsahu leží rozdíl mezi tradiční a novou básní. To není úplně
přesné, i tradiční básníci měli možnost výběrem formy básně naznačit její obsah,
například básně shi 詩 byly spojovány s vážnými tématy a autentickou výpovědí
básníka, básně ci 詞 naopak obsahovaly témata odlehčená, forma písně yuefu 樂
府 čtenáře upozorňuje na fiktivnost, se kterou bude báseň pravděpodobně
pracovat. Toto rozdělení samozřejmě neplatilo ve všech případech, tvořilo však
rámec a s přihlédnutím k němu bylo možné konstatovat odchylky, například
pronikání vážných témat do básní ci. Rozdíl mezi tradiční a novou básní tedy
spočívá spíše v tom, že moderní poezie nemá žádnou předem danou formu, a tudíž
autor pro každou novou báseň vymýšlí formu vlastní, ideálně tak, aby byla v co
nejtěsnějším vztahu ke sdělení. Odmítnutí již zavedených forem pak s sebou nese
i to, že čtenář se při čtení nemůže spolehnout na tradiční konvence
a předporozumění

dané formě, a musí tak ke každé básni přistupovat zcela

individuálně.
Chen Mengjia promyšleně a zároveň různorodě pracuje s architekturou básně,
s rozmístěním strof a celkovou kompozicí básní. Jeho básně mají od dvou do
devíti strof, objevují se však i delší nečleněné básně. Přes různorodost
a individualizaci formy však tíhne k několika dominantním způsobům uspořádání,
které zároveň mají poměrně omezený okruh významových implikací. Chen
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Mengjia tak tímto způsobem vytváří vlastní formu, která však stále zůstává
různorodá, pouze s určitými všeobecnými tendencemi.
V následné analýze se zaměříme na dva převládající způsoby uspořádání, a to na
básně složené ze dvou strof a básně, které tvoří jedna dlouhá strofa, a ukážeme,
jakým způsobem formy těchto básní reagují na obsah a posilují ho.

3.1.1.1

Dvoustrofé básně

Dvoustrofé básně se v díle Chen Mengjiaa objevují poměrně často a objevuje se
u nich několik způsobů, jak podporují sdělení dané básně.

3.1.1.1.1

Svět uzavřený do binárních opozic

Chen Mengjia nápadně často pracuje s básněmi o dvou strofách. Strofy mívají
v některých případech podobné gramatické struktury, ale sémanticky bývají také
kontrastní. Částečně zde lze vysledovat vliv tradičního čínského myšlení, které se
pomocí binárních opozic snažilo postihnout veškerou skutečnost. Stejný princip se
uplatňuje i v čínském jazyce obecně, jak můžeme vidět například ve slovech věc
(dongxi 東西, tj. „východ-západ“) či délka (changduan 長短, tj. „dlouhý-krátký“),
jejichž význam přesahuje pouhé spojení významů jednotlivých komponentů
a nabývá mnohem abstraktnějšího charakteru. Tento princip známe i z tradiční
poezie, podle Lomové (1999: 169-170) je tak „mezi dvěma členy paralelní dvojice
implicitně přítomen složitý vztah, dvojice představuje dva body, které na sebe
vzájemně působí a evokují celý významový prostor“. Tuto snahu o zachycení
komplikované skutečnosti pomocí paralelních dvojic můžeme nalézt v mnoha
autorových básních, nejvíce patrná je však v básni „Odpověď Xu Zhimoovi“ (Da
Zhimo xiansheng 答志摩先生) (1930):
告訴你，我隻存一個思想：

Řeknu ti, drží se mě jedna myšlenka:

我輪 迥的看黑暗和光亮;

zdálky střídavě pozoruji tmu a světlo;

隻要我的喉嚨還不會塞住泥，

dokud jen mi hrdlo neucpe hlína,

還能在嗓子裡發出聲聲響，

dokud jen dokážu ze sebe vyloudit zvuk,
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我要不止的歌唱，歌唱的

chci bez přestání zpívat, ten zpěv

不儘是溫柔， 不儘是淒涼。

nebude jen jemný, nebude jen tklivý.

告訴你，我隻存一個思想：

Řeknu ti, drží se mě jedna myšlenka:

我輪 迥的看月亮和太陽;

zdálky střídavě pozoruji měsíc a slunce;

隻要我的耳朵還不會塞住泥，

dokud jen mi uši neucpe hlína,

還能在耳膜裡聽出聲響，

dokud do nich ještě pronikne zvuk,

我要不止的諦聽，諦聽著

chci pozorně naslouchat, naslouchat

在我心裡的，外面的波瀾。

co mám v srdci, vlnění okolo.

V této básni se objevuje výrazný paralelismus jak na sémantické, tak na
syntaktické a strukturální rovině. Na sémantické úrovni jde především o protiklad
zpěvu a naslouchání, aktivního a pasivního pólu lidské komunikace. Tyto dva
protipóly jsou pak schopny nést význam veškeré komunikace, básník tu tak mluví
o své touze být stále schopen se účastnit lidského kontaktu. Kromě tohoto
protikladu se v sémantické rovině objevuje i totožnost (v případě 1. veršů obou
strof), na jejímž pozadí o to víc vyniká dominující kontrast. Myšlenka je na
strukturální úrovni podpořena rozdělením básně do dvou strof, přičemž v jedné se
mluví o zpěvu a v druhé o poslouchání. Verše jednotlivých strof jsou gramaticky
velmi podobné či dokonce stejné, tedy první verš první strofy odpovídá prvnímu
verši druhé strofy, a dokonce se zde objevují verše zcela identické.
Mimo kontrasty, které nacházíme v rámci obou strof, tedy již zmíněnou dvojici
zpěv-poslouchání, se v básni nachází i kontrasty v rámci jednotlivých veršů,
především pak dvojice tma-světlo a měsíc-slunce. Tyto protiklady jsou velmi
jednoduché a zároveň archetypální a vždy patřily do mytologické představy
uspořádání světa. I tím dává básník najevo, že se začleňuje do dávného řádu světa
a hledá v něm své místo. Zmíněné protiklady jsou také schopny díky své binární
opozičnosti zachycovat dva póly skutečnosti a tím evokovat svět v jeho úplnosti.
Touha postihnout skutečnost v její celosti se objevuje i v dalších dvoustrofých
básních, jako je například „Jen trocha dýmu“ (Zhi shi qing yan 隻是輕煙) (1930) :
像十一月的秋深，

Jak v listopadu, v hlubokém podzimu,
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荒村，隻一縷煙

opuštěná vesnice, jen proužek dýmu,

又輕又柔，朝天升，

lehkého a jemného, zrána se zvedá,

淡--------淡到看不見。

tak slabý – tak slabý, až se ztrácí.

昨晚看一顆流星

Včera večer jsem viděl padající hvězdu,

沉下，我祈禱天

ponořila se a já prosil nebesa,

輕風蕩過我的心，

vánek omýval mé srdce,

亮-------又化成煙。

světlo – zase se změnilo v dým.

Obě strofy této básně opět stojí ve vzájemné opozici. První z nich se zaměřuje na
svět lidí, vidíme v ní dým, který stoupá z komína venkovského stavení. Tento
obraz byl často využíván tradičními čínskými básníky jako znak zabydlenosti
krajiny, vlídného domova,111 opak divokých, lidem nepřístupných hor. Druhá
strofa naopak vzhlíží k nebi, z něhož padá hvězda a vytváří tím protikladný pohyb
k stoupajícímu dýmu. Báseň tak ve dvou strofách zahrne jak pozemské věci, tak ty
nebeské, a nasvěcuje je v dynamice protikladných pohybů. Kontrasty zde ovšem
nejsou proto, aby vynikla jejich odlišnost, ale naopak proto, aby se spojily – jak
stoupající kouř, tak padající hvězda zanikají, rozplývají se ve svém okolí.
Pozemské, ale paradoxně ani nebeské věci tady nemají dlouhého trvání, jsou „jen
trochou dýmu“, která vzápětí mizí.
Mírně odlišnou binární opozici můžeme nalézt v básni „Západní hory“ (Xishan 西
山) (1932):
多少白皮鬆的蕭蕭，
多少雲紗掛住鬆梢？
多少山泉流的幽悄，
山下的駝鈴，有多少？

誰信雲紗還送羊群
踩著鬆稍下山？誰信
今夜遠遠的駱駝鈴，
在十七的月下，象星？
111
112

Kolik šumění bělokorých borovic,
kolik oblačného mušelínu se zachytilo na špičkách stromů?
kolik tiché skrytosti horských pramenů,
velbloudích zvonců v údolí, kolik?

Kdo uvěří, že oblačný mušelín vyvede stádo ovcí
po špičkách stromů z pastvy do údolí? Kdo uvěří,
že dnešní noci vzdálený velbloudí zvonec
pod měsícem sedmnáctého dne, je jako hvězda?112

Viz například český překlad básně Tao Yuanminga „Vracím se žít do polí a zahrad.“ In:
TCHAO Jüan-ming (2003) (přel. Ryšavá M., Hiršal J.). Návraty. Praha: BB art.
Podle lunárního kalendáře se úplněk může objevit od 15. do 17. dne měsíce, výraz tak zde
pravděpodobně odkazuje na noc, kdy byl úplněk.
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První strofa nám předkládá řadu samostatných obrazů horské přírody. Tyto obrazy
nejsou viditelně ve vzájemném vztahu, na což nás upozorňuje i struktura veršů.
Neobjevují se zde veršové přesahy, naopak každý obraz zabydluje svůj vlastní
verš. Obrazy jsou tak na sebe pouze vršeny bez jakéhokoliv propojování, což ještě
umocňuje opakování tázacího slova „Kolik?“ (Duoshao 多 少 ). Zároveň je to
krajina statická, neprobíhá v ní výraznější pohyb, dokonce je svým způsobem do
sebe uzavřená – z obou stran ohraničená opět slovem „Kolik?“, které se objevuje
na začátku i na konci první strofy.
Ve druhé strofě dochází k výrazné proměně. Opakují se zde obrazy z předchozí
strofy, ale tentokrát jsou rozpohybovány, nestojí pouze bez hnutí na místě. Přírodu
už netvoří jen její jednotliviny, ale i vztahy mezi nimi, což formálně také
podporuje výrazné využití přesahu. Přesah (kuaxingfa 跨 行 法 ), je podle Wang
Liho (1979: 878) v moderní čínské básni výrazně rozšířenější než v tradiční
čínské básni, ve které se objevuje jen ve velmi slabé podobě. Stále je však možné
shodu verše a věty vnímat jako neutrální, běžný případ, a přesah tak považovat za
příznakový jev. Přesah má několik funkcí – může rozrušit rytmus básně či
zdůraznit slovo či část věty, která je oddělená koncem verše. Zde se však objevuje
jeho méně častá funkce – propojuje jednotlivé verše a tím zároveň jednotlivé části
krajiny do jednoho celku.
Proti sobě tedy opět stojí dvě protikladné strofy – jedna statická a druhá
dynamická, a to jak sémanticky, tak formálně. Promítají se do nich dva pohledy na
krajinu, které jsou zároveň i dvěma pohledy na skutečnost obecně. Dvě básně
strofy tak znovu tvoří dvě poloviny jednoho celku. Téma celku, celistvosti je zde
pak ještě podpořeno obrazem úplňku, „měsíce sedmnáctého dne“, který zde může
fungovat jako symbol něčeho, co se stalo kompletní, dosáhlo svého nejúplnějšího
stavu. Ten se objevuje v závěrečném verši a ozařuje celou krajinou, která se pod
jeho vlivem také stává jednolitou a ucelenou.
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Podobné zachycení světa pomocí binárních dvojic můžeme vidět i v dalších
básních, např. „Kvůli tobě“ (Weile ni 為了 你) (1929) nebo „Tys vždycky” (Ni
jinguan 你 盡 管 ) (1929), které se všechny snaží postihnout nějaký celek v jeho
absolutnosti.113

3.1.1.1.2

Kategorie jing a qing

Některé básníkovy dvoustrofé básně nevytváří výše zmíněný kontrast a nejsou
stavěné na bázi paralelismu, jejich záměr leží jinde – svou stavbou kopírují
rozdělení na „objektivně pravdivý záznam scenérie, ťing 景, se subjektivní reakcí
na tuto scenerii, s tzv. emocí, čching 情“.114 Popis krajiny postupně přecházející
v básníkovo subjektivní vyjádření, který byl oblíbený především v ranější době
Šesti dynastií, se postupně proměnil a básně tíhly spíše k prolnutí popisu krajiny
s emocí v jedné scenérii, prostoupené „duchem“, nazývaným yijing 意境. V Chen
Mengjiaových básních však můžeme vidět spíše původnější přístup, kdy od sebe
výrazně odděluje oba koncepty, scenérii i emoci. Zatímco však v tradiční starší
poezii se většinou větší část básně zaobírala scenérií a v poměrně menší části
básně pak byl prostor pro emoce, Chen Mengjia tyto dvě složky rozděluje
rovnoměrně a vkládá každou do jedné strofy. Takto to můžeme vidět například
v básni „Jezero Bílého koně“ (Baima hu 白馬湖) (1929):

白馬湖告訴我：

Jezero bílého koně mi říká:

老人星的憂傷，

sklíčenost Hvězdy starce,

飛過的水活鸰，

prolétající říční konipásek,

月亮的圓光。

kulatá záře měsíce.

我悄悄的走了：

Potichu jsem odešel:

沿著湖邊的路，

cestou podél jezera

留下一個心願：

zanechal jsem zde jedno přání:

113

114

V případě básně „Kvůli tobě“ jde o zachycení úplného zpustošení lyrického subjektu ve jménu
lásky, „Tys vždycky“ zachycuje jeden vztah z úhlů pohledu obou partnerů, „Lesní cestička do
kláštera na hoře Zpívajících kohoutů“ se pak tímto způsobem snaží zachytit celý svět.
LOMOVÁ O. (1999). Poselství krajiny: obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje.
Praha: DharmaGaia, s. 30.
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再來，白馬湖！

zase přijdu, jezero Bílého koně!

První strofa se soustředí na vykreslení noční krajiny. Naše vnímání místa jako
konkrétního a reálného posiluje název básně, který mluví o konkrétním čínském
jezeře, které se nachází v provincii Jiangsu 江 蘇 省 . I reálie podporují zdání
autentičnosti – Hvězda starce, nazývaná též Canopus, je nejjasnější hvězdou
souhvězdí Lodního kýlu a je viditelná pouze v jižní Číně. Druhá strofa se pak
zaměřuje na samotného básníka, který zde tentokrát promlouvá k jezeru, přičemž
v předchozí strofě tomu bylo naopak.
Zajímavý je zde fakt, že se příroda může stát rovnocenným parterem
v komunikaci, básník se od ní něco dozvídá a zároveň jí něco říká. Krajina tu
promlouvá pomocí symbolů, které jsou však do značné míry ambivalentní.
Objevuje se zde „sklíčenost Hvězdy starce“, což je svého druhu oxymóron.
Hvězda starce je považována v Číně za šťastnou hvězdu, jejíž zjevení znamená
pro lidi mír a prosperitu v následujících letech, v básni je tak tento původní
šťastný symbol zcela převrácen a naopak propojen se smutkem. Dále je krajina
rozpohybována prolétajícím konipáskem, který v tradiční symbolice nenese žádný
speciální význam, zatemňuje tak sdělení krajiny a ukazuje, že tato probíhající
komunikace nemusí být vždy jednoznačná a nechává příjemci sdělení poměrně
značnou svobodu, jak si „symbol“ interpretovat. V posledním verši, ve kterém
promlouvá krajina, se rozzáří měsíc. Ten byl tradičně spojován s nočním bděním,
které asociovalo osamělost, melancholické rozjímání nad plynutím času, často
také touhu po nepřítomné bytosti. Krajina tak komunikuje prostřednictvím
symbolů, v nichž se prolíná radost se smutkem a zároveň s krásou a melancholií,
přičemž nechává sdělení otevřené a nutí druhou stranu, aby vše propojila
a vyložila si svým vlastním způsobem.
V druhé strofě pak máme reakci lyrického subjektu na „promluvu“ krajiny. Ten
zde vnímá a respektuje melancholičnost prvního sdělení a „potichu odchází“.
Zároveň však si uvědomuje i krásu a radost, která se v promluvě přírody navzdory
přítomnému smutku a osamělosti objevuje, a potvrzuje ji závěrečným ujištěním:
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„Zase přijdu, jezero Bílého koně.“ Báseň tak na určité rovině ukazuje, jakým
způsobem může probíhat komunikace mezi člověkem a přírodou i mezi
uměleckým dílem a jeho recipientem.
Další dvoustrofou básní, která do jisté míry sleduje členění na tradiční kategorie
jing a qing, je báseň „Na hory Ťiao-šan se dívám zvečera“ (Jiaoshan wan tiao 焦
山晚眺) (1931):

我愛圈圈旋渦
吐出晚霞的紅笑,
白帆悄悄的飄過,
小灰鳥宛轉的叫。

我願是一支小草
攀上孤島的石岩。
有一天我會枯掉,
江潮載了我過海。

Miluji krouživý, vířící červený
smích vyvrhující červánky,
bílá plachta potichu odplula,
sem tam poletuje a zpívá šedavý ptáček .

Přál bych si být travičkou
plazící se po skalách odlehlého ostrova.
Jednoho dne bych uschnul,
říční vlna by mě spláchla do moře.

První strofa je opět zaměřená na popis přírody, i když zde se do ní výrazněji než
v předchozí básni promítá básníkova přítomnost výpovědí „Miluji...“. Líčena je
podvečerní krajina, která je výrazně dynamická a rozpohybovaná. V prvním verši
se objevuje pohyb „krouživý a vířivý“ (quanquan xuanwo 圈 圈 旋 渦 ), ani
červánky nejsou statické, ale jsou „vyvrhovány“ (tuchu 吐出), ve třetím verši je
pak pohyb nesen lodí a ve čtvrtém poletujícím ptáčkem. Krajina je vnímaná jako
živoucí a aktivní. Výrazná je také hra s barvami, objevuje se zde červená
v podobě oblaků, bílá na plachtě lodi a šedá na křídlech ptáka, krajina je tu tak
silně estetizovaná, zároveň je to krásná a radostná entita, v níž vše funguje
v dokonalé harmonii.
V druhé strofě pak básník předkládá své pocity, vzniklé v reakci na krajinu. Je tu
výrazná touha po splynutí s přírodou, po drobnosti a nepatrnosti, po možnosti být
součástí přírodního cyklu a v neposlední řadě také přání navrátit se do jakéhosi
původního, nerozlišeného stavu, který je zde reprezentován mořem.
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Báseň obsahuje poměrně velké množství tradičních prvků, ať již vlastním
názvem, nebo použitím některých obrazů, konkrétně by mohla volně navazovat na
velmi známou Du Fuovu 杜 甫 báseň „V noci na cestě zapisuji to, co mám na
srdci“ (Lü ye shu huai 旅夜書懷).115 V ní se objevuje jak loď, tak především tráva
jako symbol nepatrnosti. V básni je však kromě formálního uspořádání, pomocí
něhož je krajina částečně oddělena od samotných citů, i velký rozdíl v celkovém
vyznění. Zatímco Du Fu v básni vyjadřuje lítost nad tím, že po něm zde
nezůstanou žádné stopy pro budoucí generace, jelikož literární tvorba je marná
a v úřadu ničeho nedosáhl, zde naopak básník touží po nepatrnosti trávy, která by
mu umožnila být v souladu s přírodou a účastnit se jejích změn.

