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I. Úvod 

Tato práce se zabývá třemi základními texty filosofické školy ru: Lunyu, Mengzi a Xunzi. 

Cílem je představit, jak jsou tyto texty vystavěny, zjistit, jakým způsobem jsou v nich 

presentovány filosofické názory a jaké jazykové prostředky jsou v nich používány. Cílem je 

také porovnat tyto texty mezi sebou, ukázat, jak se mezi sebou liší, a nastínit, jakým 

vývojem prošel způsob argumentace v textech školy ru v historické perspektivě. 

l.a. Historické pozadí 

Ru tll 

Jaký je původ slova ru a co označuje? Někteří moderní badatelé se domnívají, že původ ~ 
slova ru a s ním spojené tradice sahá do doby dynastie Shang. Druhá skupina badatelů se 

naopak domnívá, že znak ru vznikl až po Konfuciově smrti. (Encyclopedia, s. 1) Xinzhong 

Yao tvrdí, že ač se nejednalo přímo o stejnou věc jako nyní, slovo ru, a profese, kterou 

označovalo, existovalo pravděpodobně již před Konfuciem a v různých fázích čínských 

dějin označovalo rozličné věci (Encyclopedia, s. 1-2). Za doby dynastie Shang (1fíi 1600?-

1045? př. n. 1.) a Západní Zhou (VliJtíj 1045?-771) se jednalo o označení pro šamany, 

hudebníky a tanečníky, kteří prováděli náboženské rituály. V době Chunqiu (~tlc 770-

476 př. n. 1.) se toto označení používalo pro lidi, kteří byli zběhlí v rituálech, hudbě, 

lukostřelbě a těmito věcmi se i živili. V průběhu času pak vznikla skupina lidí, kteří se živili 

nejen tím, že prováděli rozličné druhy rituálů, ale také tím, že sloužili jako rádci vládcům a 

hodnostářům v náboženských a politických otázkách. Pod vlivem Konfuciova učení se pak 

hlavní rolí ru stalo uchovávání staré kultury a její předávání dál a za tímto účelem také 

zakládání soukromých škol, kde se učily a uchovávaly texty o obřadech, dějinách, poezii a 

hudbě. Během doby Válčících států (Zhan guo r4~ ~) začal být termín ru stále více 

spojován s Konfuciem a jeho následovníky. Tak například filosof Han Feizi (%~F:~) již 

Konfuciovy následovníky označuje jako ru. (Encyclopedia, s. 2) Tento vývoj nakonec vedl 

k tomu, že se slovem ru začali označovat příslušníci konfuciánské filosofické školy (rujia 

f'ffij'~f,q. Jako první za doby Západní Han C rJLjy~O mluví historik Sima Tan C~Jil§~~) o škole 

ru jako o jedné z lui jia {)\'i<), šesti filosofických škol čínského starověku. (Encyclopedia, s. 

2) Jednotlivé školy se podle Sima Tana vyvinuly z úřadů a funkcí zastávaných dědičnými 

rody na dvorech feudálních vládců a škola ru se formovala v prostředí znalců obřadů, 

hudby a písemnictví. (Úvod, str. 50) Bylo to v době Západních Han, kdy se termín rujia 
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ustálil jako označení pro Konfuciánskou filosofickou školu a v tomto smyslu je tohoto slova 

používáno i v této práci. 

Shi J: 

Doba, v níž se utvářel základ textů, o nichž pojednává tato práce, sahá od 6. století př. n. I. 

do 3. století př. n. I. V tomto období prodělala struktura společnosti v Číně převratné 
změny (Cambridge, str. 583). Na sklonku 6. století byla dnešní severní Čína rozdělena na 

množství politických celků, které byly dosud formálně podřízeny králi, jehož sídlo bylo na 

místě dnešního Luoyangu U~HfJ). Tito králové byli dědici dynastie Zhou (J!J), která v 

jedenáctém století nahradila dynastii Shang (Jffl) a stala se hlavní mocností v Číně. 
Zhouští králové vládli původně z místa, které bylo dále na západě, v údolí řeky Wei {1~), v 

místě blízko dnešního Xi'anu (jllj'i(). Zřízení zhouského státu fungovalo zprvu zejména na 

základě příbuzenských vztahů. Do úřadů a do čela vazalských států byli dosazováni 

příbuzní vládnoucího rodu. Avšak zhruba po sto letech existence tohoto zřízení se již 

vzdálení příbuzní vládnoucí jednotlivým vazalským státům těžko identifikovali s královskou 

rodinou a krajem kolem řeky Wei. Zhouští králové v té době postupně ztráceli kontrolu nad 

východními oblastmi. V roce 771 př. n. I. bylo hlavní město vypleněno barbary ze západu a 

královský dvůr byl přesídlen na východ do Luoyangu. Tomuto přesídlení vydatně 

pomáhaly v té době nejsilnější státy Jin (ft) a Qin (~). Přesídlením do Luoyangu však 

Zhouský královský rod ztratil téměř všechnu faktickou moc a započalo období neustálých 

válek mezi jednotlivými státy, kdy větší státy postupně ničily a pohlcovaly státy menší 

(Cambridge, str. 747). Způsob vlády v jednotlivých státech se rovněž měnil. Tradiční 

zřízení, kdy by stát spravován na základě vazalských vztahů, byl nahrazován systémem, 

kde byl stát řízen centralizovaným byrokratickým aparátem, nad kterým měl vládce státu 

neomezenou kontrolu (Úvod, s. 48). Tyto změny charakterizují přechod od období 

Chunqiu (#tl\, Období Letopisů, Období jar a podzimů, 771-481 př. n. 1.) k období 

Válčících států (Zhan guo, 11& it~l, 481-221 př. n. 1.). V období Chunqiu bylo v dnešní 

severní Číně několik desítek států, které respektovaly nominální autoritu zhouského krále. 

Avšak jako výsledek válek, zbylo v době Válčících států jen několik nejsilnějších z nich a 

jejich vládci postupně přijali titul krále (wang T), který byl původně vyhrazen pouze 

zhouskému králi. Války za období Válčících států nabyly mnohem větších rozměrů, než za 

období Chunqiu, armády jednotlivých států čítaly někdy až statisíce vojáků (Úvod, s. 49) a 

čínská centrální planina se propadala do stále větších zmatků. (Cambridge, s. 587) 

V období Chunqiu se začala profilovat vrstva společnosti nazývaná shi ± . Za 

Západních Zhou byli shi nejnižší vrstvou aristokracie, rekrutovala se z nich vojenská síla. 

Sh( "Děli také svá pole, ze kterých se živili. Shi byli v ideálním případě vzděláváni v šesti 
,..,.-~ - •. 

dovednostech: obřadech, hudbě, lukostřelbě, vozatajství, psaní a matematice. Shi měli být 

připraveni sloužit státu jak vojensky, tak i jako civilní hodnostáři (Cambridge, s. 503). S 

kolapsem Západních Zhou se postavení a funkce shi začala proměňovat. Jak rostlo 

soupeření mezi jednotlivými státy i různými skupinami uvnitř států samotných a jak se 
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měnilo uspořádání státu z "feudálního" na byrokratické, vládci potřebovali schopné a 

vzdělané lidi, kteří by zastávali rozličné funkce ve státní správě. Díky tomu došlo v tomto 

období k velkému rozvoji vzdělanosti, vzniklo mnoho různých navzájem soupeřících 

myšlenkových proudů a filosofických škol, jejichž příslušníci nabízeli vládcům své služby a 

různé recepty, jak nejlépe vládnout a jak posílit svůj stát na úkor států ostatních. Tito 

učenci a státní hodnostáři se rekrutovali především z vrstvy shi. Bylo to umožněno mimo 

jiné i tím, že množství shi se zvýšilo tím, jak bývalá aristokracie ztratila postavení ve svých 

státech, jak mnohé státy postupně zanikaly a významné rodiny přicházely o majetek 

(Cambridge, s. 503). Shi v této době už neměli nutně vojenské dovednosti, ale mívali 

vojenské hodnoty, smysl pro čest a vyznávali ideál loajality a služby patronovi. (Cambridge, 

s. 748) Byli tudíž ideálními kandidáty pro službu státu. S tím, jak se shi přiblížili nižším 

vrstvám společnosti, začali předávat své vzdělání i lidem nižšího původu, kteří se také 

tímto stávali shi. Označení shi získalo tedy nový význam, byli to lidé vynikající 

schopnostmi i osobními vlastnostmi, shi začalo označovat spíše kulturní postaveni než 

sociální skupinu odvozenou od rodového základu. (Cambridge, s. 504) Většina lidí doby 
Západní Zhou, kteří se živili přemýšlením, pocházeli z vrstvy shi, včetně filosofů, jimž jsou 

připisována díla, kterými se zabývá tato práce. 

Konfucius fL f 

Konfucius se narodil přibližně roku 551 př. n. I. ve státě Lu (~ ). Hlavními prameny 

vypovídající o jeho životě jsou knihy Lunyu, Mengzi a Zuo zhuan (ldt). Jeho přímení bylo 

Kong :JL, jméno Qiu {lí:) a druhým jménem (zi 'Y.) se nazýval Zhongni (1rflm). Jméno 

Konfucius je polatinštěním pojmenování Kong Fuzi (.JL :A ~f, Mistr Kong). Konfucius 

pocházel z rodiny zchudlých shi, jeho otec brzy zemřel a Konfucius byl vychováván za 

nelehkých podmínek svou matkou. Před rokem 498 př. n. I. zastával různé nižší úřednické 

funkce ve státě Lu, po tomto roce však byl nucen kvůli mocenskému puči stát Lu opustit. 

Poté cestoval po různých státech, volně nabízel své rady a také nabízel sebe jako 

kandidáta na úřad u různých panovníků. Avšak nesetkal se s přílišnými úspěchy, a tak se 

nakonec vrátil do rodného Lu a spokojil se s rolí učitele. Konfucius měl kolem sedmdesáti '-· .. -·------ -----~->" 
žáků, z nichž někteří po Konfuciově smrti založili své vlastní školy. Konfucius vyučoval 7 

starověkým textům -Knize písní (Shi jing g~h<í<) a Knize dokumentů (Shang shu l~tf) -a ~ 
obřadům a hudbě. Zemřel v roce 479 př. n. I. (Úvod, s. 51-54; Encyclopedia, s. 163-164) ~ 

Konfucius stojí na počátku jednoho z nejvýznamnějších proudů čínské filosofie, školy ru, 

neboli konfucianismu (Viz výše). Konfuciovo učení je zaznamenáno v knize Lunyu (~g:g, 

Hovory). Jádrem učení je pojem lidskost (ren L), označující altruistický poměr k druhému 

člověku a otevřenost k dobru (Úvod, s. 54), dále se zabývá pojmy jako jsou synovská 

oddanost (xiao ~:), mluví o roli člověka v rodině a ve společnosti nebo o tom, jaký by měl 

být pravý "ušlechtilý muž" Uunzi A 1· [- - Tento termín označuje člověka vysoké morální 

integrity.). 
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Mencius il{· f 

O Menciově životě se dozvídáme především z knihy Mengzi. Mencius žil pravděpodobně 

někdy mezi léty 372 a 289 př. n. I. Zatímco Konfuciův život spadá na sklonek doby 

Chunqiu, Mencius se narodil doprostřed období Válčících států, období krvavých válek a 

soupeření rozličných filosofických škol. Mencius pocházel z malého státu Zou (~G), jeho 

přímení bylo Meng ( d~,:) a jméno Ke (1lii'J). S Konfuciovými názory se seznámil ve škole 

založené Konfuciovým vnukem Zisiem ( {AU). (Úvod, s. 58) 

Stejně jako Konfucius cestoval Mencius mezi tehdejšími státy a nabízel vládcům své 

služby a politické recepty. Avšak jeho názory se nesetkaly většinou s přílišným 

pochopením. (Encyclopedia, s. 421-422) Stejně jako Konfucius byl i Mencius učitelem, je 

známo kolem dvaceti jmen jeho žáků, avšak na rozdíl od žáků Konfuciových, žádný z nich 

nedosáhl většího uznání či postavení. (Legge (ll), s. 76) 

Menciovy názory nám přibližuje po filosofovi pojmenovaná kniha Mengzi (:rfu:J-, Mistr 

Meng). Menciovo učení navazuje na učení Konfuciovo a dává mu ucelenější a detailnější 

formu. Hlavním pojmem učení zůstává lidskost, a pak také smysl pro správné (yi ~). 

