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1. Úvod 



 

Smyslem této práce je přiblížit povídkové dílo moderní čínské spisovatelky Ling 

Shuhua ���(1900-1990). Budeme se opírat o výzkumy západních badatelů a o výsledky 

vlastní analýzy vybraných povídek.  

První část této práce představuje spisovatelčin život, ve druhé části se zaměříme na 

studie západních literárních kritiků a podáme charakteristiku autorčina díla. Na základě 

dosavadních poznatků rozborů děl Ling Shuhua provedeme celkové shrnutí poznatků 

obsažených v sekundární literatuře.  

Následovat bude analytická část práce, v níž představíme tři autorčiny povídky: 

„Pomatený básník“ (Fengle de shiren�����), „Opětovné shledání“ (Zaijian  

��) a „Chrám bohyně květin“ (Huazhisi ���). Jednotící prvek těchto tří povídek budeme 

hledat ve způsobu zachycení vztahu mezi hlavní mužskou a ženskou postavou a ve způsobu, 

jakým Ling Shuhua vytváří kontrast postojů, povah a vnímání hlavních protagonistů.  
V této práci se snažíme představit Ling Shuhua nikoli jen jako autorku, jejíž dílo je 

soustředěno na zobrazení postavení ženy v Číně v první polovině 20. století a na vyjádření 

životních pocitů a vnitřních postojů žen v období bezprecedentní modernizace čínské 

společnosti. Soustředíme se rovněž na umělecky působivé zachycení kontrastu mezi vnitřním 

světem mužských a ženských postav a upozorníme na některé filosofické aspekty díla této 

moderní čínské spisovatelky. Vyzvedneme též  názory na estetiku a literaturu, které lze vyčíst 

ze zkoumaných povídek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Biografie Ling Shuhua ��� 



 

Ling Shuhua patří k první generaci čínských spisovatelek, které psaly svá díla 

v hovorovém jazyce. Narodila se roku 19001 v Pekingu v rodině, která měla kořeny 

v jihočínském Kantonu. Po narození dostala jméno Ruitang, později jí bylo dáno jméno 

Shuhua. Vyrostla v přepychu v obrovské rezidenci s mnoha pokoji a dvorky v Pekingu, kde 

její otec zastával významný úřad. Její zážitky z dětství přispěly k její antipatii vůči tradičnímu 

modelu rodiny a byly pro ni inspirací v její literární tvorbě. Za prostředek svého literárního 

vyjádření si zvolila především žánr povídky. Hlavními tématy, která ve svých povídkách 

ztvárňovala, bylo zejména podřízené postavení žen v tradiční konfuciánské hierarchii rodiny, 

konflikty mezi ženami různých generací a úsilí žen vymanit se z pout konfuciánského myšlení 

a chování. Spisovatelčiny povídky nejsou zatíženy přílišnou sentimentálností, která byla 

charakteristickým rysem mnoha děl moderní čínské literatury, a její psychologické portréty 

žen, potýkajících se s každodenními problémy, zažívajícími deziluzi a manželské krize, 

vypovídají o spisovatelčině smyslu pro psychologickou kresbu. 

Velký vliv na Ling Shuhua měl v dětství její otec Ling Fupeng2, který určoval chod 

celé rodiny. Narodil se v roce 1859, v roce 1895 úspěšně složil úřednické zkoušky a postupně 

zastával několik významných úřednických funkcí, které byly rovnocenné dnešnímu postavení 

starosty Pekingu či guvernéra provincie Hebei. Byl znalcem klasické čínské kaligrafie a 

malby. Přátelil se s malířem Qi Baishiem���(1864-1957) a historikem a filosofem Gu 

Hongmingem ���(1856-1928). Ling Fupeng měl šest žen, Ling Shuhua byla třetí dcera jeho 

čtvrté ženy. Matka Ling Shuhua neměla žádné dítě mužského pohlaví, následkem toho byla 

v manželství zanedbávána. Dědeček Ling z matčiny strany, Xie Lansheng ���(1760-1831) 

byl vyhlášeným kantonským kaligrafem. 

V sedmi letech byla Ling Shuhua poslána do Japonska, kde byla spolu se svými 

sourozenci tři roky vzdělávána. Ling Fupeng ji uvedl do světa umění a čínské malby a 

podnítil v ní zájem o čínské malířství a poezii. Brala soukromé hodiny u význačných  mistrů 

tehdejší doby. Její otec vlastnil rozsáhlou sbírku obrazů a kaligrafií, zejména z období 

dynastie Yuan�(1271-1368) a Ming�(1368-1644). Své znalosti čínské kaligrafie, poezie a 

malby Ling Shuhua později zužitkovala ve svém povídkovém díle. V mnoha povídkách je 

patrná návaznost na tradiční čínskou vzdělanost, důležitou součástí významové výstavby 

jejích povídek bývají také citace z děl tradičních čínských autorů.    

                                                 
1 V některých pramenech bývá jako rok narození Ling Shuhua uveden rok 1904. V této práci se však přikloníme 
k názoru McDougall, (1998, 286), která soudí, že skutečným rokem narození Ling Shuhua je rok 1900.  
2 Jméno otce Ling Shuhua zmiňuje Goat Koei Lang Tan (2004: 47), jméno však není uvedeno ve znacích.  



První lekce angličtiny a čínské poezie začala brát u Gu Hongminga���(1856-1928), 

který studoval v Británii, Francii a Německu. Dobré vzdělání získala také na soukromé škole 

pro dívky v Tianjinu. Později, v letech 1922-1926,  pokračovala ve studiu na Yanjingské 

univerzitě v Pekingu, kde studovala anglický jazyk a anglickou a francouzskou literaturu.  

Svá první literární dílka3 začala Ling Shuhua publikovat, když jí bylo šestnáct let. 

Byly napsány v klasické čínštině a otištěny ve školních časopisech. V období počáteční fáze 

Hnutí za novou literaturu (1917-1919) navštěvovala Ling Shuhua střední školu a s cíli tohoto 

hnutí nesympatizovala; novou poezií, o kterou se pokoušeli Hu Shi��(1891-1962) či Bing 

Xin ��(1900-1999), pohrdala. Své první povídky v hovorovém jazyce začala psát během 

svých studií na univerzitě, v době, kdy se začínala názorově osamostatňovat od svého otce, 

přesvědčeného odpůrce Hnutí za novou literaturu, jež propagovalo nahrazení klasické čínštiny 

hovorovým jazykem. Jelikož své autorství vzhledem k otcově společenskému postavení chtěla 

udržet v tajnosti, v počátcích své spisovatelské dráhy používala několik pseudonymů, mezi 

jinými Rui Tang �� nebo také Su Xin��4.   

V roce 1924  se několik povídek naší autorky objevilo v literární příloze významného 

dobového periodika Ranní zpravodaj ( Chenbao ����). V Ranním zpravodaji, jenž pod 

tímto názvem vycházel od roku 1921, byly publikovány díla mnoha význačných čínských 

moderních autorů a překlady děl některých evropských spisovatelů. Ranní zpravodaj byl 

tribunou zastánců liberalismu, měl vytvořit prostor pro svobodné vyjádření názorů a přispět 

k prosazení literatury v hovorovém jazyce. Skupina, která se ve vydávání periodika 

angažovala, se zpočátku skládala ze členů Společnosti pro studium literatury (Wenxue 

yanjiuhui�����) a zčásti také členů Společnosti novoluní (Xinyue Pai ���). Od roku 

1925, kdy se po Sun Fuyuanovi ��� (1894–1966) stal editorem časopisu Xu Zhimo ��� 

(1897 - 1931), Společnost novoluní postupně nad periodikem převzala kontrolu.  První 

povídku v hovorovém jazyce, „Bezútěšný osud dcer“ (Nü´er shenshi tai qiliang �������), 

Ling Shuhua uveřejnila v roce 1925 pod jménem Rui Tang��. Také druhá spisovatelčina 

povídka, „Vánoce kapitalisty“ (Zibenjia zhi shengdan������), vyšla v Ranním zpravodaji, 

tentokráte pod jménem Ling Ruitang.  

                                                 
3 Těmito ranými literárními díly Ling Shuhua se západní badatelé podrobněji dosud nezabývali. Zmiňuje je 
Lang-tan (2004, 50).   
4 Tento pseudonym byl zřejmě inspirován jménem básnířky Bing Xin�� („ledové srdce“) a funguje jako 
přihlášení se k myšlenkám hnutí za novou literaturu.  



Věhlas a uznání jí však přinesla až povídka „Po večírku“ (Jiu hou ��), uveřejněná 

v roce 1925 v literárním časopise Moderní kritika (Xiandai Pinglun ����)5. O rok později 

se Ling Shuhua provdala za editora tohoto časopisu, Chen Xiyinga6 ��� (1896-1970), který 

zároveň působil jako profesor anglické literatury a vedoucí anglického oddělení na 

Yanjingské univerzitě. V Moderní kritice vycházely jeho brilantní komentáře, týkající se 

politických událostí a literatury, a Chen Xiying ve své době platil za předního liberálního 

komentátora tehdejších událostí v Číně.  Chen Xiying také proslul svými názorovými střety 

s Lu Xunem��(1881-1936), mimo jiné kvůli tomu, že souhlasil s potlačením studentského 

hnutí na Pekingském dívčím pedagogickém institutu (Beijing Nüzi Shifan Daxue������

��). Ve třicátých letech se po jedné z polemik s Lu Xunem stáhl a jeho jméno se od té doby 

objevovalo v časopisech pouze příležitostně.  

V roce 1927 Ling Shuhua strávila rok v Japonsku, kde studovala díla moderních 

japonských spisovatelů. Její povídky však ovlivnil zejména britský modernismus, a to 

především dílo Katherine Mansfield (1888-1923) a Virginie Woolf (1882-1923). O rok 

později, v roce 1928, byla vydána její první sbírka povídek, Chrám bohyně květin (Hua zhi si 

���) Tato sbírka přinesla Ling Shuhua velký úspěch, získala pověst jedné z nejlepších 

autorek své doby, pověst bystré pozorovatelky frustrací a tragédií čínských žen v přechodném 

období čínských dějin a mistryně ironického a symbolického způsobu literárního vyjádření.

 V roce 1929 Ling Shuhua následovala svého manžela do Wuhanu, kde působil jako 

profesor na Wuhanské univerzitě. Stále však pokračovala v uveřejňování povídek v Moderní 

kritice a Ranním zpravodaji a v roce 1930 byla vydána její druhá sbírka povídek,  Ženy  

(Nüren��). Během let, které strávila ve Wuhanu, se Ling Shuhua seznámila se 

spisovatelkami Yuan Changying���(1894-1973) a Su Xuelin���(1897-1999) a 

s Julianem Bellem (1908-1937), synovcem Virginie Woolfové, který v letech 1935 – 1937 na 

univerzitě ve Wuhanu vyučoval anglickou literaturu. Bell pomáhal Ling Shuhua s překlady 

některých jejích povídek do angličtiny7 a také jí zprostředkoval kontakt s Virginií Wolfovou, 

se kterou pak Ling Shuhua mezi lety 1938 až1941 udržovala korespondenci. Woolfová 

souhlasila s tím, že bude číst a opravovat rukopisy anglicky psané vzpomínkové prózy Ling 

                                                 
5 Toto periodikum vycházelo od roku 1924, editorem byl Wang Shijie���. Mezi nejvýznamnější přispívající 
autory patřili Hu Shi��(1891-1962), Chen Yuan��(1896-1970)a Xu Zhimo��� (1893-1931). Cílem tohoto 
časopisu bylo vytvoření prostoru pro svobodné vyjádření názorů, tvůrci periodika prosazovali názor, že literatura 
nesmí být omezována třídním pohledem a politickými idejemi. Periodikum bylo propojeno se společností 
Xinyue Pai ���. 
6 Znám také pod jménem Chen Yuan ��. 
7 Jednalo se o povídky: „Pomatený básník“ (Fengle de shiren), „Dopis“ (Xiexin) a „Vyšívané 
polštáře“ (Xiuzhen). 



Shuhua, nazvané Písně dávných dob (Ancient Melodies)8, vyprávějící o dětství spisovatelky 

v rodině úředníka v období rychle se proměňující čínské společnosti.  

V roce 1935 byla publikována sbírka s názvem Dva bratříčci (Xiao ge'er lia����). 

Povídky této sbírky již nedosahují kvalit povídek ze sbírek  Chrám bohyně květin a Ženy. Po 

tomto slibném začátku napsala Ling Shuhua již jen velmi málo povídek, namísto toho se více 

věnovala malířství. Ling Shuhua byla často spojována se západní literární estetikou9 a doboví 

čínští kritikové ji označili za čínskou Katherine Mansfield  (Zhongguo de Manshufei'er ���

����).10  

V roce 1946 se Chen Xiying stal čínským delegátem UNESCO a Ling Shuhua jej 

doprovázela do Londýna. O rok později se přestěhovali do Paříže.  

Od roku 1956 do roku 1960 Ling Shuhua vyučovala moderní čínskou literaturu na 

Nanyangské univerzitě v Singapuru. Po roce 1960 se přestěhovala na Tchajwan. V roce 1960 

byly její sbírky čínského malířství z doby dynastií Yuan, Ming a Qing vystaveny společně 

s jejími vlastními malbami v Paříži. Přestože byla známa zejména jako autorka povídek, 

v témže roce vyšla v Singapuru její sbírka esejů, nazvaná Snové obrazy milovníka horských 

stezek (Aishanlu mengying�����)11. Poté, co v roce 1970 zemřel Chen Xiying, se Ling 

Shuhua přestěhovala do Londýna a věnovala se především malířství. V listopadu 1983 byly 

její obrazy vystaveny na výstavě „The paintings of Ling Shuhua and her friends“ v muzeu 

v Oxfordu12.    

Ling Shuhua zemřela roku 1990. 

Ve stejném roce vyšel román K-The Art of Love z pera současné čínské spisovatelky 

žijící v Londýně Hong Ying ��. Děj tohoto románu je založen na údajné tajné milostné 

aférce Ling Shuhua s Julianem Bellem. Dcera Ling Shuhua, Chen Xiaoying���, zažalovala 

Hong Ying za zneuctění památky své matky a u soudu v ČLR proces vyhrála. Ačkoli ve 

dvacátých a třicátých letech 20. století byly povídky Ling Shuhua v Číně velmi oblíbené, 

levicovým kritikům později tématické zaměření literárních děl Ling Shuhua, v nichž byl 

hlavní důraz kladen na subjektivní pocity ženských hrdinek, připadalo nedostatečně 

pokrokové. Proto bylo její dílo oficiální kritikou v ČLR odsunuto do pozadí a po roce 1945 

                                                 
8 Kniha vyšla v roce 1953 v nakladatelství Bloomsbury, Hogart Press, s předmluvou povídkářky a básnířky Vity 
Sackville-West (1892-1962) viz Shih Shumei, 2001: 215)  
9  Podobnosti  mezi  povídkami Ling Shuhua a díly západních moderních autorů lze nalézt především ve 
způsobu zachycení atmosféry příběhu. 
10 Toto označení používá např. Zhu Guangqian ve své eseji o sbírce povídek Dva bratříčci (1939). Viz Goat-Koei 
Lang-Tan (1994).  
11 V roce 1998 vyšlo také v Pekingu. Ling, Shuhua (1998). Aishanlu mengying. Beijing: Yanshan chubanshe.  
12 Výstava se konala v Ashmolean Museum v Oxfordu, k výstavě byla vydána publikace, nazvaná Chinese 
painter and Her Friends.  



byla její literární tvorba v pevninské Číně opomíjena.  Na Tchajwanu, v Hongkongu a 

v Singapuru však její práce zůstaly populární. V 80. letech  20. století se o její dílo začínají 

zajímat západní badatelé13, jejich studie znovu objevují literární kvality spisovatelčina díla, 

oceňují subtilní vypravěčské umění a psychologické vykreslení postav a upozorňují na to, jak 

spisovatelka mistrně dovedla skrze subjektivní pocity svých hrdinek zachytit objektivní 

historický problém útlaku žen v patriarchální společnosti.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dílo Ling Shuhua ve světle západních studií 

 

Navzdory skutečnosti, že několik povídek Ling Shuhua bylo přeloženo do angličtiny 

samotnou autorkou ve spolupráci s Julianem Bellem již koncem 30.let a později vznikly také 

                                                 
13 Např. Cuadrado 1982, Holoch 1985 či Chow 1988: 71-86. 



další překlady spisovatelčiných povídek, pořízené Nathanem Mao14, Marií Chan15 nebo 

Vivian Hsu16, v západní literatuře dlouho neexistovaly téměř žádné studie nebo články, které 

by se týkaly literární tvorby této moderní čínské spisovatelky. I přes to, že některé z jejích 

povídek byly vysoce ceněny a doporučovány Lu Xunem ��(1883-1936) a Hu Shiem ��

(1891-1962), západní badatelé se začínají dílem Ling Shuhua podrobněji zabývat až 

v 80.letech 20.století. Do té doby se jednalo spíše jen o stručné poznámky, letmé zmínky či 

velmi stručné charakteristiky jednotlivých povídek. Goat-Koei Lang-Tan (1994: 132) uvádí 

jako důvod, proč autorka zůstala tak dlouho opomíjena západními badateli, nesentimentální 

způsob podání příběhu. Je toho názoru, že všechny povídky Ling Shuhua jsou charakteristické 

nesentimentálním líčením příběhu. Tento jev může být považován za jednu z příčin, proč 

většina evropských kritiků, kteří jsou zaujati především Lu Xunovou tvorbou, nejevili o dílo 

této spisovatelky hlubší zájem. Povídky se jim mohly zdát příliš obyčejné a fádní, jelikož 

téměř postrádají vyhrocené vášně a konflikty. 

Prvním badatelem, který se již v roce 1961 zabývá dílem Ling Shuhua, je C.T. Hsia, 

který ve své stati „Ping Hsin and Ling Shuhua“ krátce autorku představuje a stručně shrnuje 

obsah několika jejích povídek. V roce 1985 následuje esej Donalda Holocha „Everyday 

Feudalism“, která podává stručný výčet zhruba deseti povídek této spisovatelky. V Selective 

Guide to Chinese Literature  nalezneme Pollardovu informativní charakteristiku sbírky Ženy a 

několik povídek ze sbírky Dva bratříčci podobným způsobem západním čtenářům 

spisovatelku představuje Elizabeth Eide. Překvapivým faktem však zůstává, že v Selective 

Guide to Chinese Literature uvádí pouze dvě sbírky povídek Ling Shuhua, Ženy  a Dva 

bratříčci, zatímco první sbírka Chrám bohyně květin v této publikaci, usilující o podání 

základní informace o čínských spisovatelích a jejich díle, zmíněna vůbec není. 

V době, kdy Ling Shuhua vydala první sbírku povídek, vzbudilo její dílo u čtenářů 

velký ohlas a spisovatelka si tak rázem vydobyla pověst jedné z nejtalentovanějších čínských 

spisovatelek. V souvislosti s vývojem moderní čínské literatury v 30. letech 20. století však 

později levicoví kritici neshledali její dílo dostatečně zaměřené na sociální problémy a 

význam její literární tvorby byl odsouván do pozadí. V době, kdy Ling Shuhua psala svá díla, 

se čínská společnost překotně přetvářela a modernizovala, přičemž významnou součástí této 

                                                 
14 Nathan Mao přeložil povídku „Svátek středu podzimu“ (Zhongqiuwan) pod anglickým názvem „The Night of 
Midautumn Festival“. In Modern Chinese Stories and Novellas, 1919-1949. New York: Columbia University 
Press,  1981: 200-205. 
15 Marie Chan přeložila „Vyšívané podušky“ (Xiuzhen) pod anglickým názvem „Embroidered 
Pillows“ In: Renditions 4, 1975: 124-127.  
16 Hsu přeložila „Malá Liu“ (Xiao Liu) pod anglickým názvem „Little Liu“, In: Born of the Same Roots. 
Bloomington: Indiana University Press, 1981: 62-80. 



modernizace byla změna postavení ženy ve společnosti. Přesto jako žena – spisovatelka byla 

Ling Shuhua přijímána jinak než muži - spisovatelé. Nad přijetím spisovatelky a jejího díla 

v tehdejší Číně se zamýšlí Rey Chow (1988) ve svém článku „Virtuous Transactions“. Čínští 

literární kritici v době, kdy vycházely sbírky Ling Shuhua, přiřadili k jejímu dílu označení 

„literatura vzdělaných žen z lepších rodin“ (guixiu pai wenxue�����), a tím předem 

naznačili limity jejího díla. Spisovatelčiny povídky interpretovali jako jednoduchá a 

nezávažná dílka, nezabývající se zásadními a důležitými tématy, nýbrž jen rodinným životem 

a ženskými starostmi. Takovéto chápání děl moderních čínských spisovatelek tehdejšími 

čínskými kritiky vypovídá o nelehké situaci Ling Shuhua jako ženy – autorky. Chow také 

upozorňuje na to, že v době, kdy Ling Shuhua psala své povídky, měla jako žena – autorka 

omezenou možnost sebevyjádření. Chow dále soudí, že zdánlivá všednost povídek by měla 

být chápána jako způsob ironického vyjádření. Ling Shuhua se na první pohled řídí pravidly 

patriarchální společnosti, tzn. píše tak, aby se její tvorba navenek jevila být v souladu 

s tradičním konfuciánským řádem. Spisovatelka však současně tento řád podkopává 

využíváním ironizujících prvků.  