3.1.1.2

Dlouhé básně nečleněné do strof

Dlouhých nečleněných básní není v Chen Mengjiaově tvorbě mnoho a nejen proto
z ní vystupují jako určité výjimky. Básně nejsou děleny do stejně dlouhých strof,
často je zde úplně opuštěn rým a není dodržován pravidelný počet slabik ve verši.
Chen Mengjia však zastává názor, že někdy je možné se bez těchto formálních
prvků obejít – a to tehdy, pokud nám nálada básně nedovolí, abychom ji jimi příliš
svazovali, pak je potřeba poslouchat smysl básně a neomezovat ji. Forma se
v žádném případě nemá stát pro báseň pouty.116 Záměrné vypuštění některých
formálních prvků zde však básník využívá ke svým účelům.
Dlouhé básně složené pouze z jedné strofy sdílí několik společných rysů. Předně
je to jejich temnost – tyto básně patří k jedněm z nejméně srozumitelných
v básníkově díle. To je zčásti způsobené velkým množstvím motivů, které jsou
bez hierarchizace vrstvené na sebe a s náhlými přechody od jednoho k druhému
připomínají střihy ve filmu. Obrazy, myšlenky ani motivy nejsou v těchto básních
nijak tříděny a zdá se, jako by byly zaznamenávány v náhodném pořadí tak, jak
k básníkovi přicházejí. V básních se také objevují velmi časté přesahy, které báseň
spojují do jednolitého, nijak nečleněného proudu. Tento proud evokuje proud
115
116

Překlad a rozbor básně viz LOMOVÁ O. (1995). Čítanka tangské poezie. Praha: Karolinum, s.
124–127.
CHEN Mengjia 陳夢家 (1985) (pův. vyd. 1931). „Xuyan 序言” [Předmluva]. In: CHEN
Mengjia (ed.). Xinyue shixuan 新月詩選 [Antologie Novoluní]. Shanghai: Shanghai shudian,
s. 15.
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času, jak si také ukážeme v následující básni „Zpěv města“ (Dushi de songge 都
市的頌歌) (1930) :

1 你有那不死的精力在地殼上爬,

Ty s nevyčerpatelnou energií šplháš po zemské kůře,

2 日長夜長不會換一口氣,你走

ve dne v noci si nevydechneš, ty jdeš,

3 走厭了一個年頭,又是一個年頭,

jdeš do omrzení celý rok, rok za rokem,

4 一切的事情你都愛做,你不怕

vše děláš rádo, nebojíš se

5 要這海填成了陸,陸地往海裡沉,

že tohle moře zaplaví pevninu, pevnina se potopí do
moře,

6 盡管是十八層石屋要你承擔,

i když musíš unést osmnáctipatrový kamenný dům,

7 你全不會有一點猶豫, 什麼為難?

Ty vůbec nezaváháš, co je vůbec pro tebe těžké?

8 大步的踏,不分晝夜, 不分陰睛

Kráčíš dlouhými kroky, dnem i nocí, tmou i světlem,

9 那圓的圓的轉動,一聲吼,一股煙

točíš se dokola, řveš, proužek dýmu

10 終日粗暴的咆哮著那些人手

celý den hrubě řve na dělníky,

11 太慢,為什麼還要有思想在心頭?

že jsou příliš pomalí, proč ještě musí nad něčím
přemýšlet?

12 不許你憩下氣,找取一點安閒,

Nesmíš vydechnout, najít si chvilku klidu,

13 這真是荒唐不經的妄想;這兒有

tohle je vážně absurdní snažení, je tu

14 賽過雷雨風暴奇偉的大樂響,

hlasitá hudba, která předčí velkolepostí prudkou
bouřku,

15 指揮的不叫它有一刻寂寞;海洋

ten, co to řídí, nikdy neporučí chvíli samoty, i v
oceánu

16 也有風浪平的時候.這兒永久

se vlny někdy zklidní. Tady je vždy,

17 永久是一個瘋子不會碰到瞌睡:

vždy šílenec, který nikdy nebude mít chvilku klidu:

18 赤火火的眼睛,燃著,一雙兇爪

rudé planoucí oči se propalují, pár děsivých drápů

19 隻是飛走,找各樣好玩的把戲耍;

prolétá, hledají, s čím si pohrát;

20 不用問那一刻他才覺到要累-----

kdykoliv se zeptáš, vždy se bude cítit unaveně-----
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21 要累?除非是走沒了光,天掉下來,

Unaveně? Jen pokud půjde tak dlouho, až zmizí
světlo, Nebesa spadnou

22 什麼都沒有;隻賸下一個糊涂,

a nic už nebude, přetrvá jen zmatek,

23 一個昏暗,一個渺茫,永遠的迷霧.

šero a nezřetelnost, hustá mlha po všechny časy.

24 但畢竟這日子還遠著,你睜開

Ale ten den je ještě daleko, otevři

25 眼睛,看見緃不見青天,也是煙灰

oči, uvidíš nikdy neviděnou blankytnou oblohu, i šeď
dýmu

26 稹成厚羢,鋪開一張博大的幕,

se mění v hustou ovčí vlnu, pokrývající obrovskou
oponu,

27 不要透進一絲一毫真純的光波,

nevstup do cesty ani jedinému paprsku přímého
světla,

28 關住了這一座大都市的魔鬼。

pozavírali jsme démony tohoto města.

29 你還能見到落,下地的一天繁星:

Můžeš vidět i pády, na zem spadlo celé nebe hvězd:

30 不論是飛雪,是刮風. 還是落雨,

nezáleží na tom, jestli to je poletující sníh, fičící vítr
nebo padající déšť,

31 正好是太陽給趕走了; (一群黑魚

právě teď se k tobě slunce obrátilo zády; (hejno
černých ryb

32 遊上了一缸清水上面) 在尖頂

vyplavalo k hladině kádě) září na věži

33 在魚鱗中間,長蛇的脊背上發亮。

v rybích šupinách, na hřbetě dlouhého hada.

34 這裡少一個月亮,這裡並不要,

Schází tu měsíc, nechtějí ho tu,

35 這裡有著時針指著時候, 報昏曉,

když se tu hodinové ručičky pohybují, oznamují
setmění i rozbřesk,

36 一根水銀告訴人季候的炎涼。

kapka rtuti lidem říká, je-li teplo či zima v tomto
ročním období.

37 可是那秋春的涼爽永年吹不到

Ale svěžest jara a podzimu tu nedofoukne

38 一大排昏闇的地窖裡, 沒有風,

do dlouhé a tmavé podzemní chodby, není tam vítr,

39 沒有陽光, 也沒有一個幸福的夢,

není tam sluneční světlo ani šťastný sen,
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40 擾亂他們的節奏,不變的急燥。

který by rozrušil jejich rytmus, neměnný neklid.

41 上帝造下這一群耐苦善良的人,

Bůh stvořil tyto odolné a dobré lidi,

42 是生來為這燦爛的世界效勞,

zrodili se, aby pracovali pro tento zářivý svět,

43 受著安排好的”權威”大力的開道,

se svou dobře rozmyšlenou silou mocně otevřel cestu,

44 完成一個幸福的花園的工程。

dokončil stavbu zahrady štěstí.

45 盡管你是受著苦難,你沒有一刻

I když strádáš, nemáš chvilku

46 好歎一口氣,隻趕你燒著汽鍋

na vydechnutí, než tvůj pískající papiňák

47 開唱那部插入雲霄進行的高歌,

zazpívá hlasitou píseň, která proniká skrz oblaka,

48 帶走那流水一般”創造”的皮革。

a odnáší kůži tvoření, podobnou tekoucí vodě.

49 盡管是另外一些人,他們隻做聲

I když to jsou jiní lidé, jen volají

50 叫你做下這工程的一段,別怨

abys dodělal tuhle část práce, nestěžuj si,

51 不公平,是不同的種,原也是上天

že je to nespravedlivé, to je něco jiného, původně
Nebesa

52 安排好隻用心計,創始的功臣。

plánovala hrdinu mazaného a průbojného.

53 但天是無偏:你們同在一個世界,

Ale dnes: jste společně v jednom světě,

54 不分人我,看著日子一步一步

jak já, tak ostatní sledujeme, jak dny jeden po druhém

55 走進你們, 又讓日子一層層彌補

do vás vstupují, nechme dny, ať po vrstvách zaplní

56 還人類的歷史不緊要的存在。

nedůležitou existenci lidské historie.

57 這都是從極遠的西方渡過大海,

Tito přišli z dalekého západu přes moře,

58 帶來了這事業,讓自己去經營

přinesli tato povolání, šli podnikat,

59 一座天堂長年長月的放出光明

ráj dlouhé roky a měsíce září,

60 卻不是一一盞燈點亮人的腦袋;

ale není to tak, že by svit lampy osvítil mozek lidí;

61 有的是機器油灌滿了一盤心磿

u některých je srdce naplněno strojním olejem

62 流利的, 不會有一天走到遅鈍,

je plynulé, nikdy nezpomalí.

63 都在一杯酒一場笑裡靜靜的等

Ve sklenici vína všechno ve smíchu tiše čeká

64 計劃中的天堂那落成的開幕。

na otevření dokončeného projektu ráje.
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65 這兒才是新的世界,建筑的天堂,

Tohle teprve je nový svět, vystavěný ráj,

66 不停的嘈雜,一切圓軸的飛轉

neustávající hluk, hřídele

67 一囘一囘旋進了那文明的大圈,

se točí a točí ve velkém kole civilizace,

68 你聽啊,那高聲頌揚著的歌唱!

poslouchej, to je ten hlasitý chvalozpěv!

V básni „Zpěv města“ můžeme vidět fascinaci moderních básníků městem, jak ji
nalézáme již u francouzských symbolistů, s nimiž má Chen Mengjia mnohé
společného.

Tematiku

města

nalézáme

u Baudelaira,117 Rimbauda118

či

v Apollinairově díle,119 které na symbolisty navazovalo. O zásadním vlivu
francouzských symbolistů na moderní čínskou poezii mluví i západní badatelé,
jako například Lloyd Haft.120
Báseň je tematicky i formálně plná spěchu, vše se děje bez ustání a bez zastavení.
Hned v prvních třech verších se tento motiv opakuje několikrát – město má
„nevyčerpatelnou energii“, nikdy si „nevydechne“, „jde … rok za rokem“. Motiv
pohybu, kterému je znemožněno zastavit se a spočinout, se pak výrazně objevuje
i dále, např. „kráčíš dlouhými kroky, dnem i nocí“ (verš 8), „nenechá tě
vydechnout, najít si chvíli klidu“ (12), „šílenec, který nikdy nebude mít chvilku
klidu“ (17) či „neměnný neklid“ (40). K této hektičnosti se přidává hluk (verše 9,
10, 14, 47, 66, 68) a vířící chaos.
Báseň navzdory své délce není členěna do strof, což posiluje pocit
nevyčerpatelného pohybu vpřed. Nenechává čtenáře zastavit se a vrátit se
k předchozí části, jako tomu bylo například u dvoustrofých básní, naopak ho nutí
neustále pokračovat dále a nořit se do dalších a dalších výjevů. Vine se jako had –
„dlouhý had“ (33) či stoupající „proužek dýmu“ (9) jsou ostatně dalšími obrazy
básně, které pomáhají vyvolat pocit nekonečného pohybu. Zároveň báseň působí
zvláštně udýchaným, klopýtavým dojmem, k čemuž dopomáhají časté přesahy,
které rozbíjejí přirozený rytmus věty a vytváří pauzy, „škobrtnutí“, tam, kde
117
118
119
120

Viz BAUDELAIRE CH. (1999). Malé básně v próze. Praha: Odeon.
Viz. básně „Město“ a „Města“. RIMBAUD (2000). Sezóna v pekle, Iluminace. Praha:
Garamond.
V známém Pásmu se objevuje prostředí hned několika měst, např. Paříž či Praha.
HAFT L. (1989). Selective Guide to Chinese Literature: the Poem. Leiden: Brill, s. 42.
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bychom je nečekali. Věty se také tímto způsobem rozpadají na jednotlivé části
a tyto osamostatněné části jsou tím více zdůrazněny. Tato fragmentárnost nás pak
nutí více se zaměřovat na jednotlivá slova bez významového kontextu, naše
pozornost se více koncentruje na samotný jazyk než na jím přenášené významy.
Podle Libora Štukavce „tím, že básník větu rozčlení do několika samostatných
úseků, dojde k vytčení jejich obsahu z kontextu“.121 Báseň se díky tomu přibližuje
„magii slov“, jak o ni mluví symbolisté – obsah přestává být významný a o slovo
se hlásí forma, báseň nechce být pochopena, ale chce svého účinku dosahovat
sugescí.122
Báseň zároveň svou nečleněností do strof umožňuje nehierarchizované
představení různých témat, v čemž se nápadně podobá Apollinairově básni
„Pásmo“. Stejně jako Pásmo je tato báseň jedním nerozlišeným proudem, objevují
se zde významné přesahy mezi jednotlivými verši. Rýmuje se obvykle sdruženým
rýmem, přestože mnohé verše zůstávají bez závěrečného rýmu. Na rozdíl od
Pásma je zde však použita interpunkce a pravidelně se zde střídají
dvanáctiznakové a třináctiznakové verše, přičemž v Pásmu podobnou pravidelnost
nenalezneme. Podobně jako v Pásmu se tu však mísí minulost se současností,
mytologická fantastičnost s moderními urbánními prvky, vesnice s městem,
přičemž jednolitá forma napomáhá plynulému přecházení mezi těmito různými
oblastmi, a to jak v Pásmu, tak v Chen Mengjiaově „Zpěvu města“. Vidíme zde
například, jak se „šeď dýmu mění v hustou ovčí vlnu“ (verše 25 a 26), tedy
typicky městské přechází v něco, co bychom spojili spíše s venkovem. Ovčí vlna
však není symbolem čínského venkova, ale spíše častým venkovským obrazem
evropské pastorální poezie, s níž pracuje Apollinaire v Pásmu.123 Je tedy možné,
že podobnost obou básní není pouze náhodná, ale že Chen Mengjia záměrně
využívá formy Apollinairovy básně a odkazuje na ni i obsahovými
jednotlivostmi.124 Prolínání mytologické fantastičnosti s moderností pak můžeme
121

122
123

124

ŠTUKAVEC L. (1966). „K syntaktické výstavbě volného verše a její formálně estetické
relevanci - se zvláštním zřetelem k volnému verši Jana Skácela“. In Teorie verše. Sborník
brněnské versologické konference. Brno: Universita J.E.Purkyně, s. 183.
FRIEDRICH H. (2005). Struktura moderní lyriky. Brno: Host.
HORST E.E. (2008). „Urban Pastoral: Tradition and Innovation in Apollinaire‘s „Zone“ and
Rilke‘s „Zehnte Duineser Elegie“. In: Studies in 20th and 21st Century Literature 2008/32, s.
2.
Přestože Apollinaire byl překládán do čínštiny až později v 30. letech, například dalším
básníkem skupiny Novoluní Bian Zhilinem, Chen Mengjia se s jeho básněmi mohl seznámit
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pozorovat na mnoha místech, město je sice na jedné straně plné symbolů moderní
doby – živě se tu podniká, jsou zde upracovaní dělníci, srdce naplněná strojním
olejem i osmnáctipatrové domy – na druhou stranu je tu město přirovnáváno
k fantastickým nestvůrám, jimž rudě planou oči a sekají děsivými drápy (verš 18,
a ještě další). I Bůh tu má tyto dvě stránky – je to stále původní Stvořitel, jak lidí,
tak světa, ale zároveň je zde představen v pozici moderního architekta, a to
především výběrem slov, jako je „stavební projekt“ (gongcheng 工程) (verš 44) či
„otevření dokončeného projektu ráje“ (verš 64). V tomto můžeme opět spatřovat
podobnost s Pásmem, kde je Ježíš Kristus připodobňován k letadlu a náleží mu
„podnes výškový rekord světa“.125
Kromě uvedeného prolínání různých časových a jiných rovin usnadňuje použitá
forma Chen Mengjiaovi volné přecházení mezi jednotlivými osobami. Básník zde
často používá oslovení „ty“ (což opět můžeme nalézt i v Pásmu), ale zcela plynule
mění toho, koho tímto zájmenem oslovuje. Zatímco v první části básně do
jedenáctého verše je takto oslovováno přímo město, statečné a nebojácné, které
podněcuje ostatní ke stále rychlejšímu tempu, od dvanáctého verše se naopak
básník obrací na toho, kdo trpí pod tímto krutým tempem, je nucen neustále
pokračovat v činnosti, přestože je velmi unavený. Zdá se tedy, že zde plynule
přechází od oslovení města k oslovení jeho obyvatele, se kterým se může čtenář
případně ztotožnit. Forma, která nenabízí dělení do strof, umožňuje tento přechod
provést tak, že zůstává téměř bez povšimnutí, a tím více pak jsou zde propojeny
obě oslovené entity – město i jeho obyvatel splývají v jedno.
Mnohé podobné prvky sdílí s předchozí básní i další dlouhá, do strof nečleněná
báseň „Modrá ulice, číslo popisné 10“ (Lan zhuang shi hao 藍莊十號) (1932):

1 靜,是這黑夜的聲音,但是

Ticho, to je zvukem této tmavé noci, ale

2 可怖的是這黑夜的顏色,

z černě této noci jde strach,

3 深沉又深沉,停止在窗外

temnotemná, zastavuje se za okny

125

v anglickém překladu.
APOLLINAIRE G. (1965). Alkoholy života. Přel. Karel Čapek. Praha: Československý
spisovatel.
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4 那幾張蜘蛛新織的網上;

v sítích, které nově utkaly pavouci;

5 淡黃的燈照亮這一角小樓,

světležlutá lampa osvětluje roh malé budovy,

6 隻是這方丈內轉角的牆陰

jen stín zalomeného rohu zdi na prostranství čtverečního čangu

7 反射出黯淡的輪廓.-----靜得 odráží tmavé siluety. – tak tiše, že
8 隻聽見古舊的錶滴瀝的

slyším jen staré vodní hodiny odkapáváním

9 指示分秒的進行, 與這夜

měřit běh vteřin, s touto nocí

10 踏步的深入轉變后異常

skokem se ponořím do roční doby,

11 清涼的季后中, 使我在晰裡

která je teď nezvykle chladná, způsobuje, že v čistotě

12 度量我自己: 我恨, 我悔恨!

zvažuji sám sebe: Nenávidím a lituji!

13 光陰的移轉是如此可慘的

Posun zbývajícího času je tak příšerný,

14 教一切都改變:駭人的毀壞!

učí nás, že se všechno mění: úděsná zkáza!