Menciovo učení se soustředí především na to, jak správně a humánně vládnout. Mencius 

poskytuje různá konkrétní ekonomická a politická opatření a obhajuje své učení proti 

konkurenčním filosofickým proudům. 

Xunzi ť!; f 

Xunzi žil na sklonku období Válčících států, asi v letech 325-238 př. n. I. Narodil se ve 

státě Zhao (Mi), jeho příjmení bylo Xun Ctil), jméno Kuang {15L), druhé jméno Qing (Y~P). 

Xunzi rovněž cestoval mezi různými státy a na rozdíl od Konfucia či Mencia zastával i úřad. 

(Encyclopedia, s. 719) Xunzi studoval v mládí ve státě Qi (:&f) na akademii Jixia Cť~r), 

což bylo významné centrum vzdělanosti té doby, a později se stal jedním z 

nejvýznamnějších učitelů této akademie a jedním z hlavních postav tehdejšího 

intelektuálního dění. Xunzi měl mnoho žáků, kteří se později proslavili jako význačné 

osobnosti, mezi nejznámější patří filosof Han Fei ( ~$' =~r) a státník Li Si ( :$ M ). 
(Encyclopedia, s. 719-720) 

Xunzi nám po sobě zanechal knihu nazvanou Xunzi (1'fJ+, Mistr Xun). Xunziovo učení 

navazuje rovněž na učení Konfuciovo, ale staví se proti některým aspektům Menciova 

učení. Xunzi klade velký důraz na vzdělání a na obřady (li f~) řídící vztahy mezi lidmi, na 

společenskou hierarchii a roli člověka ve společnosti. Jeho učení ve velké míře směřuje k 

tomu, jak se vyhnout chaosu (luan ~L). Xunzi hraje pro Čínu podobnou roli jako Aristotelés 

pro Evropu, jeho dílo systematicky shrnuje a rozšiřuje v polemice s ostatními 

myšlenkovými proudy své doby filosofické otázky vlastní čínskému starověku. (Knoblock 

(1), s. vii) 
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Státy dnešní severní Číny byly sjednoceny státem Qin C*) roku 221 př. n. 1., nedlouho po 

Xunziově smrti. Tak začala vláda dynastie Qin. Tato dynastie byla škole ru nepřátelská, 

avšak období její vlády netrvalo dlouho. Již v roce 202 př. n. I. začala vláda nové dynastie 

Han U~), která brzy přijala učení školy ru za oficiální státní ideologii. (Legge (1), s. 10) 

l.b. Autenticita a autorství 

Když se zamýšlíme nad texty Lunyu, Mengzi a Xunzi, musíme se zamyslet nad tím, jak se 

utvářela jejich dnešní podoba. David Shepherd Nivison říká, že "Před rokem 221 př. n. I. 
nelze v Číně v žádném případě nalézt knihu, která by byla napsána identifikovatelnou 

osobou v identifikovatelném čase. (Cambridge, s. 745). Podle Burtona Watsona je většina 

děl z období před dynastií Han, i pokud nesou jméno konkrétní osoby, kompilací textů 

napsaných různými lidmi v různých obdobích. (Watson, s. 124) Velká část předqinské 

literatury byla navíc ztracena, a v rámci textů, které se zachovaly, jsou pasáže, u kterých 

není jasné, zdali jsou předqinské či ne. 

V čínském starověku se psaly knihy na bambusové proužky. Tyto proužky se pak 

svazovaly dohromady koženými provázky. Později, za dynastie Han, se začaly používat 

jako podklad i hedvábné svitky. Oba tyto způsoby měly své nevýhody. U bambusových 

proužků se stávalo, že se provázky svazující jednotlivé proužky rozložily nebo byly 

snědeny hmyzem, a když byly dány zpět dohromady, nebylo to vždy v tom správném 

pořadí. Hedvábné svitky se zase na koncích třepily, a tak docházelo ke ztrátám některých 

částí textu. Ve starověku byly rovněž knihy kopírovány ručně a při častém přepisování se 

rovněž stávalo, že byly některé znaky přepsány špatně, znaky nebo celé řádky byly 

vynechány nebo naopak zopakovány nebo byly řádky přepsané ve špatném pořadí. 

Všechny texty, o kterých je řeč v této práci, utrpěly více či méně všemi těmito způsoby. 

(Viz Knoblock, s. 1 08) 

Kronika dynastie Západní Han (Qian Han shu rjíj1~ ;;tf) praví, že po Konfuciově smrti a 

po smrti jeho sedmdesáti učedníků začala být jeho slova překrucována a špatně 

vykládána a konfuciánské spisy během této doby plné zmatků kolovaly v mnoha různých 

edicích. Pak navíc došlo za dynastie Qin (») k velkému pálení knih. Až za dynastie Han 

došlo ke snahám napravit to, co se událo v předchozích obdobích, byly sbírány 

bambusové proužky, na které se tehdy psalo, ve snaze zachránit co nejvíce z dosud 

zachovalých textů. Za vlády císaře Xiaowu (~:JJ-~) byl vytvořen plán na ustanovení archivů, 

kde by byly skladovány klasické knihy. A byli ustanoveni úředníci, kteří by kopírovali knihy 

různých autorů, které by pak byly uloženy v těchto archivech. Císař Cheng (JVG 32-35 n. 1.), 

po zjištění, že mnoho knih stále chybí nebo je různě roztroušeno, povolal rozličné učence, 

aby po celé Číně sbírali knihy. Další učenci byli povoláni, aby vytvořili z vzájemně se od 

sebe lišících verzí textů, nebo případně různých úryvků, jeden ucelený text. Z těchto 

učenců má pro texty, o kterých pojednává tato práce, velký význam zejména Liu Xiang (~U 
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rtJ), který dostal na starosti kanonické knihy (Jifr.N wu jing: Kniha písní, Shi jing ~~H~; 

Kniha dokumentů, Shu jing , 1 fi,\<;~; Letopisy, Chunqiu :frtk; Kniha proměn, Yijing ~i.\~; 

Kniha obřadů, Li ji f'~~~,i~). komentáře k nim, filosofické knihy a knihy poezie. Po smrti Liu 

Xianga pokračoval v otcově práci jeho syn Liu Xin O'ťiJf&), který pak císaři předložil 

závěrečnou sedmidílnou zprávu obsahující katalogy všech nalezených děl a jejich 

jednotlivých verzí a exemplářů. (Legge (1), s. 4-5) 

V opatrování spisů pokračovali s velkou péčí i další císaři dynastie Han a po nich i další 

dynastie vládnoucí nad Čínou. V jakém však byly texty stavu, dříve než byly sebrány a 

editovány za dynastie Han? Podle Leggeho není škoda, která se na spisech z předqinské 

doby udála, tak značná, jak by se mohlo zdát. (Legge (1), s. 6) Jako největší katastrofa, 

která spisy postihla, bývá zmiňováno ono pálení knih za dynastie Qin. Šlo o to, že První 

císař dynastie Qin (Qin Shi Huangdi '*~M:t ~~l·~). po poradě se svým ministrem Li Si C$1Jf), 
vydal edikt, podle nějž měly být, aby bylo zabráněno zmatkům pramenících z toho, že lidé 

naslouchají různým vzájemně se lišícím doktrínám, spáleny všechny filosofické knihy. Z 

pálení měly být vyňaty pouze knihy o lékařství, věštění a zemědělství. Knihy však nebyly 

spáleny docela, jejich kopie byly uchovány v knihovně v hlavním městě. (Pokora, s. 

26) Edikt týkající se spálení knih byl vydán v roce 213 př. n. I. a První císař dynastie Qin, 

zemřel tři roky poté a dynastie Qin pak byla u vlády jen další tři roky, Dynastie Han byla 

ustanovena v roce 202 př. n. I. a vlastní edikt o pálení knih byl oficiálně zrušen za druhého 

císaře dynastie Han, Xiao Huie. Od vydání ediktu uběhlo do nástupu dynastie Han tedy 

pouhých jedenáct let a do přímého zrušení ediktu jen dvacet dva let. Legge předpokládá, 

že výrazné snahy o prosazování ediktu pravděpodobně trvaly pouze během života Prvního 

císaře a situace se ani zdaleka nepřiblížila kompletnímu zničení spisů. Nejhorší pro knihy 

předqinského období bylo pravděpodobně vyplenění a požár hlavního města a tamní 

knihovny po pádu dynastie Qin. Ale i přesto Legge říká, že když byla dynastie Qin 

nahrazena dynastií Han, nebylo nejspíš vůbec obtížné nalézt kopie starých knih, Liu 

Xinovy katalogy zmiňují více než 13 000 různých knih a svazků od téměř 600 různých 

autorů, v první části třetího katalogu, která se zabývá spisy školy ru, je zmíněno 53 autorů 

a 836 jejich spisů či částí spisů. Legge považuje za nepravděpodobné, že by mohlo dojít k 

padělání v takové vysoké míře a dochází tedy k závěru, že díla, která se nám dochovala, 

jsou skutečné spisy z předqinské doby, upravené a editované v prvních dvou stoletích př. 

n. 1., a že ohrožení, kterému byly knihy vystaveny za dynastie Qin, se v mnohém nelišilo 

od toho, kterému byly vystaveny po celé období Válčících států. (Legge (1), s. 9-11) 

Lunyu Jluú/i 

Když se za dynastie Han začaly editovat staré texty, existovaly dvě verze Lunyu, verze ze 

státu Lu (f<O a verze ze státu Qi U'O. Tyto verze se v mnohém lišily. Verze z Lu měla 

dvacet kapitol, zatímco verze z Qi měla vedle oněch dvaceti ještě dvě navíc a v oněch 

dvaceti kapitolách, které měly obě verze společné, bylo ve verzi z Qi více vět a odstavců 

(Pro použití slova "odstavec" viz "Poznámka k citacím" níže.). Kolem roku 150 př. n. I. se 
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však údajně objevila ještě třetí verze Lunyu schovaná spolu s dalšími knihami ve stěně 

bývalého domu rodu Kong ({L, ze kterého pocházel Konfucius). Tato verze Lunyu byla 

psána archaickým stylem čínského písma (kedou wenzi 9tN!J!:Uz::?, pulčí znaky), chyběly v 

ní rovněž dvě knihy, které měla verze z Qi navíc, a až na malé detaily se shodovala s verzí 

z Lu. Před rokem 5 př. n. I. redigoval a okomentoval Lunyu Zhang Yu ('7&~;), princ z 

Anchangu, jako základ si vzal verzi zLu a pokud to považoval za nutné, přihlížel i k verzi z 

Qi. Zhang Yuho edice (Zhang hou Lun •Jldl:kriíÍtr) se stala velmi oblíbenou a postupem času 

zatlačila do pozadí jiné předchozí verze a komentáře. Zhang V umu je také připisováno to, 

že vyloučil z Lunyu ony dvě kapitoly, které měla navíc verze z Qi. (Legge (1), s. 14) Nová 

edice Lunyu s komentářem vznikla ve druhém století n. I. a jejím autorem je významný 

komentátor z doby Východních Hanů Zheng Xuan (~lt). Zheng Xuan použil verzi z Lu 

jako obecně přijímaný text své doby, ale stejně jako Zhang Yu ho podrobně porovnal i s 

verzí z Qi. Zheng Xuanova edice a Zhang Yuho edice byly poté sloučeny (zároveň i s 

dalšími edicemi) v He Vanově (f11J 1ť:) edici z roku 242 n. I. nesoucí jméno Lunyu jijie (tli*ff 
~ff#). Z této edice vychází dnes známý text. (Úvod, s. 53) 

Za dynastie Han bylo nejrozšířenějším názorem ohledně autorství Lunyu to, že Lunyu 

byly sestaveny přímými učedníky Konfucia, kteří se sešli po jeho smrti a dohromady 

zaznamenali jeho myšlenky. Liu Xiang i Zheng Xuan se přiklánějí k tomuto názoru. 