Na tento Chowův názor později navazuje Shih Shumei (2001) v podnětné studii 

„Gendered Negotiations with the Local“. Také tato badatelka poukazuje na specifičnost 

postavení ženy spisovatelky v čínské literární tradici. Podotýká, že v povídkách často slyšíme 

hlas, který přijímá tradiční patriarchální uspořádání společnosti, avšak současně lze 

zaslechnout jiný, zcela protichůdný hlas. Shih označuje povídky Ling Shuhua jako dvojhlasné, 

tyto dva hlasy se neustále střetávají a vzniká tak ironické napětí, které prostupuje celé 

spisovatelčino povídkové dílo.  

McDougall (1998) zkoumá tvorbu Ling Shuhua z feministického hlediska. Pro svou 

analýzu nazvanou „Dominance and Disappearance“ používá analytický nástroj, vyvinutý 

teoretiky feminismu, takzvaný „disappearing woman“. Pomocí tohoto konceptu McDougall 

zvažuje, v jakých situacích se v průběhu příběhu objevuje hlavní ženská postava, případně 

postava mužská.  „Mizející ženská postava“ obvykle na konci příběhu umírá nebo zakouší 

trápení. Mužská postava je většinou do jejího zmizení zapojena a zaplétá se i do její smrti 

nebo do jejího utrpení.17 V povídkách Ling Shuhua jsou hlavními postavami většinou ženy, 

hlavním tématem je vztah mezi mužem a ženou, mezi ženami nebo mezi lidmi obecně, avšak 

její povídky se nikdy nezabývají vztahy mezi muži. Ženy nemizí, a ačkoli často končí 

opuštěné, přežívají. Z toho pro McDougall vyplývá, že autorka se ve svém literárním díle 

                                                 
17 McDougall spatřuje výhodu takovéhoto způsobu analýzy zejména v objektivitě a transparentnosti. 



soustředí na mezilidské vztahy obecně, jejich trvání či konce a na problematiku závislosti žen 

na mužích.    

Poněkud jiný pohled na povídky Ling Shuhua ve dvou studiích nabízí Goat-Koei 

Lang-Tan (1990, 1994). Soustředí se především na textové srovnání povídek Ling Shuhua s 

povídkami Katherine Mansfield (1888-1923) a Antona Čechova (1860-1904), západních 

autorů, kterých si Ling vysoce cenila. Ve svém článku „Women in Love“ se soustředí na 

srovnání povídky Katherine Mansfield „Psychology“18 a povídky Ling Shuhua „Jiuhou“ (Po 

večírku) a „Zaijian“ (Opětovné setkání). Goat-Koei Lang-Tan dochází k závěru, že paralely 

mezi povídkami Katherine Mansfield a povídkami Ling Shuhua se netýkají pouze způsobu, 

jakým Ling Shuhua buduje strukturu svých děl, ale zacházení s náměty, zápletkami a 

charakteristikou zamilovaných žen. V jiné své studii, „European Literature of the Dekadence 

and the So-called Modernist Chinese Short Stories“ si Goat-Koei Lang-Tan klade za cíl nalézt 

stopy evropské literatury dekadence v čínských povídkách autorů Shi Zhecuna a Ling Shuhua. 

Spisovatelčiny povídky porovnává s těmi díly Arthura Schnitzlera (1862-1931), která byla 

dostupná v čínštině během 20. a 30. let 20. století. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry 

mohou být povídky moderních čínských autorů označovány jako modernistické a nakolik jsou 

naopak ovlivněny čínskou literaturou. Objevuje paralely mezi atmosférou Schnitzlerova 

dramatu Milkování19 a některými povídkami Ling Shuhua. Goat-Koei Lang-Tan dochází 

k závěru, že povídky Ling Shuhua obsahují prvky evropské literatury dekadence a vykazují i 

rysy modernismu. Dodává, že Ling Shuhua vytváří postavy, které jsou stále vymezené 

rámcem tradičního čínského myšlení. Většina postav řeší rozpor mezi loajalitou k tradičním 

hodnotám a niternými touhami. V emociálním zápase mezi těmito dvěma silami vždy váhají a 

nakonec se většinou přiklánějí k tradičnímu normativnímu uspořádání.  

Pozornost západních badatelů se obrací především k povídkám první sbírky Ling 

Shuhua. Ve studiích, týkajících se literární tvorby této spisovatelky, je značná část věnována 

obsahové stránce jednotlivých jejích povídek. V následující části práce uvádíme tematickou 

charakteristiku povídek, kterým západní sekundární literatura věnuje největší pozornost.   

3.1. Sbírka Chrám bohyně květin  (Hua zhi si���) 

 

3.1.1 „Chrám bohyně květin“ (Hua zhi si  ���) 

 

                                                 
18 Mansfield, Katherine (1964). Collected stories. London: Constable. 
19 V německém originálu se toto dílo Arthura Schnitzlera (1862-1931) nazývá „Leibelei“. 



V úvodu povídky čtenář nabude dojmu, že dvojice protagonistů, mladý manželský pár, 

je spolu šťasten. Avšak manžela, mladého básníka, ve skutečnosti manželský život nudí, 

každodenní rutina je pro něj ubíjející.  Jeho manželka je zaneprázdněna společenskými 

povinnostmi a nemůže jej doprovázet na procházkách a kochat se společně s ním přírodními 

scenériemi. Básník je překvapen, když nečekaně obdrží dopis od neznámé ctitelky, která jej 

tímto prosí o schůzku v Květinovém chrámu, a rozhodne se s ní setkat. Když však dorazí na 

určené místo, ke svému údivu zjistí, že pisatelkou dopisu a jeho neznámou obdivovatelkou je 

jeho vlastní manželka.  

Tuto povídku je možno chápat jako ironicky laděný příběh, ve kterém je zavedený 

pořádek nejdříve ohrožen a následně upevněn. McDougall (1998) čte povídku jako zobrazení 

mužské ješitnosti a provokativní studii důvěry a touhy v manželství. Dodává, že se v ní jedná 

o zachycení vztahů, nikoli o zobrazení mužské dominance.  

Goat-Koei Lang-Tan (1990)  tuto povídku chápe jako tématický protipól k povídce 

„Po večírku“. Vyzdvihuje bohatou metaforičnost a poetičnost povídky a zmiňuje jemnou 

ironii, která povídku prostupuje. Nachází v ní také prvky dekadence. V další své studii, 

týkající se díla naší autorky, Goat- Koei Lang-Tan (2004) provádí textové srovnání 

Čechovovy povídky „Na chatě“ (НА ДАЧЕ) a povídky „Chrám bohyně květin“ (Hua zhi si). 

Z její analýzy je patrné, že Ling Shuhua převzala celou základní stavbu textu Čechovovy 

povídky. Pouze styl, kterým je napsán milostný dopis, se výrazně liší. U Ling Shuhua je 

prosebný tón pisatelky nepřehlédnutelný, styl je poetický až prosebný, kdežto Čechovova 

pisatelka dopisu je ve svém vyjadřování velmi přímá.  

Shih Shumei (2001: 227) poznamenává, že hlavní hrdina je zahleděný do sebe a svou 

manželku považuje za obyčejnou ženu v domácnosti. Stěžuje si, že jeho život je příliš 

obyčejný a fádní na to, aby našel inspiraci pro svou básnickou tvorbu. Podle Shih Shumei 

povídka ukazuje nejen „její výsměch jeho nevěře, ale také zdůrazňuje rozdíl mezi jeho a jejím 

poetickým cítěním.“ V celé povídce básník nepoužije ani jediný vlastní verš, všechny jeho 

verše jsou pouze citáty, kdežto její dopis oplývá svěží lyrikou, napsanou v hovorovém stylu, a 

je nezatížený naučenými metaforami a frázemi. 

 

3.1.2 „Vyšívané podušky“ (Xiuzhen ��)20 

 

                                                 
20 Český překlad E. Janková. „Vyšívané podušky“. In Nový orient 54: 187 



Mladá dívka vyšívá pár podušek. Vyšíváním stráví bezpočet hodin, pracuje i 

v parných letních dnech. Na výšivky použije nitě nespočtu různých barevných odstínů, a 

některá místa vyšívá i několikrát, než je s prací spokojena. Po zhotovení jsou výšivky 

věnovány vysokému úředníkovi jako dárek, mají jej přesvědčit o tom, že dívka je vhodnou 

partií pro jeho syna. Příjemce však neodpovídá a až na konci povídky se dívka od služky 

dovídá o nedůstojném osudu jejích tak pracně zhotovených výšivek. Téhož dne, kdy byly 

předány, byl jeden z povlaků pozvracen hostem domu a druhý byl pohozen na zem a používán 

jako podnožka. Znehodnocené výšivky byly následně darovány sloužícím. 

Hsia (1961) na této povídce oceňuje symbolický způsob vyjádření.  Nádherné výšivky 

kontrastují s parným horkem, které je symbolem dívčiny dřiny. Na konci povídky jsou to 

samotné výšivky, které se stávají symbolem ponížení hlavní hrdinky. Je to spíše ona sama, 

než její ruční práce, co bylo tak opovržlivě odmítnuto.  

Chow (1988) se více zajímá o téma povídky, který identifikuje jako osud ženy z vyšší 

vrstvy. Přístup hlavní hrdinky k vlastnímu životu je zcela pasivní, dívka pouze plní přání 

svého otce. Když se dovídá o neblahém osudu svých výšivek, prožívá hluboký otřes z poznání 

svých reálných vyhlídek na sňatek, avšak neúspěch ji nepřiměje k přehodnocení svého 

dosavadního způsobu života. Podle Chowa povídka jemným a propracovaným způsobem 

upozorňuje na nadřazené postavení mužů v patriarchální společnosti.  

McDougall (1998) pomocí analytického nástroje „disapearing women“ (na základě 

zkoumání toho, v jakých souvislostech se v průběhu povídky vyskytují mužské a ženské 

postavy)  dochází k závěru, že i když otec ve svém hledání vhodného sňatku pro svou dceru 

selhal, úředníkova moc zůstane nedotčena a představuje tudíž v příběhu pokračování 

patriarchálního způsobu života. Povídka zachycuje ztrátu iluzí, které pociťuje mladá žena, na 

druhou stranu také zaznamenává krutost, vyvolanou rozpory mezi modernizující se tehdejší 

čínskou společností a starými tradičními konfuciánskými očekáváními. 

 

3.1.3. „Opětovné shledání“ (Zaijian ��)21 

 

Hlavní hrdinka  potkává po letech svého kolegu, ke kterému měla velmi blízký vztah. 

V době, kdy byli spolužáky, skládal básně, nyní je úspěšným úředníkem. Důležitou roli 

v jejich vztahu hrála literatura, ona jej obdivovala pro jeho básnické nadání, její a jeho 

představy o budoucím životě se tehdy shodovaly. Když se nyní setkávají, hlavní hrdinka po 

                                                 
21 Analýze této povídky je věnována jedna z kapitol této práce 



chvíli poznává, že muž, kterého si kdysi tolik vážila, opustil své původní životní ideály kvůli 

tomu, aby se stal úspěšným a majetným. V okamžiku, kdy si hlavní hrdinka uvědomí změnu, 

která se odehrála v nitru jejího bývalého spolužáka, její city k němu znatelně ochladnou a 

konverzace již pokračuje pouze na zdvořilostní úrovni. Protagonistka se loučí a její protějšek 

se navrací do svého uspěchaného života a chystá se na pracovní setkání. 

Goat-Koei Lang-Tan (1994) srovnává tuto povídku s povídkou Katharine Mansfield 

„Psychologie“ přičemž u obou povídek nachází několik shodných rysů. Ty Goat-Koei Lang-

Tan spatřuje především v podobné profesi obou mužů, jejich zálibě v literatuře, kterou sdílejí 

s hlavními hrdinkami, a také v okouzlení, které ženy zpočátku pociťují při setkání. Hlavní 

hrdinky obou povídek si svých mužských protějšků cení právě pro jejich literární nadání. 

Důležitým sdíleným motivem je též změna postoje hlavní hrdinky vůči muži. Potěšení ze 

setkání se vytrácí, když žena zjišťuje, že se v životě muže odehrála hluboká změna. 

V závěrečné scéně zasazené do studené a šedé mlhy hlavní hrdinka, stará panna, učitelka 

s nízkou mzdou, zůstává sama na loďce, kdežto muž se vrací do svého rušného společenského 

života, ve kterém má úspěšnou kariéru a rodinu. Goat-Koei Lang-Tan přesto vidí ženu jako tu, 

která je na tom, do jisté míry lépe tím, že si uchovala svou osobnost a své životní představy. 

Hsia (1961) chápe povídku jako poukaz na nerovnoprávnost postavení mužů a žen. Podle 

Goat-Koei Lang-Tan je taková interpretace nesprávná, namítá, že v době, kdy povídka 

vznikala, bylo těžké vytvořit přesvědčivou zápletku, kdy žena má úspěšnou kariéru a rodinu, 

zatímco muž zůstává sám a pobírá nízkou mzdu. Povídka by stejně tak mohla být vystavěna  

jako příběhu dvou mužů nebo dvou žen. V této povídce se podle Goat-Koei Lang-Tan jedná o 

kontrast materiální prosperity a duševního bohatství, nikoli o zobrazení sociálního útisku ženy.  

Goat-Koei Lang-Tan konstatuje, že prostředí povídky „Opětovné shledání“ se zcela 

liší od „Psychologie“, navzdory tomu však obě povídky obsahují některé paralely. Chladný 

podzimní vítr v obou textech implikuje pocity zklamání, v obou textech se objevuje motiv 

večerního odbíjení zvonů, které předznamenává konec setkání. V jiné studii se Goat-Koei 

Lang-Tan (2004) k této povídce opět vrací a rozebírá ji z jiného úhlu, v povídce nalézá 

dominantní motiv počátečního okouzlení hlavní hrdinky, vyvolané setkáním s mužem, a 

následného zklamání z tohoto setkání. V této souvislosti poukazuje na roli metafor „květiny 

v zrcadle“ a „měsíc ve vodě“ , které označuje jako buddhistické. 

 

 

3.1.4. „Šťastný člověk“ (You fuqi de ren ��� ��) 

 



Stará paní, matka hlavy rodiny, je svým okolím považována za spokojenou a šťastnou, 

jelikož rodině se daří a prosperuje, všechny její děti jsou vdané či ženaté a  má již osm vnuků.  

V poslední scéně, kdy je sama pouze se svou služkou, zaslechne rozhovor mezi svým 

nejstarším a nejmladším synem a jejich manželkami. Teprve tehdy odhaluje jejich vzájemnou 

žárlivost a pohrdání jí samotnou.   

Tato povídka podle McDougall (1998) rozvíjí několik témat, která jsou v moderní 

čínské literatuře velmi častá. Konflikt mezi ženami odlišných generací v rodině, přetrvávání 

starých konzervativních přístupů v moderní době a útisk žen v tradiční konfuciánské rodině. 

McDougall si všímá faktu, že ačkoli jediné výroky pronesené muži v této povídce jsou pouze 

zaslechnuté nebo převyprávěné, moc mužů nad ženskými životy není ani v nejmenším 

zpochybněna.  

Podle Shih Shumei (2001) je zde ztvárněna stejná myšlenka jako v povídce „Podvečer 

svátku středu podzimu“. Matka z naší povídky se stejně jako hlavní hrdinka povídky 

„Podvečer svátku středu podzimu“ řídí tradičními konfuciánskými pravidly, avšak plodem její 

celoživotní snahy je pouze pokrytectví jejích vlastních dětí.     

 

3.1.5. „Madam“ (Taitai  ��) 

 

Manželka je ve  špatné náladě, jelikož předchozího dne prohrála v madžongu. Špatnou 

náladu si chce napravit novou hrou, a to hned večer. Jelikož nemá potřebnou částku, pošle 

sloužícího, aby dal do zástavy rodinné cennosti. Poté, co to zjistí její manžel, vypukne hádka a 

muž rozčileně odejde. Sluha se vrátí s penězi, manželka se chystá na večerní madžong a 

pomalu se uklidňuje.    

McDougall chápe tuto povídku jako pronikavou sondu do života rodiny ze středních 

vrstev, kde oba manželé prožívají pocit vzájemného odcizení. Žena, aby ukojila své touhy, 

využívá toho, že je manžel pryč. Setkání s manželem v ní vzbuzuje strach a zlost (1998: 300). 

McDougall souhlasí s Holochem, že „její slzy a nálady naznačují to, že se nemůže vypořádat 

s rozpory ve vedení domácnosti, kde žena je limitována tím, že muž zajišťuje příjem“ (1985: 

385-386).   

 

 

 

3.1.6. „No řekni, může se něco takového stát?“  

(Shuo you zheme yi hui shi �������) 



 

Studentky, které na divadelní představení nacvičují role Romea a Julie, se sblíží 

natolik, že to vyvolá pobavení mezi ostatními spolužačkami. Dívka, která je obsazena do role 

Romea, Yingman, však začne být k Yunluo, dívce ztvárňující Julii, přitahována. Když se 

jednoho dne během návštěvy Yingman u Yunluo spustí prudký déšť, Yingman u své 

přítelkyně stráví noc. Ve chvíli, kdy spolu leží v posteli, Yingman Yunluo políbí. V dalších 

týdnech jsou obě dívky neustále spolu. Když bratr Yunluo požaduje, aby se jeho sestra vdala, 

Yingman ji prosí, aby mu vzdorovala. Po letních prázdninách se Yingman vrací zpět na 

univerzitu, Yunluo tam však již není. Když se dozví, že se Yunluo vdala, zhroutí se.

 McDougall  poukazuje na to, že muži v příběhu přímo přítomni nejsou, přesto však 

ovlivňují osudy žen. McDougall zmiňuje také neobvyklý původ této povídky, založené na  

povídce jiného autora, Yang Zhenshenga���(1890 - 1956), která byla uveřejněna v Ranním 

Zpravodaji. McDougall vyzdvihuje tuto povídku jako pozoruhodnou a vyjadřuje politování 

nad tím, že tomuto dílu Ling Shuhua mezi západními badateli dosud nebyla věnována větší 

pozornost.  

 

3.2. Sbírka Ženy (Nüren��) 

 

Pro povídky této sbírky je typické, že zachycují ženy středních vrstev v jejich 

každodenních, běžných rodinných situacích. Zdánlivé maličkosti a banality všedního dne 

poskytují čtenáři vhled do skrytých stránek lidské povahy, na první pohled patrných jen stěží. 

Čtenář má tak možnost nahlédnout do prázdnoty a bezútěšnosti životů hlavních hrdinek. 

Tuto sbírku C.T.Hsia již nehodnotí tak vysoko, jako první sbírku povídek Ling Shuhua. 

Většinu povídek této sbírky považuje za „poněkud nevýrazné“ (1961: 82).  

 

3.2.1. „Odnikud nikam“ (Song Che��)22 

 

Povídka se sestává převážně z dialogů mezi ženami středního věku, které se chystají 

vyprovodit přítelkyni na nádraží. Tato přítelkyně žije ve spokojeném manželství s mužem, 

kterého si sama vybrala. Rozhovor protagonistek odhaluje pocit nejistoty vůči jejich 

manželům, kteří jim byli vybráni rodinou, a vůči způsobu života, který vedou. Paní Bai svou 

životní nespokojenost řeší tím, že peskuje sloužící a neustále si na ně stěžuje svým 

                                                 
22 Český překlad L. Kalvachová, In Nový Orient 54, 141.  



přítelkyním i manželovi. Poté, co ženy zjišťují, že je již příliš pozdě na to, aby se na nádraží 

dostaly včas, jedna z přítelkyň se loučí a vrací se domů. Povídku uzavírají stížnosti manželky 

na sluhy, které sděluje svému manželovi. Ten ji však neposlouchá, znuděn stále stejným 

tématem hovoru.  

Podle Shih Shumei (2001) je dominantním rysem této povídky zobrazení rozdílu mezi 

ženou, které drží svůj osud pevně ve svých rukách a ženami žijícími podle tradičních 

zvyklostí. Tato povídka je dobrým příkladem spisovatelčina ironického a ambivalentního 

pohledu na ženy. 