15 我眼看雲煙的消散,

Sleduji, jak kouř mizí,

16 輕快的消散輕快的

rychle se ztrácí, rychle

17 不留一點可尋的蹤蹟;

po něm nezbude ani stopa;

18 又是這般強蠻教記憶

je to ten druh tyranských vzpomínek,

19 抱緊我的傷心: 每到夜

které pevně objímají můj smutek: pokaždé, když padne noc,

20 我就記起我顛倒的命運:

připomínám si svůj šílený osud:

21 上帝給我安排下那些晨昏

Bůh pro mě připravil ty dny a noci

22 在你可愛的眼淚裡倂流

v tvých roztomilých slzách tečou

23 我感恩的眼淚, 聽你低聲說

mé slzy slzy vděčnosti, poslouchám, jak potichu říkáš,

24 你和我秘密中愛情,

že ty a já se tajně milujeme,

25 還有那永遠的誓言都一樣

a je to jak věčný slib,

26 隻成就我的哀痛的記憶,

jen vyvolává mé bolestivé vzpomínky,

27 我的慚愧, 和你幸福的反面。 mé zahanbení, opačnou stranu tvého štěstí.
28 上帝隻把幸運給幸福的,

Bůh dává štěstí jen šťastným,

29 厄運永遠是可憐人的本分。

role smolařů bude vždy politováníhodná.
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30 我苦守在這孤僻的村庄裡,

Trpím tím, že trčím v této zapadlé vesnici,

31 喝一壺濃香的苦茶, 又道遙的 piji z konvičky silný hořký čaj, také zdálky
32 給捲煙的紅焰騰出千萬條

pro rudý plamen vinoucího se dýmu rozháním tisíce

33 灰白的龍迴繞我的樑頭;

šedavých draků, vrací se a krouží okolo mé hlavy;

34 我凝望棹上幾尊威儀的泥像： dívám se na několik majestátních keramických soch na stole:
35 英武的拿坡崙露一隻

jeden pronikavý sokol

36 銳利的鷹隼， 他的雄心

udatného Napoleona, jeho odvážné srdce

37 正是我的羞恥; 那一位深亂

je mou hanbou, ten hluboce zmatený,

38 長發的悲多汶在他的縐紋上

dlouhovlasý Beethoven ve svých vráskách

39 描出我的憂愁的線路;

vykresluje moje vlastní cesty smutku;

40 這尊瓷石的骷髏頭放出

tato lidská lebka z porcelánu opouští

41 一副猙獰的骨骼，深凹的眼

zlověstnou kostru, hluboko zapadlé oči

42 和一排冷笑的白齒，可怪

i řadu bílých zubů, vyceněných v úšklebku, překvapivě

43 那鼻樑上停著一隻紅頭

na nose přistála včelka s červenou hlavičkou

44 綠腰的小蜂，她的腦袋一個

a zeleným tělíčkem, prohlubeň

45 窟窿裡裝滿我的煙灰，

v její hlavě zaplnil popel z mých cigaret,

46 疎朗的老發是我安插下

prořídlé vlasy starce jsou pětadvaceti zhašenými

47 二十五枝火柴的黑尖。---我認識 černými hlavičkami zápalek. - Poznávám
48 這一切靜物的面貌，和它們

všechna tato zátiší, s jejich

49 眉目間的傲岸，中心的冷淡。pýchou promítající se jim do rysů a chladem v srdci.
50 忽然遙遠裡號角幽幽的

Náhle v dálce polnice slabě

51 塗濃這秋夜難堪的淒慘。

zbarvila tuto obtížně snesitelnou sklíčenost podzimní noci.

Báseň nás zavádí na temné místo, které je zaplněné básníkovým smutkem, lítostí
a hanbou. Pohybujeme se v děsivém prostředím plném úzkosti, v němž básník
naříká nad ztracenou láskou, báseň je plná rozličných motivů, které zde opět volně
přecházejí jeden v druhý. Z nevlídné noční ulice se přesouváme do podobně
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ponurého vnitřku domu, v němž jsou všude otisky básníkovy prohry – ať již
v soše Napoleonova sokola, která mu připomíná udatnost, jíž on nedosáhne, nebo
v soše Beethovena, s jehož smutkem se naopak ztotožňuje.
Hlavním z rysů, které má tato báseň společné s dlouhou básní předchozí, je
tematizované plynutí času. Čas je zde lineární a nezadržitelně uplývá (verše 8–9),
zároveň je toto plynutí času explicitně označeno jako zkáza, destrukce minulosti,
která nenávratně mizí (verše 13–14). Obraz nenávratnosti můžeme vidět
i v následujících verších (verše 15–17), v nichž beze stopy mizí kouř, jenž je tu
paralelou času, stejně jako v předchozí básni. Nekonečné, neblahé a marné plynutí
času je vidět také v popelu vykouřených cigaret (verš 45), velmi působivě pak
vystupuje i v uhašených hlavičkách sirek, které jsou připodobněny k hlavě starce
(verše 46–47) a ukazují tak děsivý konec, ke kterému se stařec nevyhnutelně blíží.
Jako zcela zřejmý symbol zde pak vystupuje lebka, groteskně se šklebící věčným
úšklebkem (verše 41–42).
Formální nečleněnost básně opět posiluje tyto významy, báseň nedává čtenáři
příležitost se zastavit, slova plynou a ztrácejí se v minulosti, není možné se k nim
vrátit. Z toho vychází úzkost, která je také v básni velmi výrazně cítit. Zatímco
v předchozí básni „Zpěv města“ byla zběsilá rychlost znakem pokroku, který mířil
k „novému světu, vystavěnému ráji“ (přičemž zde pokrok můžeme i nemusíme
číst s ironickým nádechem), zde je plynutí času jednoznačně negativní, vzbuzující
děs a na konci v žádném případě nečeká ráj, ale pouze zkáza a nicota, která je až
groteskně děsivá. Básník tak využívá podobného ústředního tématu i podobné
struktury, vyznění je však odlišné.
Další z dlouhých nečleněných básní je i skladba „Kdo jsem“ (Wo shi shei 我是誰)
(1931), která s předchozími básněmi sdílí určitou temnost výrazu a vrstvení
různých motivů:126

1

126

我是谁 / ？是的 / 倘使 / 你想

Kdo jsem? Ano, pokud bys to chtěla

V básni jsou pro názornost od sebe lomítky odděleny jednotlivé stopy.
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2 知道 / ，我一定 / ，一定 / 告诉你
3

一个 / 完全 / 。 我要 / 把心像

4 描在 / 诗句上 / ，像云 / 在水里
5

映现的 / 影子 / ，不用 / 说谎，

6 天在 / 上面 / 。人不能 / 骗上帝。
7

上帝 / ！哦 / ，他啓示我 / 天堂

8 那儿 / 有真实的美 / ，是透明
9

在我 / 自己 / 心里 / 放靈光，

10 最是纯潔 / ，她却 / 不是 / 眼睛
11

看得着的 / 神圣 / ; 这奇麗

12 可用不着 / 装饰 / ，她要 / 信心
13

建造 / 她的 / 宫殿 / 。我自己

14 不明白 / ，信着 / 这样 / 一个梦：
15

梦见 / 一个洞 / 深到 / 无底，

16 灰色的 / 燕子 / 成群飞 / ，有风，
17

有蜘蛛 / 織的 網 / 满天穿----

18 我爱 / 黑暗里 / 光明的 / 閃动，
19

像祕密的 / 關緊 / 在一圑

20 真金中 / 心里的 / 一小点水，
21

太阳 / 收不起 / ，也曬 / 不暖

22 她的心 / ;容她 / 自己 / 去赞美
23

永恒的亮 / 。我就 / 最甘愿

24 长远 / 在不透风的 / 梦里睡。---25

睡 / ？呀 / ！这话 / 可说得 / 太远，

26 不是 / ，你想要听 / 我的 / 身世？
27

我寒傖 / ，講来 / 真要 / 红臉。

vědět, určitě, určitě ti řeknu
všechno. Chci obraz srdce
vypodobnit ve verších, jako stín mráčku
odrážející se ve vodě, není potřeba lhát,
Nebesa jsou nad námi. Člověk nemůže obelstít Boha.
Bůh! Ach, ten mi odhalil, že v nebi,
tam je ta opravdová krása, průzračně
v mém srdci září svatozář,
je nejčistší, je to ale očím
neviditelná svátost, tahle úžasná krása
nepotřebuje ozdoby, ona chce věřit,
že vytvoří svůj palác. Já sám tomu
nerozumím, věřím v tento sen:
ve snu vidím jednu hlubokou, bezednou jeskyni,
šedavé vlaštovky v hejnech přilétají, fouká vítr,
pavouci spřádají sítě, obléknou tím celou oblohu--Miluji záblesk světla ve tmě,
je jako kapka vody, která tajně ukápne
doprostřed zlatého srdce,
slunce to neunese, světlem nezahřeje
její srdce, pobídne ji, aby šla sama chválit
věčné světlo. Já rád
dlouho sním ten sen, který nevyzrazuje tajemství.
Spím? Aj! To jsem ale odbočil,
že? Ty chceš slyšet, co jsem v životě prožil?
Stydím se, když o tom mluvím, červenám se.
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28 我轻轻 / 掀过 / 二十张 / 白纸，
29

有时 / 我想要写 / 一行字：

30 我是 / 一个 / 牧師的 / 好儿子。

Jemně nadzvedám dvanáct archů bílého papíru,
občas chci napsat jednu větu:

Jsem pastorovým dobrým synem.

Báseň „Kdo jsem“ používá také formu dlouhé nečleněné básně, objevuje se zde
ovšem signifikantní výjimka – poslední verš je oddělen jedním prázdným řádkem
a tvoří tak svým způsobem samostatnou strofu. Opět se zde objevují podobné rysy
jako v předchozích básních, především pak jde o nehierarchizované vrstvení
různých motivů, které plynule přechází jeden v druhý, aby nakonec splynuly
v závěrečném verši, který se zdá obsahovat jádro předchozích obrazů. Básník
začíná úvahou, jak lze zachytit člověka, a volně přechází v obraz Boha, který je
ale také součástí člověka. Božský motiv pak prochází celou básní, objevuje se jak
ve výšce – v nebi, kde „je opravdová krása“ (verš 8), tak v hlubinách – v „bezedné
jeskyni“ (verš 15), kam se však dostane „záblesk světla“ (verš 18), který
překonává ve svitu slunce, je to „věčné světlo“ (verš 23). Fantaskní krajina, kterou
básník představuje jako sen, je tak protkaná božskými odkazy. V závěru se pak
objevuje „dvanáct archů bílého papíru“. Ke konci básník na nepřímou otázku na
své prožitky odpovídá nadzvednutím dvanácti bílých nepopsaných papírů na
znamení své „nepopsanosti“ či nevinnosti, archy ještě čekají na to, aby mohly být
popsány. Dvanáctka je zároveň symboly nabité číslo, a to jak pro čínskou tradici,
tak pro evropskou. Ve spojení s křesťanstvím se zde nabízí odkaz na dvanáct
Kristových apoštolů, v čínské tradici bylo číslo dvanáct spojeno s cyklem, ve
kterém se vystřídala všechna zvířata horoskopu, zároveň se den dělil na dvanáct
dvouhodin. V obou případech pak jde o symbol úplnosti, uzavřeného celku, který
tady symbolizuje člověka se všemi jeho aspekty. Na dvanáct archů těchto papírů
nakonec básník touží napsat jedinou větu: „Jsem pastorovým dobrým synem.“
V této větě se tak spojují náboženské motivy z předchozí části básně, zároveň je
zde možné autobiografické čtení, jelikož autorův otec opravdu byl pastorem a sám
Chen Mengjia také navštěvoval křesťanskou školu. Na jednu stranu tu tak cítíme
přání, aby pokračovala tato náboženská tradice, která podle lyrického subjektu
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vytváří základ člověka, zároveň je zde ale stín pochybností – věta není doopravdy
napsána, básník ji pouze „občas chce napsat.“
V této básni tak Chen Mengjia využívá formu nečleněné básně podobným
způsobem jako v předchozích případech, ozvláštňuje ji však oddělením
posledního verše, přičemž tato změna je zároveň i významonosná.

Obecně je možné říci, že se dlouhé nečleněné básně pokouší o nový pohled na
skutečnost, který by lépe zachycoval moderní společnost v její rozmanitosti,
uspěchanosti a neuspořádanosti a zároveň také fragmentárnosti a proměnlivosti. 127
Mnohé rysy pak sdílí s avantgardními evropskými autory, se kterými měli velmi
podobný cíl. Básně tak působí jako proud obrazů, přechody mezi jednotlivými
obrazy probíhají náhle a nevysvětlitelně. Jsou temné, obsahují časté přesahy
a pracuje se v nich s magií jazyka.

3.1.1.1

Vizuální poezie

Chen Mengjia s grafickou formou básně experimentuje jen velmi slabě,
v některých básních například odsazuje kratší verše, aby byly na konci zarovnány
s delšími verši (báseň „Kdo jsem“ Wo shi shei 我是誰), či odsazuje poslední verš
strof, aby vynikl jeho význam (př. „Jezero Bílého koně“ Baima hu 白 馬 湖 )
(1929), „Devět písní“ (Ge jiushou 歌九首 ) (1930). Kvalitativní výjimkou je báseň
„Lesní cestička do kláštera na hoře Zpívajících kohoutů“ (Jimingsi de yelu 雞鳴寺
的 野 路 ) (1933), v níž autor výrazným způsobem aktualizuje grafickou složku
básně a pomocí odsazení vybraných veršů vytváří dojem klikatící se cestičky, po
níž čtenář putuje společně s básníkem. Propojení grafické stránky básně s jejím
obsahem pak můžeme vidět méně zřetelně i v básni „Divoká husa“ (Yanzi 雁子)
(1928), ve které opět využívá odsazených řádků, díky čemuž se vzhled básně zdá
kopírovat mávání husích křídel za letu, případně tvar může znázorňovat šik
letících hus ve tvaru znaku 人 (ren, člověk):

127

Není proto divu, že dvě nejvýraznější básně této kategorie se dotýkají tematiky města.
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我愛秋天的雁子

Miluji, jak divoká husa na podzim
celou noc, aniž by poznala únavu,

終夜不知疲倦，
（像是囑咐，像是答應）
一邊叫，一邊飛遠。

從來不問她的歌

(jako by naléhala, jako by souhlasila)
kejhá a odlétá do dálky.

Nikdy jsem se jí nezeptal, její písnička
na kterém zůstává oblaku?

留在哪片雲上？
隻管唱過，隻管飛揚，
黑的天，輕的翅膀。

我情願是隻雁子，

Prostě jen zazpívala, prostě jen vzlétla,
černé nebe, lehká křídla.

Přál bych si být divokou husou,
na všechno byl zapomenul...

一切都使忘記——
當我提起，當我想到：
不是恨，不是歡喜。

Když bych to zmínil, když bych si vzpomněl:
nebyla by v tom lítost, nebyla by v tom radost.128

Ve snaze zapojit i grafickou složku básně je patrné, že se čínští básníci snažili
prozkoumat různé možnosti básně a různými způsoby posilovat celkové vyznění
básně. Možný je zároveň i jistý vliv francouzského symbolismu, konkrétně
Mallarmého experimentálních básní, jako je např. Vrh kostek nikdy nevyloučí
náhodu, která výrazně využívá typografie pro to, aby zdůraznila svůj obsah.
Zároveň je zde velmi patrný rozdíl oproti tradiční poezii, který s grafickou
stránkou básní tímto způsobem vůbec nepracovala a strofy ani verše v ní nebyly
graficky odděleny. Je tedy vidět, že básníci se ve svém hledání formy poezie
pouští do míst, která tradiční poezie nikdy nenavštívila.

128

Zde je nutné zdůraznit, že básně v tomto období byly tištěny do vertikálních sloupců, které
byly čteny zprava doleva.
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3.1.2 Hudební krása básní

3.1.2.1

Rytmus

Jedním ze způsobů, jak docílit pravidelného rytmu v básni, je rovnoměrné
rozdělení stop ve verši.129 Debatě o stopě se věnujeme více v teoretické části této
práce, zde si však definujeme pojem stopa, jak ho budeme používat dále v textu.
Problém částečně leží v tom, že Wen Yiduo stopu130 přesně necharakterizoval, spíš
nechal čtenáře, aby stopu pochopili intuitivně z příkladu jeho básně „Mrtvá voda“
(Sishui 死 水 ). Z té je zřejmé, že stopa je ve Wen Yiduově pojetí rytmická
jednotka, která je delší než jeden znak, ale kratší než celý verš. Tyto jednotky jsou
často spojeny gramaticky, v jednu stopu se například spojuje číslovka a numerativ
nebo přídavné jméno a přivlastňovací partikule de 的 . Wen Yiduo navrhoval
pravidelné střídání krátkých dvouznakových stop s dlouhými tříznakovými,
u Chen Mengjiaa však najdeme i čtyřznakové stopy.
Jak píše Švarný (2014: 10–13), jelikož čínština není, na rozdíl např. od češtiny,
flektivní jazyk, využívá k vyjádření vztahů mnohem výrazněji rytmické členění
věty. Výpovědi se tak skládají z jednotlivých kól, což jsou úseky, jejichž průměrná
délka v současné hovorové čínštině je 6–7 slabik a jejichž hranice často leží na
předělech vět, po preverbálních větných členech, po vazbách prepozičních sloves
či po jmenných členech výčtu. Jednotlivá delší kóla se pak rozpadají na menší
skupiny slabik, tzv. segmenty, které se skládají ze dvou a více slabik s iktem
(rytmickým přízvukem) na začátku či na konci. Spojování slabik do jednotlivých
segmentů probíhá následujícím způsobem: propojují se především dvojslabičné
části (zpravidla kompozita), ty se spojují se jednoslabičnými celky (pokud ty
nezůstanou rytmicky odděleny), nebo se propojují dvojslabičné části navzájem.
Tím vznikají rytmické celky, které Švarný také nazývá takty. Ty se v našem
případě shodují se stopou, kterou Wen Yiduo považoval za důležitý prvek
básnické formy a okolo čehož se rozvinula bohatá diskuze.
129
130

Stopa je v čínské terminologii nazývána různě, více viz debata o stopě v části 2.5.3.2 této
práce.
Wen Yiduo stopu nazývá yinchi 音尺. Je to zároveň pojem, který není známý z tradičních
poetik.
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Podle Švarného (2014: 138) je také typickým znakem segmentu to, že jednotlivé
segmenty se ve výpovědi čtou přibližně stejně dlouhou dobu, přestože mají
rozdílný počet slabik. Jednotlivé slabiky tak budou ve dvojslabičném segmentu
vysloveny pomaleji, než ve čtyřslabičném.

Chen Mengjia pracuje s rytmem v básních v mnoha případech promyšleně a snaží
se rytmem zdůraznit obsah básně a její atmosféru. V následujícím textu se
zaměříme především na dva výrazné způsoby práce s rytmem, a to na změny
v rytmu, které doprovázejí změny v obsahu samotné básně, a na propojení
určitých témat básně s pravidelností či naopak nepravidelností stop.

3.1.2.1.1
básně

Změna rytmu signalizující změnu v obsahu

Změna rytmu v básních často upozorňuje na obsahové změny různého charakteru.
Může tím být například změna atmosféry, jako v básni „Brzké ráno rosy“ (Lushui
de zaochen 露水的早晨) (1930):131

我悄悄地 / 繞過 / 那條 / 小路，

Tajně jsem šel tou klikatou cestičkou,

不敢 / 碰落 / 一顆 / 光亮的露;

neodvážil jsem se dotknout té zářivé rosy;

那是 / 一陣 / 溫柔的風 / 吹過，

pak však zafoukal teplý větřík,

不是我 / ，不是我！

ale já to nebyl! Já to nebyl“

我暗暗地 / 藏起 / 那串 / 心跳，

Nenápadně jsem skryl tu řádku srdečních tepů,

不敢 / 放出 / 一隻 / 希望的鳥﹔

neodvážil jsem se vypustit ptáčka naděje;

那是 / 一陣 / 溫柔的風 / 吹過，

pak zafoukal teplý větřík,

不是我 / ，不是我！

ale já to nebyl! Já to nebyl!

我不該 / 獨自 / 在這裡 / 徘徊，

Neměl bych tu sám stát a váhat,

花藤上 / 昨夜 / 是誰 / 扎了彩﹔

někdo včera na květiny a keře zavěsil barvy:

這該是 / 為別人 / 安排。

to je tu jistě pro jiného.

131

Lomítka v čínském textu označují hranice stop.
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我穿過 / 冬青樹 / 輕輕 / 走開，

Procházím cesmínou, pomalu odcházím,

讓楊柳絲 / 把我 / 身子 / 遮蓋;

nechávám vrbové větvičky, aby mě zakryly;

這該 是 / 為別人 / 安排。

ty jsou tu jistě pro jiného.