(Encyclopedia, s. 407). Legge však vyjmenovává několik důvodů, proč se domnívá, že k 

sestavení Lunyu došlo až v pozdější době. (Legge (1), s. 15-16) V kapitole Vlil, odstavci 4 

je zmiňován hodnostář jménem Meng Jing (rl,:1i&). Meng Jing je však posmrtné jméno a 

my z jiných zdrojů víme, že Meng Jing žil ještě přinejmenším padesát let po Konfuciově 

smrti. Kapitola XIX celá sestává z výroků Konfuciových učedníků a některé z jejích 

odstavců zachycují dobu, když už učedníci měli vlastní školy a odpovídali na dotazy svým 

vlastním učedníkům. A do třetice, v kapitole XI, odstavci 2, jsou vyjmenováváni Konfuciovi 

učedníci ve skupinách podle svých vlastností a podle toho, jak vynikli ve veřejné službě. 

Legge předpokládá, že není pravděpodobné, že by tato pasáž byla napsána v době, kdy 

nějaký z těchto učedníků ještě žil. A mezi těmito učedníky je jmenován i Zi Xia (-f· ~), o 

kterém je známo, že žil ještě v roce 407 př. n. 1., více než sedmdesát let po Konfuciově 

smrti. 

Všechny tyto skutečnosti poukazují spíše k tomu, že Lunyu byly napsány později. Za 

dynastie Tang (J,lf) se Liu Zongyuan domníval, že Lunyu jsou dílem učedníků Konfucivých 

učedníků, a stejného názoru byl později i Zhu Xi (*)Mt). Tento názor zastává i Legge, který 

klade dobu vzniku Lunyu na konec čtvrtého nebo začátek pátého století př. n. I. Tito 

učedníci podle Leggeho sestavili Lunyu na základě dřívějších textů a ústního vypravování. 

(Legge (1), s. 16) Současné bádání se kloní spíše k názoru, že Lunyu je text o více 

vrstvách, kompilovaný různými osobami a vzniklý pravděpodobně v až v pozdější době. 

Například Qian Mu klade dobu vzniku Lunyu mezi léta 256 a 221 př. n. I. a někteří 

současní čínští badatelé a dokonce až do období Západní Han. (Encyclopedia, s. 407). 

Jak Legge tak Anne Cheng se shodují, že vzhledem k charakteru uspořádání knihy, 

které je alespoň na první pohled náhodné, s mnohdy se opakujícími větami a žádnou 

evidentní návazností mezi jednotlivými odstavci a kapitolami, je nejspíše vyloučeno, že by 
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Lunyu byly dílem jednoho člověka. (Encyclopedia, s. 407; Legge (1), s. 16) Lunyu vznikaly 

nejspíše postupným narůstáním, později byly přidány kapitoly, které obsahují výroky 

Konfuciových učedníků, a za nejpozdějších se považuje posledních pět kapitol, které se 

od ostatních kapitol liší i literárně odlišnými způsoby zápisu. (Úvod, s. 53-54) Existovalo 

tedy dílo zvané Lunyu ve své ucelené formě ještě před redakcí knih za dynastie Han? 

Když se podíváme na jiné rané spisy, jejichž základní vrstva sahá do doby před dynastií 

Qin, konkrétně na díla Daxue CA/}':), Zhongyong ('fl !M), Mengzi (:&ft Xunzi (il'Ff), 
Zhuangzi (!ll[-), Liezi (hiiJ () a Mozi (1:~~{), zjistíme, že se v nich vyskytují pasáže 

podobné, nebo zcela shodné s pasážemi z Lunyu. (V Leggeho předmluvě k překladu čtyř 
knih lze nalézt kompletní výčet těchto pasáží, Legge (1), s. 17) Většina z těchto pasáží je 

uvedena slovy "mistr řekl" nebo "Konfucius řekl" ({-1-:J, 1~ JQ, c=1, -fL -f B), avšak v žádném 

případě se nevyskytuje název Lunyu. Anne Cheng říká, že název Lunyu byl 

pravděpodobně vytvořen na začátku období Han a původně byla kniha nazývána Kongzi 

(-fL -f, analogicky s Mengzi nebo Xunzi). (Encyclopedia, s. 407) Avšak ve spisech z 

předqinské doby se vyskytuje rovněž mnoho pasáží, které jsou připsány Konfuciovi, avšak 

v Lunyu se nevyskytují. Legge to považuje za nepřímý důkaz toho, že Lunyu jako ucelené 

dílo musely existovat už před dynastií Han. Kdyby totiž učenci za dynastie Han chtěli 

kompilovat nové dílo sestávající z Konfuciových výroků, měli by k disposici mnohem více 

materiálu, než to, z čeho sestává nynější text Lunyu. Avšak to, že tento materiál nebyl do 

Lunyu zahrnut, vypovídá o tom, že učenci za dynastie Han nekompilovali, ale pouze 

editovali. (Legge (1), s. 18) 

V Sima Qianových (' ,·LI.!Jill) Zápiscích historika (~JL) se nám zachoval Menciův životopis, 

kde se můžeme dočíst, že Mencius po sobě zanechal dílo v sedmi kapitolách. O zhruba 

sto let později Liu Xin ve svých katalozích zmiňuje dílo Mengzi o jedenácti kapitolách. Ač 

se tyto dvě výpovědi liší co se týče počtu svazků, ukazují nám zároveň, že spis Mengzi byl 

známý čínským učencům přinejmenším v prvním století př. n. 1., necelých dvě stě let po 

předpokládané Menciově smrti. Citace z Mencia je možno nalézt také v dílech Han Yinga 

(~ifillL 200-130 př. n. 1.) a Dong Zhongshua Uťd1 1 1 M, 179-104 př. n. 1.). Z doby před dynastií 

Han k Menciovi odkazuje na mnoha místech dílo Xunzi, jeho kapitola Lidská přirozenost je 

špatná ('ťE:W) byla napsána přímo jako polemika s Menciovými myšlenkami. (Legge (ll), s. 

1-2) Spis Mengzi je obecně považován za mnohem celistvější dílo než Lunyu 

(Encyclopedia, s. 424). Zatímco Legge v případě Lunyu mluví o 

"utváření" (formation) textu za dynastie Han, v případě Menzi mluví o 

"uznání" (recognition) textu s tím, že učenci za dynastie Han neměli zdaleka takové potíže 

ustanovit jednotnou verzi textu jako v případě Lunyu. (Legge (ll), s. 2) Prvním 

komentátorem Mengzi byl až relativně pozdě Zhao Qi (MlH, zemřel 201 n. 1.), který nám 

zanechal text v podobě, v jaké ho známe dnes. (Úvod, s. 58) Byl to Zhao Qi, který z 

Mengzi odstranil ony čtyři kapitoly, o které se liší výpověď Sima Qianova a Liu Xinova. 
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Tyto kapitoly se nám nedochovaly, podle Zhao Qiho se však lišily od předchozích sedmi 

kapitol, chyběla jim "hloubka" a pravděpodobně byly dílem nějakého pozdějšího Menciova 

imitátora (Legge (ll}, s. 9; Encyclopedia, s. 425). Zhao Qi kromě toho také rozdělil každou 

ze zbylých kapitol na dvě části, první a druhou (shang l:. a xia r). 
Sima Qian i Zhao Qi se shodují v tom, že všech sedm kapitol díla Mengzi napsal 

samotný Mencius, ve spolupráci s některými ze svých učedníků. Za dynastie Tang toto 

tvrzení zpochybnil Han Yu (t;ift<J.ti:), který tvrdil, že Menciova slova zaznamenali učedníci až 

po Menciově smrti. Zhu Xi, a spolu s ním i Legge, argumentují, že styl celého díla je 

jednotný, což svědčí o tom, že Mengzi je buď dílem jedné osoby, nebo několika málo osob 

spolupracujících "v blízké shodě". (Legge (ll), s. 11) Legge se dále zmiňuje, že zatímco 

Lunyu popisují samotného Konfucia a vykreslují jeho charakter, kniha Mengzi zachycuje 

pouze slova a činy Mencia, aniž by ho nějak blíže popisovala. To by svědčilo o tom, že 

dílo mohlo být napsáno Menciem samotným. Zhao Qi navíc zaznamenává, že kniha 

Mengzi obsahuje 34 685 znaků, zatímco dnešní verze má 35 226 znaků. Rozdíl mohl být 

podle Leggeho daný tím, že v Zhao Qiho textu se neopakovalo stále jméno "Mencius" (%1: 
{) a spojení "Mencius řekl" (d;,: {1·1), což by rovněž podpořilo hypotézu, že autorem je 

filosof sám. (Legge (ll), s. 11-12) Avšak v textu se na druhou stranu dá nalézt i mnoho 

důkazů, které tuto hypotézu vyvrací. Princové a vládci v jsou v Knize Mengzi nazýváni 

svými posmrtnými jmény, z nichž přinejmenším některá nebyla známa za Menciova života. 

Většina učedníků je navíc označována titulem zi Cf), mistr, s výjimkou Wan Zhanga (~ 

;) a Gongsun Choua (i~új; ll.), kteří jsou někdy z tohoto důvodu pokládáni za editory díla. 

V Mengzi se navíc některé pasáže doslovně opakují, což by mohlo znamenat, že text není 

dílem pouze jednoho editora. (Encyclopedia, s. 424) Avšak ať už je přesná historie vzniku 

textu jakákoliv, jeho celistvost, zachovalost a absence většího množství pochybných 

pasáží (ve srovnání s jinými texty doby Válčících států) podle Leggeho i D. C. Laua 

znamenají, že kniha Mengzi je věrným a spolehlivým záznamem Menciových myšlenek. 

(Legge (ll), s. 12, Encyclopedia, s. 424) 

Xunzi f'!.i f 

Stejně jako mnoho jiných spisů z předqinské doby, dostala kniha Xunzi základ své dnešní 

podoby v prvním století př. n. I. v redakci Liu Xianga. Liu Xiang měl na začátku 322 své 

práce 322 různých textů, z nichž vyloučil 290 jako duplikáty, a zbylých 32 textů uspořádal 

do knihy, kterou nazval {~~U~ { (Sun Qing zi. Použití znaku {~ místo 1ii je badateli 

vysvětlováno různými způsoby, avšak všichni se shodují na tom, že správně by to mělo 

být :tUj; Encyclopedia, s. 721 ). Těchto 32 textů nyní tvoří 32 kapitol knihy zvané Xunzi (JUj 

T). Názvy pro jednotlivé kapitoly také pravděpodobně vytvořil Liu Xiang. (Encyclopedia, s. 

721-722). 