 

3.2.2. „Pomatený básník“ (Fengle de shiren �����)23 

 

Básník se navrací na venkov do rodinného sídla, protože dostal zprávu, že jeho žena 

onemocněla. Podle názoru lidí z okolí se jedná o duševní nemoc. Když se básník setká se 

svou manželkou, zjistí, že se změnila v bezprostřední a přirozenou bytost. Hlavní hrdina je 

změnou své manželky okouzlen, v její bezprostřednosti nalézá inspiraci a začne ji všude 

doprovázet. Manželé se v očích společnosti vymykají zavedenému pořádku a normám, lidé 

z okolí je začnou oba považovat za blázny a litují básníkovu matku. 

Shih Shumei (2001) upozorňuje na rozdílný vztah hlavních protagonistů k přírodě.  

Juesheng přírodu vstřebává skrze naučené lyrické výrazy a fráze, bez kterých by nebyl 

schopen ocenit přírodní krásu. Naproti tomu jeho žena má k přírodě zcela jiný vztah, osobní a 

bezprostřední. Nechává se okouzlit kvetoucími květinami, v noci vychází na zahradu, aby se 

prošla za svitu měsíce. Prožívá to bezprostředně, co je její manžel schopen vyčíst pouze z 

knih. Proto je Juesheng svou ženou okouzlen a následuje ji. 

 

3.2.3. „Malá Liu“ (Xiao Liu ��) 

 

Xiao Liu, živá a krásná dívka, v úvodu povídky s pomocí svých spolužaček z vyšší 

střední školy zahanbuje svou tlustou těhotnou spolužačku, která kulhá na svých podvázaných 

nohách. Následně se děj povídky se posunuje v čase do doby o dvanáct let později, kdy je 

Malá Liu nemocná a pobledlá matka tří dívek a rozmazleného chlapce.   

                                                 
23 Analýze povídky „Pomatený básník“ je věnována jedna z dalších kapitol této práce.[0] 



Tuto povídku Hsia (1961) hodnotí nejvýše z celé sbírky Nüren. Soudí, že tato povídka 

rozvíjí téma, ve kterém Ling Shuhua vyniká a které je pro její tvorbu typické, příběh ženy, 

spoutané konvencemi tradičního konfuciánského rodinného uspořádání. 

 

3.3. Sbírka Dva bratříčci (Xiao ge'er lia ����) 

 

Tato sbírka jej třetí sbírkou Ling Shuhua, ve které se odrážejí nové životní zkušenosti 

autorky, zejména zkušenosti mateřské, neboť často líčí svět dětí. Do povídek se také promítají 

zážitky z pobytu v Japonsku. Hsia (1961) tuto sbírku komentuje jako citlivou a inteligentní, 

avšak nedosahující kvalit jejích nejlepších povídek. Rozborem povídek z této sbírky se žádný 

ze západních badatelů nezabývá.  

 

3.4. Písně dávných dob (Ancient Melodies) 

 

  Anglicky psaná vzpomínková próza, kterou Ling Shuhua začala psát na popud 

Virginie Woolfové. Spisovatelka v ní líčí své zážitky z dětství, kdy vyrůstala jako jedna 

z mnoha dcer vysoce postaveného čínského úředníka. Zachycuje v ní mimo jiné také příjezd 

šesté otcovy ženy do rodinného sídla a pocity ostatních otcových žen poté, co si nová žena pro 

sebe vydobyla výsadní postavení a přízeň otce Ling Shuhua. V předmluvě k anglickému 

vydání této knihy Vita Sackville-West (1892-1962) chválí toto dílo jako „úchvatné skicy z již 

zmizelého způsobu života na druhé straně světa.“ (Shih, Shumei 2001: 218) 

Shih Shumei se zamýšlí nad tím, nakolik se Ling Shuhua při psaní této své 

vzpomínkové prózy nechala ovlivnit Virginií Woolfovou. Z jejich vzájemné korespondence 

vyplývá, že vztah mezi těmito autorkami byl značně asymetrický, Woolfová Ling Shuhua radí, 

aby tuto svou vzpomínkovou prózu napsala anglicky, jelikož se jí angličtina zdála 

dokonalejším nástrojem literárního vyjádření. Nabádala Ling Shuhua, aby napsala knihu 

velké hodnoty, čímž nepřímo naznačovala, že práce velké hodnoty by měly být napsány 

v angličtině. Ling Shuhua se jejími radami řídila. V tehdejší Číně byla Woolfová mezi 

čínskými spisovateli a kritiky velmi uznávána a čtena. Dalším zajímavým aspektem 

komunikace Ling Shuhua s Woolfovou byl názor Woolfové, že nezbytnou podmínkou pro 

uznání hodnoty tohoto díla Ling Shuhua tkví v jeho odlišnosti a neobvyklosti. Dalo by se říci, 

že Woolfová nabádala Ling Shuhua, aby sama sebe v očích západních čtenářů představila 

jako exotickou bytost. Proto je součástí tohoto díla tolik popisů a líčení, vysvětlující čínské 



zvyky a obyčeje, které by se čínskému čtenáři mohly jevit jako nadbytečné. Shih Shumei 

v této knize zaujalo jasné a přímé vyjádření feministického postoje čínské spisovatelky, který 

kontrastuje s postoji prezentovanými prostřednictvím povídkové tvorby, v níž je feministický 

postoj jen velmi opatrně naznačen.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Celkové zhodnocení sekundární literatury 

 

Většina studií v západních jazycích, pojednávajících o literární tvorbě Ling Shuhua, se 

věnuje vždy jen části jejího díla. Tyto studie většinou na poměrně malém prostoru představují 

autorčino dílo a navrhují jeho možné interpretace. Je pravděpodobné, že zájem o dílo této 

moderní čínské spisovatelky vyvolaly nejen překlady jejích povídek do angličtiny, které byly 

pořízeny nejprve samotnou autorkou a později jinými překladateli, ale také studie C.T. Hsia 

(1961). Západní badatelé většinou pracují s povídkami první sbírky, Chrám bohyně květin, 

případně s několika povídkami druhé sbírky Ženy. Nápadný je malý zájem kritiků o třetí 

sbírku povídek, Dva bratříčci. Tato skutečnost může být způsobena poněkud jiným 

tématickým zaměřením sbírky, v níž autorka líčí dětský svět a hlavními protagonisty povídek 

jsou často děti, v některých případech děti japonské národnosti. Menší zájem západních 

kritiků o druhou a třetí sbírku Ling Shuhua může být v neposlední řadě způsoben také tím, že 

jejich kvalitu zpochybnil C.T.Hsia (1961). 

Západní badatelé při zkoumání literární tvorby Ling Shuhua kladou hlavní důraz na 

způsob, jakým spisovatelka zachycuje vnitřní život svých hlavních hrdinek. Její dílo pojímají 

jako propracované zobrazení dobových mezilidských vztahů, přičemž často hledají paralely 

mezi povídkami čínské autorky a díly moderních evropských spisovatelů, zejména Katherine 

Mansfield a A.P. Čechova.    

Většina západních studií interpretuje povídky této čínské spisovatelky jako 

psychologické sondy do nitra žen, žijících v rychle se modernizující čínské společnosti. 

Spisovatelka vytváří svoje ženské hrdinky, jako postavy ovlivněné tradičním čínským 

myšlením. Většina postav řeší rozpor mezi loajalitou vůči tradičním konvencím a 

konfuciánským normám a svými niternými pocity a tužbami. V okamžiku, kdy dojde ke střetu 

mezi těmito dvěma silami, hlavní protagonistky váhají a nakonec se většinou podřizují diktátu 

tradice. Podle mnoha kritiků je tedy z tématického hlediska základním rysem povídek naší 

autorky soustředění se na ženu coby hlavní postavu a na její vztah s partnerem, rodinnými 

příslušníky a okolím.   

Hlavní hrdinky mnoha povídek Ling Shuhua jsou vnitřně velmi nevyrovnané. Zmítají 

se mezi svou touhou po jiném způsobu života a pocitem nutnosti podřídit se zažitým 

konvencím. Ke zobrazení této vnitřní nejistoty a niterných rozporů hlavních postav slouží 

spisovatelce pozadí každodenních záležitostí a běžných starostí všedního dne. Z banality 

obyčejného dne tak častokrát naléhavě vyvstává touha hlavních hrdinek po svobodnějším 



způsobu života a jejich nespokojenost v tradičním manželském svazku. Hlavní protagonistky 

povídek této čínské spisovatelky republikánského období jsou představeny jako účastnice 

dobového konfliktu mezi tradičním a moderním pohledem na svět.   

Vnitřní nejistota a niterný konflikt hlavních hrdinek povídek Ling Shuhua odráží 

vývoj dobové čínské společnosti, kdy tradiční konfuciánské morální hodnoty ztratily 

důvěryhodnost a nový moderní způsob, přejímající západní prvky, ve společnosti ještě zcela 

nezakořenil. Pro hlavní hrdinky je těžké žít v přetrvávající tradici. Čtenář sleduje vnitřní boj 

protagonistek mezi přijetím  zavedených pravidel a příklonem k moderního způsobu života. 

Rozpor mezi moderními názory a tradičním pohledem na svět lze chápat jako následek krize 

tradiční čínské společnosti. Ztrácí se jasně definované hodnoty, společenské struktury a 

morální normy, která donedávna tvořily nosnou zeď celé společnosti, jsou zpochybněny. 

Ženy v povídkách Ling Shuhua na tuto situaci reagují dvojím způsobem: lpěním na důvěrně 

známých tradičních morálních hodnotách a jejich dodržováním (např. povídka „Podvečer 

svátku středu podzimu“), případně vymezováním se proti všem moderním prvkům (povídka 

„Odnikud nikam“) nebo touhou po svobodnějším způsobu života (povídka „Po večírku“).

 Patrný je kontrast mezi tím, jak se hlavní hrdinka jeví navenek svému okolí a jejími 

vnitřními pocity, mezi kterými častokrát převládá pocit nejistoty. Hlavní hrdinka navenek 

jedná podle tradičních konvencí, v některých případech tradiční normy dokonce brání. Její 

tužby jsou však k vnějšímu chování často protichůdné, avšak hlavní hrdinka si s názory, které 

zastává, není vnitřně jistá (např. povídka „Odnikud nikam“). Vnější zdání a vnitřní 

myšlenkový svět postav se v některých případech neshoduje, jindy hlavní hrdinka v průběhu 

děje poznává, že její smýšlení, založené na tradičních morálních konvencích, bylo mylné 

(povídka „Madam“). Ženy vychované v souladu se starými konvencemi v konkurenci 

s prozápadně orientovanými ženami jednoznačně prohrávají. Autorka tradičně vychovaným 

ženám často přiřazuje negativní vlastnosti – povrchnost, zlobu, přetvářku. Téměř vždy tyto 

ženy trpí pocity frustrace a bezútěšnosti.24   

Tematizaci výše zmíněného konfliktu lze podle některých badatelů (Shih, Shumei) 

identifikovat také na jiné rovině, na rovině vypravěčově. V některých povídkách zaznívá hlas 

přijímající tradiční konvence a současně též druhý hlas, který tyto konvence zpochybňuje. 

Tyto dva hlasy se v díle neustále střetávají, čímž vzniká ironizující prvek. Ten je povídkám 

naší autorky natolik vlastní, že je zřetelný v celém jejím díle. Používání kontrastů a střetávání 

                                                 
24 Tímto prvkem v díle Ling Shuhua se více zabývá především Bonnie McDougall. 



dvou protichůdných hlasů umožňuje autorce zachytit celkovou atmosféru nejistoty a krizi 

vnitřní stability nejen individuálních postav, ale také celé tehdejší společnosti.  

Pokud se zamyslíme nad celkovým vyzněním jednotlivých povídek, zjistíme, že není 

jednoznačné. Nabízí se interpretace povídek jako kritika tradičního rodinného systému, ve 

kterém žena nemá příliš mnoho prostoru pro seberealizaci.25 Moderní způsob života je 

z pohledu žen vyznávajících tradiční hodnoty vnímán jako špatný, avšak celkově povídky 

nakonec vyznívají ve prospěch moderních změn ve společnosti, neboť poukazují na prázdnotu 

a bezútěšnost rodinného života uspořádaného podle tradičních vzorců. Povídky rovněž 

vyznívají jako poukaz na nefunkčnost mezilidských vztahů (McDougall, 1998: 303). Podle 

takto navrhovaného způsobu čtení se nabízí interpretace díla Ling Shuhua jako odsuzujícího 

staré přežité tradice a vyjadřujícího podporu modernímu způsobu života. Avšak při 

pozornějším čtení zjistíme, že střetávání dvou hlasů v povídkách této autorky a 

všudypřítomný prvek ironie v jejích dílech popírá výklad děl Ling Shuhua jako jednoznačné 

kritiky staré společnosti a starých norem a konvencí ve prospěch moderního způsobu života 

(Shih Shumei, 2001: 226-227).   

Všechny prvky ambivalence v díle Ling Shuhua je možno pojmout jako odraz 

nejistoty vnějšího světa a krize tradičních konfuciánských hodnot, který spisovatelka promítá 

do pocitů nejistoty svých hrdinek a střetů mezi moderním a tradičním pojetím mezilidských 

vztahů a způsobu života.   

Důležitý narativní prvek mnoha povídek Ling Shuhua představují dialogy, čtenář se 

mnoho podstatných informací dovídá teprve z rozhovoru postav (např. povídka „Odnikud 

nikam“). Vypravěč povídek naší autorky je převážně neosobní, v některých povídkách je 

vypravěč v Er-formě kombinován s polopřímou řečí či kratšími pasážemi ve formě vnitřního 

monologu, s jehož pomocí spisovatelka vykresluje vědomí svých postav. Podvědomí postavy 

bývá v některých případech odhaleno prostřednictvím symbolů či vylíčením atmosféry. Přesto, 

že čtenář má tímto způsobem možnost čas od času nahlédnout do myšlenek postavy, v 

některých případech mnohé podstatné informace vyplynou teprve z dialogu (např. povídka 

„Pomatený básník“). Klíčová role dialogu a promluv postav potvrzuje vliv západní literatury 

na spisovatelčino dílo. Promluvy postav, zejména vnitřní promluvy (např. v povídce 

„Pomatený básník“), jsou charakteristické pro západní autory, kterými byla Ling Shuhua 

ovlivněna. Jedná se zejména o Katherine Mansfield (1888-1923), Virginii Woolfovou (1882-

1923), A.P.Čechova (1860-1904) a A. Schnitzlera (1862-1931).  

                                                 
25 Takto hodnotí díla této čínské autorky např. Chow (1988)[0] 



5. Analýza povídky „Pomatený básník“ 

(Fengle de shiren�����) 

 

Tato povídka je součástí druhé sbírky povídek Ling Shuhua, která vyšla v roce 1930 

pod názvem Ženy  (Nüren).26 Povídka „Pomatený básník“ patřila k prvním, které byly 

přeloženy do angličtiny, překlad byl pořízen samotnou autorkou ve spolupráci s Julianem 

Bellem a otištěn v britském časopise The London Mercury27 v  roce 1936. V roce 1937 tato 

povídka vyšla také v periodiku T'ien Hsia Monthly28.  

 

5.1. Nástin děje 

 

V první části povídky se hlavní hrdina, básník a malíř Juesheng, navrací zpět do 

rodinného sídla. V deštivém počasí putuje na oslíku krajinou pohoří Tiantai. Čas od času 

nádherná scenérie podnítí hlavního protagonistu k tomu, aby zarecitoval některou z tradičních 

básní. Hned v úvodu si  Juesheng vybaví verše songského básníka Lu Youa �� (1125-1210), 

později vzpomene také verše Wang Weie�� (701-761) a Tao Yuanminga��� (365-427), 

jindy mu scenérie připomíná obrazy malíře Mi Feie�� (1051-1107). Protagonista není 

schopen nahlížet svět vlastníma očima a vyjadřuje se prostřednictvím poetických klišé. Jeho 

vnímání tak vytváří kontrast k působivému líčení krajiny a scenérií, jehož zdrojem je er-

formový vypravěč.   

První část povídky tvoří z velké části popis krajiny, který je místy proložen úvahami 

hlavního hrdiny, z nichž vyznívá nespokojenost s vlastní tvorbou a smutek z nenaplněného 

manželství. Důvodem Jueshengova návratu do rodinného sídla je nemoc jeho ženy. 

Z básníkova přemítání vyplývá, že mezi manželi zavládl pocit odcizení a vědomí toho, že si 

nikdy nebyli blízcí. Sňatek byl dohodnutý rodinou, zasadila se o něj zejména Jueshengova 

matka. Jueshengova žena Shuangcheng zcela splňuje tradiční ideál příkladné manželky. Je to 

žena, která se vždy chová zcela v souladu se společenskými konvencemi, jejímu chování se 

nedá vytknout sebemenší chybička. V Jueshengových očích je manželka křehká, slabá, 

indiferentní a chladná bytost. Jueshengův sluha Wang a jeho manželka připodobňují 

Shuangcheng k bohyni Guanyin, její krása je chladná, vyzařuje z ní čistota a osamocení. 

                                                 
26 V této analýze budeme vycházet z textu této povídky, zařazené do výboru Ling Shuhua wencun (1998). [0] 
27 Toto periodikum vycházelo v Londýně od 17. do 20. století. V období první poloviny 20. století bylo 
významným literárním časopisem, v němž byly publikovány díla soudobých autorů, včetně poezie.  
28 Literární časopis, který v roce 1935 založil překladatel a právník John C.H. Wu (1899-1986). Toto periodikum 
vycházelo v Šanghaji v anglickém jazyce a jeho cílem bylo představit čínskou kulturu západnímu světu.  



 Když Juesheng doputuje k chrámu nedaleko rodinného sídla, setkává se tam se svým 

starým sluhou Wangem a jeho manželkou, pro které je básníkova žena ztělesněním ženské 

krásy. Z Jueshengova rozhovoru se starým sluhou a jeho ženou vyplyne, že hlavní hrdina 

jejich názor nesdílí, vadí mu chlad, který jeho žena vyzařuje, její jednání v souladu s 

tradičními konvencemi jej nudí. V rodinném sídle po rozhovoru se svou matkou zjišťuje, že 

manželčina nemoc je psychického rázu. Když se se svou ženou setká, je ohromen 

překvapivou změnou, kterou prodělala. Z tiché, chladné a poddajné ženy se změnila 

v bezprostřední, veselou, až dětinskou bytost. Jueshenga fascinuje její bezprostřednost a 

neobvyklé metafory, které používá. Básníkova žena se za měsíčního svitu prochází po 

zahradě ve společnosti ptáků, hmyzu a psů, sbírá květiny, plete z nich věnečky a raduje se 

z krásy měsíce. Vyjadřuje se velmi poeticky a současně bez jakékoli známky strojenosti či 

nepřirozenosti. To kontrastuje s neschopností Jueshenga vyjadřovat se přirozeně, o čemž 

vypovídá sled poetických klišé, která zaměstnávají protagonistovu mysl v úvodu povídky. 

Otisky psích tlapek na blůze jsou pro Jueshengovu ženu rozkvétajícími kopretinami, rosa je 

v jejích očích slzami nebe. Hlavní protagonista je proměnou své ženy fascinován, manželé se 

postupně sbližují a Juesheng svou ženu všude následuje. Okolí je považuje za blázny a 

básníkovu matku lituje. Povídku zakončuje povzdech lidí z okolí básníkovy rodiny: „Co se dá 

dělat?“.    

Povídka „Pomatený básník“ patří mezi nejlepší povídky Ling Shuhua. Jedná se o 

brilantní ukázku spisovatelčina povídkářského umění, které čerpá z čínské literární a estetické 

tradice. Ling Shuhua se v tomto svém díle představuje jako mistryně symbolického způsobu 

literárního vyjádření. V následující analýze se pokusíme na materiálu naší povídky představit 

spisovatelku nejen jako autorku, která ve svém díle ztvárňuje frustraci a tragédii čínských žen 

v přechodném období čínských dějin, jak činí většina západních badatelů, ale především jako 

mistryni ironického a symbolického vyjádření, které jejímu dílu propůjčuje myšlenkovou 

hloubku a estetickou hodnotu.   