První dvě sloky dodržují stejné střídání stop:
4/2/2/2
2/2/2/4
2/2/4/2
3/3
další dvě sloky se však od tohoto schématu odlišují a jsou navzájem podobné ne
však stejné:
3/2/3/2
3/2/2/3
3/3/2
3/3/2/2
4/2/2/2
3/3/2
V prvních dvou stopách je dodržováno pravidelné střídání stop, které částečně
odpovídá Wen Yiduově teorii o jejich ideálním rozmístění (viz část 2.4 této práce)
– v každém verši je stejný počet krátkých stop a jedna delší, jejíž místo však není
pevně dané a může se mezi jednotlivými verši lišit (jako např. v tomto případě,
kdy se dlouhá stopa nalézá na začátku, na konci i uprostřed verše). S Wen
Yiduovým ideálním rytmem se rozchází v délce stop (Wen Yiduo střídal pouze
stopy sestávající z dvou či tří znaků) a délkou verše (pouhých devět znaků oproti
deseti v této básni). Ze strofy vybočuje poslední verš, jenž je znatelně kratší.
Předěl, rytmický i významový, přichází po druhé strofě. Rytmus přestává být
předvídatelný a zároveň se zrychluje, protože zde výrazně ubývá delších
čtyřznakových stop, které by prodlužovaly dobu mezi jednotlivými rytmickými
úseky. Zároveň přichází i změna v atmosféře. V první polovině básně lyrický
subjekt váhavě prochází ranní přírodou a zdálky ji obdivuje, aniž by si dovolil do
čehokoliv zasáhnout, strofy jsou plné nerozhodnosti a rozpaků. V druhé části pak
64

dochází k přesvědčení, že by měl místo, které není stvořené pro něj, opustit, což je
výmluvně

doplněno

symbolem

loučení

v

podobě

vrbových

větviček.

Neuspořádanější a uspěchanější rytmus pak pomáhá dokreslit atmosféru
zmateného odchodu z místa.
Předěl v polovině básně je podpořen i zkrácením strofy ze čtyř veršů na tři.
Uspořádáním strof báseň připomíná sonet, nedodržuje však rýmová schémata pro
tuto formu typická v evropských literaturách. Pro petrarkovský sonet je zároveň
typický zvrat v básni, nesený devátým veršem, což můžeme nalézt i v této básni.
Rytmus je tu využit pro nastolení opozic uspořádanost x chaotičnost, klid x spěch,
které se promítají i do obsahové roviny.
Významonosné jsou i změny v rytmu v jinak poměrně pravidelně uspořádané
básni „Kdo jsem“ (Wo shi shei 我是誰), která byla citována v předchozí kapitole
o architektonické kráse. V básni je vysledovatelný vzor rozmístění stop, což je
u tohoto autora typické pro reflexivní básně, jako je toto zamyšlení se nad sebou
samým. Básník se však vzoru nedrží důsledně po celou báseň (vzor se opakuje ve
verších 1–6, 9, 13–16, 18, 20–23, 27, 28 a 30). Střídají se zde opět krátké
devítiznakové a dlouhé desetiznakové verše, přičemž v krátkých verších nalézáme
tři stopy o dvou znacích a jednou tříznakovou a v dlouhých dvě stopy o dvou
znacích a dvě tříznakové. Přestože tato báseň pracuje s formou spíše volněji,
můžeme i zde nalézt určité významotvorné tendence. Místa, kde se básník odklání
od jinde dodržovaných pravidel, jsou často výrazně emotivně zabarvená. Tak je
tomu např. ve verších 7–8, v nichž nalézáme přímé oslovení boha i zvolání, které
vidíme i ve verši 25. Zároveň však básník formu porušuje i na místech, která takto
silně zabarvena nejsou, v tomto případě je tedy možné hovořit jen o určitém
sklonu básně, a ne o striktním pravidle.

3.1.2.1.2
lyrice

Pravidelné rozmístění stop v reflexivní a přírodní
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Pravidelné rozmístění stop, a tedy i pravidelný rytmus, se nejčastěji objevuje
v reflexivních a přírodních básních. Pravidelností se básník snaží navodit
uvolněnou, poklidnou atmosféru, která je prostá zvratů a překvapení a má spíše
kontemplativní charakter. Básně jsou melancholické a city v nich nejsou bouřlivé,
jako je tomu například v básních s milostnou tematikou, které naopak často volí
nepravidelný rytmus.
O navození poklidné atmosféry se snaží například báseň „Noční píseň o tom, jak
pluji na loďce“ (Yao chuan ye ge 搖船夜歌):
1 今夜 / 風靜 / 不掀起 / 微波，

Dnes v noci jemný větřík ani nezčeřil hladinu,

2 小星 / 點亮 / 我的 / 桅杆，

hvězdičky osvětlují můj stěžeň,

3 我要 / 撐進 / 銀流的 / 天河，

chtěl bych se odpíchnout až k stříbroproudé Mléčné dráze,

4 新月 / 張開 / 一片 / 風帆﹔

srpek měsíce rozvine plachtu;

5 讓我 / 合上了 / 我的 / 眼睛，

nechá mě zavřít oči,

6 聽我 / 搖起 / 兩隻 / 輕槳---

poslouchat jemný zvuk zvedajících se pádel---

7 那水聲 / ，分明是 / 我的心，

to šplouchání je jistě mé srdce,

8 在黑暗裡 / 輕輕的響﹔

v temnotě lehounce znějící;

9 吩咐你 / ：天亮 / 飛的 / 烏鴉， řeknu ti: vráno letící za rozbřesku,
10 別打 / 我的 / 船頭 / 掠過﹔

ne abys narazila do mé přídě, až budeš prolétat;

11 藍的星 / ，騰起了 / 又落下， modrá hvězda, vznesla se, a pak se propadla,
12 等我唱 / 搖船的 / 夜歌。

čeká, až zazpívám noční píseň o plutí v loďce.

V básni se pravidelně střídají dlouhé devítiznakové a krátké osmiznakové verše.
Ve velké části básně je dodrženo pravidlo čtyř stop na verš, přičemž krátké verše
jsou rozděleny do čtyř stop o dvou znacích, v dlouhých verších se pak místo jedné
stopy dvouznakové objevuje tříznaková. Toto pravidlo je porušeno ve verších 7, 8,
11 a 12, v nichž stopy získávají delší rozměr.

Relativní pravidelnost stop a tím i rytmu, jakou vidíme v této básni, se v Chen
Mengjiaových básních objevuje poměrně zřídka. Pravidelné střídání rytmických
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celků je tu podpořeno obrazy, které také evokují pravidelnost – zvuk pádel
dopadajících na vodní hladinu (verš 6), propojený s tepem básníkova srdce (verš
7). Pravidelný rytmus zároveň může připomínat tikot hodin a s ním nezadržitelné
uplývání času, které je také důležitým tématem této básně – zatímco báseň začíná
za noci plné hvězd, v 9. verši se již hlásí ke slovu rozbřesk. Za básníkova
rozjímání tak uběhla celá noc.

Jak již bylo řečeno výše, kromě výrazně meditativních básní, jako je báseň
předchozí, se pravidelný rytmus objevuje také v reflexivních básních, v nichž je
výrazná složka přírodního námětu. Příkladem je např. již zmíněná báseň „Na
hory Ťiao-šan se dívám zvečera“, v níž se verše (s výjimkou 1. a 4. verše) skládají
z dvou krátkých stop složených ze dvou znaků a z jedné dlouhé, tříznakové.
Pravidelnost nalezneme i v básni „Lesní cestička do kláštera na hoře Zpívajících
kohoutů“ (Jimingsi de yelu 雞鳴寺的野路) (1933):
1 这是 / 一条 / 往天上的路

Tohle je cestička vedoucí do nebe,

2 夹着 / 两行 / 撑天的 / 古树；

vklíněná mezi dvě řady starých stromů, které drží nebesa:

3

烟样的 / 乌鸦 / 在高天飞，

kouři podobná vrána se vznáší na vysokém nebi,

4

钟声 / 幽幽 / 向着 / 北风追;

zvuk zvonu se ztrácí v dálce nesen severním větrem;

5 我要去 / ，到那 / 白云 / 层里， chci tam jít, až k bílým oblakům,
6 那儿是 / 苍空 / ，不是 / 平地。 tam je modrá obloha, a ne rovná zem.

7 大海 / ，我看见 / 你的 / 边岸， Moře, viděl jsem tvé břehy,
8 山 / ，我站 / 在你 / 峰头 / 呼喊; hory, na vašich vrcholcích jsem si zakřičel,
9

劫风 / 吹没 / 千载的 / 城廓，

větrné bouře již pohřbily i velikost tisíciletých měst,

10

何处 / 再有 / 凤毛 / 与麟角？

kde by tu zas mohlo být fénixovo peří a roh čchi-lina?

11 我要去 / ，到那 / 白云 / 层里， Chci tam jít, až k bílým oblakům,
12 那儿是 / 苍空 / ，不是 / 平地。 Tam je modrá obloha, a ne rovná zem.

Báseň, odkazující ke konkrétnímu klášteru v čínském městě Nanjing 南 京 ,
vzdáleně připomíná buddhisticky laděné básně tangského básníka Wang Weie 王
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維, konkrétně báseň „Na návštěvě v Klášteře nashromážděných vůní“ (Guo Xiang
ji si 過 香 積 寺 ). Objevuje se zde mnoho podobných motivů – od ústředního
motivu putování k buddhistickému klášteru, po staré stromy, oblaka či zvuk
zvonu, znějící zdálky. Buddhistické ladění je podpořeno i volbou buddhistické
slovní zásoby, jako je například spojení „větrné bouře“ (jie feng 劫風), jež podle
buddhistické tradice patří mezi větrné pohromy.132 S tradicí propojuje tuto báseň
i narážka na čchi-lina, bájné zvíře, které v tradiční Číně bylo spojováno
s moudrostí, štěstím a moudrými muži, konkrétně pak s Konfuciem.133 Stejně jako
ve Wang Weiově básni se i zde mluví o „nalézání smyslu života vyjádřené skrze
přírodní scenérii“.134 Básník zde od popisu přírody, kterou putuje, přechází
k obecnějším myšlenkám o běhu a stavu světa a vyjadřuje touhu se od něj oprostit
a vystoupat „až k bílým oblakům“.

Z hlediska stop je báseň tvořena pravidelně, každý z veršů (kromě verše 1, 3
a částečně i 8) je složen ze čtyř stop, z nichž tři jsou krátké a jedna dlouhá. Bez
zvratů plynoucí rytmus posiluje poklidnou atmosféru, v níž se básník noří
v okolní krajinu i sám v sebe, dochází u něj ke ztišení a zklidnění duše. K této
atmosféře přispívá i výrazné opakování, které se vyskytuje v básni, jež čtenáře
pobízí k pomalému čtení, které nespěchá vpřed, ale navrací se k předchozím
částem básně a sdělení básní utváří a přetváří v porovnávání veršů mezi sebou.

Můžeme tedy říci, že mezi básněmi, dodržujícími pravidelný či relativně
pravidelný rytmus, výrazně převažuje reflexivní lyrika (výše zmíněná báseň „Kdo
jsem“, dále např. „Odpověď Xu Zhimoovi“) a přírodní lyrika či spojení obou
těchto kategorií („Na hory Ťiao-šan se dívám zvečera“, „Lesní cestička do
kláštera na hoře Zpívajících kohoutů“, „Rosa v brzkém ránu“, „Noční píseň o tom,
jak pluji na loďce“). Pravidelný rytmus tedy pomáhá evokovat poklidnou
atmosféru rozjímání a meditace.
132
133
134

Podle tradice existují tři druhy přírodních katastrof, a to způsobené vodou, větrem a ohněm.
LOMOVÁ O., SLUPSKI Z. (2006). Úvod do dějin čínského písemnictví I: Dynastie Shang až
období Válčících států. Praha: Karolinum, s. 57.
LOMOVÁ O. (1999). Poselství krajiny: obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje.
Praha: DharmaGaia, s. 123.
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3.1.2.1.3
básních

Nepravidelné rozmístění stop v milostných

Na rozdíl od přírodních a meditativních básní se básně milostné vyznačují výrazně
nepravidelným rozmístěním stop. Příkladem je milostná báseň „Dívám se, jak
přicházíš“ (Wo wangzhe ni lai 我望著你來) (1931):

Dívám se, jak přicházíš!

我望著 / 你來!
趁著 / 一陣 / 芙蓉香的 / 輕風,
吹動 / 你的 / 秀發 / 飄飄的 / 飛，
西邊的 / 雲彩 / 露一色 / 透紅。
不要遲 / ！我為你 / 安排 / 翡翠
聯成的 / 小橋 / ，點亮 / 千萬盞
珍珠 / 似的 / 明燈 / ：你要 / 輕輕
撩起 / 衣裙 / ,點著 / 你的 / 腳尖
從一 / 盤盤 / 綠荷葉的 / 上頂
悄悄地來 / ，不許 / 驚散 / 一顆
晶圓的 / 水珠 / 。我歡喜 / 看見
你從 / 哪裡來 / ：紅紅的 / 燈火,
隱在 / 白楊林中的 / 小星點。

Lehký vánek využil ibiškové vůně
a fouká do tvých nádherných vlasů, až poletují,
mraky na západě všechny zrůžověly.
Pospěš si! Připravil jsem pro tebe ledňáčkový
propojující mostek, zapálil mnoho lamp
připomínajících malé perličky: musíš opatrně
nadzvednout sukni, po špičkách potichu sestoupit
z vrcholku zmítajícího se zeleného listu
lotosu, nesmíš vyplašit zářivou
kulatou kapku. Rád se dívám,
jak odtamtud přicházíš: červené světlo,
hvězdička skrytá v háji topolů.

我望著 / 你來！

Dívám se, jak přicházíš!

Stopy jsou zde ve své délce výrazně různorodé, mají od jedné do pěti slabik,
zároveň jsou velmi nepravidelně uspořádané. Báseň, z níž zde citujeme pouze
první ze dvou strof, je opěvováním ženy, jejíž krása se odráží v krajině okolo ní.
Celou básní prostupují silné milostné city, které jsou ještě zdůrazněny
nepravidelným rytmem, evokujícím vášnivost, rozkolísanost

či impulzivnost.

Podobně nepravidelný rytmus spatřujeme v mnoha Chen Mengjiaových
milostných básních, jako je například „Vzdálené milé“ (Ji wanlidong de qinren 寄
萬裡洞的親人 ) (1930), „Tys vždycky“ (Jinguan ni 盡管你) (1929), „Báseň třetí,
noc“ (San, ye 三、夜) (1929), „Zase tě uvidět“ (Zai kanjian ni 再看見你) (1930)
či „Na kolejích“ (Tielushang 鐵路上) (1928).
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3.1.2.2

Rým

Podle Wang Liho (1979: 899–902) se rýmy v moderních básních dělí především
na „bohaté“ rýmy (fu yun 富韻) a „chudé“ rýmy (pin yun 貧韻). Tvrdí, že v nové
básni funguje rým podobně jako v anglické poezii, pokud bychom přepsali čínské
znaky do latinky, mohli bychom uplatnit stejná pravidla. Měly by se tedy
shodovat poslední samohlásky posledního slova ve verši, v případě, že je tato
samohláska součástí dvojhlásky, tak je nutné, aby se shodoval celá dvojhláska.
Pokud po závěrečné samohlásce následuje ještě souhláska (nebo více souhlásek),
je nutné, aby i ta byla identická. Rozdíl oproti anglickému rýmu vidí Wang Li
v nepřítomnosti optického rýmu a zároveň v nutnosti shody tónů v bohatých
rýmech.
„Chudé“ rýmy pak porušují některé z těchto pravidel. Patří mezi ně například
asonance (xie yin 協 音 ), která nerozlišuje dvě různé finály končící nosovkou,
spojuje tedy např. finály -an a ang, -en a -eng a podobně.
Přestože byla v tradiční poezii nutnost rýmovat ve stejném tónu neopomenutelná
a i Wang Li uvádí, že bohatý rým se musí v tónu shodovat, zdá se, že moderní
básníci tento aspekt zcela vypouští a dokonce se mu nevěnují ani ve své teorii, kde
je zaujala zcela jiná témata (například rýmování v dialektu). Z jejich básní,
konkrétně z básní analyzovaného Chen Mengjiaa, vyplývá, že při vytváření rýmu
velmi zřídka využívají stejné tóny, rýmy se tak shodují pouze subfinálou bez
přihlédnutí k tónu. V opomíjení tohoto aspektu můžeme patrně vidět vliv prozódie
evropské poezie, která vzhledem k absenci tónů tohoto prostředku přirozeně
nevyužívala.
Chen Mengjia využívá rýmy ve většině svých básní, často však velmi uvolněně
a nepravidelně. Jeho rýmy také málokdy spadají do kategorie „bohatých“, protože
v mnoha případech nesplňují požadavek na identičnost tónu. Častý je u něj
průběžný rým, který je pravděpodobně ozvukem tradiční poezie, kde se tento druh
rýmu využíval.
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3.1.2.2.1

Rým jako metafora

Podle Jiřího Levého (1966: 138) je rým za běžných okolností indexem, 135 pokud
se však sejde s obsahem básně, může spojit dvě rýmující se slova, která se pak
svým způsobem stávají metaforou. Při interpretaci básně pak musíme brát v úvahu
i tento vztah, navázaný mezi různými verši.
Rým objevující se ve volném verši je často nepravidelně rozmístěn, čímž je
„podstatně oslabena delimitační a rytmická funkce rýmu a naopak zdůrazněna
jeho sémantická stránka“.136 Tak tomu je například v již zmíněné básni „Noční
píseň o tom, jak pluji na loďce“. Bohatý rým, v němž se shoduje finála i tón obou
slabik, se zde objevuje pouze dvakrát a vždy zdůrazňuje spojení již sémanticky
propojených slov. V prvním případě je to stěžeň (wéigān 桅 杆 ) a plachetnice
(fēngfān 風 帆 , v druhém pádla (jiǎng 槳 ) a slovesa znít (xiǎng 響 ). V druhém
případě jde o propojení vycházející z kontextu – strofa, v níž se tento rým
vyskytuje, mluví o zvuku pádel a přirovnává ho k zvuku tlukoucího srdce, rým
pak toto propojení zdůrazňuje.
Významonosné rýmy se však propojují i v básních, v nichž se rým objevuje
častěji. V určitých případech například podporuje přirovnání, které je obsaženo
v básni. Tak je tomu například v básni „Západní hory“, v níž nacházíme verše
今夜遠遠的駱駝鈴，

...že dnešní noci vzdálený velbloudí zvoneček

jīnyè yuǎnyuǎn de luòtuo líng
在十七的月下，象星？

pod sedmnáctým měsícem, je jako hvězda?

zài shíqī de yuèxià, xiàng xīng?

Opět zde však nejde o bohatý rým, jelikož se rozcházejí tóny rýmové dvojice.
Podobné propojení se objevuje i v básni „Vzdálené milé“ (Ji wanlidong de qinren
寄萬裡洞的親人) (1930), která končí verši

135

136

Pojem zavedený Ch. S. Peircem. Index je „znak vztahující se k objektu, který denotuje tak, že
je tímto objektem opravdu ovlivněn“. Podle Jiřího Levého je rým za běžných okolností
indexem, protože nám jen říká, že text máme vnímat jako poezii.
IBRAHIM R., PLECHÁČ P., ŘÍHA J. (2013). Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, s.78–
79.
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你記得罷！每夜望一望東方的星，Přece si pamatuješ! Večer co večer hledíš na hvězdy na
východě,
Nǐ jìde ba! Měiyè wàng yī wàng dōngfāng de xīng,
千萬裡外星子下也有一雙眼睛。 pod nekonečně vzdálenými hvězdami je jeden pár očí.
qiānwàn lǐwài xīngzǐxià yě yǒu yī shuāng yǎnjing.