Na rozdíl od Lunyu a Mengzi, ke kterým vznikly komentáře za dynastie Han, byl k 

Xunzi napsán první komentář až kolem roku 818, za vlády dynastie Tang (hlt). Autorem 

této komentované edice je Yang Liang (,f~{;;(). Yang Liangův komentář je stále velice 
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ceněný moderními badateli. (Knoblock, s. 111-112; Encyclopedia, s. 722) Yang Liang, 

kromě toho že napsal komentář, zároveň změnil uspořádání kapitol v rámci díla podle 

témat, kterými se tyto kapitoly zabývají. V rámci prvních 23 kapitol Yang Liang neudělal 

příliš změn, avšak v rámci kapitol 24-32, přesunul Yang Liang kapitoly, jejichž autorství 

považoval za pochybné, blíže ke konci díla. Zcela na konci díla tak máme kapitoly 28-32, 

které Yang Liang považoval za dílo Xunziových učedníků, zkompilované za použití 

materiálu různých historických textů a textů různých filosofických tradic. (Knoblock, s. 

112) Moderní edice knihy Xunzi je založena na Yang Liangově edici a nikoliv na Liu 

Xiangově uspořádání. (Encyclopedia, s. 722) 
Přes poněkud komplikovanou historii kompilace konečného textu, se badatelé více 

méně shodují, že kniha Xunzi je ve své většině dílem samotného filosofa Xunzi, a tudíž 

první spis školy ru, u kterého můžeme bezpečně říci, že je dílem svého domnělého autora. 
, ~ l ' ' '-

(Encyclopedia, s. 722; Uvod, s. 63) Nicméně, existují pochybnosti o různých částech textu, 

zvláště posledních šesti kapitol, které jsou mnohem různorodější, a jejich obsah nemá tak 

těsný vztah k ústředním tématům knihy (Encyclopedia, s. 722) a které i Yang Liang z 

podobných důvodů zařadil na konec. Někteří učenci rovněž považovali nejednotnost v 

pojmenování kapitol za důkaz, že text není autentický. Některé kapitoly jsou totiž 

pojmenovány podle tématu, kterým se kapitola zabývá, a jiné mají naopak názvy 

odvozené z úvodní věty kapitoly. (Knoblock, s. 123) Knoblock tyto argumenty vyvrací s tím, 

že různorodost textu může být vysvětlena tím, že Xunzi používal při argumentaci nejen 

vlastní originální text, ale rovněž, fráze a spojení, která byla společná celé filosofické 

rétorické tradici té doby. Některé kapitoly mají navíc uvnitř vložené samostatné nadpisy, 

což by mohlo indikovat, že některé části textu existovaly dříve jako samostatné kratší 

eseje a teprve Liu Xiang je začlenil do většího celku knihy. To však není důkazem pro to, 

že tyto pasáže nejsou autentické. A co se týče různorodosti názvů kapitol, tento argument 

také nemůže sloužil ke zpochybnění autentičnosti díla, poněvadž pokud Liu Xiang složil 

některé kapitoly z menších částí, názvy k nim vytvořil pravděpodobně také on. (viz 

Knoblock, s. 120-128) Mnohé pasáže s knihy Xunzi navíc existují paralelně ve třech 

dalších raných textech, Hanshi waizhuan ( 1:irn';:~=:9H~), Dadai li ji (:lc;~,H·i'i~) a Li ji (f~gc). Ve 

většině případů máme důkazy, že tyto pasáže jsou citacemi z knihy Xunzi, nikoliv že by to 

byly citace dřívějších textů, které cituje zároveň i Xunzi, nebo že by to byla kniha Xunzi, 

která cituje z těchto textů. (Encyclopedia, s. 723). Knoblock dochází k závěru, že text, 

který nám předali Liu Xiang a Yang Liang je výjimečně spolehlivý a je ve své většině 

autentickým Xunziovým dílem. (Knoblock, s. 128) 

l.c. Poznámka k citacím 

Texty, kterým se věnuje tato práce, jsou tradičně děleny na delší úseky pian(~), které se 

dále dělí na kratší úseky zhang ( 1';';:). (Encyclopedia, s. 407) Jako pian byly původně 

označovány jednotlivé svazky bambusových proužků, na které byly knihy ve starověku 

psány. (Knoblock (I), s. 1 08) Různí autoři tato slova překládají různě. U Leggeho je to 
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"kniha" (book) a "kapitola" (chapter), u Průška je pian "knihou" a zhang je nazýván různými 

jmény, nejčastěji jako "výrok" (ve vztahu k Lunyu), Anne Cheng mluví o 

"kapitole" (chapter) a "úseku" (section), Knoblock o "knize" (book) a 

"odstavci" (paragraph) a Watson stejně jako Cheng o "kapitole" a "úseku". V této práci je 

pro pian používáno slova "kapitola" a pro zhang slova "odstavec", a to pouze z důvodu 

praktičnosti: "Kniha" je zde používáno pro celé dílo, "kapitola" pro části, ze kterých se 

kniha skládá, a odstavec je pak logicky použito pro menší jednotky, ze kterých se skládá 

kapitola. Avšak je to rozdělení pouze formální, jednotlivé názvy se nesnaží vypovídat o 

charakteru jednotlivých úseků textu, které se liší v jednotlivých dílech jak svou délkou tak 

tím, do jaké míry tvoří spolu v rámci kapitoly celistvý text. 

Citace použité v této práci byly v případě Lunyu téměř doslovně vzaty z Průškova 

překladu "Rozpravy: Hovory a komentáře", pouze některá slova byla změněna za účelem 

jednotnosti terminologie, s přihlédnutím k původnímu čínskému textu v Leggeho vydání 

(The Four Books). Přepis čínských jmen byl rovněž změněn z důvodu jednotnosti z české 

transkripce na systém pinyin. 

V případě knih Mengzi a Xunzi byly vzaty za základ anglické překlady těchto knih 

(vzhledem k nedostupnosti překladu v češtině), avšak při jejich překladu do češtiny bylo 

rovněž přihlíženo k původnímu čínskému textu z toho důvodu, aby nedocházelo ke 

ztrátám významu dvojím překladem. Citace z knihy Mengzi byly přeloženy s přihlédnutím k 

Leggeho anglickému překladu, k originálnímu textu Mengzi vytištěnému paralelně s 

Leggeho překladem (The Four Books) a k překladu do moderní čínštiny v knize "Mengzi 

yizhu". Citace z knihy Xunzi byly přeloženy na základě Knoblockova anglického překladu a 

přepisu standartní edice čínského textu publikované na internetových stránkách "The 

Chinese Text Project" Donalda Sturgeona. 

Použité číslování odstavců se v případě Lunyu řídí podle Průškova překladu, v případě 

Mengzi podle knihy "Mengzi yizhu" a v případě Xunzi podle Knoblockova překladu. 

Kapitoly jsou číslovány římskými číslicemi a odstavce arabskými. 
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ll. Rozbor textů 

ll.a. Lunyu ijfijft 

Kompozice 

Lunyu se skládají z dvaceti kapitol dále rozdělených do kratších odstavců. Na první pohled 

se může zdát, že jednotlivé odstavce a knihy nejsou uspořádány podle žádného klíče. 

Watson tvrdí, že mezi kapitolami není žádný řád a mezi odstavci žádná návaznost. Kniha 

Lunyu je podle Watsona jen sbírka útržků, které spojuje jedině skutečnost, že se všechny 

zabývají Konfuciem nebo jeho učením. (Watson, s. 125) Podobného názoru je i Legge, 

který říká, že Lunyu nejsou sestaveny podle žádného konkrétního plánu. A i když některé 

kapitoly jsou z hlediska témat, kterými se zabývají, jednotnější než jiné, z kapitoly na 

kapitolu nedochází k žádnému rozvedení či prokreslení myšlenek. Navíc i v kapitolách, 

kde mají odstavce společné téma, jsou tyto tyto odstavce připojeny za sebe spíše 

náhodně, než podle nějakého klíče. (Legge, s. 16) Jak již bylo řečeno v úvodu, 

předpokládá se, že Lunyu nejsou dílem jednoho autora a že vznikaly postupným 

narůstáním. Anne Cheng říká, že ač se dílo zdá celkově nesourodé, v rámci jeho 

jednotlivých vrstev můžeme nalézt určitou míru konsistentnosti. (Encyclopedia, s. 407) 

Jména kapitol Lunyu jsou vytvořena z prvních znaků každé kapitoly (po vynechání 

formulky "mistr řekl"), aniž by však tato jména nějak vypovídala o obsahu kapitoly a 

dokonce aniž by měla nějaký smysl sám o sobě. Například první kapitola Lunyu se nazývá 

Xue er (X}f:!(U), "Učit se a", podle počáteční věty "Učit se a včas si opakovat, čemu jsme se 

naučili, zdaž to není koneckonců potěšení?". ("}':i(iíiLJ'f,tL, +1}~Sl'f·? ) 

Když se blíže podíváme na jednotlivé kapitoly Lunyu, zjistíme, že mnohé z nich jsou 

uspořádány kolem nějakého tématu. Tak například 111. kapitola se téměř celá věnuje 

obřadům, kapitola IV se zabývá základními koncepty Konfuciova myšlení, ctnostmi ren 

( 1 ~), částečně xiao ( r), "cestou" (dao ili) a popisuje, jaký by měl být "ušlechtilý 

muž" Uunzi ~ 1· {}. V kapitole V a větší části kapitoly Vl jsou popisováni Konfuciovi učedníci, 

kapitoly Vll a z větší časti IX podávají charakteristiku Konfucia, kapitola X celá popisuje 

správné chování ušlechtilého muže podle obřadů a kapitola XI opět popisuje mistra a jeho 

vztah k učedníkům. Zbylé kapitoly mají spíše smíšenou tématiku. (viz. Úvod, s. 53) 

Podívejme se blíže na kapitoly 111 a IV jako příklad toho, jakým způsobem se 

konsistentnější kapitoly Lunyu soustředí na své ústřední téma. 

Kapitola lil se jednoznačně zabývá obřady, li (f'~'l). Přímo slovo li se vyskytuje v kapitole 

patnáctkrát a to v deseti ze všech dvaceti šesti odstavců kapitoly. Existuje však nějaký 

systém v uspořádání odstavců, nebo jsou seřazeny za sebe jen náhodně? 
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Kniha začíná dvěma negativními příklady: první dva odstavce popisují, jak tři 

aristokratické rodiny, které ve státě Lu urvaly moc jeho právoplatnému vládci, 

nedodržovaly správné obřady. Dalo by se říci, že třetí odstavec je pak shrnutím prvních 

dvou a nastoluje základní téma kapitoly, důležitost obřadů v životě dobrého (ren 

f ·) člověka a také vztah mezi obřady a hudbou: "Mistr řekl: Co může mít společného s 

obřady muž, který není dobrý? Co může mít společného s hudbou muž, který není 

dobrý?" ({·ll: Á.I(IJ~~f :, IJI!f'~'JH? Á.I(IJ/j~f ·_, ~~~~fi 1J'?) Následuje čtvrtý odstavec, ve 

kterém Konfucius odpovídá muži jménem Lin Fang na jeho otázku po podstatě (ben 

~) obřadů. Mohlo by se tedy zdát, že bude následovat zevrubnější výklad týkající se 

obřadů, avšak další dva následující odstavce jsou opět Konfuciovy výroky kritizující 

úpadek obřadů, obsahem podobné prvním dvou odstavcům kapitoly. Poté následují 

odstavce s různým obsahem. Máme zde odstavce dotýkající se podstaty obřadů (7, 8, 12, 

26), odstavce kritizující nedodržování obřadů Konfuciovými současníky (1 O, 17, 18, 21, 22, 

26), odstavce věnující se konkrétním obřadům (11, 15, 19, 23), avšak mezi jednotlivými 

odstavci lze těžko nalézt nějaké logické uspořádání a rozvíjení určité myšlenky z odstavce 

na odstavec. 