 

5.2. „Pomatený básník“ v kontextu spisovatelčina díla 

 

Povídka „Pomatený básník“ pojímá soužití manželů zcela jiným způsobem, než je 

obvyklé ve většině ostatních děl zkoumané autorky, která jsou sondami do údělu žen 

v přechodném období čínských dějin, kdy byla Čína konfrontována se západním pojetím ženy 

a jejího postavení ve společnosti a v rodině. Ve většině svých povídek autorka usiluje o 

literární vyjádření pocitů úzkosti, strachu a nejistoty tradičně vychovaných dívek v období 



modernizace čínské společnosti.  Mnoho protagonistek spisovatelčiných povídek řeší vnitřní 

konflikt mezi loajalitou k tradičním hodnotám a niternou touhou po osobním štěstí konečným 

příklonem k tradičním rodinným a společenským normám, jako je tomu například v povídce 

„Po večírku“. Ve světle několika povídek, v nichž spisovatelka odhaluje žalostný stav vztahů 

v rodině, zejména mezi manželi29, je možné povídku „Pomatený básník“ číst jako zobrazení 

harmonického soužití mezi mužem a ženou, které je však možné pouze za cenu změny 

chování a smýšlení, které je okolím interpretováno jako „pomatenost“. Protagonistka povídky 

„Pomatený básník“ na rozdíl od většiny protagonistek, které volí přizpůsobení se požadavkům 

rodiny a společnosti, volí radikální cestu úniku do vlastního vnitřního světa. V této povídce 

tak spisovatelka jako možné řešení pro ženu trpící přežíváním tradičních modelů chování 

nabízí radikální odchod do světa vlastního nitra, ve kterém není omezována tradičními 

konvencemi a jehož svoboda je symbolicky vyjádřena schopností imaginace a vcítění.  

Důležitým významotvorným prvkem v povídce „Pomatený básník“ je rozdíl mezi 

způsobem lyrického vyjádření obou hlavních protagonistů, Jueshenga a jeho manželky 

Shuangcheng. Hlavní hrdina nenachází inspiraci pro svou básnickou tvorbu. V celé povídce 

básník nesloží či nepronese ani jediný vlastní verš, všechny verše, které deklamuje, jsou 

pouhými citacemi. Naopak jeho manželka oplývá svěží lyrikou, Shuangcheng vyjadřuje 

rozpoložení vlastního nitra hovorovým jazykem, prostřednictvím originálních obrazů bez 

opakování naučených metafor a frází. Stejný motiv lze nalézt také v povídce „Chrám bohyně 

květin“, jejíž analýza je součástí této práce. Dalo by se říci, že rozdíl mezi hlavními ženskými 

postavami a jejich mužskými protějšky v povídkách naší autorky spočívá v tvořivosti 

ženských postav. Ženské postavy vynikají skutečným literárním nadáním a jejich literární 

vyjadřování není svázáno prázdnými frázemi a naučenými metaforami.  Nadání hlavních 

protagonistek tak ostře kontrastuje s neschopností kreativního sebevyjádření hlavních hrdinů. 

Podobný motiv lze nalézt také v povídce „Opětovné shledání“, kde je důležitým 

významotvorným prvkem kontrast povrchnosti hlavního protagonisty a bohatého vnitřního 

světa hlavní hrdinky, mladé neprovdané učitelky.      

Povídku „Pomatený básník“ lze z hlediska narativních postupů rozdělit na dvě 

navzájem protikladné části. Zatímco pro první část, kdy básník putuje krajinou do rodinného 

sídla, je charakteristická promluva vypravěče proložená monology postavy, pro druhou část, 

kdy se Juesheng setkává se svým sluhou a jeho ženou, se svou matkou a posléze s manželkou, 

je charakteristická převaha dialogů postav.  

                                                 
29 Viz např. povídky „Odnikud nikam“, „Madam“, „Podvečer svátku středu podzimu“ či „Po večírku“.  



 

5.3. Rytmus: Střídání pomalého a rychlého vyprávění 

 

Popis prostředí, jenž dominuje první části povídky, je z hlediska rozvíjení zápletky, 

sérií náznaků. Vypravěč předkládá čtenáři jen málo podrobností, mnohem více naznačuje a 

tak čtenáře nabádá, aby si okolnosti příběhu domýšlel. Autorka využívá techniku otálení a 

zpomalení, napjaté očekávání, kterým je první část povídky prosycena, zadržuje či téměř až 

zastavuje děj. Základní informace o protagonistově putování má podobu jediné věty. Děj je 

hled v počátku velmi zpomalen působivým líčením scenérie: ozývají se zvuky kapek 

padajícího deště, závany větru, klapot oslíkových kopyt a jeho hýkání. Několik odstavců je 

věnováno obšírnému popisu okolní krajiny, kterou básník na své cestě domů projíždí. Do 

popisu scenérie náhle vypravěč vkládá zásadní informaci o nemoci básníkovy manželky. 

Následuje krátká promluva hlavního hrdiny30, který se zamýšlí nad povahou nemoci své ženy, 

vzápětí následují vzpomínky na manželku a opětovná přímá řeč, kdy přirovnává svou 

manželku ke staré ženě.   

Teprve v okamžiku, kdy básník potkává starého Wanga a jeho ženu, spád vyprávění se 

náhle velmi zrychluje. V této chvíli se ze slov ženy starého Wanga dovídáme podrobnosti o 

básníkově ženě. Tuto část povídky tvoří dialog, místy přecházející do monologu staré ženy, 

který je doplňován myšlenkami hlavního protagonisty. Před očima čtenáře tak vyvstává obraz 

Jueshengovy ženy, tak jak ji vnímá její okolí, obraz krásné, chladné ženy, chovající se 

v souladu s tradičními konvencemi. Děj se znovu zrychlí, když se básník kvapně vydává 

společně se svým sluhou na poslední úsek cesty. V následující scéně však opět dochází k 

náhlému zpomalení detailním líčením květů čínské magnólie.   

Juesheng dorazí do rodinného sídla a uvítá se s matkou. Jejich rozhovor plyne hladce, 

patrný je jejich láskyplný vztah, zprávu o pomateném chování své manželky básník přijímá se 

zachmuřeným výrazem. Když si prohlíží pokoj své ženy, tempo vyprávění znovu zvolňuje, 

neboť nastupuje popis květin. Hlavní hrdina zjišťuje překvapivé podrobnosti o změně chování 

své ženy. Děj se ještě více zpomaluje, ovzduší je naplněno smutkem a do ticha zaznívají 

poryvy větru a zvuky, které vydávají opadávající květy mandloní snášející se jeden po 

druhém na zem. Tyto tiché zvuky jsou pojednou vystřídány ostrým zvukem rychlých kroků, 

které předznamenávají opětovné zrychlení děje. Vzápětí se básník setkává tváří v tvář se svou 

ženou a  je konsternován její proměnou. Příběh v závěrečné části získává zcela jiný rytmus, 

                                                 
30 Většinu promluv protagonisty lze interpretovat jako samomluvu nebo jako nevyřčenou myšlenku (vyjádřenou 
prostřednictvím značené či neznačené přímé řeči).  



rychlejší, výrazně odlišný od předchozích částí. V textu se objevuje mnohem více dialogů, 

dialogy se střídají s líčením vypravěče. Před závěrem zaslechneme z větví staré vrby zpěv 

žluvy, znovu zavane vítr, jenž tentokráte přináší vůni zelených listů. 

Změny rytmu vyprávění dodávají povídce napětí. Statické pasáže, které dominují první 

části povídky, umocňují atmosféru stagnace, zmrtvění, absence života a originality, což jsou 

vlastnosti charakterizující stav Jueshenga ještě před tím, než jej změnilo setkání a sblížení 

s jeho ženou. Naopak dynamičnost závěrečné části posiluje charakteristiku protagonistky jako 

ženy, která je schopna díky své „pomatenosti“ žít v dynamickém světě naplněném životem.  

 

5.4. Příroda jako symbolická scenérie 

 

5.4.1. Proměnlivost scenérií 

 

Významné místo zejména v první části analyzované povídky zaujímají popisy přírodní 

scenérie, ve kterých spisovatelka vychází z postupů tradiční čínské lyriky. Filosofická a 

estetická východiska čínské přírodní lyriky vedou pozornost čtenáře k významům skrytým za 

slovy a za obrazy. Každé sdělení poukazuje k něčemu dalšímu. Tradiční čínská kritika 

zdůrazňovala sepětí věcných a symbolických významů, oceňovala právě ty básnické krajiny, 

které vytvářejí iluzi skutečné přírodní scenérie.31 Tímto pravidlem se při líčení scenérií v 

povídce „Pomatený básník“ řídí i Ling Shuhua. Příroda je v této povídce spíše scenérií 

literárních symbolů než skutečné přírody.  

Jednou ze stěžejních scén povídky je zamyšlení básníka nad proměnlivostí a 

neuchopitelností mračné horské scenérie, v ní protagonista explicitně zpochybňuje možnost 

bezprostředního zachycení či ztvárnění skutečné scenérie:  

 

„Chvíli si zasněně prohlížel krajinu, poté se rukou dotkl malířského náčiní a chystal se 

vytáhnout svůj štětec. Náhle pozvedl hlavu a zadíval se na hory a oblaka. Ty, které 

měl nyní před očima, získaly již jinou podobu. Prohodil sám k sobě:   

‚Jak hloupé je myslet si, že někdo štětcem  zachytí oblaka a hory! Jsou tak 

neuchopitelné a proměnlivé, že se mnohokráte promění v jediné vteřině. I kdyby se ti 

podařilo spěšně zachytit kousíček jejich východní strany, západní strana se mezitím 

promění.Odstíny barev, pokud jde o jejich sytost, se mění podle toho, jak mohutná 

                                                 
31 Více k tématu čínské přírodní lyriky Lomová 1999: 22-40. 



jsou dešťová mračna, a podle intenzity jasu denního světla. A pokud jde o rychlost 

proměny, kdepak, ta ti nedovolí, abys ji očima obyčejného člověka mohl sledovat! I 

kdyby naše oko mělo schopnost zaznamenávat jako filmová kamera v jednom políčku 

za druhým vše dokonale, jak by naše schopnost koncentrace a lidská mysl mohla stačit 

na to, abychom tyto obrázky mohli zpracovat?  (…)‘ “  

������, ������, ��������, ������,�����������. ����: 

„������������! �����������������? �����������,���

������������,�������. ������������, ��������, �����

������������?" �������������, ���������������, ���

�������������? (…)" (Ling Shuhua 1998: 208)  

      

Básník na tomto místě v souladu s tradičním pohledem na svět poukazuje na nestálost 

či proměnlivost světa jako na základní kvalitu reality. Relativnost a nestálost všech vlastností 

a jevů vede ve svém důsledku k jejich neuchopitelnosti, a proto není možné prožitek plně 

zaznamenat či vyjádřit.32   

Na počátku povídky je obraz krajiny nejasný, až postupem času se obrysy stávají stále 

více zřetelnými. Básníkovo trápení vidí čtenář zpočátku jen mlhavě, stejně mlhavě jako 

obrysy hor, ačkoli již od začátku tuší přítomnost trápení v básníkově nitru. O to je líčení 

působivější. Počasí se začíná měnit, hřejivé paprsky prorazí zataženou oblohu, teplejší odstíny 

ponenáhlu odlehčí tíživou atmosféru. Toto místo můžeme považovat za symbolické 

předznamenání budoucí proměny vztahu hlavních protagonistů.  

Obraz krajiny na konci povídky je znovu rozostřený, stromy jsou napůl ponořeny 

do mlžného oparu. Vedle toho, že specifická kvalita závěrečné scenérie navozuje jistou 

neurčitost a tím posiluje snové vyznění celého příběhu, návratem k nejasné či zastřené 

scenérii, tedy ke kvalitám, které jsou dominantními rysy úvodních scenérií, povídka získává 

nepřehlédnutelnou strukturní soudržnost či celistvost.    

 

5.4.2. Barevnost scenérií  

 

                                                 
32 Lomová uvádí, že „zejména taoisté zdůrazňovali, že skutečnost je tak bohatá a proměnlivá, že na její vyjádření 
slova nestačí. Nemožnost plně sdělit slovy prožitou zkušenost vedla k hledání cest, jak vyjádřit „smysl mimo 
slova“ (yan wai zhi yi ����), k němuž měla vést čtenáře především intuice. Důraz na intuici vedl k jemnému 
rozvinutí umění náznaku a nedopovězenosti, k pojetí literárního díla jako evokace skutečnosti, která je slovy 
neuchopitelná.“ (1999: 28-29) 



Líčení barevnosti scenérií a jejich složek (nejrůznějších objektů, květů apod.) je 

jedním z nejvýraznějších aspektů celé povídky. Lze říci, že v průběhu povídky se barevnost 

scenérií vyvíjí, přičemž rozdíl mezi převažujícími barevnými odstíny je velmi zřetelný. Na 

začátku povídky je líčení prodchnuto potemnělými, zachmuřenými tóny, barvy postupně 

přecházejí v teplejší odstíny sytě modrého nebe, červeného písku stezky, posléze přibývá 

sluneční světlo. V okamžiku, kdy se Juesheng setkává se svou ženou, doznává barevnost 

výrazné změny. Součástí líčení se stává teple žlutá barva šatů protagonistky či teplé barvy 

pestrobarevného lučního kvítí.  

Prostřednictvím postupných proměn barevné škály autorka vyjadřuje proměňující se 

básníkovo duševní rozpoložení, od počátku, kdy se marně snaží ze své mysli odehnat 

chmurné myšlenky až k závěru povídky, kdy díky sblížení s manželkou nalézá štěstí.  

Proměny barevnosti scenérií také umocňují obrat od pohledu na svět očima muže 

k pohledu na svět očima ženy. Protagonistka, jejíž vidění světa je dominantní v závěru 

povídky, jedná přirozeně, bezprostředně a bez ohledu na zažité konvence. Její svěží lyrické 

vyjadřování svědčí o básnickém nadání, které čerpá z autentického pohledu na svět. Šeď a 

mlha charakteristická pro první část povídky, kdy básník putuje krajinou, ustupují a objevuje 

se záplava barevných odstínů květin, která vyjadřuje kreativnost hlavní hrdinky a kontrastuje 

s fádností barev první části, symbolizující konvenčnost pohledu hlavního protagonisty.  

 

5.4.3. Symbolika motivů 

 

Pro povídkovou tvorbu Ling Shuhua je charakteristická častá přítomnost motivů 

obtěžkaných symbolickými významy. V druhé části povídky „Pomatený básník“ se objevuje 

zajímavá pasáž, kdy hlavní hrdinka prosí svého manžela, jenž je i malířem, aby jí daroval 

obraz - její odraz v zrcadle. Juesheng v odpověď namítá, že takový odraz je nestálý, jakmile 

se pohne, vše bude jinak. Na tomto místě zkoumané povídky se objevuje prostřednictvím 

symboliky zrcadlení téma pomíjivosti, s nímž spisovatelka pracuje i v dalších svých 

povídkách. Nestálost a pomíjivost jsou např. hlavním významotvorným prvkem v povídce 

„Opětovné shledání“, kde je využit podobný motiv odrazu hlavních hrdinů v zrcadle, který 

implikuje nestálost a pomíjivost světa a symbolizuje proměnu nitra hlavní protagonistky.  

Dalším důležitým motivem s výraznou symbolikou je v námi pojednávané povídce 

motiv magnólie, která je tradičně spojována s ideálem ženské krásy. (Goat-Koei Lang-Tan 

2004: 9-63) Symbolika magnólie je klíčovým motivem, který díky své dynamičnosti 

zvýrazňuje proměnu Jueshengovy ženy. Strohý styl chůze a chladná krása Jueshengovy ženy 



tak, jak ji znalo její okolí v době, kdy ještě „nepřišla o rozum“, se podobá tuhým a vznešeně 

krásným listům magnólie. Dále v povídce se setkáváme s obrazem opadávajících květů 

magnólie unášených větrem. Jejich vůně vítá básníka ve chvíli, kdy se blíží k rodinnému sídlu. 

Když Juesheng vstoupí do pokoje své ženy, překvapí jej, že květy magnólií v ženině pokoji již 

opadly. Tehdy jej zaujme nová květinová výzdoba pokoje, záplava jarních lučních květin 

vydávajících nepopsatelně lahodnou vůni. Hlavní hrdinka již není chladnou ženou, poslušně 

se podřizující konfuciánským normám a tradičnímu ideálu ženské krásy. Tato změna je na 

rovině symbolické vyjádřena právě opadalými květy magnólie, přičemž nevratnost procesu 

symbolizuje radikálnost a hloubku proměny. Proměna protagonistky v přirozenou bytost je 

podtržena líčením pestrobarevnosti lučního kvítí, které zaplňuje její pokoj. Opadání květů 

magnólie a jejich nahrazení lučním kvítím je na symbolické rovině výrazem změny, kterou 

činí hlavní protagonistka, když se obrací do svého nitra a začíná žít ve vnitřním světě, ve 

kterém uniká společenským konvencím a nachází prostor pro subjektivní vnímání světa a 

originální lyrické vyjádření, které odhodilo jho klišé a frází.  

 

5.5. Citace a odkazy na tradiční čínskou literaturu a malířství 

       a jejich významotvorné funkce 

 

5.5.1. Báseň Lu Youa 

 

V úvodu povídky se objevuje báseň, jejímž autorem je Lu You (��, 1125–1210), 

čínský básník období dynastie Jižní Song (1126 – 1279). Právě tuto báseň recituje hlavní 

hrdina povídky, když za deště putuje na oslu horskou stezkou:  

                   Na šatech prach cest a skvrny od vína, 

                   na daleké cestě nebylo místa, kde by mé srdce nepřetékalo smutkem. 

                   Cožpak bych měl zůstat pouhým básníkem? 

                   Za mrholení na oslu vjíždím do průsmyku Jianmen. 

 

�������� 

�������� 

�������� 

��������(Ling Shuhua 1998: 207) 

 



V této básni Lu You vyjádřil smutek a lítost z toho, že jeho ideály nedošly naplnění a 

v osobním životě i kariéře jej potkal neúspěch.33 Dynamičnost básně je zesílena uspořádáním 

jednotlivých veršů. V úvodu básně je naznačeno básníkovo ubohé vzezření a to, že jeho 

ušlechtilé ideály nedošly ocenění.  Další verše shrnují básníkovy životní útrapy a odhalují 

jeho duševní rozpoložení. Odkrývají frustraci a bezútěšnost, které sužují básníkovu mysl.  

Závěr básně tvoří obraz, kdy básník jede na oslu přes Jianmen. Lu Youovi je zatěžko přijmout 

představu, že do konce života zůstane básníkem. Touží po vojenském životě. Tíživou 

atmosféru básně dotváří zmínka o mrholení.  (Wu Mengfu 1987: 934-936). 

Ling Shuhua tím že do úvodu své povídky vkládá Lu Youovu báseň, navozuje náladu 

smutku a bezútěšnosti, zároveň však báseň funguje jako ironický prvek. Deklamování veršů 

protagonistou vytváří ironické napětí. Jediné, čeho je hlavní protagonista povídky schopen, je 

opakování naučených metafor a poetických klišé. Na rozdíl od Lu Youa, který si svého 

básnického nadání nijak necení a lituje, že je pouhým básníkem a nedojde naplnění svých 

úřednických a vojenských ambicí, Juesheng je „básníkem“ bez ambicí, který není schopen 

vlastní tvorby.  

 

5.5.2. Scenérie Mi Feie 

 

  „Dnes jsem viděl scénu, která inspirovala Wang Weie, a scenérii malířů otce a syna 

Miových, oblaka a hory,“  pronáší básník, když spatří mohutný hřeben hor Jiulong Shan. 

(Ling Shuhua 1998: 208) V popisu přírodní scenérie, který této větě předchází, lze objevit 

podobnosti s přírodní scenérií zachycené na jednom z nejznámějších obrazů malíře Mi Feie �

�(1051-1107), nazvaném Jarní hory a borovice34. Malíř Mi  Fei vynikal svým stylem malby 

hor zahalených mlhou. Jeho krajinomalby, které spolu se svým synem vytvořil, jsou dodnes 

velmi ceněny. Hory na obraze Jarní hory a borovice se tyčí nad vrstvami husté mlhy, která 

naplňuje údolí, jsou namalovány tmavými tóny, jejich struktura je nejasná. Překvapivý je 

kontrast mezi tmavými a světlými tóny. 

                                                 
33 Tato báseň byla napsána v zimě roku 1172, kdy byl Lu You zbaven svých funkcí v armádě a vracel se do 
svého rodného města.  
34 Více k Mi Feiovi viz  např. Cooper 1997: 76. 