Spojením očí a hvězd básník dosahuje vizuálně zajímavé představy a zároveň tím
zdůrazňuje vzdálenost lyrického subjektu od oněch očí, které jsou zde
synekdochou pro „vzdálenou milou“.
Zatímco v předchozích případech byla rýmem sdružována slova, která k sobě
měla sémanticky blízko a rýmem došlo jen k posílení tohoto vztahu, v Chen
Mengjiaových básních se objevují i rýmové dvojice, jejichž význam je na první
pohled neslučitelný, dostává však hlubší význam v kontextu celé básně. Tak je
tomu v případě již citované básně „Jen trocha dýmu“, v níž se objevuje dvojice
nebesa (tiān 天) a kouř (yān 烟). Báseň mluví o marnosti a nevyhnutelné proměně
všech věcí, jak lidských, tak nebeských, v „trochu dýmu“ (qīngyān 輕 煙 ).
Zmíněná rýmová dvojice pak tuto proměnu ještě více zdůrazňuje. Podobný vztah
je pak i mezi slovy travička (xiǎocǎo 小草 ) a uschnout (kūdiào 枯掉 ). V tomto
případě jde o chudý rým, protože se zde neshoduje tón, přesto je zde ve zvukové
rovině vytvořen vztah, který podporuje vyznění celé básně. Básník zde pozoruje
přírodu a obdivuje její zákonitosti, jejichž si přeje být součástí.

3.1.2.2.2

Změna v rýmování

Jak již bylo řečeno, Chen Mengjia často ve svých básních používá průběžného
rýmování, rým ovšem po několika verších mění. Změna rýmu s sebou často nese
i změnu významu, jak tomu bylo i v tradičních básních ve starém stylu (guti shi
古體詩 ), v nichž „úsek s odlišným rýmem bývá často uzavřeným významovým
celkem“.137 Je tedy možné, že se Chen Mengjia částečně inspiroval praxí
tradičních čínských básní. Změna v rýmu u něj často upozorňuje na jiný pohled či
emoci, která se v tu chvíli v básni objeví, nebo nás upozorňuje na nové téma
v básni. Rýmy stejné či podobné kategorie tak mohou propojit dvě strofy nebo
137

LOMOVÁ O. (1995). Čítanka tangské poezie. Praha: Karolinum, s. 23.

72

naopak vytvořit předěl v rámci jedné strofy. Výrazné je toto využití například
v básni „Báseň třetí, noc“ (San, ye 三、夜) (1929):138

1 我頂愛沒有星那時的昏暗，(àn)

Nejradši mám tmu bez hvězd,

2 沒有月亮的影子爬山欄杆﹔(gǎn)

stín měsíce nestoupá po zábradlí,

3 姑娘，這時候快躡進著門檻，(kǎn)

dívko, teď rychle po špičkách překroč práh,

4 悄悄的挨近我可不要慌張，(zhāng)

potichoučku pojď blíž, já se nevyděsím,

5 讓黑暗裡擁抱著隻露出心坎。(kǎn)

ať až se obejmeme se ukáže jen hloubka našich srdcí.

6 挂著你流出的眼淚不許揩干，(gān)

Jen plač, nemusíš si stírat slzy,

7 透過那一層小青天朝我看﹔(kàn)

dívám se skrz pošmourné nastávající ráno;

8 姑娘，你膽小，這時候你該敢，(gǎn)

dívko, ty nemáš kuráž, tentokrát se ale musíš odvážit,

9 說出那一句話，從你的心坎--- (kǎn)

vyslov tu větu, z hloubi srdce---

10 沒有人聽見也沒有人偷看。(kàn)

Nikdo to neslyší, nikdo se nedívá.

11 乘著太陽還徘徊在山的背后，(hòu)

Využij toho, že slunce ještě váhá za horami,

12 門前瞌睡著那條偷懶的狗，(gǒu)

před dveřmi polehává lenošivý pes,

13 姑娘你快走，丟下你的心走，(zǒu)

dívko, rychle odejdi, nech tu své srdce a jdi,

14 不要記得這件事像不曾有，(yǒu)

zapomeň na to, jako by se to nikdy nestalo,

15 好比一場夢。----你多喝了酒。(jiǔ)

Jako by to byl sen – příliš jsi pila.

V prvních dvou strofách končí veškeré rýmy na finálu -an (výjimku tvoří rým v 4.
verši, který končí finálou -ang, ta s finálou -ang podle Wang Liho systému vytváří
asonanci). Rýmy se opět neshodují v tónu, což je však u tohoto básníka časté,
přesto se tu objevují určité tendence rýmovat ve stejném tónu, jak vidíme např. ve
třetí sloce, kde jsou téměř všechny rýmující se slabiky ve třetím tónu. Předěl
přichází v závěrečné třetí sloce, jejíž rýmy končí finálou -ou (opět v různých
tónech), opět s výjimkou jednoho verše (verš 15), který končí finálou -iu. Změna
138

V následujících básních je pro lepší názornost vždy na konci verše v pinyinu rýmující se
slabika.
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rýmu zde kopíruje i změnu na sémantické rovině básně. V prvních dvou strofách
básník přemlouvá dívku, aby k němu přišla, vábí ji a přesvědčuje ji, aby se
vyznala ze svých citů. V třetí strofě ji však s nastupujícím rozbřeskem od sebe
odhání a doporučuje ji, aby zapomněla. Změna v rýmu tu tak pomáhá čtenáři
výrazněji si uvědomit významovou změnu, která v básni nastala.
Podobnou změnu, tentokrát však uprostřed strofy, nalézáme i v básni „Tys
vždycky“ (Ni jinguan 你盡管) (1929)：
1 你盡管怨恨
2

(hèn)

Tys vždycky nesnášela
nesnášela mou bláznivou svobodomyslnost.

怨恨我癲狂的放任。(rèn)

3 我沒有美麗，沒有天分，(fèn)

Nemám krásu, nemám talent,

4 隻是這樣窮困的一身。(shēn)

mám jen tohle nuzné tělo.

5 我遺棄幸福，自尋憂悶，(mèn)

Opustil jsem štěstí, hledám melancholii,

6 自己關上了快樂的門。(mén)

zavřel jsem před radostí dveře.

7 我隻是容忍

Já jen snáším

8

(rěn)

snáším tvou bezelstnou nenávist.

容忍你無邪的怨恨。(hèn)

9 但我有個妄想：當生命 (mìng)

Mám však jedno marné přání: až tento život

10 走盡了，我閉上了眼睛 —

dojde ke konci, až zavřu oči-----

(jing)

11 那時候你會說你愛我，(wǒ)

pokud tehdy řekneš, že mě miluješ,

12 這一生便不曾虛度過。 (guò)

pak jsem tenhle život neprožil nadarmo.

Až do osmého verše končí veškeré rýmy na finálu -en, přestože opět v různých
tónech. V devátém verši přichází změna – další dva verše se rýmují sdruženým
rýmem s finálou -ing, poslední dva se pak nerýmují vůbec. Změna je opět
i významová – do osmého verše je v básni zmíněna nenávist, kterou k němu
oslovená žena cítí, a její důvody, básníkova ošklivost a nenadanost. V devátém

74

verši však popis reality přechází v přání a básníkův sen o tom, že ho žena ve
skutečnosti miluje. Oddělení reality od přání je pak zdůrazněno změnou
rýmování.
Změny v rýmování, které signalizují změnu v samotném významu básně, se
objevují i v básni „Divoká husa“, v níž značí změnu tématu (v prvních dvou
částečně rýmovaných strofách se básník soustředí na divokou husu, kterou
obdivuje, ve třetí strofě se s ní pak ztotožňuje). Se změnou v rýmování se pracuje
i v již výše analyzované básni „Brzké ráno rosy“, v níž doplňuje rytmickou
i významovou změnu v polovině básně.

3.2

Rao Mengkan

3.2.1 Architektonická krása básní

3.2.1.1

Opakování jako strukturní prvek básní

Rao Mengkan při strukturování svých básní často využívá prostředku opakování
a variací, a to v různých podobách. V průběhu básně opakuje a variuje celé verše,
fráze či slova, často také zopakuje slovo z konce jednoho verše na začátku
druhého (xianwei die 啣尾疊), využívá i opakování jednotlivých hlásek, ať už ve
formě aliterace (shuangsheng 雙聲) či asonance (dieyun 疊韻).
Opakování v různých podobách je výraznou součástí poezie obecně a v raných
obdobích šlo pravděpodobně především o způsob, jak bylo možné si lépe
zapamatovat orálně předávanou literaturu.139 V západní literatuře tuto teorii na
příkladech Homéra rozpracoval Milman Parry,140 zdá se však, že teorii je možné
139
140

SUN Cecile Chu-chin (2011). The Poetics of Repetition in English and Chinese lyric poetry.
Chicago; London: University of Chicago Press, s. 34.
Milman Parry (1902-1935) ve své práci ukázal, že Homér ve svém díle používá tzv. formule ustálená spojení, která určité významy vyjadřovala na stejném metrickém základě, proto
mohla být pohotově použita v básni. Tyto formule pak básníkům pomáhali improvizovat
přednášené básně.
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vztáhnout i na čínskou literaturu, v níž se v raných dobách převážně ústně
předávané literatury také často objevuje využívání opakování v mnoha podobách,
jak je možné vidět na příkladu Knihy písní (Shijing 詩經), v níž je nápadná četnost
refrénů, opakování, variací i zvukomalebných slov.141 V evropském prostředí pak
na tuto tradici navázal romantismus, který využíval mnohých prvků lidové
literatury a jehož myšlenky do značné míry přejímají intelektuálové Májového
hnutí, jak jsme uváděli v kapitole 1.2.2.3, a kteří lidovou literaturu vnímají
především jako nositelku autenticity, pravdivosti, emancipace utlačovaných
a „duše národa“.
Kromě snahy navázat spojení s autentickou podstatou lidstva prostřednictvím
napodobování lidové poezie však existují i další důvody, proč básníci opakování
často využívají a proč se stalo základním prvkem poezie. Cecile Chu-chin Sun
(2001, s. 58–62) porovnává starou anglickou a čínskou literaturu 142 a ukazuje, že
opakování, ať už ve zvukové či významové rovině, je jedním z nejvýraznějších
prvků básně. Funkcí opakování pak vidí několik. Díky opakování jsou podle ní
propojeny jednotlivé části básně, které na sebe navzájem odkazují, není tedy
možné báseň číst lineárně, ale čtenář se musí neustále vracet a stále se točí okolo
jedné hlavní emoce, která bývá často v básni obsažena. Zároveň je také takto
možné dávat stejná slova do různých souvislostí a zprostředkovávat tak různé
pohledy na ně. V neposlední řadě pak opakování slouží jako zdůraznění.
Rao Mengkan využívá opakování jako prostředek k dosažení mnoha z výše
zmíněných účinků, nejčastěji se však tímto způsobem snaží přiblížit lidové
slovesnosti a také pomocí tohoto prostředku staví jednotlivá opakovaná slova do
různých významových kontextů.

3.2.1.1.1

141
142

Napodobení lidové slovesnosti

LOMOVÁ O., SLUPSKI Z. (2006). Úvod do dějin čínského písemnictví I: Dynastie Shang až
období Válčících států. Praha: Karolinum, s. 37.
Zabývá se především básněmi z Knihy písní, básněmi yuefu a ci, vyhýbá se básním shi, které
mají výrazně jiná pravidla a opakování se v nich příliš nevyskytuje.
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Výrazné prvky lidové poezie, především opakování, můžeme spatřit v básni „Byl
jeden starý kůň“ (You yi zhi laoma 有一隻老馬) (1928):
Byl jeden starý kůň, byl jeden starý kůň,

有一支老馬，有一支老馬，
它真數不盡一生立過的戰功：

během života bojoval v nespočetných bitvách:
A ten kůň, a ten kůň,

這一支老馬，這一支老馬，
怪可憐的，你瞧，倒在風雪當中,

tak ubohý, podívej, klesl ve vichru a sněhu,
není člověka, který by ho politoval, není

沒有人憐惜，沒有人憐惜，

člověka, který by ho politoval
隻那同情的餓鷹在空中周旋。

jen ten soucitný hladový dravec nad ním krouží ve
vzduchu krouží.
Nemluv o soucitu, nemluv o soucitu,

別提起憐惜，別提起憐惜，
當年在春風裡他也晃過雕鞍。

letos v jarním větru ještě i on se skvěl vyřezávaným
sedlem.
Jako padající hvězda, jako padající hvězda,

像流星似的，像流星似的，
他黑夜裡還沖過千裡的營寨。

černou nocí na tisíce mil prorážel vojenská ležení.
Jako padající hvězda, ta padající hvězda,

像流星似的，那流星似的，
一縷英魂如今卻隕減了光彩。

svit odvážné duše dnes pohasl.
Dlouze zařehtá, jen jednou dlouze zařehtá,

發一聲長嘯，隻一聲長嘯，
它便永遠消失在這一剎那間。

a pak navždy zmizí v tomto okamžiku.
Dlouze zařehtá a toto dlouhé řehtání

發一聲長嘯，也是這長嘯，
喚起了當年他戰陣上的威嚴﹔

přineslo přivolalo zpět velkolepost doby, kdy byl ve
válce.
Jako trám se láme, jako trám se láme,

像棟梁摧折，像棟梁摧折，
你看那紛紛的盔甲應著聲倒﹔

podívej, ten zvuk mnoha mašírujících brnění ustal;
jako trám se láme, jako trám se láme,

像棟梁摧折，像棟梁摧折，
你再看命運這回起著它摔跤。

podívej, osud ho pozvedl, a pak ho nechal padnout.
Byl jeden starý kůň, byl jeden starý kůň,

有一支老馬，有一支老馬，
它真數不盡一生立過的戰功：

během života se vyznamenal v nespočetných bitvách:
A ten kůň, a ten kůň,

這一支老馬，這一支老馬，
怪可憐的，你瞧，倒在風雪當中。

tak ubohý, podívej, zhroutil se ve vichru a sněhu.
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Vliv lidové poezie je zde velmi zřetelný. Po formální stránce se to projevuje
častým opakováním, variacemi a refrény, po obsahové stránce využívá tradiční
téma války, utrpení a smrti, jako to známe například z Knihy písní143144 či z písní
yuefu 樂 府 .145 Emoce jsou zde výrazné, působivé a zároveň velmi jednoduché
a přímočaré, což je opět v souladu s představou, jakou si moderní čínští
intelektuálové vytvořili o lidové poezii. Skrze autentické a silné emoce může
básník předávat „nezkreslenou“, nevyumělkovanou realitu, která podle jejich
přesvědčení není svázaná rigidností pozdějšího konfuciánství. Zároveň se zde
objevuje téma, které bylo opět pro generaci Májové hnutí v představách spjaté
s lidovou poezií – tematizování utlačovaných hlasů. Intelektuálové Májového
hnutí byli přesvědčení, že utlačovaní, tedy různé neprivilegované skupiny, např.
ženy, trpěli po mnohá staletí pod systémem postaveným na konfuciánské morálce,
v lidových písních se však dále ozýval jejich svobodný hlas. 146 I v této básni
vidíme soucit s těmi, kteří jsou nuceni sloužit, nemohou se vzepřít a navzdory
svým zásluhám hynou v osamění a bez ocenění, odhozeni ve chvíli, kdy už nejsou
potřební. Téma soucitu se pak v básni objevuje několikrát, ale vždy jenom ve své
negativní formě – ve druhé sloce „není člověka, který by ho politoval“, „nemluv
o soucitu“, či dokonce poněkud cynicky v podobě „soucitného hladového dravce“,
který se jediný zajímá o osud koně, ale pouze proto, že z něj bude mít vlastní
prospěch.
V souladu s myšlenkami Májového hnutí je tu pojato i téma boje, války
a hrdinství. Všechna tato témata jsou líčena v pozitivním slova smyslu, doba, kdy
kůň bojoval, je líčena jako jeho nejslavnější a nejvelkolepější. Toto jsou podle
intelektuálů Májového hnutí také atributy úspěšného moderního člověka a úspěšné
moderní společnosti, která je aktivní, dravá a schopná úspěšně se druhým postavit
v bitvě.147
143
144

145
146
147

LOMOVÁ O., SLUPSKI Z. (2006). Úvod do dějin čínského písemnictví I: Dynastie Shang až
období Válčících států. Praha: Karolinum, s 34–35.
Lidový původ Knihy písní je problematický, nicméně básníci ve 20. století četli Knihu písní
právě tímto způsobem. Totéž platí o žánru yuefu, který se v předmoderní době pěstoval hojně
jako umělá poezie.
CAI Zong-qi (ed.) (2008). „Shi poetry: Music Bureau Poems (Yuefu)“. In: How to Read
Chinese poetry. New York: Columbia University Press, s. 84–85.
LEE Haiyan (2005). Tears That Crumbled the Great Wall: The Archaeology of Feeling in the
May Fourth Folklore Movement. In: The Journal of Asian Studies 64/1, s. 36.
SHIH Shu-mei (2001). „Time, Modernism, and Cultural Power: Local Constructions.“ In: The
Lure of the Modern: Writing Modernism in Semicolonial China 1917-1937. Berkeley:
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Prvky lidové poezie jsou patrné i v další básni „Přivolávání duše“ (Zhao hun 招
魂) (1930):

---弔亡友楊子惠---

來，你不要遲疑，
趁此刻雞還沒有啼﹔

Památce přítele Yang Zihuie

Přijď, neváhej,
využij toho, že kohouti ještě nekokrhají;

你瞧遠遠一點燈光，

sleduj trochu světla v dálce,

漁火似的一暗一亮---

jak rybářské ohně poblikává---

那燈下是我在等你。

Pod tím světlem na tebe budu čekat.

來，你不要遲疑!

Přijď, neváhej!

來，為什麼徘徊?

Přijď, proč se ještě rozmýšlíš?

我泡一壺茶等你來。
你看這一隻隻白鶴，

Zaliji konvičku čaje a čekám na tebe.
Podívej, ti bílí jeřábi jeden vedle druhého,

一隻隻在壺上飛著，

jeden vedle druhého létají nad konvicí,

是不是往日的安排?

copak to nebylo už dávno ustanoveno?

來，為什麼徘徊?

來，用不著猶夷﹔

Přijď, proč se ještě rozmýšlíš?

Přijď, není proč otálet;

趁我在發愣沒想起，

využij toho, že jsem omráčen a nepřemýšlím,

你隻管輕輕的進來，

o nic jiného se nestarej, jen potichoučku vstup,

像落葉飄下了庭階，

jako spadlý list, snášející se na schůdky ve dvoře,

冷不防給我個驚喜。

který mě příjemně zaskočí.

來，用不著猶夷!

Přijď, není proč otálet!

University of California Press, s. 54.
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V básni se objevuje variující se refrén vždy na začátku a na konci strofy a je vždy
graficky oddělen odsazením. Refrén opět navozuje zdání lidovosti, která zde může
být spojena se snahou o autentické vyjádření citů. Báseň je věnována památce
zemřelého přítele Yang Zihuie a je vyjádřením lítosti a touhou po opětovném
shledání, lidovost zde tedy může být prostředkem, jak vyjádřit své vlastní ryzí
city. Báseň také zjevně odkazuje na stejnojmennou skladby „Přivolávání duše“,
patřící do antologie Čchuské písně (Chuci 楚 辭 ) a připisované básníku Qu
Yuanovi 屈原 či jeho následovníku Song Yumu 宋玉.148 Uniklá duše podle tradice
patří Qu Yuanovi a šamanka ji láká zpět na svět – nejprve pomocí líčení
nebezpečí, která jí v záhrobí hrozí, poté pomocí slibů pozemských radostí, hostin,
krásných žen, přepychových sídel, které tu na ni čekají, pokud se vrátí. Popis
útrap i radostí je zde velmi okázalý, až excesivní. Oproti tomu lyrický subjekt Rao
Mengkanovy básně láká duši na mnohem všednější věci – rybářské ohně,
konvičku s čajem, ale především v tichosti čekajícího přítele, spřízněnou duši.
Oproti Čchuským písním je zde posun od okázalé nádhery vnějšku ke zklidnění
a hlubšímu prožití autentického okamžiku.

Ve 20. a 30. letech se začíná v odborné literatuře rozvíjet teorie o šamanských
kořenech Čchuských písní. V podobném duchu se může nést i inspirace Rao
Mengkana tímto dílem. Původní dílo i jeho autorská parafráze tak mohou být
vnímány jako magické zaklínadlo, které v dávné minulosti mohlo být součástí
rituálu a dnes v pozměněné podobě ukazuje performativní sílu slova a moc poezie,
která je schopná „čarovat slovy“.