Zajímavý je odstavec 22: 

"Mistr řekl: Guan Zhong byl vlastně muž velmi omezených schopností. Kdosi řekl: 

Guan Zhong byl hospodárný. Mistr řekl: Guan pojal tři trojice žen, jeho státní úředníci 

nevykonávali dvojí povinnosti. Kterak je možno uvádět ho za příklad hospodárnosti? 

Snad, řekl druhý, ale jistě znal velmi dobře obřady. Mistr řekl: Jedině údělné kníže smí 

vystavět ochrannou stěnu, aby zakryl svoji bránu; ale Guan měl takovou ochrannou 

stěnu. Jedině údělné kníže, když se setká s jiným knížetem, smí užívat kamenného 

oltáře; ale Guan ho užíval. Když už se Guan Zhong vyznal v obřadech, kdo pak se v 

nich nevyzná? ({ll: 'í;Ni'-L~~~h'&! PX:I-1: rH1H0f? H: ~;fC;:H.=:-.1frtL '@'IJJ:/f~H&. 

}.:0{~]{0 '? f<~ t!lJ !(d\1 7;!1 f'~~ f '? I ·I : Ji~ :..1 \ 1l]f;;~ 111
], ~-'í; IX; 1)q§;j)~ r~ ; f~ tf $g ~@:UŽ ~J, 1f )j_ 

J:, 1j, rn-\;1)\ÚJ~J:IIio rn\;I(IJJ;!If'~~' ~)~/j~J;!If'~~'?) 

Zde vidíme, že druhá polovina odstavce se věnuje obřadům, avšak nikoliv jeho první 

polovina. Hlavním pojícím prvkem odstavce je Guan Zhong, a nikoliv obřady, avšak jeho 

značná část se zabývá obřady, z toho důvodu ho tedy editoři Lunyu pravděpodobně 

zařadili do kapitoly 111. Odstavec však stál nejspíše původně osamoceně nebo v jiném 

kontextu a o návaznosti na ostatní odstavce kapitoly nemůže být řeč. 

V začátku kapitoly IV můžeme vysledovat určitý vývoj myšlenek. Kapitola začíná dvěma 

odstavci o tom, že být dobrý (ren f ·.) je moudré a výhodné: "( ... ) Kdo si může volit 

svobodně a přece nesídlí raději mezi dobrými - kterak by takového muže bylo možno 

nazvat moudrým? ( ... ) Dobrého muže dobro činí spokojeným; ten, jenž je jenom moudrý, 

koná dobro ve víře, že se vyplatí tak jednat." (N>1~J;)if :, ),~H~J;n? ( ... ) f_-:*í-'tl.:L, JJI-i'ř:fU 

f :o ) Kapitola pak dále pokračuje dalšími odstavci, kde se nám přibližuje, co je to dobrý 

člověk, a v odstavci 5 je nám vysvětleno, že ušlechtilý muž Uunzi :.fFf) je nezbytně také 

dobrý: "Ušlechtilý muž, který se rozejde s dobrem, nezasluhuje toho jména." (:..1-tTt:f-:, 
~W f J& :V, o ) Poté, co je ustanoven tento vztah mezi dobrem a ušlechtilým mužem, 

přechází kniha IV v dalších odstavcích od povídání o dobru, k povídání o ušlechtilém 
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muži. (odstavce 9, 1 O, 11, 14, 16, 24). Avšak nedó se říci, že by se téma dobra a 

ušlechtilého muže v průběhu knihy nějak prohlubovalo, opět jde spíše o kladení 

jednotlivých více či méně souvisejících odstavců za sebe. A mezi spolu blíže související 

odstavce jsou navíc na mnoha místech vloženy odstavce, které odbíhají od tématu. Tak 

například mezi odstavce přibližující, jaký by měl být ušlechtilý muž, je vložen odstavec 13, 

který se zabývá obřady. 
Kapitoly 111 a IV náležejí k nejvíce tématicky uceleným z Lunyu. Nejvíce tématicky 

ucelená je pravděpodobně kapitola X, jejíž jednotlivé odstavce popisují jednotlivé případy 

toho, jak se má ušlechtilý muž chovat podle obřadů. Průšek tvrdí, že tato kniha je asi částí 

nějaké obřadní příručky. (Průšek, s. 77) Kromě kapitol, které působí více méně tématicky 

celistvě, můžeme nalézt v mnoha kapitolách celistvě působící pasáže, jejichž jednotlivé 

odstavce se obírají kolem nějakým společným tématem. Například v kapitole ll máme 

odstavce 5 až 8, které vždy začínají tím, že se osoba XY táže Konfucia na synovskou 

oddanost (XY ll'd r:) a v každém z odstavců je pak synovská oddanost rozebírána z jiného 

úhlu pohledu. Avšak obecně lze říci, že to, co bylo ukázáno na příkladu kapitol 111 a IV, 

platí pro celé Lunyu: Některé části díla jsou tématicky spjaty více a některé méně, avšak 

téměř na žádném místě v Lunyu se nedá říci, že by jednotlivé odstavce či jednotlivé 

kapitoly díla na sebe navazovaly a že by prohlubovaly a rozvíjely společné téma. 

Odstavce Lunyu jsou vesměs velmi krátké, nejkratší má pouhých šest znaků: "Mistr řekl: 

Ušlechtilý muž není nářadí" ( {I -1: Al ( ~~~~o Lunyu 11.12) a nejdelší má znaků 316 

(Lunyu Xl.25). Taková délka je spíš však výjimkou. 

Lunyu zachycují především výroky Mistra a jeho učedníků a tímto způsobem jsou 

čtenáři prezentovány filosofické myšlenky. Lunyu však nejsou vyprávěny z pozice mistra či 

učedníků, jako autorů těchto myšlenek, vypravěčem je třetí osoba, která nám tyto výroky 

předkládá. Kromě kapitoly X, jejíž jednotlivé odstavce nejsou nikomu připsány (Avšak, 

protože se celé dílo věnuje Konfuciovu učení, daly by se také chápat jako výroky Konfucia 

či jeho učedníků. ), je naprostá většina výroků v Lunyu uvedena slovy "Mistr řekl" (-fLJ), 

"Mistr Kong řekl" ({L (J-l) nebo "[Učedník XY] řekl" ([XY] J-l). 

Velké množství odstavců v Lunyu jsou pouhá konstatování určité myšlenky, bez 

jakéhokoliv kontextu či důkazu. Například: "Mistr řekl: Mít chyby a nesnažit se je napravit, 

to je skutečná chyba." ( (1-1: lrl'!iiM+~!)z. ){,'fl'ilrl'!i~o Lunyu XV.29) "Mistr řekl: Kdyby dnes 

sloužil někdo svému knížeti přesně podle obřadů, byl by pokládán za lichotníka." ( f r-J: 
·jU l ,,Nd'(L )\U !..),'iřHg o Lunyu 111.18) "Zixia řekl: Kdo si denně uvědomuje své nedostatky 

a od měsíce k měsíci nezapomíná, čemu se již naučil, může být vskutku nazván pravým 

milovníkem učení." ({-'Jil: ll~i!JU9rl':, JUlU;.dUvrím. ''Jr'i'!'Jýf"}Hg~~o Lunyu XIX.5), 
atd. Příkladů by bylo možno nalézt v Lunyu nesčetně. 

Jiné odstavce se skládají také především z výroku Mistra či učedníka, avšak kromě 

samotného výroku zde můžeme nalézt rovněž stručný kontext, do kterého je výrok 

zasazen. Například: "Mistr řekl, hovoře s velkým kapelníkem z Lu o hudbě: Jejich hudba, 

pokud je možno o tom něco vypátrat, začínala přesným souzvukem. Záhy bylo 

hudebníkům dáno více volnosti. Ale tón zůstával libozvučný, skvělý, stejnoměrný až do 
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konce." ( {,'ii\·nAJitlii'~" 1·1: r~n:,,Jílllli: ~frfl, ~~!lili: fftL, Kt1 ~Y:IIll, ú!!.nlill, #.~~ll 

ill. UJJ)L Lunyu, 111.23) "Zai Yu spával za dne. Mistr řekl: Shnilé dřevo nelze vyřezávat, 
zeď ze sušeného lejna se nedá natřít. Jaký smysl by mělo, kdybych ho ještě více káral? 

( ... )" (";,' f' ,'Lf'i o {I I: "r'j ~+ llJ'PJfi lli, 'J( I :2..!1~.1/f,: !lJ'f'j U!" /i~ fJjiQ{IlJ,'CL ( ... ) Lunyu V.9) 

Často však nejsou výroky Mistra či učedníků v Lunyu osamoceny, ale jsou součástí 
dialogu. Některé dialogy se skládají pouze z jedné otázky a odpovědi, v jiných je replik 

více, avšak většina dialogů je velice krátká: "Mistr řekl: Ještě nikdy jsem neviděl muže, 

který by byl skutečně pevný. Kdosi pravil řka: Shen Cheng. Mistr řekl: Cheng! Ten je ve 

vleku svých žádostí. Kterak by jej bylo možno nazvat pevným?" ( f H: h AdL~Jú 1L _uj(;jj 

[·I: 1j1 H\ o f I ·I: H-< lli~,).:Ji~JI;!JiJ? Lunyu V.1 O) 

Avšak nositeli myšlenky v Lunyu nejsou pouze výroky Mistra a žáků. V Lunyu můžeme 

nalézt rovněž mnoho odstavců, které popisují Mistrovy vlastnosti nebo vyprávějí nějakou 

událost z jeho života: "V hodinách prázdně bylo Mistrovo chování velmi bezstarostné a 

jeho výraz čilý a radostný." ( {L;~!NJ,,:·, 1/lli'~llill, ÁÁtiUllo Lunyu Vll.4) "Ru Bei chtěl 

spatřit mistra Konga. Mistr Kong se omluvil nemocí. Ale když muž, který nesl tento vzkaz, 

vycházel ze dveří, Mistr vzal svoji citeru a zpíval, pečuje o to, aby to posel slyšel." (tťgdNiX 

~ťAL{, {L ft~HJ1k. ~~~(Jtftii:J-', J.j)(,~:Jili::f}:, 1f2..11l]2..o Lunyu XVI1.20) 

Svou formou jako celek působí Lunyu velmi nejednotně, jednotlivé kapitoly se od sebe 

mnohdy značně liší. Například kniha IV se skládá zejména z krátkých nerozvitých výroků, 

kniha X z delších popisných odstavců bez přímé řeči a kniha XVIII z anekdot 

kombinujících vyprávění a přímou řeč. 

Argumentace 

Vzhledem k tomu, že odstavce v jednotlivých kapitolách Lunyu na sebe nenavazují, 

probíhá v Lunyu filosofická argumentace především v rámci odstavce. Jakým způsobem,: 

nám tyto odstavce tedy prezentují filosofickou myšlenku? V odstavcích, které jsou tvořeny\ 
l 

pouze výrokem Mistra nebo učedníka nedochází většinou k žádné filosofické argumentaci.; 

Je nám pouze suverénně předložena myšlenka, aniž by se pochybovalo o tom, zdali je/ 

platná, a aniž by nám by nám byla její platnost nějak dokazována. (Viz např. výše citovaný\ 

odstavec XV.29) Avšak tyto myšlenky jsou výrokem Mistra (nebo jeho učedníků), jsou 

zaštítěny jeho autoritou, není to tak, jako kdyby je řekl jen tak někdo na ulici, a tak má 

čtenář menší sklon k tomu, aby o nich pochyboval. Navíc se často jedná o myšlenky, se 

kterými intuitivně souhlasí náš selský rozum a člověk nepotřebuje žádný zvláštní důkaz 

pro potvrzení jejich platnosti. Málokdo bude mít asi potíž ztotožnit se s oním odstavcem 

XV.29. 