 

(„Mi Fu“ 2008, online) 
 

Srovnáme-li uvedený obraz s líčením, které je součástí analyzované povídky, nalezneme četné 

podobnosti: 

„Když byl v polovině mezi úpatím a vrcholem hory, vyšel na kamenitou stráň a spatřil 

pouze dva tři zhangy35 vysoké skalisko šikmo posazené na vrchol hory. Povrch 

skaliska byl i za běžných dnů velmi vyhlazený a jemný od toho, jak na něm odpočívali 

procházející lidé. Nyní, když byl omýván deštěm, leskl se ještě více než obvykle. Z 

nedaleké skály nevyrůstaly žádné stromy, kromě skupiny tří nebo čtyř pokřivených 

borovic vysokých okolo jednoho zhangu, rostoucích na jedné straně. (...) Před ním se 

rozkládal souvislý hřeben hor Jiulong Shan. Přestalo pršet a mraky se hnaly přes hory 

jako široký příliv. Na jedné straně skupina bílých oblak pojednou přikryla vrcholky 

hor, na druhé straně našedivělá mlha zahalila některé z vrcholů a hřebenů tak, že se 

hranice mezi nimi a oblohou nedala rozlišit.“ 

                                                 
35 Zhang� – délková míra. Jeden zhang je přibližně 3,3 metrů. 



����, ��������, ������������, �������, ������������

�����, ����������������, ������������, �����������

����������� (…). 

�������������, ������, �����������, ��������������

�, ���������������������������������. (…)  

(Ling Shuhua 1998: 207-208)   

 

Tím, že Ling Shuhua do své povídky zakomponovala popis, který evokuje malířský 

styl Mi Feie, se představuje jako nekonvenční autorka. Poukazem na subjektivitu malíře, s níž 

je na malířském plátně zachycena reálně existující krajina, projevuje tato moderní čínská 

spisovatelka své antirealistické pojetí estetiky. 

 

5.5.3. Tao Yuanmingův „Pramen broskvových květů“ 

  

Další odkazem na tradiční literaturu, která se objevuje v textu naší povídky, jsou 

narážky na prózu „Pramen broskvových květů“ Tao Yuanminga.: 

 

„Nyní se na úpatí hor vyjasnilo a mezi horami se klikatila dlouhá světlá linka říčního 

toku. Kolem ní byly dlouhé pásy stromů, jakoby poprášené tmavě a světle červeným 

pudrem, možná květy broskvoní nebo mandloní. Na úpatí hor byly chomáče bledě 

žlutých vrb, které zvýrazňovaly žlutou barvu  střech několika domků.  Z některých 

domků  stoupal kolmo vzhůru sněhobílý kouř, který se mísil s mlhou a barvou 

vzdálených stromů.      

 Juesheng  to pozoroval, uchvácen zapomněl pokračovat v cestě, „nikdy bych si 

nepomyslel, že v Západních Horách je takové  místo, což to není samotný Pramen 

broskvových květů?“ Zdálo se mu, jako kdyby mu někdo recitoval verše z „Pramene 

broskvových květů“.   

����������, ���������������, �������, ������������

�����, ���������������������, ������������, ����, �

����������. 

�����, ����, "������������, �������?" ��������������

��. (Ling Shuhua 1998: 209) 

 



Když se otočil tváří k vrcholku za Lvím doupětem, obloha již opět potemněla, 

zaševelil  drobný déšť, který přinesl jihovýchodní vítr, tisíce okvětních lístků vířících 

v protějším údolí působilo ještě zvláštněji a krásněji …  

���������, �����, ����������������, ��������������

������... (Ling Shuhua 1998: 210) 

 

Pro srovnání uvádíme úryvek českého překladu36 Tao Yuanmingova „Pramene 

broskvových květů“37:   

 

„V době Velkého počátku za dynastie Ťin žil ve Wu-lingu muž, který se živil 

rybolovem. Jednou se plavil potokem vzhůru, zapomněl, jaký kus cesty již ujel, a 

náhle se ocitl v broskvovém háji. Na obou březích do dáli sta kroků nebylo nikde 

žádných jiných stromů, voňavý trávník byl líbezný a svěží, spadalé květy závěj 

nakupily…. 

Uviděl došíra rozprostřenou pláň, úpravná stavení, úpravné domky, úrodná pole a 

překrásná jezírka, přemnoho bambusů a morušových keřů.“  

(Tao Yuanming, 1966: 125) 

  

Ling Shuhua touto aluzí naznačuje, že Juesheng má na dohled ideální místo, „Tao 

Yuanmingovo ideální společenství lidí uzavřených před vnějším světem“ (Lomová 1999: 

207). Protagonista naší povídky touží po životě chráněném před zmatky vnějšího světa, avšak 

nenachází nikoho, kdo by jej na cestě do tohoto ideálního světa doprovázel. Proto je pro něj 

ideální místo nedosažitelné. Z jeho slov je patrný smutek pramenící z odtažitého vztahu mezi 

ním a s manželkou. Tao Yuanmingem vytvořené ideální místo, které je ztělesněním života 

v ústraní, života uzavřeného a vzdáleného světu, v povídce poukazuje k zoufalství, jehož 

příčinou je neuspokojivý vztah a nenaplněná touha po porozumění. Tento motiv lze nalézt i 

v závěru Tao Yuanmingovy básně „Pramen broskvových květů“, na nějž Ling Shuhua sice 

explicitně neodkazuje, ale jenž je nedílnou součástí symboliky tohoto Tao Yuanmingova díla.   

V překladu M. Ryšavé zní:  

„Ptám se všech poutníků z rozličných končin a krajů,  

zdaž mohou dohlédnout za prach a za hluk – až tam.  

Sám bych chtěl potají teď se svěžím vanoucím větrem vysoko vzletět a hledat,  

                                                 
36 Autory českého překladu jsou Marta Ryšavá a Josef Hiršal.  
37 Jedná se o prózu a báseň, zde citujeme z prózy.  



kde přátele mám.“ (Trojzvuk 1987: 308) 

�����, �����? 

�����, �����. (Guo, Weilin 1992: 292) 

 

Když se protagonista nakonec v závěru povídky stane „dvojníkem“ své ženy a začne ji 

všude doprovázet a sdílet s ní její svět, nalezne tím „ideální místo“, které je na rozdíl od 

„Pramene broskvových květů“ prostorem autentického vnitřního prožívání. Okolí, které 

považuje dvojici za blázny, jim poskytne příležitost k tomu, aby žili nejen ve vlastním světě, 

nesvázaném společenskými konvencemi a pravidly, ale aby svůj života naplnili autentickými 

prožitky.  

 

5.6. Rozdíly v estetickém vnímání hlavních protagonistů   

 

V následující části analýzy se budeme s přihlédnutím k historickému kontextu věnovat 

spisovatelčině literární estetice, která se stala součástí významové výstavby  analyzované 

povídky.  Teoretickou oporu budeme hledat v pracích českého estetika a literárního teoretika 

Mukařovského (1891 -1975) a myšlenkách čínského estetika Zhu Guangqiana ��� (1897-

1986), neboť estetika, jejíž principy Ling Shuhua uplatňuje v povídce „Pomatený básník“, 

vykazuje blízkost k estetice uvedených teoretiků.     

V době, kdy naše spisovatelka psala povídku„Pomatený básník“, tedy v třicátých 

letech 20. století, bylo v Číně důležitým formativním faktorem modernizace literárního a 

estetického myšlení překonání tradiční estetické normy a současně nepřítomnost normy nové, 

která by byla schopna plně nahradit zastaralé tradiční náhledy na estetiku literárního díla. 

Mnoho moderních čínských autorů proto pociťovalo potřebu hledat způsob, jak definovat 

nové estetické zásady, které by byly použitelné v dílech moderní čínské literatury.38 Toto 

hledání estetické normy a střet nových západních prvků s tradičními čínskými estetickými 

normami se odráží i v povídce „Pomatený básník“.  

Ling Shuhua toto své dílo staví na čínské literární tradici, zároveň však s touto tradicí 

a zažitými konvencemi vede polemický dialog. Tímto způsobem se Ling Shuhua snaží o 

definování nové estetiky mimo čínskou tradici, pokouší se propojit moderní a tradiční 

estetický pohled. Shih Shumei podotýká, že se Ling Shuhua „snaží o definování ženské 

estetiky mimo literární tradici“ a představuje se tak nejen jako moderní spisovatelka 

                                                 
38 K tomuto tématu více Słupski 1998: 3-21. 



v hovorovém jazyce, ale zároveň jako spisovatelka, jejíž vzdělání bylo založeno na tradiční 

čínské literatuře a vzdělanosti. (2001: 228)   

Pojetí estetiky, které Ling Shuhua v diskutované povídce implicitně zastává, je 

antirealistické, ztělesněné subjektivním vnímáním hlavní protagonistky. Ling Shuhua se tak 

svojí povídkou vyjadřuje k problému svobodného rozvoje osobnosti a navazuje na 

ideologickou premisu, zdůrazňující právo člověka na svobodný rozvoj osobnosti a na co 

nejlepší využití vlastního talentu. Tento  přístup, který se v Číně objevuje v první polovině 20. 

století, je spojen s reakcí proti konfuciánské formalizaci či ritualizaci života. (Słupski 1998: 

10) Sílí odmítání těchto norem jako takových, konfuciánská tradice je kritizována za to, že 

vyvíjí tlak na jedince a nutí jej, aby ji přijal a stal se součástí jasně vymezeného systému 

závislosti a podřízení. Tento protest je doprovázen růstem zájmu o vnitřní život jedince. 

Literární díla by tudíž měla být vyjádřením emociálního života postav: toto je viděno jako 

nejhlubší smysl a největší cíl umělecké tvorby.39 Tato myšlenka modernizace literární tvorby 

současně navazuje na tradici shi yan zhi ���, která zdůrazňuje individuální výraz básníkovy 

osobnosti.40  

Hlavní protagonistka opouští svět svázaný konvencemi a tradičními konfuciánskými 

normami, které jí brání v sebevyjádření, a útočiště nachází ve svém vnitřním světě, kde je 

rozhodující realita individuálního vnímání, subjektivní a autentický zážitek. Tyto kvality 

emociálního prožívání dokládají pasáže, v nichž se Shuangcheng doprovázena psíky prochází 

zahradou, obdivuje se kráse květin ozářených měsíčním světlem, nebo pasáže, kdy v otiscích 

psích tlapek vidí rozkvétající chryzantémy. Její bohatý vnitřní život a autentické emociální 

prožívání je v protikladu k básníkovu mechanickému opakování básní starých literátů. Hlavní 

protagonista putuje překrásnou krajinou, jejíž krása je mistrně vylíčena vypravěčem. Jeho 

prožívání je však mělké a neautentické, omezující se na banální postřehy či poetická klišé. 

Absence hlubšího prožívání nádherné scenérie vypovídá o povrchnosti hlavního protagonisty. 

Otřepané metafory, které pronáší, vypovídají o neschopnosti individuálního autentického 

vnímání, které je předpokladem tvořivé činnosti.  

Velmi výrazným motivem naší povídky se tak stává zdůraznění kreativity vycházející 

z osobitého vidění světa hlavní protagonistky a zároveň odmítání tradičních norem. Autorka 

prostřednictvím povídky předkládá tezi, podle níž estetično a krásu objevíme teprve tehdy, 

                                                 
39 K tomuto tématu rovněž více Černá 1976. 
40  Jedná se o jednu z nejčastěji užívaných definic poezie ve staré Číně, jejíž překlad zní „báseň je výrazem toho, 
kam směřuje záměr člověka“. Jak upozorňuje Lomová, překlad slova zhi (�) je problematický, neboť slovo 
může znamenat jak „záměr“, tak „touhu“, „vůli“ nebo „cit“. (1999: 29). Více k tomuto tématu viz též Nienhauser 
1986 nebo Liu 1975. 



když si plně uvědomíme důležitost kreativity a tvůrčích schopností. Ling Shuhua se snaží 

zbavit estetiku omezení vyplývajícího z pasivního přístupu. Estetickou krásu spatřuje jako 

cosi, co před námi vyvstává až v okamžiku, když pochopíme, že tvůrčí schopnosti jsou pro 

vytvoření hodnotného uměleckého díla zásadním předpokladem. Základem hodnoty 

uměleckého díla, jak Ling Shuhua svojí povídkou naznačuje, je dynamika tvůrčího činu, ve 

kterém zásadní roli hraje tvůrčí potřeba člověka. Jak vyplývá z této i dalších spisovatelčiných 

povídek41, pro vyjádření subjektivní tvůrčí potřeby je nutno využít živý a skutečný jazyk, 

nikoli pouze vycházet ze souboru literárních děl a používat klasický jazyk, spjatý s tradiční 

vzdělaností.  

Domníváme se, že v zájmu zhodnocení významové hloubky a celkového smyslu 

povídky „Pomatený básník“ je vhodné přihlédnout k Mukařovského kategoriím normovaného 

a nenormovaného estetična. Z tohoto pohledu lze analyzovanou povídku číst jako manifestaci 

dvou vzájemně protikladných estetických přístupů ke světu. 

J. Mukařovský ve sféře estetična rozlišuje estetično normované a nenormované.42 

Estetično normované vede ke stabilizaci systému, ke zdůraznění obecně platné a uznávané 

formy projevu. Estetický postoj ke světu podle Mukařovského můžeme rozlišit na postoj 

vnímatele normovaného estetična a postoj vnímatele nenormovaného estetična. Do tohoto 

kontrastu mezi normovaným a nenormovaným estetičnem se do určité míry promítá také 

protiklad tradiční vzdělanosti a tradičního světa vůči modernímu, bezprostřednímu a 

spontánnímu chápání světa. Jestliže se normované estetično blíží více tradičnímu chápání 

pravidelnosti, pak estetično nenormované se blíží romantickému pojetí zvláštnosti a 

jedinečnosti.  

Hlavní protagonistka analyzované povídky, díky svojí bezprostřednosti a spontaneitě, 

představuje vnímatele nenormovaného estetična, její vnímání světa je zvláštní a jedinečné, 

svědčící o výrazné individuálnosti. Spontaneita umožňuje hrdince realizovat vlastní tvořivost 

a uplatnit literární nadání. Zatímco hlavní hrdince je vlastní originalita, její manžel ke všemu, 

co před ním vyvstává, přistupuje pasivně, krásu je schopen vnímat, jak podotýká Shih Shumei, 

pouze skrze soubor naučených vědomostí. (2001: 228) Své emoce Juesheng vyjadřuje pomocí 

notoricky známých veršů slavných básníků. Jeho vyjadřování by se dalo označit jako ustrnulé 

či neživotné. Jeho vnímání přírody i jeho vnitřní prožívání je zásadně ovlivněno zavedenými 

                                                 
41 Např. z povídky „Chrám bohyně květin“. 
42 Normu chápeme jako záležitost společenské dohody, společenského konsenzu. Na normu můžeme pohlížet  
jako na hodnotu, která je obecně uznávána, na rozdíl od hodnoty, která je bezprostředně prožívána. Za normu lze 
označit všeobecně přijímané názory a hlediska, na která se odkazuje, ale také např. soubor literárních děl, které 
tvoří součást vzdělání. Více J. Mukařovský 1966: 15-117. 



normami. Jeho prožívání by se tedy dalo označit za prožívání vnímatele normovaného 

estetična. Protagonista je tím, pro nějž je rozhodujícím východiskem estetického vnímání 

soubor platných norem. Teprve jeho žena mu svým přístupem pomáhá objevit dynamiku 

tvůrčího tvořivého činu. V tomto smyslu lze uvažovat o víceznačnosti jména hlavního 

protagonisty, které bychom mohli překládat jako „probuzený k životu“.43   

Prožívání hlavní hrdinky ostře kontrastuje s vnímáním světa jejího manžela. Je nadána 

nepřehlédnutelnými tvůrčími schopnostmi. Shuangcheng v povídce „Pomatený 

básník“ představuje individualitu a živelnost, nese v sobě umění bezprostředního prožívání 

přítomného okamžiku, nepomýšlí na minulost ani na budoucnost, vše se pro ni soustředí do 

přítomného okamžiku, který je schopna kreativně vyjádřit. Prožívání hrdinky bychom tedy 

mohli označit za lyrické44 a její postoj ke světu za postoj vnímatele nenormovaného estetična. 

Před očima pozorného čtenáře zřetelně vyvstává kontrast mezi způsobem estetického 

vnímání obou hlavních hrdinů. Povídka je tedy postavena na protikladu dvou estetických 

strategií usilujících o postižení světa a vyjadřuje naléhavou potřebu nahradit kanonizované 

přístupy a hlediska, odvolávající se na neměnný soubor literárních děl a všeobecně uznávané 

normy, autentickým prožitkem, skutečnou kreativitou. Ling Shuhua prostřednictvím svojí 

povídky poukazuje na to, že skutečná tvořivost musí překonat opakování poetických klišé a 

odhodlat se k dynamickému tvořivému činu. Platnost teze, podle níž Ling Shuhua klade důraz 

na individualitu a sebevyjádření a ustálené jazykové formy odmítá jako ustrnulé a neživotné, 

potvrzuje též způsob vyjadřování hlavní protagonistky, která hovoří hovorovým jazykem, 

bohatým na živé a neotřelé metafory.   

 

  Paralely mezi hledáním estetické koncepce v povídce „Pomatený básník“ můžeme 

nalézt také v estetice Zhu Guangqiana��� (1897-1986). Shih Shumei se zmiňuje o tom, že 

se Ling Shuhua ve třicátých letech 20. století dobře znala s čínským literárním teoretikem a 

estetikem Zhu Guangqianem.  

Zhu Guangqian ve svém pojetí estetiky spojuje moderní západní estetiku a tradiční 

čínské estetické názory a vytváří svébytnou modernistickou estetiku, která hájí koncepci 

„umění pro umění“ a myšlenku estetické autonomie. Podle estetiky Zhu Guangqiana je krása 

či umění zcela izolována z běžného světa, estetické ocenění krásy je výhradně záležitostí 

intuice. (Peng Feng 2008, online). Estetický cit je čistá radost, jejímž zdrojem je forma 

                                                 
43 První znak jména Juesheng může poukazovat na význam, který  má ve slově  juewu (��), „uvědomit si“, 
„pochopit“ či „prohlédnout“, druhý znak pak na význam život. 
44 Tzn. za prožívání na základě bezprostředního zadržení přítomného okamžiku. (Henckman 1995: 53) 



estetického objektu. Toto pojetí estetiky získalo největší popularitu v Číně v období 30. let 20. 

století, což naznačuje, že moderní estetika se v té době v Číně již aklimatizovala. Posuneme-li 

se v povídce „Pomatený básník“ až k samému závěru, kdy básník svou ženu všude následuje 

a okolí je začne oba považovat za blázny, nalezneme určité paralely s estetickou koncepcí Zhu 

Guangqiana. 

Zhu Guangqian hovoří o estetickém zážitku jako o čisté intuici. Tvorba však podle něj 

nemůže být nezávislá na asociacích. Bez asociací nejenže básníci nemohou tvořit, ale také 

čtenáři nemohou ocenit dílo. Subtilnost básně závisí na subtilnosti asociací.  

Zhu Guangqian rozděluje vnímatele estetična na dvě skupiny, „hráče“ a 

„pozorovatele“. Rozdíl mezi „hráči“ a „pozorovateli“ spočívá zejména v přístupu k sobě 

samému. „Hráč“ musí být zabrán do hry, kdežto „pozorovatel“ musí být do hry nezapojen. 

„Hráč“ by měl být entusiastický a aktivní, zatímco „pozorovatel“ střízlivý a klidný. Oba mají 

své výhody a nevýhody: „hráč“ ztrácí potěšení plynoucí z nezaujatého vyhodnocování a 

„pozorovatel“ ztrácí živost zapojení. Jedná se o dva druhy estetické zkušenosti, přičemž 

ideálním řešením je podle Zhu Guangqiana spojení obou protichůdných druhů estetické 

zkušenosti do jediného celku.  

Připomeňme nyní část povídky od chvíle, kdy se básník setkává se svou ženou a 

zjišťuje její proměnu. Básník si uvědomí nedostatečnost svého vnitřního prožívání, které je 

omezeno souborem zažitých norem, a  začne Shuangcheng všude doprovázet. Vytvoří spolu 

nerozlučnou dvojici a pro okolí se bláznem stane i Juesheng. Sledujeme-li chování 

protagonistů v samém závěru povídky, když se procházejí v měsíčním svitu po zahradě, 

zjistíme, že básníkova žena své fantazie bezprostředně prožívá, zatímco Juesheng svou ženu 

spíše pozoruje. Básníkovo spoluprožívání představ, do nichž je jeho žena plně vnořena, není 

ani zdaleka tak intenzivní. Jeho postoj by se dal označit spíše jako postoj pozorovatele. Jeho 

žena jej okouzluje, nechává se jí vést a inspirovat. Postoje protagonistů v tomto bodě 

analyzované povídky by se v duchu Zhu Guangqianovy estetiky daly označit jako postoje 

entuziastického aktivního „hráče“ (ona) a střízlivého a klidného „pozorovatele“ (on).  