K tradici odkazují i použité symboly, především pak motiv jeřába, který je
v čínské mytologii spojován s nesmrtelností. Méně výrazným odkazem je pak
spadlý list, unášený větrem. Ten může být interpretován jako známka podzimu,
který je v čínské literatuře tradiční připomínkou koloběhu života a melancholie ze
zániku a blízkosti smrti.149
148
149

Český překlad viz LOMOVÁ O., YEH Kuo-liang (2004). Ach běda, přeběda: oplakávání
mrtvých ve středověké Číně. Praha: DharmaGaia, s. 61–70
HO Chi-p‘eng (1995). „The Lament for Autumn: A Type of Time-Space Consciousness in the
Tradition of Chinese Literature.“ In: HUANG Chun-chieh, ZÜRCHER Erik (eds.). Time and
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3.2.1.1.2 Nové kontexty pro stejná slova, nové pohledy na
stejné emoce
Volání (1928)

呼喚
有一次我在白楊林中，
聽到親切的一呼喚﹔
那時月光正望著翁仲，
翁仲正望著我看。

再聽不到呼喚的聲音，
我吃了一驚，四面尋找:
翁仲隻是對月光出神，
月光隻對我冷笑。

Jednou jsem byl v topolovém lese,
zaslechl jsem laskavé volání:
v tu chvíli měsíc shlížel na Weng Zhonga,
Weng Zhong se díval na mě.
Už jsem pak nikdy neslyšel to volání,
překvapilo mě to, všude jsem hledal,
Weng Zhong hleděl uchváceně na měsíc,
měsíc se na mě chladně usmál.

Na malém prostoru dvoustrofé básně se objevuje výrazné opakování. Důležitá
slova z první strofy – „volání“ (huhuan 呼喚), „Weng Zhong“ ( 翁仲), „měsíc“
(dosl. měsíční světlo yue guang 月光), „já“ (wo 我) – se objevují i v druhé strofě,
ale v jiných, pozměněných souvislostech. Poslední tři subjekty, tedy Weng Zhong,
měsíc a já, tvoří zvláštní trojici, která mezi sebou interaguje a zároveň každá
z entit reprezentuje svoji pozici. Měsíc je nebeské těleso, tradičně spojované
s různými nesmrtelnými bytostmi, které ho obývají, tedy s bohyní Chang E 嫦娥
či nefritovým zajícem (yutu 玉兔) , v tradiční poezii zároveň implikuje osamělost
a noční bdění, způsobené trápením a starostmi – ať už je to touha opuštěné ženy
po nepřítomném muži, nebo úzkost muže pomýšlejícího na smrt či osobní
neúspěch. Weng Zhong byl podle legendy původně člověk, výjimečně silný muž,
který chránil své město před vpády barbarů a za jeho statečnost mu císař po jeho
smrti nechal udělat sochu.150 Při dalším vpádu si barbaři všimli sochy a zdálky ji
mylně považovali za živého muže, proto se stáhli a na město nezaútočili. Weng
Zhong se postupně proměnil v božstvo a jeho socha byla umisťována k vchodu do
hrobky, aby chránila před zlými duchy. Zajímavostí, která by zde v básni mohla
150

Space in Chinese Culture. Leiden: Brill, s. 343–361.
Tato legenda se rozšířila za dynastie Han 漢 (206 př.n.l. - 220 n.l.) a v průběhu doby se dále
rozvíjela. Byla oblíbeným námětem celé řady tangských básníků.
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hrát roli, je pak také anekdota, v níž se císař Qianlong (Qianlong di 乾隆帝) při
pohledu na sochu u hrobky zeptal učence císařské akademie Hanlin 翰林, jak se
socha nazývá, a učenec v odpovědi přehodil slabiky a z „Weng Zhong“ udělal
„Zhong Weng“. Poslední z trojice je pak „já“, lyrický subjekt, zastupující zde
lidskost a pozemskost. Ve trojici se tedy objevuje „nadpozemské a božské“,
„lidské“ a „polobožské“, zastoupené Weng Zhongem, který se proměnil z člověka
v boha a stojí tedy na půli cesty mezi lidským subjektem „já“ a nadpozemským
měsícem.
Zatímco v první strofě hledí měsíc na Weng Zhonga a ten hledí na lyrický subjekt
„já“, v druhé sloce se pohledy promění, což může na symbolické rovině
naznačovat změnu vztahů ve vesmíru a změnu sil. Subjekt „já“ je v druhé strofě
v přímém kontaktu s nadpozemským, které vůči němu projevuje emoce („chladně
se usmál“ lengxiao 冷 笑 ). Podpořit význam změny perspektivy a vztahů může
i uvedená anekdota z doby císaře Qianlonga, v níž byly prohozeny slabiky Weng
Zhongova jména.
Posledním proměňujícím se objektem je pak „volání“ (huhuan 呼 喚 ), které se
objevuje v první strofě jako něco libého, v druhé pak mizí a lyrický subjekt je tím
nepříjemně překvapen. Je tedy možné říci, že něco důležitého zmizelo a možná
v důsledku toho došlo k přeskládání vztahů ve vesmíru.
Opakování slov, na které je nahlíženo v průběhu básně z různé perspektivy,
můžeme vidět i v básni „Kopytník“ (Heng 蘅) (1930):

夢神問我有心事沒有，

Bohyně snů se mě zeptala, jestli mi něco leží na srdci,

我隨口答道 ”不會，不會！“

vyhrkl jsem „Ne, to ne!“

她對我搯出一面鏡子

Vytáhla zrcadlo a postavila ho proti mně,

裡面映出的分明是蘅。

v něm se zřetelně odrážel kopytník.

笑一笑她把鏡子收起，

S úsměvem si vzala zrcadlo zpět,
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我心裡好像打著鞦韆;

mé srdce se rozhoupalo jako houpačka;

正想問一問蘅的下落，

zrovna jsem se chtěl zeptat na ten kopytník,

不提防夢神已經杳然。

Bohyně snů však už bez upozornění zmizela.

Opět jako v předchozí básni se zde několik slov z první strofy opakuje ve strofě
druhé, konkrétně je to „Bohyně snů“ (Meng shen 夢 神 ), „srdce“ (xin 心 ),
„zrcadlo“ (jingzi 鏡 子 ), „vnitřek” (li 裡 ) a nejvýrazněji „kopytník” (heng 蘅 ).
Význam slov se však proměňuje podle toho, do jakého kontextu jsou v rámci
strofy zasazena, přičemž téměř všechna přechází do negace ve strofě druhé.
Bohyně snů, komunikující s lyrickým subjektem v první strofě, v druhé strofě
mizí; zrcadlo, nabídnuté v první strofě, je mu v druhé odebráno; kopytník se
v první strofě objevuje v zrcadle, v druhé ho však básník marně hledá, přičemž se
nemůže spolehnout ani na radu Bohyně. Mírně odlišně zde funguje „vnitřek“,
který mezi strofami propojuje vnitřek zrcadla (tedy zrcadlící se kopytník)
a vnitřek srdce.

Báseň je vystavěna kolem aluzí na Čchuské písně. Kopytník (heng 蘅, nebo také
duheng 杜蘅) je jedna z rostlin, kterou se Qu Yuan v básni Setkání s hořkostí (Li
Sao 離 騷 ) zdobí a která symbolizuje jeho mravní dokonalost. S různými
bohyněmi se zase setkává při svém nadpozemském putování a pokouší se s nimi
sblížit, ony jsou však nedosažitelné, podobně jako v této básni, kdy Bohyně snů
„bez upozornění zmizela“. Jaké zde tedy mohou mít odkazy na Qu Yuana
a Čchuské písně funkci?

Okolo postavy Qu Yuana vznikala od počátku bohatá mytologie, významy, které
na něj byly navázané, se však v průběhu staletí proměňovaly, či spíše se vrstvily
na sebe. Převažovalo však vnímání Qu Yuana jako „věrného ministra neblahého
osudu“,151 který nemohl snést úpadek svého státu a nemožnost naplnit svou
151
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období Válčících států. Praha: Karolinum, s. 116.
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konfuciánskou morální povinnost být platným rádcem svého panovníka
a zasloužit se o blaho státu.

Ve dvacátém století se tento mýtus začíná zásadně proměňovat. Laurence
Schneider (1994, s. 87–103) popisuje různé přístupy k tomuto mýtu a jeho
přizpůsobování se měnícím se ideologiím a realitě. Nově se formující se moderní
inteligence se začátkem století a především za Hnutí za novou kulturu snažila
zbavit dřívějších kulturních vzorů, jako byl Konfucius či Mencius, a hledala je
v různých kontrakulturách, vymezujících se proti dominantní ideologii. Qu Yuan
se tak stal rebel, stojící proti většinové společnosti, který je však schopný ji vést
kupředu, jak to viděl například Lu Xun, který „mluvil o Qu Yuanovi v kontextu
s potřebou Číny mít básníky destrukce a rebelie, geniální básníky, na kterých
závisí budoucí mír světa.“152 V dalších charakteristikách mýtu vytvořeného okolo
Qu Yuana pak převládala opozice Severu a Jihu, přičemž Qu Yuan a především
Čchuské písně obecně zde byli reprezentanty jižní kultury. Ta byla vnímána jako
odrážející svět a tužby obyčejných lidí, na rozdíl od severní kultury, považované
za aristokratickou. Současně byl Jih spojován s „dětskou imaginací“ a útěkem do
světa iluzí, v protikladu s racionalitou a lpěním na skutečném v kultuře severní.
Zdůrazňován byl také jižní individualismus v kontrastu s důrazem na kolektiv na
Severu. V neposlední řadě byl pak Jih považován za nositele „národní esence“,
a to především kvůli mingskému antimandžuskému odporu, který si v 17. století
udělal z jižních částí země své centrum.153

V jakém smyslu je zde tedy využit odkaz na Čchuské písně? Bohyně je tu jakousi
rádkyní, která která odkrývá pravou identitu lyrického subjektu tím, že mu nastaví
zrcadlo, podobně, jako to dělá i „sestřička“ v „Setkání s hořkostí“. Uvnitř básníka
se skrývá kopytník – ten zde může mít téměř veškeré významy naznačené výše.
Může představovat „národní esenci“, která leží v autentickém hlasu národa, což je
152
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jeden ze způsobů, jakým představitelé Májového hnutí reinterpretovali dříve
konfuciánsky

vykládanou

báseň. Toto

jádro

-

autenticita,

spontaneita,

emocionalita, divoká kreativita, fantazie, opravdovost - se skrývá i v samotném
básníkovi. Ten ji však sám nedokáže odhalit, protože je pravděpodobně překryta
nánosem stále přežívající konfuciánské morálky, která je plná pokryteckosti,
podřízenosti pravidlům a dusivé racionality, jež brání vyjevení pravé podstaty. Je
mu tedy zapotřebí Bohyně snů, která jediná je schopná mu ukázat pravdu o něm
samotném.

V kopytníku se také může skrývat pojetí autora – básníka v duchu jakéhosi génia,
jak to vidí významný představitel literatury Májového hnutí Lu Xun a mnozí další.
Ten překračuje pravidla a jde proti proudu, což je potřebné pro to, aby dokázal
vést společnost stále kupředu. Tento výklad podporuje i fakt, že kopytníkem
(a jinými rostlinami) se Qu Yuan zdobil na znamení svých morálních kvalit, které
ho odlišují od ostatních. Proto i zde by tato rostlina mohla symbolizovat
výjimečné kvality básníka, který je schopen svou tvorbou měnit společnost a svět
k lepšímu a vést ji stále dál.

3.2.1.2

Dvoustrofé básně

I u Rao Mengkana se objevuje výrazné množství básní složených ze dvou strof,
není v nich však tak výrazná binarita, jaká vystupovala z básní Chen
Mengjiaových. Vidíme zde různé pohledy na hlavní téma, které se různí
v jednotlivých strofách, spíše je zde však snaha ukázat relativitu jednotlivých věcí,
které lze vnímat různě. Tak je tomu například ve dvoustrofých básních „Volání“
(Huhuan 呼 喚 ), „Bez názvu“ (Wuti 無 題 ) či „Kopytník“ (Heng 蘅 ). Jediná
skladba, v níž lze vysledovat výstavbu založenou na protikladech vysledovat, je
báseň „Láska“ (Ai 愛) (1932):

人慣把愛當作食糧，

Lidé si zvykli brát lásku jako pokrm,
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忘了它是理想的虹

zapomněli, že je to duha vedoucí k ideálu,

偶現在天邊，是幻夢;

která se náhodně zjeví na horizontu, je to fantazie;

忘了人隻憑那光芒

zapomněli, že jen díky slunečním paprskům

和美彩去寄讬希望，

a krásné duze mohou lidé doufat

免得黑暗乘著虛空

a vyhnout se tomu, aby temnota využila prázdnoty,

到處斑斕;

vše hýří barvami;
ukazováček se pohnul,

食指一動，
不等到口便想去嘗。

nepočká, až ústa budou chtít také ochutnat.

嘗：等到滿嘴是酸麻

Ochutnat: počká, až se pusa zaplní kyselým,

苦辣便拿愁眉苦眼

hořkým či pálivým, až brní pusa, a pak s tváří

去叫賣，還信口開河

plnou obav jde prodávat na ulici, bez rozmýšlení říká,

說這就是愛，這曇花

že tohle je láska, tuto „královnu noci“

你去供養----憑這鮮豔

nabídni božstvům – kvůli její jasné barvě

就該你去替它謳歌。

na ni zapěj ódu.

Každá strofa nám představuje jednu podobu lásky, materiální a duchovní, přičemž
do obou zároveň proniká i druhý pól. První strofa začíná přirovnáním lásky k jídlu
se zdůrazněním, že lidé berou lásku příliš materiálně, dále se však věnuje popisu
její duchovní stránky, která jediná je schopná svět a lidi povznášet a naplňovat
nadějí. V druhé části se vracíme k jídelnímu přirovnání, a to již jejím prvním
slovem „ukazováček“ (shizhi 食指), jehož doslovný překlad zní „prst, s nímž se
jí“. Láska přestává v této strofě být duchovním, abstraktním pojmem, ale je možné
ji ochutnat a zkonzumovat, dokonce i prodávat na ulici. Na konci této strofy se
však navracíme k duchovnějšímu vnímání tohoto citu. Láska je zde přirovnána ke
květině, která v angličtině dostala přízvisko „královna noci“ a v čínštině se
objevuje v přeneseném významu ve čtyřslabičném výrazu „zjevit se na krátkou
chvíli“ (tanhua yixian 曇 花 一 現 ). „Královna noci“ (tanhua 曇 花 ) je sukulent,
který kvete nádhernými bílými květy, které však po třech až čtyřech hodinách
opadávají. Metaforicky tak vyjadřuje něco krásného, co je však zároveň křehké
a pomíjivé. Významné je zde i to, že tato rostlina kvete pouze v noci, tedy v době,
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která je zároveň spojována s tajnou láskou a schůzkami milenců. Poslední
zajímavostí této neobvyklé květiny je pak to, že se z ní po odkvětu dělá polévka,
což zde může být opět propojeno s motivem jídla, který prostupuje celou básní.

3.2.1.3

Dlouhé básně nečleněné do strof

Těchto básní je v tvorbě Rao Mengkana ještě méně, než u básníka Chen Mengjiaa,
přesto je zajímavé se zde podívat na to, jakým způsobem nečleněná forma těchto
básní koresponduje s jejich obsahem. Zatímco u Chen Mengjiaa se tyto básně
vyznačovaly především svojí temností, neuchopitelností, vršením symbolických
obrazů a tematizováním plynutí času, zde vidíme zcela jiné využití této specifické
formy. Zřetelné je to především v básni „18. března“ (San yue shi ba 三月十八),
které se budeme pečlivěji věnovat v podkapitole 3.2.2.1.2. Tato báseň se svou
nestrukturovaností snaží vyvolat dojem přirozenosti, zachycení skutečnosti bez
většího básnického zásahu, a usiluje o předání obsahu v co nejpřirozenější
podobě, jako by to byl pouze záznam vyslechnutého rozhovoru. Je tedy zřejmé, že
velmi podobně zpracované básně mohou být v moderních básních u různých
autorů využity pro zcela jiné účely, na rozdíl od tradiční poezie, kde jistá forma
evokovala určitý (i když poměrně široký) okruh přístupů, s nimiž bylo možné
k básni přistoupit.

3.2.1.4

Vizuální poezie

Rao Mengkan, stejně jako Chen Mengjia, nestaví grafickou stránku básně do
popředí a kromě jedné výjimky do básní v tomto směru zasahuje jen velmi málo,
často jde o odsazení verše, které má účinek zdůraznění. Zajímavou práci
s grafickou stránkou celého textu však můžeme vidět v básni „Láska“ (Ai 愛 ).
Báseň se skládá se ze dvou částí, které jako by do sebe zapadaly. Všechny verše
zde obsahují osm slabik, jen ve středu básně jeden verš obsahuje pouze čtyři,
přičemž následující verš je odsazen o tyto čtyři slabiky a pokračuje opět čtyřmi
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slabikami. Báseň tak evokuje dva samostatné celky, které jsou však uzpůsobené
k tomu, aby spolu tvořily jeden harmonický celek, což nás vrací k názvu a tématu
celé básně.

3.2.2 Hudební krása básní

3.2.2.1

Rytmus

Rao Mengkan pracuje promyšleně s rytmem básně a s uspořádáním jednotlivých
stop. Využívá především rytmické změny v místech, na která chce upozornit,
případně propojuje jednotlivá místa tím, že opakuje stejný rytmický vzorec. Již
méně mu pak slouží rytmus jako obecná evokace celkové nálady básně, jako jsme
to mohli spatřit u reflexivních básní a básní přírodní lyrika básníka Chen
Mengjiaa.

3.2.2.1.1

Zopakování rytmického vzorce

I v rytmické složce básně se využívá prostředku opakování, což je nejvýrazněji
viditelné na použití refrénů. Refrén může být jemně tematicky variován v průběhu
básně a zasazován do různého kontextu, ale rytmická pravidelnost bývá málokdy
porušena. Kromě již zmíněné nápodoby lidovosti pak mívá použití tohoto
literárního prostředku i jiné funkce, nejdůležitějším je zdůraznění ústředního
tématu. Silné variované refrény se objevují v již zmíněných básních „Jeden starý
kůň“ a „Přivolávání duše“. Z druhé zmíněné básně její refrén vystupuje tím
výrazněji, že zbytek básně není pravidelně rytmicky uspořádán. Refrén tak tvoří
centrální bod celé básně, v němž je obsaženo hlavní poselství celé skladby.
Zopakování stejné rytmické sekvence v průběhu básně s cílem propojit stejně
rytmicky uspořádané části se však u Rao Mengkana neobjevuje pouze v refrénech,
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ale také v paralelních verších, jako je tomu v básni „Bez názvu“ (Wuti 無 題 )
(1930)：
Tuto pravdu na zemi nerozpoznáš,

就是 / 世上 / 認不出 / 真面目，
我們 / 也不含糊的 / 過一天;

my takhle s jistotou trávíme celý den;
ptáme se jich, když z ostrova na moři prchali

問他們 / 從海島 / 逃到 / 山谷;

do horského údolí;
可有誰 / 逃出了 / 這個 / 牢圈？

cožpak někdo unikl z tohoto začarovaného kruhu?

那麼 / 你為什麼 / 還要 / 悲歎？

Tak proč ještě naříkáš?

既然 / 世上 / 容 不得 / 真面目，

Když svět pravdu nesnese,

我們 / 爽興 / 熱鬧的 / 做一場，

vrháme se do toho opravdově a s nadšením,
ty budeš zpěvačkou stojící před bubínkem na

讓你 / 做歌女 / 背一面 / 大鼓，

vysokém podstavci,
我來 / 扮作 / 個琴師的 / 模樣----

já ti budu dělat doprovod---zabrnkal jsem na sanxian a rozezpíval se.