I v případě, že je Mistrův výrok delší, nejedná se většinou o to, že by byla myšlenka 

zdůvodňována, spíše je rozvíjena a nahlížena z různých úhlů: 

"Mistr řekl: Je-li ušlechtilý muž lehkomyslný, ztratí vážnost nižších tříd a nebude míti 

pevného základu, na kterém by stavěl své vzdělání. Především a nejprve nechť se 

naučí být věrný své vrchnosti, nechť plní sliby, odmítá se spřátelit se se všemi těmi, 
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kdož se mu nerovnají. A shledá-li, že se dopustil omylu, ať se nebojí nápravy." ( fH: 
~~ f-+ 1fl:, t!tJ+IIiQ; '1;-'d!tJ+I'''[" L'JH'f" J!ll; ·+~11~-fí·o Jt.\, HtJ:VJ't~ll-'L Lunyu, 1.8) 

Avšak na některých místech Lunyu můžeme nalézt 

zdůvodnění myšlenky. Tyto případy nejsou však tak časté: 

případy bližšího vysvětlení, 

"Mistr řekl: Pravému ušlechtilému muži je snadno sloužit, ale těžko je se mu zalíbit. 

Neboť když se ho snažíš uspokojit způsobem nesouhlasícím s cestou, nenalezne v tom 

zalíbení; ale užívaje služeb druhých, očekává od nich pouze to, co jsou schopni vykonat. 

Malému člověku je těžko sloužit, ale snadno se zalíbit. I když se pokusíš zalíbit se mu 

způsobem nesouhlasícím s cestou, bude se mu to líbit, ale užívá-li služeb druhých, 

očekává, že budou konat každou práci, která se naskytne." ( {f.J: :.UIM$:i(Jj9Jiii';}(lli: 
,i}LL ~~UJil. ~<~~lili: ;~!Ul! A lli. :fL~." /J\ A:!!H'H Iru· M ii~llli: ti}Lč~tt/f~ l:J,ii;!, Fi}lill: 
&JL:fťAlli. :fd1tJ,i,:~" Lunyu Xlll.25) 

Vidíme, že v tomto odstavci Mistr nejprve říká, že ušlechtilému muži je snadno sloužit, ale 

těžko je se mu zalíbit, a vzápětí i vysvětluje, proč tomu tak je. To samé se pak opakuje i v 

případě malého člověka. 

Co se týče dialogů, málokde nalezneme v Lunyu takový, který byl skutečnou disputací, 

diskusí nad nějakou filosofickou otázkou. Velmi častým případem v Lunyu jsou odstavce, 

které nejsou dialogem v přímé řeči, pouze jsou uvedeny frází "Osoba XY se tázala na věc 

AB.", po které následuje Mistrova odpověď. Například: 

"Zigong se tázal po podstatě pravého ušlechtilého muže. Mistr řekl: Nejprve sám 

uskutečňuje, co hlásá, a potom v tom setrvává." ( f-úi~J~I To JTl: ;UiJt:,~-. m1J51té 
_L,, Lunyu 11.13) 

Skutečné dialogy v přímé řeči nejčastěji také sestávají pouze z otázek a odpovědí, kde 

otázka slouží pouze k tomu, aby navodila situaci vhodnou pro odpověď (Úvod, s. 53), jako 

nahrávka na to, aby Mistr vyložil svůj pohled na určitou věc. (Viz např. výše citovaný 

odstavec V.1 O) I v případě, že dialog sestává z více replik, jedná se většinou o to, že 

nějaká osoba klade Mistrovi upřesňující otázky a Mistr dále rozvádí své téma, než že by 

se jednalo o rovnocenný rozhovor mezi dvěma osobami, z nichž by každá předkládala své 

argumenty. Dobrým příkladem je odstavec Xlll.9: 

"Když se Mistr odebíral do Wei, Ran You řídil vůz. Mistr řekl: Jak početné je 

obyvatelstvo! Ran You řekl: Když je obyvatelstvo početné, co by se pak pro ně mělo 

udělat? Mistr řekl: Obohať je! Ran You řekl: Když by bylo obohaceno, co by se pak pro 

ně mělo udělat? Mistr řekl: Poučuj je!" ( {J.0jf/,\J, IIJúf)L {I ·I: t-ú: ?!U&! f1J1JT1: WHft 
'' 1 1 1 1·) ' · 1 I I ' ' · ' I I l 11 r ' ' · ' ' 1 1 1 11. } I I ' :' ? I ·I $l / ) X,.X-.1 11 Jli),,,J' •. : i,',Lo . : ve,·,·,~. ·'-.1 1 Jl '"'}• : ;f';f./.._o 

Na některých místech Lunyu se však místy vyskytují i dialogy, který jsou zárodky 

skutečných diskusí, kde obě strany přicházejí s určitými podněty a společně tříbí určitou 

myšlenku: 

"Tázal se Zixia řka: Jaký smysl má toto: Čarovný smích, I ach, rozkošná tvář! I Krásná 

očka, I ach, zářivá čerň a bělost. I Čisté hedvábí a myslil bys, že je zbarveno! Mistr řekl: 

Barvení následuje po výrobě látky. Tázal se Zixia: Pak obřady jsou na druhém místě? 
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Mistr řekl: Shang je ten, jenž mne povznáší. Konečně mám někoho, s kým mohu 

rozmlouvat o Zpěvích!" ((I;[I~JI·I: J'/:lt{1
1i0}, :kHI~}~}. fKL2Ál-~~U~}o fnJ1,,gill,? ŤFJ: 

'Ji:rd-~o 1·1: f'(~J~~'f? {1·1: ,W f,!í.ii'Hll!.! M!llHfiJi'(í'i#xa Lunyu, 111.8) 

V kapitole XVII nalezneme rovněž několik dialogů, ve kterých je Mistr usvědčen z omylu 

nebo je přesvědčen změnit názor. Mezi tyto dialogy patří například odstavec XVII.4: "Když 

se Mistr ubíral do opevněného města Wu, slyšel znít strunné nástroje a zpěv. Náš mistr 

pravil s laskavým úsměvem: Na zabití kuřete neužívám nože na voly. Ziyou odvětil řka: 

Pamatuji se, že jsem tě kdysi slyšel říci: 'Ušlechtilý muž, který studoval cestu bude mít rád 

své bližní; malého člověka, který studoval cestu, dá se snáze použít.' Mistr řekl: Učedníci, 

co říká, je pravda. Co jsem právě řekl, bylo míněno jen žertem." (7-ZJ\;:lJJX, ~IJB~JIJJ\Z~, 

;}( {·;·~~líJjJtl·l: ;l~!J~il.t:,J·JJJ'I:JJ? nHfr>rl·l: ,H(('í·, fl~ll!.~rJM~:AJ-I:J: :lif~:@J!!J~Á: 11\1 
.AJ}UllJ!IJ 0Hť ll!. o (I ·I: . -~ {! 1l'12 .. j'f){ ll!.; IJíL'fJSJU~){! ) Takovéto dialogy jsou však} 

spíše anekdotami, přibližující Konfuciovy lidské vlastnosti, než že by prezentovaly nějakou ( 
filosofickou myšlenku. ~ 

Protihráčem v dialozích je Konfuciovi většinou některý z jeho učedníků, někdy také 

některý z aristokratů Konfuciovy doby (Lunyu 11.19) nebo i nějaká neznámá osoba, která 

nemusí být ani označena jménem. (Lunyu 11.21) 

Ač v Lunyu nedochází přímo k vytříbené logické argumentaci, často je myšlenka 

podpořena a ilustrována názorným příkladem, Mistr komentuje určitou situaci nebo častěji 

osobu a její chování. Takový příklad může být buď kladný nebo záporný: 

"Mistr řekl: Yan Ping Zhong je dobrým příkladem toho, jaký má být styk s druhy. Byť i 

někoho znal sebedéle, vždy zachovává vůči němu touž úzkostlivou zdvořilost." (-fEJ: 
·'t'li·fij1 iťnliUv)t, ~líuiUL~o Lunyu V.16) 

"Mistr řekl: Zang Wen Zhong choval želvu z kraje Cai v síni, jejíž pilířové hlavice 

znázorňovaly hory a jejíž trámy byly zdobeny okřehkem. Jaké mohly být, prosím, jeho 

znalosti?" ( {1·1: ;Ji~)(flj 1 ), 1 ,'Y,~. iiJLií!i:vit)L {1 1J~llJL:J;!lill? Lunyu, V.17) 

Mistr zde podává stručnou charakteristiku jistého člověka a tím vyjadřuje určitou myšlenku. 

Někdy dává Mistr za příklad i sám sebe: 

"Mistr řekl: Ve vesnici o desíti domech jistě naleznete někoho stejně poctivého a 

věrného v slově, jako jsem já. Ale pochybuji, že byste nalezli někoho, kdo by toužil 

stejně jako já se zdokonalovat." ( {·1·1: l·'iU~ .. G,, •ť':fi.};!H2dlll fr.1'L~~, +:LJoJí~2.Jr~ 

ll!. o Lunyu V .27) 

Pro podpoření myšlenky může být použit také příklad z minulosti: 

"Tázal se Zizhang, zda je možno předpovědět věci na deset generací dopředu. Mistr 

řekl: Víme, jak dynastie Yin obměnila obřady, Když vystřídala dynastii Xia. Víme, jak 

dynastie Zhou obměnila obřady, když vystřídala dynastii Yin. A tak můžeme vědět, jací 

by byli nástupcové Zhouů, i kdyby přišli až za sto generací po nás." (f']t'QFw~: I-Ut-aJ9;n 
ll!.'? (I ·I: JJ\Ziklfi~ u f'(L J9rHHL 11J ~11 ili; J,'u \klJ~ JJX{\tL J!Jr-Httti, 11J9;n ili o Jt!.!xJiiJNJ 
X·. ~Hi i'Jill:. 11a1l ilio Lunyu 11.23) 
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Lze použít také příkladu z každodenního života: "Mistr řekl: Ušlechtilí mužové spolu nikdy 

nesoupeří. Namítneš, že při lukostřelbě soupeří. Ale i tehdy, když vstupují na střelnici, tu 

se vzájemně uklánějí a dávají si přednost a připíjejí si, když sestoupili. Tak, ač soupeří, 

chovají se stále jako ušlechtilí mužové." ( f I ·I: A\ f 1!lUYr ·p. o &' ~~Wo/-! tlcf.E.ITu fL l,· [fu 
~X o !L: Tl ~A\ {o Lunyu 111.7) Avšak názorné příklady tohoto druhu nejsou v Lunyu příliš 

časté. 