      Přijmeme-li tuto paralelu, nabízí se i jiné vysvětlení motivace volby jména hlavní 

hrdinky, než uvádí Shih Shumei (2001: 228), která jméno básníkovy ženy Shuangcheng chápe 

jako anagram pro slovo „dvojník“ z toho důvodu, že si její manžel přeje být stejným jako ona. 

Shih si stejně vysvětluje i název povídky – „Pomatený básník“. Pokud přijmeme připodobnění 

básníka a jeho ženy v momentě, kdy se stanou blízkými, k Zhuově koncepci hráče a 

pozorovatele, může být význam jména básníkovy ženy i jiný, lze jej chápat také jako 

sjednocení jiných způsobů vnímání, jiných estetických postojů ke světu do jednoho ideálního 



celku. Sdílené bláznovství manželů se tak stává příhodnou metaforou pro modernismus, ve 

kterém Ling Shuhua navazuje zejména na Katherine Mansfield a Virginii Woolf, dává však 

jejich modernismu jiný rozměr. 

 

5.7. Závěr 

 

Důležitým významotvorným prvkem povídky „Pomatený básník“ je rozdíl ve vnímání 

a prožívání lyrických pocitů obou hlavních protagonistů. Prožívání Jueshenga je ovlivněno 

normami, souborem naučených literárních děl. Jeho způsob estetického prožívání lze také 

pojmenovat slovy Mukařovského jako vnímání normativní. Protagonistova povrchnost 

estetického prožitku kontrastuje s bezprostředním chováním jeho ženy, která, ačkoli je okolím 

považována za bláznivou, je schopna autentického estetického prožitku, nezatíženého 

tradičními konvencemi. Její vyjadřování je autentické a výrazně lyrické, používá neobvyklé a 

překvapující metafory. Hlavní hrdina pochopí význam bezprostředního prožívání  a nechává 

se svou ženou vést, stává se jejím „dvojníkem“.  

Vnitřní život hlavní protagonistky v příběhu je mnohem bohatší než vnitřní život 

hlavního hrdiny. Stejně jako v povídkách „Chrám bohyně květin“ nebo „Opětovné 

shledání“ je to žena, jejíž prožívání je autentičtější a vnitřní svět bohatší, než prožívání 

mužských postav. Na rozdíl od mnoha svých dalších povídek, ve kterých Ling Shuhua 

zdůrazňuje omezující vliv tradičních konvencí na životy žen v patriarchálním systému, v této 

své povídce klade důraz na bohatost vnitřního života hlavní protagonistky, která nachází 

prostor pro seberealizaci ve světě vlastního nitra.  

 

 
 

 

 

 

 

6. Analýza povídky „Opětovné shledání“ 

(Zaijian ��) 

 

 



Povídka „Opětovné shledání“ byla poprvé uveřejněna 1. srpna 1925 (Ling Shuhua 

1998: 74) v periodiku Moderní kritika.  Je také součástí první sbírky povídek Chrám bohyně 

květin, která byla vydána roku 1928.45 

 

6.1. Nástin děje 

 

Děj této povídky se odehrává během jediného odpoledne, přičemž dějovou linii tvoří 

náhodné setkání dvou hlavních protagonistů. Mladá neprovdaná učitelka Xiaoqiu se nedávno 

přestěhovala z Pekingu k Západnímu jezeru nedaleko Hangzhou. Jednoho dne při procházce 

na břehu jezera u Pavilonu bohyně květin náhodně potkává svého bývalého kolegu Junrena, 

který si mezitím vybudoval úspěšnou úřednickou kariéru a zastává pozici vojenského 

sekretáře. Z rozhovoru Xiaoqiu a Junrena vyplývá, že se znají poměrně dobře, patrně spolu 

před lety měli důvěrnější vztah. Xiaoqiu se cítí příjemně překvapena, když Junrena opět vidí.  

Povídka je z velké části tvořena řetězem krátkých dialogů. Rozhovor mezi oběma 

hlavními protagonisty je zahájen formálně, posléze přejde do hovoru o soukromí a povolání. 

Mladá učitelka za dlouhé hodiny práce pobírá nízký plat, své práce si však cení a udržela si 

své životní ideály. V jejím životě hraje velmi důležitou roli literatura. V době, kdy byli 

s Junrenem spolužáky na škole v Pekingu, sdíleli lásku k poezii. Junren publikoval své básně 

v několika časopisech a Xiaoqiu jej obdivovala právě pro jeho literární nadání. Mladá žena 

dosud ve svém volném čase ráda píše poezii, k bývalému kolegovi cítí sympatie, jelikož 

sdíleli stejnou zálibu.   

Přestože jde o vyprávění ve třetí osobě, celé setkání je nahlíženo z perspektivy hlavní 

hrdinky, jejíž emoce jsou vyjádřeny prostřednictvím působivých a pozorných popisů přírody, 

kterými jsou prokládány dialogy. Ling Shuhua poodhaluje myšlenkový svět hlavní 

protagonistky  tím, že čtenáři předkládá její vnímání přírodní scenérie.   

V průběhu setkání dochází k zásadní změně postojů Xiaoqiu vůči jejímu bývalému 

kolegovi. I když je pro mladou učitelku setkání zpočátku příjemným překvapením, postupně 

je zklamána změnami, které se odehrály v nitru Junrena. V průběhu čtyř let se mu podařilo 

získat vyšší úřednický post prvního vojenského sekretáře a je pracovně velmi vytížen. Práce, 

kterou dělá, jej však netěší. Básně, které kdysi Xiaoqiu tolik obdivovala, již neskládá. Vůči 

svému sluhovi se chová arogantně a trvá na tom, aby kuchař uvařil přesně to, co rozkázal, a to 

i přesto, že kuchař nemůže sehnat potřebné ingredience.   

                                                 
45 V této analýze budeme vycházet z textu povídky, zařazené do výboru Ling Shuhua wencun (1998). [0] 



Xiaoqiu se snaží změnit téma hovoru a zahnat narůstající zklamání poznámkou o kráse 

stínu bambusů na okně, Junren však jejímu postřehu nerozumí a vzpomíná na jejich společný 

výlet v Pekingu. Z jeho slov také vyplývá, že ztratil svůj někdejší zájem o kulturu. Když se 

zřítila pagoda Leifeng a v ruinách byly nalezeny cenné buddhistické sútry, zakoupil několik 

svitků jen proto, že se prodávaly velmi pod cenou. Buddhistickému mnichovi, který 

v novinách publikoval články na připomínku zřícené pagody, nevěnoval ani jeden z těchto 

svitků. Xiaoqiu dále zjišťuje, že Junren občas hraje madžong. Když si mladá žena uvědomí 

změnu, která se odehrála v nitru bývalého přítele, její postoj k němu se zcela změní. Počáteční 

vřelost se promění v pouhou zdvořilost a lhostejnost.  Hlavní hrdina si změny všimne a je 

obratem v jejím postoji udiven. Když se však ptá na příčinu změny jejího chování, Xiaoqiu 

odpovídá pouze nepřímo. „Pagoda Leifeng, která tu stála po více než tisíc let, již neexistuje.“  

Večerní odbíjení zvonů předznamenává konec setkání. Xiaoqiu se s Junrenem rychle 

rozloučí. Junren, jenž se chystá na pracovní setkání, se navrací do svého uspěchaného života. 

Xiaoqiu zůstává sama na loďce. Závěrečnou scénu zahaluje studená, šedá mlha.  Hluboký 

myšlenkový a emociální svět mladé ženy, do nějž nahlížíme prostřednictvím popisů 

přírodních scenerií, ostře kontrastuje s povrchností hlavního protagonisty povídky. Materiální 

prosperita a vnitřní prázdnota hlavního hrdiny je postavena do protikladu s bohatým vnitřním 

světem hlavní protagonistky.  

 

6.2. Povídka „Opětovné setkání“ v kontextu spisovatelčina díla 

 

Mladá žena této povídky se liší od většiny hlavních protagonistek, jež ve svých 

příbězích Ling Shuhua zobrazuje. Na rozdíl od řady protagonistek povídek této moderní 

čínské spisovatelky, které se přizpůsobují požadavkům rodiny a společnosti, Xiaoqiu 

v povídce „Opětovné setkání“ volí podobně jako hlavní protagonistka povídky „Pomatený 

básník“ nezávislost a vlastní cestu životem. Zatímco poselství povídky „Pomatený básník“ lze 

interpretovat tak, že jediným možným řešením pro ženu omezovanou přetrvávajícím  

tradičním modelem chování a myšlení je únik do vlastního myšlenkového světa, hlavní 

hrdinka povídky „Opětovné setkání“ se vzdává rodiny, aby si uchovala své životní ideály a 

svobodu.  

Hlavní hrdinku nesužuje vnitřní nejistota, která je charakteristická pro mnoho 

protagonistek jiných povídek naší spisovatelky. Xiaoqiu není zmítána mezi svou touhou po 

jiném způsobu života a kapitulací před nutností podřídit se konvencím společnosti. Hrdinka 

dává jednoznačně přednost nezávislému a svobodnému způsobu života. Svými názory, které 



zastává, si je jistá. Postoje této hrdinky tak nepřehlédnutelně kontrastují například s pasivním 

postojem hlavní hrdinky  povídky „Vyšívané polštáře“. Zatímco Xiaoqiu si svůj život řídí 

sama a své svobody si velmi cení, hlavní protagonistka povídky „Vyšívané polštáře“ se 

poslušně podřizuje tradičnímu patriarchálnímu systému a k přehodnocení jejího postoje ji 

nepřiměje ani hořké poznání ponižujícího odmítnutí jejích tak pracně vytvořených výšivek.  

Motiv sdílené záliby v literatuře nalezneme také v jiném díle naší autorky, v povídce 

„Po večírku“. Její hlavní protagonistka, podobně jako hrdinka analyzované povídky, sdílí 

s mužem, jehož obdivuje, společnou zálibu v literatuře. Obě povídky jsou chudé na vnější děj,  

avšak jak povídka „Po večírku“ , tak i povídka „Opětovné shledání“ nepostrádají napětí, jehož 

zdrojem je vnitřní dilema hrdinek. Zatímco hrdinka povídky „Po večírku“ se svých citů 

k jinému muži vzdává proto, že jsou společensky nepatřičné, hlavní protagonistka povídky 

„Opětovné shledání“ zůstává svým životním ideálům věrná, příčinou, proč mění svůj postoj 

k muži, je poznání proměny jeho osobnosti. 

 

6.3. Východiska analýzy 

 

V této analýze se budeme opírat o studii Goat-Koei Lang-Tan (2004: 64-86), která se 

zabývá především buddhistickými motivy v povídce „Opětovné shledání“ a rovněž 

přihlédneme ke studii Olgy Lomové (1999), z níž budeme čerpat informace o tradiční čínské 

lyrice. Hlavní důraz v této analýze bude kladen na představení způsobu vyjádření vnitřního 

světa hlavní hrdinky a na to, jakým způsobem autorka buduje kontrast mezi hlavními 

protagonisty.   

 

6.4. Nepřímé vyjádření vnitřních pocitů prostřednictvím vnímání scenérie 

 

Způsob, jakým spisovatelka zobrazuje vnitřní pocity hlavní hrdinky pomocí popisů 

přírody a prostředí, využívá postupy tradiční čínské lyriky.46 Dle tradičních představ by báseň 

měla ideálně spojovat objektivně pravdivý záznam scenerie se subjektivní reakcí na tuto 

scenerii, s tzv. emocí.47 Stejně jako v povídce „Pomatený básník“ také v povídce „Opětovné 

shledání“ hraje důležitou roli popis krajiny. Tento reálně působící popis však především 

odráží subjektivní pocity hlavní hrdinky. V povídce jsou líčeny zejména hory, hladina 

                                                 
46 Podobné postupy lze také nalézt i v literátském románu. Viz např. Literáti a mandaríni (Rulin waishi����) 
autora Wu Jingzia ��� (1701-1754).  
47 Lomová uvádí, že emoce je širší pojem, zahrnující emociální i racionální reakci na skutečnosti, aniž by byly 
od sebe oddělené. Jedná se o „hnutí mysli“ v nejobecnějším smyslu slova. (1999: 30) 



Západního jezera, stromy, opakovaně se objevuje i líčení rostlin. Jednotlivé součásti scenérie 

jsou nahlíženy očima hrdinky, která často mění perspektivu svého pohledu: střídavě pozoruje 

objekty v popředí a objekty vzdálené. Pro názornost uvádíme několik příkladů. 

Počáteční radost a vzrušení ze setkání, které Xiaoqiu pociťuje, je vyjádřena jejím 

pohledem na kvetoucí ibišek, který se kolébá ve větru. Pohled mladé ženy kontrastuje 

s pohledem hlavního protagonisty. I když se zdá, že pozornost obou hlavních protagonistů 

přitahuje krása krajiny, ve skutečnosti hlavní hrdina krásu okolní přírody nevnímá. 

Spisovatelka tak již v úvodu povídky nepřímo poukazuje na rozdílné povahy obou hlavních 

hrdinů:   

 

„V tu chvíli jakoby jejich pozornost upoutala volná  krajina. Ona pozorovala kvetoucí 

podzimní ibišek, který se ve větru kolébal sem a tam, on hleděl k vodnímu pavilonu 

naproti. Po chvíli navrhl: „Co kdybychom zašli do toho pavilonu na čaj?“  

��������������, ����������, ����, ��������. �������

�, "������������?" (Ling Shuhua 1998: 67) 

 

Když hlavní protagonistka vyjadřuje podiv nad tím, že oproti dřívějšku Junrena již 

neuvádí do rozpaků oslovení „ctihodný pane“, a hlavní protagonista odpovídá, že je to jen 

zvyk, pohled Xiaoqiu směřující do dáli vyjadřuje zklamání protagonistky z proměny svého 

protějšku a poznání, že mezi nimi došlo k odcizení: 

 

„Hleděla do dáli na horu Nanping a zeptala se jej: „Kolik básní jste již napsal od doby, 

co žijete u Západního jezera, jistě mnoho, že ano?“  

�������, 

„����������, �����?" (Ling Shuhua 1998: 68) 

Poté, co Junren vynadá sluhovi za to, že není připraveno jídlo, které si přál, pohled 

Xiaoqiu směřuje k Mostu západního chladu. 48 Podle Goat-Koei Lang-Tan (2004: 64-86) 

zaměření hrdinčina pohledu evokuje chladnou a pochmurnou atmosféru.  

 

„Obrátil se k ní a viděl, jak upřeně hledí k Mostu západního chladu.“  

���������������. (Ling Shuhua 1998: 69) 

 

                                                 
48 Xileng qiao��� – jeden z mostů u Západního jezera (Xihu��).  



Sled pohledů zaměřených na jednotlivé objekty okolní scenérie, slouží vyjádření 

emocí a prožívání hlavní hrdinky. Objekty okolní scenérie, jež upoutávají pozornost hlavní 

hrdinky, vypovídají o jejím rostoucím zklamání. Zatímco v úvodu povídky je pozornost 

mladé hrdinky upřena na oltář ozdobený pavučinami a listím, na které dopadá slunce, či hledí 

na kvetoucí ibišek, postupně s poznáním změny, která se odehrála v nitru muže, kterého 

obdivovala, se mění objekty, na které zaměřuje svou pozornost. Zklamání a současně rostoucí 

odstup vyjadřují pohledy protagonistky na vzdálené hory. V průběhu povídky se výrazně 

změní počasí – jasný podzimní den se promění v pochmurný studený večer, kdy na jezero 

padá mlha.  

Spisovatelka výše nastíněnými prostředky nepřímo zobrazuje hnutí mysli hlavní 

protagonistky a současně buduje hlavní poselství povídky: poznání proměnlivosti a nestálosti 

člověka.  

 

6.5. Metaforika hrdinčina vnímání scenérie 

 

Také zobrazení vnitřního rozpoložení mladé ženy a jejího estetického prožívání světa 

je budováno pomocí scén naplněných symbolickými obsahy. V okamžiku, kdy Junren a 

Xiaoqiu přicházejí do pavilonu, Xiaoqiu zahlédne v zrcadle u okna pavilonu jejich společný 

odraz. Zarazí se a ponoří se do pozorování obrazu v zrcadle. Krajina, jejíž obraz zrcadlo 

vytváří coby pozadí jejich postav, je nádherně osvětlená. Goat-Koei Lang-Tan tuto scénu 

interpretuje jako metaforu počátečního okouzlení z nečekaného setkání, které oba hlavní 

hrdinové prožívají. Zároveň upozorňuje, že tuto scénu je možno chápat také jako způsob, jak  

zachytit vzpomínky na dobu, kdy spolu hlavní protagonisté měli bližší vztah. (2004: 81)   

 

„Souhlasně přikývla. Přišli k vodnímu pavilonu, jehož prosklená okna směřovala k 

jezeru. Naproti vchodu při okně bylo veliké zrcadlo. Zrcadlil se v něm jezerní třpyt i 

barvy hor. V zrcadle spatřila odraz jejich postav, bezděky na něm spočinula pohledem. 

Náhle zaslechla šustot vodních trav, pod oknem proplouval malý člun.“  

�����, ����������������.���������, ����, �������, ��

����������, ����, �������, ��������. (Ling Shuhua 1998: 68) 

 

Obraz v zrcadle, odraz ve vodě i fotografie Xiaoqiu, které si sama nechala udělat pro 

své přítelkyně na památku a jež si vyzvedla těsně předtím, než se vydala na procházku, jsou 

podle Goat-Koei Lang-Tan prostředky metaforického vyjádření prozření, které hlavní 



protagonistka v průběhu povídky zažívá. Poukazují na nestálost a pomíjivost všeho a posilují 

buddhistické vyznění této povídky. (2004: 82)  

 

6.6. Postupná proměna postoje hlavní protagonistky  

 

 Setkání obou protagonistů začíná v příjemné atmosféře slunečného podzimního dne: 

 

„Po čtyřech letech jej znovu potkala v Pavilonu  bohyně květin v Liuzhuangu u 

Západního jezera. Jednoho jasného slunečného podzimního odpoledne stála u pavilonu 

a pozorovala slábnoucí sluneční paprsky, které dopadaly na oltář ozdobený spadaným 

listím a pavučinami. 

Náhle jí obestřel zvláštní mrazivý pocit, zaslechla, že na ni někdo zezadu volá:  

„Slečno Xiaoqiu, nikdy bych si nepomyslel, že Vás znovu potkám právě tady!“ 

Otočila hlavu: To jste vy, pane Junrene!“ 

„Už jsme se hezkých pár let neviděli! Slečno Xiaoqiu… Oslovuji vás 

správně?“ pronesl a prohlížel si  její tvář. 

„Samozřejmě že ano“, ucítila, jak jí zahořely  tváře. „Čas běží velmi rychle, neviděli 

jsme se již čtyři roky, že ano?“  

���,���������������. 

���������, ������������,�������������������, ����

���������,���������,  

"����, ����������!" 

�����, 

"����, ����!" 

�������!����........������?" 

����������. 

"����," �������������, "��������, ����, �������?" (Ling 

Shuhua, 1998: 65) 

 

Z úvodní pasáže povídky je patrné, že pro oba hlavní protagonisty je nečekané setkání 

příjemným překvapením. Radostná nálada a lehká atmosféra je podtržena líčením jasného 

slunečného podzimního dne. Moment překvapení a snad i předznamenání zklamání je 

vyjádřeno závanem chladu, který Xiaoqiu pociťuje, když za svými zády uslyší známý hlas. I 



když si hlavní hrdinka okamžitě povšimne změny vzhledu hlavního protagonisty, nepřikládá 

tomu důležitost: 

 

„…domluvila a podívala se na něj. Oproti dřívějšku, se jeho obličej zdál plnější. Černé 

kruhy kolem očí, které mívají učitelé, byly nyní pryč. Měl na sobě dlouhý tradiční 

podšívaný kabát z pruhované hedvábné látky. Nablýskané kožené boty, 

napomádované vlasy, tu a tam ucítila vůni pomády. Takhle naparáděný, napadlo ji, že 

dřív takhle nevypadal.“  

...����. ���������,�����������������. �������������

��, ��������, ������, ����������,����, ���������. (Ling 

Shuhua 1998: 66)   

 

Jak již bylo zmíněno výše, důležitým motivem se symbolickým vyzněním je motiv 

zřícení pagody Leifeng, který se objevuje nejprve v souvislosti s nákupem svitků súter a 

později znovu ve chvíli, kdy je Junren udiven změnou chování Xiaoqiu. Mladá žena obrat ve 

svém chování vyjadřuje pouze nepřímo, když podotýká, že i pagoda Leifeng, která stála více 

než tisíc let, jednoho dne přestala existovat. (Ling Shuhua 1998: 73) Podobně jako je iluzorní 

představa o věčném trvání věcí, i lidé mění své postoje a chování. 