撥起了 / 三弦 / 便搖著 / 板唱。

Titul „Bez názvu“ (Wuti 無 題 ) první v čínské tradici použil tangský básník Li
Shangyin 李 商 隱 a porušil tím konvenci, že název je pro báseň zcela zásadní,
protože ji zasazuje do kontextu a udává směr budoucím interpretacím. Básně tak
byly považovány za záměrně kryptické, skrývající tajemství, které nelze vyslovit,
a staly se příslovečné svou otevřeností mnoha různým výkladům. Hlavní téma
asociované od dob Li Shangyina s neurčitým titulem „Bez názvu“ je láska, nejspíš
láska tajná, ke které se básník nesmí hlásit. I tato báseň vyznívá krypticky,
vodítkem při výkladu ambivalentního sdělení nám tedy mohou být, jak si
ukážeme, formální prvky.
První verše obou strof jsou rytmicky i syntakticky paralelní, což nás vede k tomu,
abychom je četli ve vzájemném vztahu. Oba se zmiňují o pravdě, ale oba zároveň
tvrdí, že tato pravda není stvořená pro tento svět – nelze ji zde rozpoznat ani podle
ní žít. Oba tedy rozvíjí různé aspekty stejné entity a ukazují čtenáři, proč je
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nedosažitelná, jednou epistemologicky, podruhé společensky. Následující verše
obou strof pak rozvíjí způsoby, jak se s nedosažitelností pravdy vyrovnat.

Stejný rytmický úsek opakující se v básni a propojující jednotlivé verše můžeme
nalézt i v již uvedené básni „Volání“, v níž jsou jednotlivé stopy rozmístěny
následujícím způsobem:

A

3/2/2/2

B

2/3/3

C

2/2/3/2

D

2/3/2

E
F

4/3/2
3/2/2/2

G

2/2/3/2

H

2/3/2

有一次 / 我在 / 白楊 / 林中，
聽到 / 親切的 / 一呼喚﹔
那時 / 月光 / 正望著 / 翁仲，
翁仲 / 正望著 / 我看。

再聽不到 / 呼喚的 / 聲音，
我吃了 / 一驚 / ，四面 / 尋找:
翁仲 / 隻是 / 對月光 / 出神，
月光 / 隻對我 / 冷笑。

V této básni jsou rytmicky spárovány verše z první strofy s verši ze strofy druhé,
především jsou to pak dvojice CG (členěné do stop 2 / 2 / 3 / 2) a DH (členěné do
stop 2 / 3 / 2). Ve dvojici CG jde o vztah mezi měsícem a Weng Zhongem. Tento
vztah se mezi strofami proměňuje – zatímco v první se dívá měsíc na Weng
Zhonga, v druhé pak Weng Zhong na měsíc. Ve dvojici DH vystupuje „já“ jako
objekt – nejdřív z pohledu Weng Zhonga, potom z pohledu měsíce. Třetí dvojice
AF je již nejasnější, je zde propojen topolový les a zmatek s hledáním zmizelého
volání. Propojení je zde výrazně volnější, les je archetypálně označován za
symbol chaosu, neuspořádanosti a nebezpečí, jistým způsobem tedy předjímá
zmatek, který se objevuje ve verši F. Poslední dvojice BE jako jediná nemá stejný
rytmický vzorec, přesto i ji je možné považovat za párovou, jelikož se v ní
opakuje slovo volání (huhuan 呼 喚 ) – v první strofě se objevuje na scéně,
v druhé pak mizí.
90

Analýza rytmu básně dotvrzuje předchozí interpretaci, která vycházela ze
struktury básně. Dvojice veršů jsou díky stejnému rytmickému vzorci kladeny do
vzájemných vztahů, tvoří jakási paralelní dvojverší, v nichž ještě více vynikne
proměna, která se ve dvojicích veršů udála mezi první a druhou strofou. Vztahy se
mění – kdo byl dříve aktivním činitel se stává pasivním objektem v druhé strofě
a naopak, entity z první strofy mizí atd... Celá báseň je ukázkou proměnlivých
vztahů ve vesmíru, jeho nestálosti a neustálého pohybu.

3.2.2.1.2 Rytmicky pravidelné básně se signifikantními
výjimkami, zdůraznění jednoslabičných slov
V některých svých básních Rao Mengkan pracuje s pravidelným rytmem, do
něhož však vkládá porušení rytmu, čímž na tato místa upozorní a zajistí si tím
čtenářovu dostatečnou pozornost v částech, které jsou významově důležité. Tak je
tomu například v básni „Kopytník“, v níž jsou všechny verše tvořeny třemi
krátkými dvojslabičnými stopami a jednou dlouhou trojslabičnou, až na jednu
výjimku ve čtvrtém verši první stopy:

2/2/3/2

夢神 / 問我 / 有心事 / 沒有,

3/2/2/2

我隨口 / 答道 / ”不會 / ，不會！“

3/2/2/2

她對我 / 搯出 / 一面 / 鏡子

2/3/3/1

裡面 / 映出的 / 分明是 / 蘅。

3/2/2/2

笑一笑 / 她把 / 鏡子 / 收起，

3/2/2/2

我心裡 / 好像 / 打著 / 鞦韆;

2/3/2/2

正想 / 問一問 / 蘅的 / 下落，

3/2/2/2

不提防 / 夢神 / 已經 / 杳然。
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Rytmicky vybočující je zde slovo „kopytník“ na konci 4. verše, tedy slovo
shodující se s názvem básně. Rytmus tak zde toto slovo zvýznamňuje a staví ho
do středu básně jinak plynule kombinující převažující dvouslabičné stopy
v každém verši doplněné o jednu stopu trojslabičnou. Čtenáře tímto způsobem
báseň upozorňuje, že „kopytník“ je klíčem k interpretaci básně. Toto zdůraznění je
o to výraznější, že mu předcházejí dvě atypicky po sobě jdoucí tříslabičné stopy.
Rytmické uspořádání zde opět podporuje uspořádání strukturní, jak jsme ho
naznačili výše.

Způsobem, jak určité slovo zdůraznit, je kromě vybočení z jinak pravidelného
rytmu i případ, kdy samo tvoří jednoslabičnou stopu. Jelikož se jednotlivé
segmenty ve výpovědi čtou přibližně stejně dlouhou dobu, musí být tyto
jednoslabičné stopy vyslovovány stejně dlouhou dobu, jako například stopy
trojslabičné ve stejném verši, proto musíme při čtení trojslabičné stopy zrychlit
tempo a naopak stopu jednoslabičnou tak musíme protáhnout, slovo číst delší
dobu a tím ho zdůraznit. Tak je tomu například v básni „Odplujme“ (Zou 走):

我為你 / 造船 / 不惜 / 匠工,

Pro tebe postavím loď, nebudu šetřit řemeslníky,

我為你 / 三更天 / 求著 / 西北風, kvůli tobě o třetí noční hlídce chytám severozápadní vítr,
隻要 / 你輕輕 / 說一聲 / 走,

stačí, když tiše vyslovíš odplujme,

桅杆上 / 便立刻 / 挂滿了 / 帆蓬。 v mžiku rozvinu plachty na stěžni.

V básni se pravidelně střídají dvojslabičné a trojslabičné stopy, s jedinou
výjimkou, kterou je v třetím verši jednoslabičné vybídnutí „odplujme“ (zou 走).
Toto slovo je důležité také proto, že se objevuje i v názvu básně a zároveň s ním
do básně vchází hlas další osoby, která není lyrickým subjektem.
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V básni se objevuje několik symbolů, které naznačují nepříliš šťastný současný
stav. Lyrický subjekt zde „o třetí noční hlídce chytá vítr“, tedy snaží se o cosi
nemožného, a to v době nejhlubší noci.154 Tento vítr je pak „severozápadní“. Vítr
byl v tradiční čínské poezii častým symbolem, a to jak příznivým, tak
nepříznivým.

Západní

vítr

symbolizuje

podzim,

období

melancholie

z nadcházejícího zániku, severní vítr pak zimní období a s ním přicházející těžkost
a hořkost života. Naopak východní vítr je větrem jara, energie a zrození, jižní pak
větrem léta, který s sebou přináší uvolněnou radost. Foukající severozápadní vítr
má tedy výrazně negativní konotace neštěstí a zmaru. Právě proto je v této básni
však tolik důležité zdůrazněné slovo „odplujme“ (zou 走 ), kterým se oba
protagonisté básně hypoteticky dostávají z těžké situace a míří s tímto větrem
v zádech přímo na jihovýchod, tedy za společným štěstím.

Výrazné množství jednoslabičných stop155 se objevuje ve velmi emotivní básni
„Osmnáctého března“ (San yue shiba 三月十八) ---紀念獅子胡同大流血-(na památku krveprolití ve Lví uličce)

1 “平兒 / ，你回來了 / ！”“是的 / ，母親。” „Pching-ere, ty jsi už zpět!“ „Jsem,
mami.“
2 “你為什麼 / 走路 / 捲著 / 大襟？”

„Proč sis při chůzi vyhrnul přední díl
suknice?“156

3 “那是 / 在路上 / 弄髒了 / 一點，

„Trochu jsem se na ulici ušpinil,

4 不要緊 / ，讓我 / 去換上 / 一件。”

neboj, jen mě nech se převléknout.“

5 “兄弟呢 / ，怎麼 / 沒同你 / 回來？”

„A tvůj bráška? Proč nepřišel s tebou?“

6 “他 / ，他許是 / 沒有我 / 跑來 / 快;….

„Ten, ten nejspíš neběhá tak rychle….

7 沒什麼 / 母親 / ，沒什麼 / ; 他 / ，他

to nic, mami, to nic, cožpak

8 自己 / 難道 / 還不認得 / 回家？”

by se nedokázal sám vrátit domů?“

154
155
156

Noc byla tradičně rozdělena na pět hlídek, třetí značila tedy dobu přesně uprostřed noci od
jedenácti večer do jedné ráno.
V textu jsou jednoslabičné stopy vyznačeny tučně.
Součástí tradičního mužského oblečení byl přední díl, na němž byly po pravé straně knoflíky.
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9 “不是 / ，昨晚 / 我夢見 / 你兄弟，…

„Tak jsem to nemyslela, jen jsem včera
ve snu viděla tvého brášku，

10 一醒來 / ，又聽見 / 烏鴉 / 在啼…“

a když jsem se probudila, uslyšela jsem
zakrákat vránu...“

11 ”我說 / ，你老人家 / 不要 / 迷信;

„Říkám ti, mami, nesmíš věřit pověrám;

12 烏鴉 / 那兒 / 管得著 / 人的 / 事情！“

což vrána řídí lidské záležitosti?“

13 ”怎麼 / ，你兩隻眼 / 腫得通紅？“

„Co to, proč máš oteklé a zarudlé oči?“

14 ”那 / ，那是 / 沙子兒 / 軋得眼痛。“

„To, to jen písek pálí v očích.“

15 ”嚇 / ！你大襟上 / 是血 / ，可不？”

„Ach! To na klopě je krev, že?“

16 “剛才 / ，噯 / ;遇見 / 宰羊 / 髒了 / 衣服。”

„Před chvílí, no, mi poražená ovce
ušpinila šaty.“

17 “平兒 / ，你 / ，你分明是 / 在說謊;

„Pching-ere, ty, ty mi jasně tady lžeš;

18 他 / ，告訴我 / ，他到底 / 怎麼樣？...“

řekni mi, on, co se mu tedy stalo?“

V textu jsou tučně vyznačeny jednoslabičné stopy, které se v básni objevují.
Nejčastěji je to slovo „on“ (ta 他), které zde zastupuje syna a bratra postav, které
spolu hovoří, a který byl pravděpodobně zabit v boji. Celá báseň se točí okolo
jeho nevyslovené smrti a zdůrazňování tohoto zájmena jen posiluje naše
podezření, že se něco stalo. Dalšími jednoslabičnými slovy jsou citoslovce, která
naznačují emotivnost celého rozhovoru, nebo se naopak snaží zastřít rozmlženým
vyjadřováním pravdu.

V básni je velmi nepravidelný rytmus, který se snaží napodobit přerývanost
přirozené, emocemi naplněné řeči včetně zakoktávání, ve většině veršů se objevují
čtyři stopy, jsou tam však i verše pětistopé nebo naopak třístopé. I přes tuto snahu
působit nesvázaně a přirozeně v rytmu (tedy v prostředku, který by měl nejvíce
zachycovat emoce) je pravidelnost vidět v jiných aspektech formy – verše jsou
téměř všechny desetislabičné, objevují se zde pouze tři porušení tohoto pravidla,
a to ve verších 12, 15 a 16. Tyto verše jsou zároveň důležité i významově,
především verše 12 a 15, které stále s větší intenzitou odhalují před matkou
skutečnou pravdu o jejím synovi.
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Báseň se velmi ojediněle vztahuje ke konkrétní události z aktuálního světa, a to
k masakru 18. března, který se udál na náměstí Tian‘anmen 天安門. Protestující
v čele s Li Dazhaem 李 大 釗 zde demonstrovali proti nerovným vztahům Číny
s cizími mocnostmi. Demonstrace byla násilně potlačena a rozehnána, přičemž
zemřelo přes 40 lidí a dalších 200 bylo zraněno. Na událost reagovalo svou
tvorbou několik básníků, kromě Rao Mengkana také například Wen Yiduo, který
napsal báseň „Kondolence – na památku tragédie 18. března” (Yanci – jinian
sanyue shiba ri de canju 唁詞—紀念三月十八日的慘劇).

3.2.2.2

Rým

Rao Mengkan používá rýmování téměř ve všech svých básních, i když
v některých případech jen částečné či velmi nepravidelné. Jeho rýmy patří mezi
„chudé“, jelikož zcela odhlížejí od tónů a klade důraz pouze na shodu subfinály.
Přestože to dělá mnoho autorů této doby, viz například Chen Mengjia, u Rao
Mengkana je to o to zajímavější, že se ve své teorii věnuje rovným a lomeným
tónům. Přesto ani on nepovažuje za důležité, aby se rýmy shodovaly v tónu a sám
to také ve své tvorbě neaplikuje. Toto je velký rozdíl oproti tradiční poezii, v níž
se rýmovalo pouze v tónech rovných. Rýmy jsou často sdružené, v některých
případech obkročné či nepravidelné. Obecně je možné říci, že Rao Mengkan
využívá rýmů mnohem méně pro vyjádření či zdůraznění významu, než to činil
Chen Mengjia. Jen v několika málo případech se dá vysledovat jistý záměr v práci
s rýmy.

3.2.2.2.1

Nerýmované závěrečné dvojverší

V několika případech si můžeme povšimnout toho, že přestože je báseň celá
pravidelně rýmovaná, poslední dvojverší (či poslední verš a třetí verš od konce,
pokud je rým střídavý) rým nezachovává. Týká se to především anglických básní,
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které Rao Mengkan překládá do čínštiny. Ty často v originálním textu rýmují
i závěrečné verše, a přestože se Rao Mengkan jinak drží vzoru a rýmuje na
místech, kde to dělá i originální dílo, poslední rýmovou dvojici vynechává. Tak je
tomu například v překladové básni „Loučení“ (Bie 别 ), kterou napsal anglický
spisovatel Alfreda Edward Housman157：

1 這時候野火都將要殘熄，
2

Now hollow fires burn out to black,

隻剩一綫低微的光：

And lights are guttering low:

3 你且挺起眉頭，扛起行李，

Square your shoulders, lift your pack,

4

And leave your friends and go.

別著故人遠走他鄕。

5 不要怕，夥計，你不必恐慌，
6

Oh never fear, man, nought's to dread,
Look not to left nor right:

左右顧盼也用不著：

7 要知道在那無盡的道上，
8

In all the endless road you tread
There's nothing but the night.

除了長夜再沒什麼。

Česky:

Tou dobou bude už divoký oheň zadušen,
zbude jen proužek slabounkého světla:
nadzdvihneš obočí, zvedneš zavazadla,
loučíš se se starým přítelem a odcházíš do dáli k další vesnici.

Neboj se, kamaráde, nebuď vyděšený,
není proč se rozhlížet na všechny strany:
Musíš vědět, že tě na té nekonečné cestě
kromě věčné noci už nic nečeká.

157

Alfred Edward Housman (1859 – 1936) byl klasický anglický básník, jehož básně vynikaly
melodičností, jednoduchostí a průzračností obrazů.

96

Zatímco v originále se rýmuje 6. a 8. verš dvojicí right a night, v čínském
překladu rým nenajdeme.

Toto porušení vzoru je tím výraznější, že jinak autor v překladových básních
vkládá na stejná míra, jako originální dílo. Může jít o způsob, jak konec básně
odlišit od zbytku a tím ho zvýraznit. Zároveň se může jednat o prostředek, jak
nechat konec básně otevřený, jelikož nás rým v posledním verši nenutí se vracet
ke své rýmové dvojici. Tato otevřenost konce by odpovídala čínským tradičním
představám o „správné“ podobě poezie.

3.2.2.2.2

Propojení dvojic slov pomocí rýmu

Zatímco u Chen Mengjiaa jsme mohli vidět několik případů, v nichž docházelo
k významnému propojení slov rýmem a tvořilo to až jakousi „metaforu“ ve
smyslu, jak o možnostech rýmu hovoří Levý (1966: 138), u Rao Mengkana
vidíme toto použití jen velmi slabě. Je tomu tak například v básni „Odplujme“
(Zou 走), v níž se zvukově propojují slova „vítr” (fēng 風) a „plachty“ (fānpéng
帆 蓬 ), která jsou zároveň i ve významovém vztahu a tímto je tento vztah ještě
posílen. Podobný vztah nalézáme také v básni „18. března“ (Sanyue shiba 三月
十八), v níž se k sobě tímto způsobem dostávají slova „úplně červené“ (tōnghóng
通 紅 ) a „bolest očí“ (yǎntòng 眼痛 ). Syn v promluvě matce vysvětluje, že má
červené oči proto, že ho bolí. To je však pouze předstírané, čtenář tuší, že syn
plakal nad smrtí svého bratra, chce to však zakrýt před svou matkou. Dvojice
„úplně červené“ a „bolest očí“ tak svůj vzájemný vztah pouze předstírá.

3.2.2.3

Střídání rovných a lomených tónů

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, Rao Mengkan ve svých teoretických
článcích, na rozdíl od většiny svých současníků, velmi vyzdvihuje důležitost
střídání rovných a lomených tónů v moderní poezii, která by se tímto měla
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vyhnout zvukové monotónnosti. Pojetí rovných a lomených tónů moderními
básníky, tedy i Rao Mengkanem, se však částečně liší od toho, jak byly děleny
rovné a lomené tóny v tangské poezii, a to kvůli rozdílům v podobě tónů
v tangské a moderní době. Jak v tangské, tak v moderní době existovaly čtyři tóny,
ty však byly odlišné. V tangské době zde byl pingsheng 平聲 , shangsheng 上聲,
qusheng 去聲 a rusheng 入聲, které se dělily do dvou skupin, nazývané „rovné“
(ping 平), do které patřil pouze stejnojmenný tón, a „lomené“ (ze 仄), mezi něž
patřily všechny tři zbývající tóny. V moderní čínštině jsou jako rovné vnímány
tóny první a druhý, jako lomené potom třetí a čtvrtý, což je zřejmé například
z Rao Mengkanova rozboru Zhu Xiangovy skladby „Píseň o trhání lotosu“ (Cai
lian qu 採蓮曲).158
Ve svých vlastních básních se Rao Mengkan drží pravidla střídání tónů rovných
a lomených, nevytváří však jednotný způsob, kam v básni klást rovné a lomené
tóny (rigiditu tónových vzorců v tradiční básni naopak kritizuje), ale přizpůsobuje
se každé jednotlivé básni. Obecně lze říci, že se oba druhy tónů shlukují
v skupinách, jak je tomu například v básni „Ranní hory“ (Zhao shan 朝山) (1930):
但我卻沒得著神奇，

Ale zázraku jsem nedosáhl,

Dàn wǒ què méi dézháo shénqí,
算在神前恐拈了香;

jen jsem před bohem ve strachu rozžmoulal vonné tyčinky;

suàn zài shén qián kǒng niān le xiāng;
一個個歸來都歡喜，

jeden za druhým se vrací šťastný,

yígègè guīlái dōu huānxǐ,
隻我有無限的悵惘。

jen ve mně je nekonečná sklíčenost.

zhī wó yǒu wúxiàn de chàngwǎng.