Mistr často komentuje i určitý výrok nebo rčení, přísloví, které buď obhajuje, nebo 

vyvrací: 

"Tázal se Wangsun Jia na smysl výroku: Raději sloužit plotně, než sloužit oltáři. Mistr 

řekl: To není pravda. Tomu, jenž se znepřátelil s nebem, nezbývá nijaká možnost 

smíru." ( l~f~ť'iiL'dl·l: UiJ!L:Wi'ilí':.' 1J;l,'·,~·<YJiiií~'fiiL {i,Jfi\'1~? {Tl: .!f~~;~"W1~A, 'tf·?frt~ 

~o Lunyu 111.13) 

"Mistr řekl: Rčení 'V lukostřelbě nezáleží na kůži, neboť někteří muži mají více síly než 

druzí' osvětluje učení starých." (fl·!: ~H+ LJ:U, 1(.1)J/f~[,!JH. ~-žili:illa Lunyu 111.16) 

Nejčastěji komentovanými jsou však v Lunyu pasáže z Knihy písní (tfJ~~). Kniha písní 

funguje v Lunyu jako autorita, jež je mírou pravdivosti té či oné myšlenky. (Ve stejném 

smyslu slouží i Kniha dokumentů (, 1 ;:f~<;<), viz. Lunyu 11.21) Mnohé odstavce o ní hovoří a na 

mnoha místech je z ní citováno. Když se pro určitou myšlenku najde doklad v Knize písní, 

není pochyb o tom, že myšlenka je platná: 

"Zigong řekl: 'Chudý bez lichocení, bohatý bez pýchy.' Co tomu říkáš? Mistr řekl: To 

není špatné. Než ještě lepší je: 'Chudý, a přec mající zalíbení v cestě, bohatý, a přece 

přítel obřadů.' Zigong řekl: Myslím, že to, co jsi právě řekl, míní rčení z Knihy písní: 

'Napřed řežeš, pak piluješ; napřed soustruhuješ, pak uhlazuješ.' I řekl Mistr: Si, nyní se 

skutečně mohu dát s tebou do hovoru o Zpěvích, protože učiním-li narážku na výroky 

minulosti, vidíš, jaký mají vztah k tomu, co mělo přijít po nich." (-f-N fJ: ~ffri~\~~5. ffirm 
}!lUlfrm. {nJ~\1'? {1-1: 11j'~; ~.{'iťti(IÍ~. ·i;';I(UHfťJft·~o f:fti-:J: ~-ti:": ~Jlt)JÝOfii, ~fl 

f.2<~111~1-. Jt.J~r-L,'i'1'JW? {·1-1: l!M~. Mll'f0íJ,.f;'iS~~. ~\~HmiJ;w**í·o Lunyu 1.15) 

Minulost všeobecně funguje v Lunyu jako měřítko toho, co je správné a co je špatné. Už l
samotná skutečnost, že něco nějak bylo v minulosti, dokládá, že tomu tak bylo správně: t 

"Mistr řekl: Za starých časů muž držel na uzdě svá slova, boje se hanby, že by s nimi 

nemohl udržet krok." ( (1·1: 111. {í·,'f-L+III, lf·G~1JL.!f~.i2killo Lunyu IV.22) 
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Výrazové prostředky 

V Lunyu se poměrně často vyskytuje paralelismus jako stylistická figura.· Hned první 

odstavec knihy sestává s paralelních vět: 

"Učit se a včas si opakovat, čemu jsme se naučili, zdaž to není koneckonců potěšení? 

Přicházejí-li k nám přátelé zdaleka, zdaž to není koneckonců radostné? Nejsme-li 

roztrpčeni, třebaže druzí neuznávají našich zásluh, zdaž to není koneckonců vše, čeho 

je možno od ušlechtilého muže očekávat?" ( (I :1: Y~ mjH~~ r~ L, /G-?)~ft}t -o/·? :tl. Jj)j ó Ji}F 
~C +1)~~ 'f? A~~~lli(JJ ~~tl~t. +1}~ \ ( 'Y'l Lunyu 1.1) 

Vidíme však, že se jedná o poměrně volný paralelismus, zejména ve srovnání s přísně 

symetrickou stavbou paralelních vět v pozdější čínské próze. Každá ze tří paralelních vět 

je sice zakončena podobnou formulací ( +1)~ X f), což vytváří určitý rytmus a paralelní 

dojem, avšak první poloviny vět se liší co do počtu znaků (a tudíž i do rytmu) i gramatické 

výstavby. Velká část paralelních konstrukcí v Lunyu má podobně volný charakter: 

"Mistr řekl: Když mi bylo patnáct let, oblíbil jsem si učení. Když mi bylo třicet let, pevně 

jsem zakotvil. Když mi bylo čtyřicet let, netrpěl jsem již pochybnostmi. V padesáti jsem 

znal zákony nebes. V šedesáti jsem jim naslouchal ochotným uchem. V sedmdesáti 

mohl jsem jít za příkazem svého srdce, neboť to, po čem jsem toužil, nepřekračovalo již 

hranice práva." ( (I ·I: l .,: i·ú li.I(JJ ,J,:: f·'Y:, -~ i· f(JJ ú:, Q]+·rm/f~~. ii -f'!m~w7(-(J'p, 1\ 
--t·níiiP\ťj, L i·J(JJ1if:~L.·!Vffi}(, ~~~ÍJU~\lo Lunyu 11.4) 

Zde je na začátku každé paralelní fráze číslovka označující věk, ale jinak se fráze opět liší 

gramaticky a rytmicky. Paralelismus může být používán v Lunyu tak, že jsou za sebe 

pouze kladeny různé aspekty stejné myšlenky či tématu, jako v prvním citovaném případě. 

Nebo může z jedné paralelní fráze na druhou docházet ke gradaci, jako v druhém případě. 

Dalším příkladem takové gradace může být odstavec Vl.18: "Mistr řekl: Dávat ji přednost 

je lepší než pouze ji znát. Mít v ní zalíbení je lepší než jí dávat přednost." (-Tr:-:1: 3;1Jž~·::f 

~llHL.fí·, H-L.fí·+~llr~_L.fí·o ) Zde navíc vidíme, že konstrukce je dokonale paralelní i 

rytmicky a gramaticky. V některých případech jsou zase paralelní fráze dávány vzájemně 

do kontrastu: "Mistr řekl: Ušlechtilý muž je důstojný, ale nikdy nadutý. Malý člověk je 

nadutý, ale nikdy důstojný." ( {I ·I: ~ \ {· 4~ J{Jj /f~.~ť: ;j\ A.~íiJmJ/G*o Lunyu Xlll.26) 

V určitých případech najdeme v Lunyu paralelismus ne pouze jako stylistickou figuru, 

ale jako paralelní přirovnání: "( ... ) Když pták umírá, dojímavá je jeho píseň. Když člověk 

umírá, dobrá jsou jeho slova. ( ... )" u:~LMf1l, Jl: i IX] ill~ o A2J~%. Jt~-tf ill~o Lunyu Vlil, 

4) Takovéto přirovnání na hranici metafory, které objasňuje určité tvrzení na základě 

analogie mezi dvěma jevy pouze kladením těchto jevů za sebe, je v Lunyu jedním z 

· Paralelismus je zde brán ve významu. v jakém je definován v Poetickém slovníku Josefo Bruknera: 
Slovo paralelismus označuje "druh přirovnání, kladoucí jevy volně vedle sebe" nebo stylistickou 

figuru. kterou charakterizuje "obdobná rytmická, gramatická o tematická výstavbo dvou i více po 
sobě následujících veršů nebo i rozsáhlejších úseků textu." (Brukner, s. 241) Pouze slovo "verš" by bylo 
možno pro potřeby této práce nahradit slovem "věto", či "část věty". 
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nejčastěji používaných stylistických prostředků: "( ... ) Vzdělání je stejně důležité jako 

podstata a podstata je stejně důležitá jako vzdělání. Odstraň chlupy z kůže tygří nebo 

pardálí, a co zbude, vypadá stejně jako kůže psí nebo kůže ovčí bez chlupů." c:t~tffíaill, 

1'Hv4 Y: ll!.: J}i:W~2J'··;!, ~vU\: '(2J'·'/ Lunyu Xll.8) A občas stojí takováto analogie sama o 

sobě, nikoliv jako přímé přirovnání, nýbrž jako podobenství, které explicitně neříká, k čemu 

odkazuje: "Mistr řekl: Některé výhonky vypučí, ale nikdy nepokvetou. Jiné rozkvetou, ale 

nikdy neponesou plodů." ( ( 1·1: l'i'JJ(JJ + 1& (L 1f ~~A! ::?& J(IJ +W 1L ff :X A:! ) Další 

příklady paralelních přirovnání a podobenství najdeme v odstavcích 11.16, 11.22, V.9, Vl.4, 

V1.15, V1.21, IX.12, IX.18, Xl.15, Xll.19, XV.9, XV.34 nebo XVI.1. 

Méně časté je v Lunyu přímé přirovnání: "Mistr řekl: Ten, kdo vládne svou mravní silou 

(de), podobá se Polárce, která setrvává na svém místě, kdežto všechny menší hvězdy se 

jí koří." ({1·1: l~!l)[U1;~L 1', 1·~-~ll.lth<J':!UYrJ(IJ~'#hULčo Lunyu, 11.1) Další přímá přirovnání 

najdeme v odstavcích 111.11, Vll.15 nebo Vlil. 7. Na několika místech rovněž používají 

Lunyu neotřelé metafory: "Zigong se tázal, řka: Co o mě soudíš? Mistr řekl: Jsi nádoba. 

Zigong řekl: Jaká nádoba? Mistr řekl: Obětní nefritová nádoba." (7-~tgJH: t~ill{ilJ"tzll? 7-
l::J: /;:., {.~llio 1·1: {''J{.,~U!,? 1·1: J,~Jfť!!Wo Lunyu V.3) "( ... ) Nebesa hodlají užít vašeho 

Mistra jakožto dřevěného zvonu." (J\:)1·?5 ~j A {l~~;t~L Lunyu 111.24) Pro další metafory viz 

odstavce 11.12, IV.8, Vl.23, Vll.8 nebo Vl1.34. 

Celková charakteristika 

Navzdory příkladům, které byly uvedeny výše, dá se říci, že Lunyu jsou celkem chudé na 

stylistické ozdoby. V celé knize lze najít méně než padesát různých metafor a přirovnání. 

Většinou je to tak, že v jednom odstavci najdeme pouze jedno přirovnání. Za celkového 

počtu 497 odstavců (Watson, s. 125.) tedy tvoří odstavce používající zjevná básnická 

vyjádření jen kolem desetiny celé knihy. Lunyu jako celek však zdaleka nepůsobí 

nezáživně. Svůj podíl na tom má to, že většinu díla tvoří zápis přímé řeči. Konfucius a žáci 

se vyjadřují spontánně a živě k různým věcem, výroky jsou bohaté na řečnické otázky a 

zvolání, mnoho výroků končí zvolacími či tázacími částicemi jako například hu C'f), zai 

U&) nebo yu (Di~): "Učit se a včas si opakovat, čemu jsme se naučili, zdaž to není 

koneckonců potěšení?" ("}': J(IJ ll.) ~t",' L, + 1)<i5l f? Lunyu 1.1) "Jak je možno uvést do 

pohybu vůz, nemá li jha, nebo kočár, nemá li chomoutu?" (A'fi-1!lf;~§G, ;j\9J-1!lf;'W[, Jt{wJ [J,{T· 

L ,t!l(; '? Lunyu 11.22) Výroky a odstavce nám přibližují Mistrovy emoce, jeho vztah k 

učedníkům, jeho kladné i záporné stránky, a vykreslují nám barvitý obraz každodenního 

života jeho i jeho učedníků. (Encyclopedia, s. 407) 

Lunyu se nesnaží o žádný abstraktní filosofický systém. Myšlenky zde vyřčené jsou 

většinou reakcí na určitou otázku či situaci a snaží se pouze poskytnout co nejpříhodnější, 

v praxi co nejpoužitelnější odpověď vzhledem k této situaci nebo k osobě, která se táže. 

(Watson, s. 162) Proto může být také odpověď různým lidem na stejnou otázku odlišná. 