Všudypřítomný motiv pomíjivosti a proměny vnáší do příběhu důležitý filosofický 

aspekt vycházející z buddhistických představ.49 V souladu s buddhistickým učením není svět 

vnímaný smysly než iluzí. Všechno je prázdné a pomíjivé a pochopení této prázdnoty je 

úkolem každého člověka. Slova hlavní hrdinky dokládají, že Xiaoqiu pochopí, že i světu 

mezilidských vztahů je vlastní iluzornost a pomíjivost. Uvědomuje si, že její představa 

Junrena neodpovídá skutečnosti. Odpoutává se od svého přání znovu s Junrenem navázat 

bližší vztah. V okamžiku, kdy poznává marnost usilování o sblížení, se stává chladnou a 

nezúčastněnou.  

Pro hlavní protagonistku povídky „Opětovné setkání“ je důležitým klíčem 

k pochopení nestálosti světa schopnost estetického vnímání přírody. Xiaoqiu v průběhu 

povídky často pozoruje přírodu, např. hladinu Západního jezera, stromy u břehu Mostu 

západního chladu, vrcholy hor či oblohu. Změny, jež v přírodě probíhají, studené závany 

větru, usedání mlhy na hladinu jezera či zšeření krajiny, jsou úzce provázány s hrdinčiným 

                                                 
49 Lomová zmiňuje provázanost buddhismu s tradiční čínskou kosmologickou představou: „Učení čchanu se 
spojilo s původní čínskou představou o proměnlivosti a relativnosti všech věcí, čchan pak s využitím taoistické 
představy o iluzorní povaze skutečnosti rozvinul své pojetí světa jako velké prázdnoty.“ (1999: 16) 



postupným poznáváním změny, která se v Junrenově nitru odehrála. Současně jsou 

symbolickým vyjádřením zklamání,  které v nitru hrdinky narůstá.  Poté, co si Xiaoqiu 

uvědomí, že se z nadaného básníka stal povrchní člověk, který již nedokáže ocenit hodnotu 

uměleckého díla, a její postoj k němu se promění v chladnou zdvořilost,  začíná tuto změnu i 

změnu v Junrenově nitru vnímat jako projev nenávratnosti a proměnlivosti všech věcí, což je 

v povídce umocněno motivem zřícení pagody Leifeng. Pozdrav „na opětovné 

shledání“ v závěru povídky, působí ironicky, mladá žena si již potkat svého bývalého 

spolužáka více nepřeje:    

  

„Lodník  se již bidlem opřel do kamenných schůdků, sestupujících k hladině jezera. 

Člun se pomalu vzdaloval od břehu.  

„Nashledanou.“ Sňal si klobouk a zadíval se na loď a jezero.  

„Nashledanou“. Na okamžik přestala vnímat okolní svět a zadívala se na shluk  stromů 

při Mostu západního chladu. Večerní vánek dýchající podzimním chladem jí na čele 

rozevlál jemné vlasy. S tím, jak temně zelené vrcholky pohoří Nanbei postupně 

zahalovala nachová večerní oblaka, snášela se poznenáhlu na vrcholky hor noc. 

Soumrak postupně usedal na vrcholky hor a jejich odraz v jezeře se proměnil z nejasné 

šedi v šedobílou. Odraz hor v jezeře již nebylo možno rozeznat, splýval s vodou.  

��������������, ��������. 

"��!" ���������. 

"��." ������������. �������������.�������, ���������

�, �������, �������, ���������, ������, ���������.  (Ling 

Shuhua 1998: 74) 

 

Bolest ze změny od náklonnosti k nezúčastněné lhostejnosti, kterou Xiaoqiu zažívá, je 

zahnána pochopením proměnlivosti a nevratnosti všech věcí. V tomto bodě nesouhlasíme 

s McDougall, která závěrečnou scénu povídky chápe jen jako vyjádření hrdinčina zklamání 

prostřednictvím scenérie chladného podzimního večera. (1997: 283-306) Obraz potemnělé 

krajiny, jejíž barvy se mění na nerozlišitelnou šeď, do níž se noří člun s mladou ženou, je 

možno chápat jako symbol prozření, k němuž Xiaoqiu dospěla, a také jako symbolické 

vyjádření osamělosti, do které se hrdinka navrací. Hlavní hrdinka povídky se navrací zpět do 

svého života a za to, že jej může žít podle svých představ, platí svou samotou.    

 

6.7. Závěr 



 

Ústředním významotvorným prvkem analyzované povídky je zobrazení kontrastu 

mezi oběma hlavními protagonisty, mladou učitelkou Xiaoqiu a úspěšným úředníkem 

Junrenem. Autentické prožívání a estetické cítění hrdinky a povrchnost hrdiny jsou zobrazeny 

prostřednictvím dialogů, které oba protagonisté vedou. Další důležitou složkou vyprávění, 

která spoluvytváří uvedený kontrast, je sled pohledů na krajinu, jejichž prostřednictvím je 

nepřímo avšak o to působivěji zachycena proměna hrdinčina vnímání.   

Podobně jako tomu bylo v povídce „Pomatený básník“, kontrast mezi oběma hlavními 

hrdiny spočívá také v jejich přístupu k literatuře. V životě Xiaoqiu zaujímá literatura velmi 

důležité místo. Obdivuje verše, které dříve Junren psal a pociťuje úctu ke starodávným 

svitkům, nalezeným v ruinách zřícené pagody. Pro Junrena literatura zdaleka tolik neznamená. 

Ačkoli byl v mládí talentovaným básníkem, jehož díla vycházela v literárních časopisech, své 

tvůrčí činnosti se zřekl kvůli své kariéře. Jako úředníkovi mu na psaní veršů nezbývá čas. 

Obcování s literaturou považuje za ztrátu času, kterou si mohou dovolit pouze studenti či 

učitelé.  

Jak to ukazuje naše analýza, v povídce „Opětovné shledání“ autorka zpracovává téma 

kontrastu dvou světů, světa ženy a světa muže. Navzdory tomu, že muž má v patriarchální 

společnosti mnohem větší prostor pro sebevyjádření a seberealizaci, protagonista povídky se 

vzdává svých ideálů z mládí a usiluje pouze o prospěch, který mu kyne z úřednické kariéry. 

Jednání a usilování muže je motivováno pragmatickým kalkulem, pro nějž nezištné 

uspokojení či estetično nemají žádnou hodnotu. Naopak hrdinka zůstává věrna svým ideálům. 

V životě pro ni zůstává tím hlavním literatura a estetické vnímání světa.  Její volba, která je 

protikladem životní cesty, kterou volí její mužský protějšek, je přitakáním vnitřnímu 

prožívání reality, které poskytuje hlubší vhled do proměnlivé a nestálé podstaty světa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Analýza povídky „Chrám bohyně květin“ (Hua zhi si ���) 

 
 

Povídka „Chrám bohyně květin“ byla poprvé otištěna 7. listopadu 1925 (Ling Shuhua 

1998: 99) v časopise Moderní kritika. Je také součástí stejnojmenné sbírky povídek, která 

vyšla roku 1928.50  

Povídka bývá vyzdvihována pro svou výraznou lyričnost.51 V době, kdy byla poprvé 

publikována, sklidila velký úspěch, avšak o něco později byla stejně jako většina dalších 

povídek naší spisovatelky čínskými kritiky zařazena mezi dílka tzv. vzdělaných žen z lepších 

rodin“ (guixiu pai wenxue�����). Toto označení má negativní konotace, neboť naznačuje, 

že se svět zobrazený v literárním díle omezuje na úzce vymezený prostor domácího či 

rodinného prostředí a soustředí se pouze na líčení prostředí rodinného krbu či pocitů žen.52 

Přestože je prostředí  omezeno na domácí prostředí a pocity hlavní protagonistky jsou 

důležitým motivem zkoumané povídky, „Chrám bohyně květin“ takto úzce vymezený prostor 

myšlenkově a intelektuálně jednoznačně překračuje.  

                                                 
50 V této analýze budeme vycházet z textu povídky, zařazené do výboru Ling Shuhua wencun (1998). [0] 
51 Lyrický styl této povídky oceňují např. Chow (1988: 71-85) či C.T.Hsia (1961: 195-196) .  
52 Toto označení běžně užívané čínskými literárními badateli, v překladu „literární škola moderních žen z lepších 
rodin“, přejímá např. Chow (1988: 71-85) 



 
7.1. Nástin děje 

 

Děj naší povídky se odehrává v jarní atmosféře.  Klíčovým motivem je  milostný dopis, 

který obdrží mladý manžel, básník Youquan, od tajné obdivovatelky. Manželství mladého 

hrdiny se na první pohled jeví jako šťastné. Básníkova žena je v úvodu povídky vylíčena jako 

žena starající se o chod domácnosti, šití a vaření. Hlavní protagonista již dlouho nesložil 

žádnou vlastní báseň, jediné čeho je na poli literatury schopen, je pronášení citátů z děl 

klasických čínských autorů. Hlavní hrdina trpí nudou a rozladěností, kterou u něj vyvolávají  

všední starosti, a před svojí ženou naříká na únavu způsobenou jarním obdobím. V tomto 

ohledu se nápadně podobá Jueshengovi, hrdinovi povídky „Pomatený básník.“  

Básník trpí pocity prázdnoty a rozmrzenosti. Skutečnou příčinou jeho rozmrzelosti je 

šeď stereotypního života, který s ženou vedou. Básník žádá manželku, aby jej doprovodila na 

procházku a kochala se s ním jarní scenérií, avšak manželka odmítne, protože je 

zaneprázdněna péčí o domácnost.  

Jednoho rána manžel náhle obdrží dopis od neznámé ctitelky, která jej tímto způsobem 

žádá o schůzku v Chrámu bohyně květin. Milostný dopis básníka okamžitě upoutá, cítí se 

polichocen tím, že o něj projevuje zájem neznámá ctitelka.  

Pisatelka se v dopise přiznává ke své lásce k Youquanovi. Ve svém vyznání je však 

zdrženlivá, dopis je napsán hovorovým jazykem nicméně výrazně elegantním stylem. 

Z jednotlivých formulací a obratů je patrná pisatelčina znalost klasických literárních děl, na 

něž často odkazuje. Tajemná ctitelka se v dopise přirovnává ke křehké květině, která 

potřebuje péči zahradníka.   

Básník se na výzvu neznámé ženy vypraví na místo schůzky a netrpělivě očekává svou 

obdivovatelku. Odhalení totožnosti příchozí je však velkým překvapením, neboť zjistí, že 

pisatelkou dopisu je jeho vlastní manželka. Povídka končí scénou, kdy si manželé navzájem 

odpustí. Hlavní hrdina odpouští své ženě to, že jej tímto způsobem zkoušela, a ona jemu to, že 

v této zkoušce neobstál.  

 

7.2. Inspirace Čechovovým dílem 
 

Goat-Koei Lang-Tan (2004: 87-108) ve své studii upozorňuje na skutečnost, že 

koncem roku 1925 byla Ling Shuhua v souvislosti s touto povídkou podezřívána 

z plagiátorství, neboť povídka „Chrám bohyně květin“ vykazuje nepřehlédnutelnou 



podobnost s povídkou Antona Pavloviče Čechova „Na chatě“. Ze zevrubného textového 

srovnání obou povídek vyplývá, že Ling Shuhua uvedenou povídku ruského spisovatele jako 

předlohu pro svou povídku skutečně použila. Shoduje se ústřední motiv i zápletka příběhu, 

naopak odlišnosti jsou patrné ve stylu dopisu a v osobnostech manželů. Reakce hlavních 

hrdinů obou povídek, protagonisty povídky „Chrám bohyně květin“ i hrdiny Čechovovy 

povídky, je stejná, oba se cítí polichoceni a na dostaveníčko se vydají. Hlavní rozdíl spočívá 

v poetickém a metaforickém podání příběhu, neboť Ling Shuhua vytváří svoji povídku 

v souladu s postupy tradiční čínské lyriky. Ironie prostupující příběh je posunuta do jiné 

roviny, než je tomu v Čechovově povídce. Ling Shuhua zvýrazňuje kontrast mezi povrchností 

manžela a citovou a intelektuální hloubkou hlavní protagonistky. Goat-Koei Lang-Tan 

dochází k závěru, že tato povídka i přes to, že je založena na Čechovově povídce „Na chatě“, 

je svébytným dílem toliko inspirovaným západní literární předlohou. Názor, že tato povídka 

Ling Shuhua je plagiátem, považuje Goat-Koei Lang-Tan za nepřípadný a upozorňuje na to, 

že stav, kdy také mnozí další čínští spisovatelé první poloviny 20. století často hledali 

inspiraci v dílech západních autorů, byl součástí modernizace literatury. Přebírání motivů je 

rovněž běžným jevem, s nímž se setkáváme i v tradiční čínské literatuře.53 V této práci se 

k tomuto názoru Goat-Koei Lang-Tan přikláníme a povídku „Chrám bohyně 

květin“ analyzujeme jako svébytné dílo, kterým Ling Shuhua obohatila moderní čínskou 

literaturu předválečného období. 

 

7.3. Prvky dekadence  

 

Ve studii, v níž Goat-Koei Lang-Tan (1989: 139-154) hledá souvislosti mezi 

evropskou dekadentní literaturou a moderními čínskými povídkami první poloviny 20. století, 

se upozorňuje na to, že zkoumaná povídka obsahuje jisté prvky dekadence, podrobnějšímu 

ohledání této stránky povídky se badatelka však již nevěnuje.  

Dekadence, individualistický a subjektivistický myšlenkový a umělecký směr, se 

objevuje v Evropě na přelomu 19. a 20. století v souvislosti s novou vlnou umělců, jež jsou 

znechuceni dobovou společností, hledají z ní únik a vytvářejí si svůj vlastní svět. V literatuře 

se tento směr projevuje zejména akcentováním pesimistických nálad, pocitů zmaru, 

morbiditou, mysticismem, narcisismem a výstředností. Je příznačné, že tento umělecký směr 

                                                 
53 Podle Goat-Koei Lang-Tan příkladem takového přebírání může být drama z doby dynastie Yuan autora Wang 
Shifua ���, (1250-1337? ) Příběh ze západní komnaty (Xixiangji ���).   Jako předloha tomuto dramatu 
Wang Shifuovi posloužilo dílo tangského autora Yuan Zhena�� (779-831) Příběh o Yingying (Yingying zhuan 
���). 



se rozvíjí v době překotného společenského a technického vývoje, kdy se mění tradiční 

rodinné a morální vazby a kdy ve společnosti převládá pocit všeobecné krize. Spisovatelé 

přiřazování k tomuto směru jsou často původně symbolisty, neboť právě ze symbolismu se 

mnohdy rodí poetika dekadentních básníků. Dekadentní spisovatelé projevovali odpor ke 

společnosti nikoliv revoltou, ale únikem do oblasti tzv. čistého umění. Zdůrazňovali pocity 

ennui, někdy i zoufalství.54   

Gálik (2005: 7-26) uvádí, že mezi autory, kteří měli vliv na čínskou literární dekadenci, 

patřil i Rainer Maria Rilke (1875-1926). Moderní čínské dekadentní drama bylo inspirováno 

např. dramatem Oscara Wilda (1854 - 1900) Salome 55 zatímco moderní čínská poezie čerpala 

např. z poezie Paula Verlaina (1844-1896), Julese Laforguea (1860-1887), Stephana 

Mallarméa (1842-1898) či Charlese Baudelaira (1821 - 1867). 56  Jedním z představitelů 

evropské literární dekadence je i Artur Schnitzler (1862-1931), rakouský spisovatel, dramatik 

a lékař, jehož díla byla, jak uvádí Goat-Koei Lang-Tan (1989: 139-154), na počátku 20. let 20. 

století v čínštině dostupná.  Schnitzlerova díla jsou charakteristická experimentováním s 

modernistickou narativní technikou, technikou proudu vědomí a využíváním poznatků 

moderní psychoanalýzy.57 Tento představitel směru dekadence ovlivnil řadu moderních 

čínských spisovatelů, mezi jinými Shi Zhecuna��� (1905-2003), jenž ve 30. letech proslul 

svými modernistickými povídkami, které jsou často zasazeny do prostředí moderní Šanghaje 

a přibližují myšlenkový svět šanghajských obyvatel; Shi Zhecun se ve svém díle často 

zaměřuje na vztahy mladých dvojic. Goat-Koei Lang-Tan upozorňuje, že v některých 

povídkách Ling Shuhua lze nalézt podobnou atmosféru dekadence jako ve Schnitzlerově 

dramatu Milkování z roku 1894. V této souvislosti zmiňuje konkrétně povídky „Po večírku“ a 

„Chrám bohyně květin“.  

Prvky dekadence, o nichž ve svém článku hovoří Goat-Koei Lang-Tan, lze v povídce 

„Chrám bohyně květin“ spatřovat především v pesimistické náladě a pocitech prázdnoty a 

rozmrzelosti, v nichž se utápí hlavní protagonista této povídky. V jeho postoji převažují 

pocity rozmrzelosti a zoufalství ze stereotypu každodennosti, sebelítost a chorobná 

soustředěnost na vlastní osobu. Toto duševní rozpoložení hlavního protagonisty dokládá např. 

tyto pasáže:   

                                                 
54 Více k fenoménu dekadence v literatuře např. Vlašín 1977. 
55 I další díla Oscara Wilda měla vliv na čínskou literární dekadenci, Obraz Doriana Graye např. ovlivnil tvorbu 
moderního čínského povídkáře a básníka Yu Dafua���(1896-1945). (Gálik 2005: 7-26) 
56 Gálik (2005: 19) uvádí, že mezi první, kteří překládali Baudelairovo dílo do čínštiny patřil významný čínský 
esejista a překladatel Zhou Zuoren��� (1885-1967). 
57 Gálik (2005: 23) v této souvislosti zmiňuje podobné rysy mezi vědeckými poznatky Sigmunda Freuda (1856-
1939) a literární tvorbou Arthura Schnitzlera.  



 

„Ach, ten jarní vítr mě úplně zničí“, zívl si Youquan, odhodil knihu stranou a protáhl 

se a opřel svou hlavu o opěradlo ratanového křesla. Potom si rukama protřel oči a řekl: 

„Yanqian, nejsi unavená? Jak můžeš v takovém úmorném počasí ještě vyšívat?“   

"�------�------�������������." �� ��� ���, �������, ������, 

���������. ��������: "��, �����? ��������������. (Ling 

Shuhua 1998: 91) 

 

„V tom roce se vůbec nic nedělo. Mladý člověk je omezován, že je jako stroj. 

V určeném čase vstává, v určeném čase jí, a v určené době pracuje. Což o to, to by 

ještě tak nevadilo, ale den co den musíš potkávat lidi, se kterými nemáš nic společného, 

poslouchat otravné řeči, které nemáš rád,…ach jo, někdy navíc musíš strnule sedět a 

dělat u jídla společnost lidem, které vůbec neznáš. Ach! Tohle by opravdu jednoho 

umořilo! Žádný div, že jsem v poslední době nebyl schopen napsat ani jedinou báseň!“. 

Čím déle hovořil, tím ubožejší se cítil, oči mu zvlhly, ale nedostávalo se mu slz. Pouze 

zvrátil hlavu nazad a hleděl na nebe. (…) 

�������, �������,����������, ������,������, �������, 

����, �����������, ������,....�,������������������. ��, 

�������! ��������������!" ������������������, ����

��, ��������. (…)   (Ling Shuhua 1998: 91-92) 

 

Nechuť hlavního hrdiny ke společenským povinnostem a zdvořilostním návštěvám je  

výrazná. Zmínka jeho ženy o tom, že očekává návštěvu paní Wang a paní Li, u něj proto 

vyvolá odmítavou reakci. Jeho rozpoložení dobře vystihuje následující úryvek:  

 

„Upřímně řečeno a nezlob se, že mluvím tak otevřeně – nestojím o to setkat se ani 

z jednou z těch paniček, se kterými se zná tvá máti. Za takového krásného dne 

poslouchat klevety o sousedech, o tom, jak je stará hrozná a snacha drzá, takové tlachy 

opravdu jednomu přivodí příšerné bolení hlavy…Ne, rozhodně se s nimi nechci setkat. 

Kde ale najít někoho, s kým bych si normálně promluvil? (…) Nikdo takový není, 

zítra mi nezbude, než abych celý den prospal v knihovně!“ (…) 

���, �������, ���������, ������. ��������������, ���, 

����, ����, ���, ��������. ....�������, ����������, ���?  

(...) ���, ��������������!"  