Tuto báseň je možné přepsat následovně:

仄仄仄平平平平平,
仄仄平平仄 x 平平;
平仄仄平平平平仄
158

RAO Mengkan 饒孟侃 (1926). „Xinshi de yinjie 新詩的音節”[O zvukové stránce nové
básně.]. In: Chenbao shikan 1926/4, s. 56.
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平平仄平仄 x 仄仄

Z přepisu vidíme, že tóny mají tendenci se držet v homogenních skupinách,
neplatí to však stoprocentně. Rao Mengkan tvoří i básně, ve kterých rovné
a lomené tóny mají tendenci se střídat po jedné slabice, těch je však menšina.
Příkladem může být báseň „Kopytník“, v níže se tato tendence projevuje
především na začátku a na konci:

夢神問我有心事沒有，

Bohyně snů se mě zeptala, jestli mi něco leží na srdci,

Mèng shén wèn wó yǒu xīnshì méiyǒu,
我隨口答道 ”不會，不會！“

vyhrkl jsem „Ne, to ne!“

wǒ suíkǒu dā dào "Bú huì, bú huì!“
(….)
不提防夢神已經杳然。

bohyně snů však už bez upozornění zmizela.

bù dīfáng mèng shén yǐjīng yǎorán.

仄平仄平仄平仄平仄
仄平仄平仄平仄平仄
(...)
仄平平仄平仄平仄平

Tato báseň je výjimkou, jelikož se v ní rychle střídají rovné a lomené tóny téměř
po celou dobu a toto prudké střídání kontrastů vytváří až jakousi kakofonii. Ta se
prolíná s pocity nejistoty, vzrušení a pravděpodobně strachu, které zažívá lyrický
subjekt a které se odráží např. ve druhém verši ve slově „vyhrkl jsem“ (Wo suikou
dadao 我隨口答道) či v šestém verši „mé srdce se rozhoupalo jako houpačka“
(Wo xinli haoxiang dazhe qiuqian 我心裡好像打著鞦韆). Rychlé střídání tónů tu
zároveň umocňuje pocity zmatku, do kterého subjekt upadá poté, co v závěrečném
verši bohyně mizí.
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V jiné básni můžeme vidět toto rychlé střídání v jediném verši, který tak na sebe
upozorňuje a vyčleňuje se tím ze svého okolí. Jde konkrétně o báseň „Přivolávání
duše“ a verš:

漁火似的一暗一亮---

jak rybářské ohně poblikává...

yú huǒ shìde yí àn yí liàng...
平仄仄 x 平仄平仄

Zde tóny zároveň odrážejí význam verše, kdy rychlé střídání může evokovat
blikání ohňů a kontrast mezi tmou (an 暗) a světlem (liang 亮). I v jiných básních
Rao Mengkan pracuje s tóny tak, aby byly v souladu s významem básně. Přestože
v teoretických článcích upozorňuje na to, že pokud se tóny nebudou střídat, bude
báseň působit monotónně, v jeho překladu Housmanovy básně „Dlouhá cesta
v měsíčním světle bělostně září“ (White in the moon the long road lies) se
objevuje verš, který jako by nebral v potaz varování o monotónnosti:

籬邊輕懸著無風的閑靜，

Vedle plotu jemně visí bezvětrné ticho a

klid, (…)
Líbian qīng xuán zhe wú fēng de xián jìng,
平 x 平平 x 平平 x 平仄

V tomto verši se objevuje jediný lomený tón na šest rovných, čímž verš získává
hudební monotónnost, které se jinak Rao Mengkan snaží vyhnout. Zde je však
možné se domnívat, že tak básník činí s rozmyslem a monotónností formy
vyzdvihuje nehybnost a klid, o kterém se ve verši mluví.

Zdá se, že Rao Mengkan zároveň při volbě tónů bere v potaz konvenci tradiční
poezie, v níž „… autoři … vidí rozdíl v „napětí“ - lomené tóny a „uvolněností“ rovný tón.“159 Tak je tomu například v básni „Byl jeden starý kůň“, v níž mají
159

LOMOVÁ O. (1995). Čítanka tangské poezie. Praha: Karolinum, s. 15.
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verše, ve kterých se vzpomíná na koňovu oslnivou minulost, převažující počet
slabik v rovných tónech, a naopak ve verších popisujících strastnou přítomnost je
většina slabik v lomeném tónu:

當年在春風裡他也晃過雕鞍。

Letos v jarním větru ještě i on se skvěl vyřezávaným sedlem

Dāngnián zài chūnfēng lǐ tā yě huàngguo diāoān..
平平仄平平仄平仄仄 x 平平

你再看命運這回起著它摔跤。

Podívej ještě, osud ho pozvedl, a pak ho nechal padnout.

Nǐ zài kàn mìngyùn zhè huí qǐzhe tā shuāi jiāo.
仄仄仄仄仄仄平仄 x 平平平

Podobnou tendenci můžeme pozorovat i v básni „Osmnáctého března“. V té se
střídají promluvy matky a syna, přičemž promluva matky je převážně tvořená
lomenými tóny, promluva syna naopak tóny rovnými. Tento výběr tónů opět
kopíruje význam básně, v níž matka tuší o neštěstí, které se stalo jejímu druhému
synovi, ale první syn se toto podezření snaží rozptýlit záměrně lehkým tónem:
“他 ，他許是 沒有我 跑來 快;…

Ten, ten nejspíš neběhá tak rychle….

“Tā, tā xǔshì méiyóu wǒ pǎolái kuài
沒什麼 母親 ，沒什麼 ; 他 ，他

to nic, mami, to nic, cožpak

méi shénme mǔqīn, méi shénme, tā, tā
自己 難道 還不認得 回家？”

by se nedokázal sám vrátit domů?“

zìjǐ nándào huán bú rèn de huíjiā?“
“不是 ，昨晚 我夢見 你兄弟，…

„Tak jsem to nemyslela, jen jsem včera
ve snu viděla tvého brášku，

„Búshì, zuówǎn wǒ mèng jiàn nǐ xiōngdì,
一醒來 ，又聽見烏鴉在啼…“

a když jsem se probudila, uslyšela jsem
zakrákat vránu...“

yì xǐnglái, yòu tīngjiàn wūyā zài tí...“

S：平平仄仄平平仄仄平仄
平平 x 仄平平平 x 平平
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仄仄平仄平平仄 x 平平
M：平仄平仄仄仄仄仄平仄
仄仄平仄平仄平平仄平
Rao Mengkan tedy s tóny ve svých básních pracuje, nedodržuje však žádná pevně
daná tónová schémata, v jeho básních se pouze objevují určité tendence, které
však v žádném případě nejsou bez výjimky.
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4

Závěr

Po analýze básnického díla autorů Chen Mengjiaa a Rao Mengkana docházíme
k závěru, že je nutné poupravit tvrzení Michelle Yeh, které jsme citovali na
začátku této práce, tedy že básně raného období přelomu 20. a 30. let jsou psány
v uniformních, neinvenčních strofách se stejným počtem veršů a znaků a že tato
forma je daná zvnějšku, bez vztahu k obsahu básně. Jak Chen Mengjia, tak Rao
Mengkan

pracují

rozmanitými

způsoby

s

„architekturou“

básně,

tedy

s uspořádáním veršů a strof, a se zřetelným ohledem na obsah básně, jak jsme
ukázali v předchozích kapitolách, a projevují při tom značnou vynalézavost.
Přestože tedy navazují na svého „učitele“ Wen Yidua především co se týče
přesvědčení o nutnosti formy, v mnoha ohledech překračují jeho stín. Jejich básně
experimentují s různou délkou veršů i strof a vytvářejí zajímavá a inovativní
propojení obsahu i formy.
Důležité také je, že přestože v mnohých případech volí podobnou strukturu básně,
její významová funkce se mezi oběma básníky liší, i když v rámci tvorby jednoho
autora zůstává poměrně konzistentní. Tak je tomu například s dlouhými básněmi
nečleněnými do strof, které se objevují u obou básníků. Zatímco u Chen Mengjiaa
tato forma, pravděpodobně v návaznosti na symbolistické a avantgardní básníky,
přenáší

především

význam

rychlého

plynutí

času,

pohybu

vpřed,

nehierarchizovaného uspořádání světa a jisté temnosti, neuchopitelnosti
skutečnosti, u Rao Mengkana jde naopak o co nejvěrnější napodobení přirozené
řeči a hlavní snahou básně v takovéto formě je působit autenticky a přímočaře.
Podobné je to u dvoustrofých básní, které jsou také oběma básníky hojně
využívány, zatímco však Chen Mengjia pomocí nich buduje kompletní svět ve
všech jeho polohách či spojuje v básni polohy jing a qing, Rao Mengkan tímto
způsobem relativizuje pohled na jednu věc a staví ji do různých kontextů.
Z uvedeného vyplývá, že i druhé tvrzení, tedy že básníci formu přejímají zvenčí
a nepropojují ji s obsahem, jak požadují ve svých teoretických článcích, je
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přinejmenším sporné. Oba básníci jsou poměrně úspěšní ve vytváření formy básni
„na míru“ (xiangti caiyi 箱 體裁 衣), jak často zdůrazňují ve svých teoretických
článcích. Forma jejich básní je velmi individualizovaná, a proto zároveň není
možné říci, že vytváří novou „univerzální“ formu, o kterou se pokoušel Wen
Yiduo v básni „Mrtvá voda“. Namísto toho jejich přístup přináší spíše koncentraci
na určité složky básně, v návaznosti na Wen Yidua je to především rytmus,
struktura veršů a strof. O všech těchto aspektech se nejen vyjadřují ve svých
článcích, ale především je potom zapracovávají do své vlastní tvorby.
Na Wen Yidua a jeho hledání nové formy pro báseň navazují kromě architektury
básně především v oblasti rytmu, Rao Mengkan i ve svých teoretických článcích,
oba dva pak zejména ve své vlastní tvorbě. Rao Mengkan ve svém článku
odkazuje na stopu ve Wen Yiduově pojetí, zároveň ale rozvíjí další možnosti
rytmu ve spojitosti s obsahem básně, především jeho schopnost podnítit určité
emoce, což u Wen Yidua neobjevíme, připouští také jistou spontaneitu při tvorbě
rytmu. Velmi podobně pak funkci rytmu v básni rozšiřují oba autoři ve vlastních
básních, zejména Chen Mengjia pracuje s tím, že pravidelný rytmus dokáže
vzbudit poklidnou atmosféru a nepravidelný rytmus lépe znázorňuje rozbouřené,
nevyrovnané emoce. Oba dva pak využívají změny v rytmu básně, aby upozornili
na změny významové. Obecně lze tedy říci, že oba básníci v základu pokračují
v teorii rytmu, jak ji nastínil Wen Yiduo, ale opouští jeho příliš rigidně nastavená
a zmechanizovaná pravidla, která si následně upravují tak, aby docílili co
největšího efektu a prozkoumali meze použití rytmu v nové básni.
Oba básníci tak navazují na Wen Yidua především co se týče zaměření se na
jednotlivé aspekty básně, především na „architekturu“ básně a „hudbu“ básně. V
případě „architektury“ básně se snaží dostát jeho požadavku na harmonické
uspořádání, „hudbu“ básně pak staví na Wen Yiduově pojetí stopy. Kromě tohoto
výrazněji než Wen Yiduo podřizují formu obsahu básně, čímž se zároveň vyhýbají
vysmívaným básním „jako kostky doufu“. Zároveň některé prvky přináší do básně
nezávisle na Wen Yiduově teorii, jako je tomu například u práce s grafickou
stránkou básně, která po způsobu symbolistických básníků kopíruje její sdělení, v
případě Rao Mengkana je to pak také inovativní přístup ke střídání rovných a
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lomených tónů v poezii, tedy moderní využití prostředku spjatého nejvíc s tradiční
petrifikovanou a obecně odmítanou básnickou formou pravidelné básně lüshi.
Závěrem lze říci, že oba autoři jak v teoretické práci, tak ve svém básnickém díle
zdůrazňují význam formy, kterou vnímají jako přesahující hranice literatury.
Formu pak hledají i při své tvorbě, avšak nedrží se pouze jednoho způsobu, ale
experimentují s různými částmi básně tak, aby co nejlépe zdůraznily její sdělení.
Forma tu tak zůstává do velké míry podřízená obsahu a není samoúčelná.
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Příloha – životopisy
Chen Mengjia
Chen Mengjjia 陳 夢 家 se narodil roku 1911 v Nanjingu 南 京 do rodiny
presbyteriánského faráře. V osmi letech se rodina přestěhovala do Šanghaje, kde
malý Chen navštěvoval křesťanskou základní školu, poté se opět vrátil do
Nanjingu, kde vychodil střední školu. Později začal studovat práva na Centrální
univerzitě (Guoli zhongyang daxue 國立中央大學), která dokončil roku 1931. Již
roku 1927 se však v Qingdau seznámil s Wen Yiduem, pod jehož vlivem začal
psát „nové básně“ (xinshi 新 詩 ). V té době mu také vyšla první báseň nazvaná
„Toho večera“ (Nei yi wan

那 一 晚 ). V následujících letech napsal pod

pseudonymem Chen Manzai 陳漫哉 mnoho „nových básní“ a byl považován za
jednoho z předních představitelů skupiny Novoluní (Xinyue pai 新 月 派 ). Roku
1931 pod záštitou Xu Zhimoa editoval čtvrtletník Poezie (Shikan 詩 刊 ) , mezi
jehož autory byli např. Wen Yiduo, Xu Zhimo, Rao Mengkan, Lin Huiyin, Bian
Zhilin či Sun Yutang. Toho samého roku mu také vyšla první vlastní sbírka
nazvaná Mengjiaovy básně (Mengjia shi 夢家詩, která zaznamenala velký úspěch
a byla brzy dotiskována; zároveň byla publikována i antologie básníků sdružených
okolo skupiny Novoluní (Xinyue shixuan 新 月 詩 選 ), kterou Chen Megjia
editoval. Mengjiaovy básně následovala sbírka Železný kůň (Tie ma ji 鐵 馬 集 ),
vydaná roku 1934 a Zbylé Mengjiaovy básně (Mengjia cun shi 夢 家 存 詩 ),
publikované roku 1936.
I přes vystudovaná práva se Chen Mengjia tomuto oboru nikdy nevěnoval.
Namísto toho roku 1932 přijal Wen Yiduovo pozvání na univerzitu v Qingdau a
pod jeho vlivem se začal věnovat studiu staré čínské literatury a náboženství,
konkrétně se zaměřil na věštebné nápisy na kostech jiaguwen 甲 骨 文 . Tomuto
oboru se věnoval i později na křesťanské univerzitě Yanjing (Yanjing daxue 燕京
大學) v Pekingu, kde se dále soustředil na studium bronzů. Roku 1936 publikoval
v univerzitním časopise Vědecký časopis univerzity Yanjing (Yanjing xuebao 燕京
110

學報) sérii článků o archeologii, paleografii a náboženství, převratným se stal jeho
článek, v němž porovnal panovníky dynastie Xia 夏 a Shang 商 a došel k závěru,
že dynastie Xia byla pouze odrazem dynastie Shang.160
Roku 1936 se oženil s Zhao Luorui 趙 蘿 蕤 , básnířkou a překladatelkou
z angličtiny, která mimo jiné přeložila dlouhou báseň Pustina amerického
modernistického básníka Thomase Stearnse Eliota. S ní po začátku čínskojaponské války roku 1937 odešel do Kunmingu, kde se dál věnoval vyučování na
tamější univerzitě. Roku 1944 pak oba odešli do USA, kde Chen Mengjia
hostoval na univerzitě v Chicagu a zároveň se věnoval studiu čínských bronzů,
které se nacházely v amerických státních či soukromých sbírkách.161

Po třech letech v USA se manželé vrátili zpět do Číny, kde Chen Mengjia přijal
místo na univerzitě Qinghua (Qinghua daxue 清華大學). Roku 1951 však přišly
první kampaně proti intelektuálům a Chen Mengjia musel provést veřejnou
sebekritiku. Roku 1953 se útoky vystupňovaly za „kampaně proti třem zlům“
(sanfan yundong 三反運動) , v níž mu bylo vytýkáno nejen působení na americké
univerzitě, ale také účast v buržoazní, na formu zaměřené básnické skupině
Novoluní. V dalších relativně klidnějších letech se dále věnoval archeologii
a paleografii a vydal vlivnou knihu Shrnutí věštebných nápisů z Yinxu (Yinxu buci
zongshu 殷 墟 卜 辭 綜 述 ), poezii ovšem již téměř opustil. Roku 1957 se Chen
Mengjia stal jedním z hlavních cílů „kampaně proti pravičákům“ (fanyou
yundong 反右運動, a to především kvůli svým námitkám proti způsobům, jakým
probíhala reforma písma. Na začátku Kulturní revoluce (Wuchangjieji wenhua
dageming 無產階級文化大革命 ) byl opět podroben kritice a opakovaně týrán
a ponižován, po sérii těchto útoků se tak pokusil o sebevraždu. Ta byla úspěšná až
na druhý pokus, Chen Mengjia se oběsil 3. září 1966 ve své rezidenci
v Pekingu.162
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Chen Mengjia se poezii věnoval převážně v první části svého života, kdy patřil do
okruhu básníků Novoluní, s nimiž byl v úzkém kontaktu. Ti na něj a na jeho
smýšlení o literatuře měli nepopiratelný vliv, především pak jeho přítel Wen
Yiduo. Jeho akademické zaměření ho vedlo k teoretickému zkoumání moderní
poezie, které bude představené v další části práce. V neposlední řadě je pro nás
důležitá Chen Mengjiaova záliba v starém čínské historii, náboženství
a písemnictví, jejíž ozvuky můžeme spatřit v jeho vlastní básnické tvorbě.
Rao Mengkan
Rao Mengkan se narodil roku 1902 v provincii Jiangxi 江西 v okrese Nanchang
南昌. V dětství navštěvoval soukromé školy s tradičním stylem výuky, kde se také
poprvé seznámil s klasickou čínskou literaturou. Ve čtrnácti nastoupil na
pekingskou střední školu Qinghua (Qinghua xuetang 清華學堂) , ze které později
přešel na vysokou školu Qinghua (Qinghua daxue 清華大學 ). Zde se seznámil
například s Zhu Xiangem 朱湘 a Sun Dayum 孙大雨, kteří se později stejně jako
Rao Mengkan stali součástí literární skupiny Novoluní.163

Rao Mengkan, na rozdíl od většiny členů skupiny Novoluní, nikdy nebyl na
studiích v zahraničí. I přesto je však v jeho díle vidět výrazný vliv anglické
literatury, především pak anglického klasického básníka A. E. Housmana, jehož
mnohé básně dokonce přeložil. Tuto náklonnost k anglické literatuře sdílel se
svým přítelem a mentorem Wen Yiduem, s nímž měl velmi blízký vztah a mnohé
společné názory na poezii.164

Rao Mengkan přestal být později aktivní v literárních kruzích a začal se soustředit
pouze na učení. Učil na univerzitě v Sichuanu (Sichuan daxue 四 川 大 學 ), na
pekingské Státní lidové univerzitě (Zhongguo renmin daxue 中國人民大學) i na
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Pekingské univerzitě zahraničních studií (Beijing waiyu xueyuan 北京外語學院).
Roku 1967 podlehl v Pekingu své nemoci.165
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