(Ling Shuhua 1998: 91) 

 

Závěr citované pasáže akcentuje pocit osamocení a otupění, který hlavní protagonista 

permanentně zažívá. K pocitům zoufalství nad tím, že uvíznul v kolotoči stereotypního 

způsobu života, nad tím, že není schopen žádného tvůrčího projevu, a k odporu ke 

konvencím, které vládnou ve společnosti, se přidává pocit zoufalství nad tím, že nemá přítele, 

se kterým by si rozuměl. Toto protagonistovo vnitřní rozpoložení se podobá duševnímu stavu 

ennui, který lze definovat jako mentální únavu, která je reakcí na nedostatek či jednotvárnost 

podnětů. Našemu protagonistovi chybí nálada cokoli dělat v důsledku nedostatku zajímavých 

podnětů a v důsledku přemíry volného času.58  

 

7.4. Funkce motivu milostného dopisu v příběhu 

 

Milostný dopis je pro básníka nečekaným vysvobozením ze stereotypu života, vytrhne 

jej z jeho ennui. Dopis je ale také klíčem k seznámení se s vnitřním světem pisatelky dopisu. 

Prostřednictvím milostného dopisu máme možnost blíže poznat duševní rozpoložení a 

myšlenkovou hloubku hlavní protagonistky a její autentické pocity smutku, které ostře 

kontrastují s povrchností jejího manžela. Básníkovu manželku, která se až dosud v povídce 

jevila jako žena v domácnosti,  zabývající se pouze vyšíváním či povídáním s přítelkyněmi, 

máme díky dopisu možnost spatřit v jiném světle jako bytost, která žije vnitřním životem, má 

literární nadání a oplývá velkou kreativitou. Vnitřně se cítí hluboce nespokojena se svou rolí 

manželky v domácnosti, prostor pro sebevyjádření může nalézt pouze ve svém vnitřním světě. 

Ve dopise velmi ironickým způsobem líčí svůj životní příběh. Vzhledem k tomu, že milostný 

dopis je důležitým stavebním prvkem povídky nejen svým obsahem, ale také svojí formou, 

uvádíme zde jeho plné znění v překladu:  

 

„Večer, když vyšel měsíc, obdržel Youquan podivný dopis. Tahy písma byly jemné, 

jazyk květnatý a tón plný úcty a obdivu:   

 

Ctěný pane Youquane, 

 

                                                 
58 E. Scheske (2004, online) uvádí tuto definici ennui podle Reinharda Kuhna: „stav prázdnoty, kterou duše cítí, 
když je zbavena zájmu o konání, život a svět, stav, který je okamžitým důsledkem střetu s nicotou a jehož 
okamžitým následkem je odcizení se realitě.“ [0] 



Prosím Vás, nevěřte tomu že bychom se důvěrně znali, pravdou je, že jsme se 

seznámili před dvěmi lety. Všechny básně a prózy, které chovám ve své mysli, jsou 

Vašimi díly. Častokráte jsou mi podivuhodně krásným potěšením, které trvale 

oblažuje mou zemdlenou duši.  

V zářivé ranní rose, povzbuzena čirou svěžestí rána, pociťuji přání se ze všeho vyznat. 

Před dvěmi lety jsem nebyla nic jiného než usychající a skomírající rostlinka u paty 

vysoké zdi. Nejen, že jsem na své tváři nikdy nepocítila laskavé sluneční světlo a 

blahodárný svlažující déšť, ale ani vlahý východní vítr nebyl ochoten zavát při mojí 

zdi. Ani nevím, jak dlouho ony melancholické a pochmurné dny trvaly. Opravdu 

nebylo snadné potkat zahradníka laskavé povahy, který mne přesadil do sluncem zalité 

půdy. Častokráte jsem se pak nechávala ovívat východním větrem a osvěžovat jarními 

paprsky. Teprve tím jsem získala životní sílu a několikrát za rok jsem rozvinula 

smaragdově zelené listy. Neočekávaně se objevily barevné květy, které se kolébaly ve 

větru a v houfu s ostatními  bojovaly o kouzelné a něžné jarní paprsky. Ctěný pane 

Youquane, vy jste oním zahradníkem malé rostlinky. To Vy jí dodáváte život a 

vzezření (a také její krásnou duši).   

Přednedávnem však začaly mé listy ovívané teplým a opojným východním vánkem 

ochabovat, jsou nadmíru vyčerpány. Zvábena ptačím švitořením a tancem motýlů, 

nabývám názoru, že časté pobývání v domácí zahradě se nedokáže vyrovnat čirému 

štěstí horské květiny. Ačkoli má mysl nezůstává bez rozpaků, procitá ve mně troufalá 

naděje. Přála bych si přeměnit se ve žluvu nebo motýla a doletět do volné přírody, kde 

budu moci zpívat a tančit, obdivovat přírodu a oceňovat člověka, jenž mi daroval mou 

krásnou duši.  

Cožpak tato troufalá naděje musí navždy zůstat pouhou nadějí? Což kdyby tomu tak 

nemuselo nutně být? Rozhodla jsem se, že zítra, jakmile první sluneční paprsky ohřejí 

zem, zaletím ke smaragdově zelené broskvoni u "Chrámu bohyně květin" na západě 

od města. V tomto tichém, vzdáleném a příhodném místě, kde se jarní květiny 

předhánějí ve své kráse, toužím po tom, aby můj mistr přišel posoudit své dílo.  

Není nutné, abych uváděla své jméno. Dnem i nocí nechávám ve volné přírodě zaznít 

svou chválu a sděluji svůj vděk. Nemohu jinak, než Vás milovat, ale neodvažuji se to 

říci. Pouze Vás miluji. Má láska je láska, která nedoufá v odměnu, láska, která nemůže 

být odměněna.  

Tváří v tvář nádherným slunečním paprskům slibuji, že se nikdy nebudu odvažovat 

doufat či snad dokonce očekávat, že by se náš vztah mohl vytvářet ještě vroucněji než 



doposud. Pokud byste však mé duši dovolil pobýt ve své blízkosti, potom bych byla 

zcela spokojena.  

16. dubna.“   
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��. �������������������������, �� s������, �����. ��

������, �������, ����, ���������������, �����������.

����, ��������, �����, ����� (����������). 

�����������������, ����. �����������, ������������

����������, �������. �������, ���������������, ����, 

����, ����������.               

�������? ����? ������������, ���� "���" �����. ������

��, ����, ������������������. 

�������, �������������, �����. ������, �������. �����. 

����������, ������. 

�������������, �����, ����, ��������������. �������

�������, �������. 

�����  (Ling Shuhua, 1998: 93-94)  

 

Obraz hlavní protagonistky z úvodu povídky, kde je vylíčena jako žena, která 

veškerou svou energii věnuje péči o domácnost, v tomto dopise mizí a před zraky čtenáře se 

prostřednictvím dopisu objevuje obraz nešťastné ženy, která touží po větší svobodě ve svém 

životě. Podobně jako v dalších povídkách naší spisovatelky, i v tomto díle je hlavní 



protagonistka umístěna do domácího prostředí, a její niterné pocity kontrastují s kvetoucí jarní 

přírodou. Básníkova manželka Yanqian touží po tom, aby se osvobodila od svazující role 

tradiční manželky, do níž jí staví společnost. Svou úlohu manželky zastává příkladně, avšak 

odhodlá se sdělit své pocity manželovi, přestože neočekává změnu. I v této povídce, podobně 

jako například v povídce „Vyšívané polštáře“, je identita ženy spojena s vnitřním prostorem, 

jenž je zobrazován jako místo uvěznění, což je v této povídce zdůrazněno úvodním obrazem 

bílé holubice:  

„Pod střechou verandy visela ptačí klec, v ní bílá holubice, která vystrkovala hlavičku 

k azurovému nebi, vrkala z plna hrdla, jako by místo svých majitelů zdravila bílé 

mraky plynoucí po smaragdově zeleném nebi.“  

��������, ��������������������, �����������������

�. (Ling Shuhua 1998: 91) 

 

Hlavní hrdinka, která se odhodlá sdělit své trápení manželovi dopisem, se liší od  

hlavní protagonistky povídky „Vyšívané polštáře“, která se poslušně podrobuje tradičním 

normám. Přibližuje se naopak k typu hlavní protagonistky povídky „Po večírku“, která 

nachází odvahu, aby formulovala svá niterná přání, avšak již nenachází odvahu, aby je 

uskutečnila. Z ženina hlasu, přestože je dopis výrazně ironický, zaznívá melancholie, která 

odhaluje její hluboké trápení. Způsob, jakým mladá žena sděluje svůj příběh a její tiše snášená 

bolest, která je z dopisu patrná, ostře kontrastuje s projevy sebelítosti manžela a jeho pocitem 

ennui  a podtrhuje malichernost a ufňukanost hlavního protagonisty. Výrazným prvkem 

dopisu i celé povídky je ironický způsob vyjádření, kterým se budeme podrobněji zabývat 

v další části této analýzy.   

Hlavní hrdinka se v milostném dopise představuje jako vzdělaná žena se smyslem pro 

literaturu. Hned v prvních řádcích dopisu se přiznává ke své lásce k básním a próze, které 

pocházejí z pera Youquana. Sečtělost hlavní hrdinky v klasické čínské literatuře je možné 

rozpoznat v literárních narážkách, která převzala z děl tradičních čínských autorů.  Jak uvádí 

Goat-Koei Lang-Tan (2004: 87-108)59,  např. motivem křehké rostliny, která potřebuje stálou 

péči zahradníka,  odkazuje Ling Shuhua na román Cao Xueqina���(1724-1764)  Sen 

v červeném domě (Hongloumeng ���).60  Tento román je uveden předmluvou s taoistickým 

a buddhistickým podtextem. Kámen, který je schopen citu, byl opuštěn bohyní Nüwa, když 
                                                 
59 Z výzkumů Goat-Koei Lang-Tan (2004: 87-108) vyplývá, že autorce posloužila jako literární inspirace také 

drama mongolského básníka Sa Dulaa (narozen 1308).  
60 Český překlad tohoto Cao Xueqinova díla pořídil O.Král (1986-1988). 



opravovala nebesa, a vstupuje do pozemského světa poté, co požádá taoistického a 

buddhistického mnicha, aby jej vzali s sebou a on mohl spatřit svět.   

Hlavním hrdinou románu je citlivý a soucitný Jia Baoyu, což je reinkarnace kamene. 

Jia Baouyu obětuje všechen svůj čas a energii na to, aby splnil přání dívek ze svého okolí, cítí 

soucit s jejich osudem, který je omezen striktní konfuciánskou společností a ženy ve své 

rodině považuje za nadanější než muže. Ve svém předchozím životě měl vztah s květinou, 

která je nyní reinkarnována do Jia Baoyuovy nemocné sestřenice Lin Daiyu. Lin Daiyu je 

krásná, a křehká, velmi nadaná žena, která píše vynikající básně a je talentovanou hráčkou na 

hudební nástroje. V románu je vylíčena jako osamělá, hrdá a tragická postava.   

Lin Daiyu byla původně karmínově červenou rostlinou, která vyrostla na nebesích 

díky neutuchající péči zahradníka, jenž se nyní v románu narodil znovu jako Jia Baoyu. 

Důvodem, proč se květina znovu zrodila v pozemském světě, je to, že se chce odvděčit svému 

zahradníkovi za péči, jež se jí v její předchozí existenci dostalo. Tuto péči na pozemském 

světě splatí slzami.   

Hlavní protagonistka povídky „Chrám bohyně květin“ se přirovnává k postavě Lin 

Daiyu a svého manžela k postavě Jia Baoyuho. Přirovnání působí velmi ironicky, hlavní 

protagonistka jistě přirovnání nemíní vážně, naopak, v manželství se cítí nešťastnou. Tím, že 

napíše dopis, nedoufá v to, že Youquan pochopí její neštěstí, pouze si z něj ztropí legraci, 

vytrhne jej z jeho pocitů rozmrzelosti a vyzkouší jeho věrnost.  

Ironického vyznění je dosaženo obsahem i stylem dopisu, kterým je příběh neznámé 

ženy podán. Přirovnáním ke křehké květině, o kterou je tak dobře pečováno, že laskavou péčí 

svého zahradníka rozkvétá, činí autorka dopisu ironickou narážku na život ženy, jejíž 

prostředí je tradičními konvencemi omezeno na prostředí rodinného krbu a jejíž seberealizace 

je omezena na péči o domácnost. V tomto konfuciánskými normami svázaném prostředí 

hlavní hrdinka přesto nalézá svůj osobní prostor ve svém nitru. Výrazná lyričnost, vtip a 

ironický náboj jejího dopisu dokazuje, že její vnitřní život je nesrovnatelně bohatší než vnitřní 

život jejího manžela, mladého básníka Youquana, jehož sebelítost působí směšně, nadneseně 

a malicherně.  

Hlavní hrdina je zobrazen jako povrchní a nevšímavý člověk neschopný jakéhokoliv 

tvůrčího projevu, který si ani v závěru povídky, kdy poznává, že pisatelkou dopisu je jeho 

manželka,  neuvědomí implikace ironického stylu dopisu ani hloubku smutku své ženy.    

 

 

 



7.5. Závěr 

 

V analyzované povídce je akcentován kontrast mezi lyrickými klišé hlavního 

protagonisty a nápaditostí, humorem, lehkostí a elegancí dopisu jeho manželky. Muž recituje 

songskou poezii, avšak nikdy nesloží žádný vlastní verš. V tomto bodě se hlavní protagonista 

povídky „Chrám bohyně květin“ podobá Jueshengovi z povídky „Pomatený básník“.  

Prostředí analyzované povídky se omezuje na prostředí rodiny. Autorka se soustředí 

na zobrazení pocitů hlavní protagonistky, „splín“ jejího muže tvoří pouze protipól 

autentičnosti jejího smutku. Celou povídku prostupuje výrazná ironie, nejvýrazněji přítomná 

v milostném dopise, ve kterém se Yanqian projevuje jako literárně vzdělaná žena nadaná 

smyslem pro humor.  Způsob, jakým je dopis napsán, zřetelně vypovídá o postoji k autorčině  

poslušnému přijímání tradičních představ o roli ženy v domácnosti a ve společnosti. 

Ironickým a lyrickým způsobem vyjádření, které žena v dopise používá, obdivným vyznáním 

láskyplné úcty k starostlivému „zahradníkovi“, zatímco ve skutečnosti míní pravý opak, 

hlavní protagonistka dokazuje, že navzdory omezením daným postavením ženy v tradiční 

rodině je schopna kreativního vyjádření. Tímto způsobem autorka bojuje proti tradiční 

představě o postavení ženy v rodině a ve společnosti a vysmívá se patriarchálnímu systému.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Závěr  
 
 

Analýza tří povídek z pera spisovatelky Ling Shuhua s přihlédnutím k poznatkům 

obsaženým v relevantní sekundární literatuře nám dovoluje vyslovit následující teze:   

Důležitým významotvorným prvkem všech tří povídek je zobrazení kontrastu mezi 

ženskou hrdinkou a hlavním protagonistou, přičemž důraz je kladen na vylíčení rozdílu mezi 

autentickým prožíváním a estetickým cítěním hlavní hrdinky a neschopností hlavního 

protagonisty prožívat přírodní krásu jinak než zprostředkovaně, skrze soubor naučených děl 

(„Pomatený básník“), mezi zálibou v literatuře a estetickým prožíváním přírody ženské 

postavy a povrchností a nezájmem hlavního hrdiny o literaturu a kulturu („Opětovné 

shledání“) či mezi autentičností pocitů smutku a literárního nadání hrdinky a neschopností 

tvořivé činnosti a povrchním prožíváním hlavního protagonisty („Chrám bohyně květin“).   

Prostředí, v němž se odehrávají jednotlivé příběhy, není výhradně omezeno na domácí 

prostředí, jak je tomu v mnoha jiných spisovatelčiných dílech (např. ve „Vyšívaných 

polštářích“). Především v případě povídky „Pomatený básník“ tvoří důležitou součást díla 

popis přírodní scenérie a líčení rostlin. V povídce „Chrám bohyně květin“ je líčení domácího 

prostředí doplněno popisem rostlin a přírody v dopise, který hlavní protagonistka napíše 

svému manželovi. V povídce „Opětovné shledání“ je líčení přírodní scenérie a její proměny 

důležitým prvkem, který čtenáři umožňuje nahlédnout do nitra hlavní protagonistky.  

Ve všech analyzovaných povídkách se objevují prvky ironie, nejvýrazněji pak 

v povídce „Chrám bohyně květin“, kde ironie prostupuje celý příběh. Ironie slouží ke 

zvýraznění protikladnosti hlavních hrdinů, muže a ženy.  

Ve všech  zkoumaných povídkách autorka využívá jak literárních technik 

charakteristických pro moderní západní literaturu, například techniky proudu vědomí či 

vnitřního monologu postav („Opětovné shledání), tak také navazuje na postupy tradiční 

čínské literatury („Pomatený básník“). V mnoha případech spisovatelka pracuje s citacemi a 

odkazy na tradiční čínskou literaturu, současně se však nechává inspirovat také západní 

literaturou (např. Čechovem v povídce „Chrám bohyně květin“) či evropskou dekadentní 

literaturou (povídka „Opětovné shledání“).  

Zdůraznit je třeba zdařilé vystižení psychologie postav, jež je významnou součástí 

spisovatelského umění Ling Shuhua. Zájem o nitro postav svědčí o inspiraci západními autory 

(zejména Čechov, Katherine Mansfield, Arthur Schnitzler), autorka však současně navazuje 

na významné autory tradiční čínské literatury (zejména Cao Xueqin).   



Na rozdíl od svých mužských protějšků, se kterými jsou v povídkách často 

konfrontovány, ženy vystupujících v povídkách Ling Shuhua nepostrádají tvůrčí náboj, 

originalitu a umělecké nadání. Hlavní protagonistky analyzovaných povídek jsou 

individualistkami, které svůj osobní prostor nalézají povětšinou ve svém vnitřním světě. 

Navenek se sice přizpůsobují svému okolí, nebojují proti zažitým společenským normám, na 

první pohled se často zdají být příkladnými manželkami. Ženy zkoumaných povídek jsou 

však přesto velmi tvůrčími osobnostmi. Ústředním tématem všech analyzovaných povídek 

naší spisovatelky je tedy svoboda žen ve smyslu vnitřní realizace.  

Na dobu svého vzniku, kdy jsou v Číně konfuciánské normy ještě stále dosti 

zakořeněny, je dílo zkoumané spisovatelky velmi pokrokové a moderní. Svět narativní fikce 

z pera Ling Shuhua je světem tradice, která ženy staví do postavení podřízeného mužům a 

omezuje jejich svět na prostředí rodiny a domova. Ling Shuhua nezasazuje hrdinky svých 

povídek do jiného prostředí, nenechává je žít moderním způsobem života, jak činí některé 

známé čínské spisovatelky předválečného období, např. Ding Ling�� (1904-1986) ve svém 

románu Deník slečny Suo-fei (Shafei nüshi de riji�������).61 Pro ženy, které musejí žít 

v prostředí, které do značné míry omezuje jejich volnost či nezávislost, hledá spisovatelka 

prostor, který by nepodléhal vnějším omezením. Její hrdinky takový prostor nacházejí ve 

svém vnitřním světě. V tomto smyslu Ling Shuhua prostřednictvím svých povídek směřuje 

pozornost čtenáře na vnitřní prožívání vnější reality.   

V povídkách lze rozeznat kritiku tradičního konfuciánského uspořádání, které ženám 

neponechává téměř žádný prostor pro seberealizaci. Navzdory tomu ženské hrdinky děl Ling 

Shuhua předčí svoje mužské protějšky svými tvůrčími schopnostmi, svou kreativitou. Hlavní 

protagonisté povídek mají všechny předpoklady a dostatek příležitostí k tomu, aby mohli 

projevit své tvůrčí nadání. Přesto však selhávají neboť se nedokáží vymanit z područí 

osvojeného, schematického a mechanického pojetí tvorby. To ostře kontrastuje se 

svobodnou kreativitou ženských hrdinek, které, ač jsou ve své seberealizaci potlačovány 

tradičními názory, v porovnání se svými manželi či mužskými protějšky prokazují mnohem 

větší míru kreativity a literárního nadání.   

Analyzované povídky vyznívají jako snaha upozornit na tvořivé kvality nadaných žen 

a současně jako kritika tradičních konvencí, které ženám brání v tom, aby je mohly svobodně 

projevovat.  

                                                 
61 Český překlad Kalvodová (1955). 



Pro tento poukaz na důležitost spontaneity, tvořivosti a autentičnosti povídkové dílo 

z pera Ling Shuhua jednoznačně náleží k proudu moderní čínské literatury, který se zrodil 

z kvasu hnutí za moderní literaturu a kulturu a z ideálů májového hnutí.  
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