(Viz např Lunyu 11.5-8) A to, že výroky jsou mnohdy zkratkovité a bez kontextu rovněž 

přispívá k dynamičnosti textu. čtenáři není předložena pevná a definitivní pravda, místo 
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toho se musí zamý::5:ct r.ad tím, co onen výrok vlastně znamená a v jaké situaci mohl být 

použit. Watson říká, že výroky z Lunyu by čtenář měl brát jako hesla, která by si napsal na 

zeď, nebo jako úvodní řádky kázání či esejů. Měl by je číst co nejčastěji a postupem času 
by si vytvářel ideu toho, co by ten či onen výrok mohl znamenat pro něj samotného a jak 

souvisí s jeho vlastní životní zkušeností. A během let, jak by se jeho zkušenost rozšiřovala 
a vyrovnávala zkušenosti Konfucia a jeho učedníků, by na sebe jednotlivé výroky jeden po 

druhém nabíraly hlubší a hlubší významy, až by se pro čtenáře nakonec staly tím 

nejvýstižnějším shrnutím určitých myšlenek a životních situací. (Watson, s. 131) Podobně 

o Lunyu hovoří i Augustin Palát, který cituje návody čínských filosofů, jež nabádají k tomu, 

aby člověk četl text Lunyu opakovaně a po malých kouscích a tím postupně dospíval 

k pochopení jeho významu. A rovněž také k tomu, aby člověk vnímal otázky položené 

v rámci Lunyu jako své vlastní otázky a odpovědi Mistra jako odpovědi jemu samému. 
(Průšek, s. 19-20) 

Myšlenky nejsou v Lunyu vesměs nijak dokázány, to však ani není potřeba. Nedělají si 

totiž nárok na to, aby se staly univerzálními pravdami. I v případě, že výroky stojí samy o 

sobě a suverénně prohlašují určitý názor, je podle Watsona pravděpodobné, že původní 

kontext se ztratil, a nikoliv, že by měly být platné za všech okolností. (Watson, s. 

126) Když přijmeme Watsonovu metodu, důkazem pro náš individuální výklad té či oné 

myšlenky se stane přímo naše životní zkušenost. A jejich důkazem je rovněž, že jsou 

zaštítěny zkušeností Konfucia jako člověka, který se svým životem snažil přiblížit ideálu 

ušlechtilého muže, a s jehož životem jsou jeho výroky tak těsně spjaty. 

ll.b. Mengzi Zi.T= 

Kompozice 

Uspořádání knihy Mengzi se v mnohém podobá uspořádání Lunyu. Watson opět tvrdí, že 

v Mengzi, podobně jako v Lunyu, těžko najdeme nějaké pravidlo, jímž by se řídilo 

uspořádání textu. (Watson, 130) Kniha Mengzi se skládá ze sedmi kapitol, které vždy ještě 

dělí na dvě části, první a druhou ( i·_, i<, v této práci označované jako a, b). Kapitoly se 

dále skládají, stejně jako Lunyu, z většího množství odstavců. (Odstavce v Mengzi jsou 

ovšem v převážné většině delší a propracovanější, viz níže.) Jednotlivé kapitoly jsou v 

Mengzi, opět jako v Lunyu, pojmenované znaky, které se nacházejí na začátku první věty 

každé kapitoly. Až na poslední kapitolu se jedná vždy o jména osob a až na kapitolu IV (Li 

Lou ~lit 1,!1) o jména osob, se kterými vedl Mencius dialogy o svém učení. Mohlo by to tedy 

znamenat, že obsahem kapitoly pojmenované jménem určité osoby jsou dialogy s touto 

osobou? To platí jen do určité míry. Je pravda, že například kapitola I, "Král Hui ze státu 

Liang" (1~A:l~ 1.), na svém začátku obsahuje rozhovory Mencia a krále Huie a v žádné další 

kapitole už se rozhovory s králem Huiem neobjevují. To stejné lze říci i o kapitole Vl 
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"Gaozi" (~';· {) a stejně tak lW.'::Jitoly 111, ll a V, "Vévoda Wen ze státu Teng" (ij*')(i~), 

"Gongsun Chou" (~~{:j; ll.) a "Wan Zhang" (i.ťG •';'í:), obsahují větší část rozhovorů mezi 

Menciem a vévodou Tengem a učedníky Gongsun Chouem a Wan Zhangem respektive. 

Ale to zdaleka neznamená, že tyto rozhovory jsou hlavním obsahem kapitoly. Ve všech 

zmíněných kapitolách až na kapitolu Wan Zhang tvoří rozhovory s danými osobami pouze 

menší část obsahu, větší část tvoří dialogy s jinými osobami nebo samostatné Menciovy 

výroky. Pokud by jména kapitol skutečně vypovídala o obsahu, měla by se například 

kapitola "Král Hui za státu Liang" spíše jmenovat "Král Xuan ze státu Qi", protože její větší 

část zabírají Menciovy dialogy s tímto králem. 

Rovněž nelze říci, že by kniha Mengzi byla uspořádána chronologicky. Mencius ve 

dvou různých obdobích svého života žil ve státě Qi a mezi těmito dvěma obdobími pobýval 

ve státech Song (>k), Teng (JJ1i) a Liang (%) a po definitivním odchodu z Qi se ještě 

nakrátko zastavil v Lu. (Legge (ll), s. 23-37) Avšak v knize Menzi zachycuje začátek první 

kapitoly dobu Menciova pobytu ve státě Liang, odstavce druhé části první kapitoly a druhé 

kapitoly zachycují různé události z obou období Menciova pobytu v Qi (a také ve státech 

Teng a Lu) a začátek třetí kapitoly se odehrává v období pobytu v Song a Teng. 

Na druhou stranu však vidíme, že v knize Mengzi se vyskytují (nezávisle na pořadí a 

jméně kapitoly či chronologii Menciova života) delší pasáže, které dohromady sdružují 

odstavce, ve kterých Mencius mluví s určitou osobou. Legge říká, že kniha Mencius se 

sice na první pohled může zdát neuspořádaná, avšak že na rozdíl od Lunyu má mnohem 

jednotnější charakter z hlediska stylu a v rámci jednotlivých kapitol vidíme snahu o 

zachování jednoty tématu. (Legge (ll), s. 11) A skutečně, je nakonec i logické, že když 

mluví Mencius s určitou osobou, mluví s ní o určitých tématech, o kterých naopak nemluví 

s nějakou jinou osobou. Tak například v kapitole Va mluví Mencius s Wan Zhangem 

především o ctnostných králích Yaovi, Shunovi, Yuovi a dalších postavách minulosti. V 

kapitole Vla zase obhajuje před Gaoziem teorii, že lidská přirozenost je dobrá, a i když 

samotné dialogy s Gaoziem zabírají jen první čtyři odstavce kapitoly, i následující 

odstavce v Vla se zabývají především lidskou přirozeností. V této knize dokonce můžeme 

spatřit jistý vývoj myšlenky z odstavce na odstavec. Mencius zde nejprve představuje v 

prvních šesti odstavcích koncept toho, že lidská přirozenost je dobrá, odhaluje jeho 

podstatu, obhajuje ho proti Gaoziovým argumentům. V dalších odstavcích pak tento 

koncept rozvíjí a ukazuje ho z různých hledisek. Ukazuje například, proč jsou lidé špatní, 

když je jejich přirozenost dobrá (VIa.?-10), nebo vysvětluje, proč jsou někteří dobří a jiní 

špatní (VIa.14, 15). Ovšem v jiných částech knihy Mengzi by naopak člověk hledal těžko 

nějaké výrazné téma, které mají jednotlivé odstavce společné. (Například v kapitole Vl lb) 

Je však možné všimnout si i jiných pravidelností v rámci celkového uspořádání knihy 

Mengzi. Vidíme, že většina rozhovorů mezi Menciem a panovníky jednotlivých států, ve 

kterých se Mencius snažil uplatnit, se nachází v kapitole I. V kapitole lila je ještě několik 

dialogů s vévodou Wenem a v ostatních kapitolách se rozhovory s panovníky vyskytují už 

jen sporadicky. Všimněme si také, že události vztahující se k Menciovu politickému životu 

nalezneme převážně v kapitolách I a ll. 
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A z hlediska formálního lze rovněž nalézt určité uspořádání. Kapitoly I, lib, 111, V a Vlb 

obsahují především dialogy. Kapitoly IV a Vll sestávají téměř celé se samostatných 

Menciových výroků. A kapitoly lla a Vla mají smíšený charakter, ale zase zachovávají 

jednotu tématu. (Téma kapitoly Vla bylo zmíněno výše, kapitola lla mluví především o 

různých státnících minulosti a srovnává je mezi sebou.) 

Celkově vzato tedy vidíme, že kapitoly knihy Mengzi mají mnohem větší tendenci k 

uspořádanosti a jednotnosti než je tomu v Lunyu. V jejich uspořádání byly však použity tři 

rozdílné klíče: uspořádání odstavců podle tématu, podle osob, které se v nich vyskytují, a 

podle formy. Tyto tři klíče není však možné úplně skloubit dohromady, a proto kapitoly 

stále na první pohled vypadají neuspořádaně. Co se týče knihy jako celku, až na první tři 

kapitoly, které spojují určité společné rysy, jsou kapitoly seřazeny spíše náhodně a není 

mezi nimi návaznosti. 

Kniha Mengzi zachovává podobnou formu jako Lunyu. Většina textu je záznamem přímé 

řeči - Menciových výroků nebo výroků a otázek jeho současníků. V Mengzi, stejně jako v 

Lunyu, nalezneme jak samostatně stojící Menciovy výroky, tak dialogy. Na rozdíl od Lunyu 

jsou však obecně výroky i dialogy v Mengzi delší. Na rozdíl od Lunyu také samostatně 

stojící Menciovy výroky nejsou (s výjimkou Vlla.36) zasazeny do žádného kontextu, není 

většinou zde žádná třetí osoba, vypravěč, který by říkal, v jaké situaci byl výrok vyřčen. 

Takovýto kontext se vyskytuje pouze v případě dialogů. Jak zmiňuje Legge (Legge (ll), s. 

12) a jak již bylo řečeno v úvodu (Autenticita a autorství), kniha Mengzi na rozdíl od Lunyu 

nezachycuje charakterové vlastnosti ani způsoby Mistra. Odstavce bez přímé řeči, které 

by popisovaly Mistra a které se vyskytují často v Lunyu, v Mengzi neexistují. Kniha Mengzi 

zachycuje co Mencius dělal, kam cestoval, koho navštívil, s kým mluvil a zachycuje 

Menciova slova. Ale nikdy žádný vypravěč tyto děje nehodnotí. Může nás napadnout, že to 

je spíše jako kdyby vypravěčem knihy byl Mencius sám. Pokud by vypravěčem byl sám 

Mencius, najdeme opodstatnění pro to, že Menciovy samostatné výroky nemají žádný 

kontext. Žádný kontext totiž nemůžou mít, protože je to jen sám Mencius, který vypráví vše, 

co se děje a co kdo řekl a kdo vyjadřuje myšlenky. Menciovy výroky jsou sice uvedeny 

slovy "Mencius řekl" CK,: (I·!), avšak snadno si představíme, že pokud bychom tuto frázi v 

případě samostatně stojících výroků vynechali, nic podstatného se nezmění. A pokud 

bychom v případě dialogů přeložili spojení překládané jako "Mencius řekl" jako "já 

(Mencius) jsem řekl" a věty překládané jako "Mencius měl audienci u krále Huie ze státu 

Liang" ( ,!,',: ( ~~ 'l:ťM.~ I:, Mengzi la.1) jako: "Vykonal jsem (já Mencius) audienci u krále Huie 

ze státu Liang.", charakter knihy a dojem z ní zůstane takřka stejný. Tento postup by byl 

legitimní tím spíše, že ve starověkých textech je běžné, že člověk o sobě samém mluví ve 

třetí osobě, například Mencius při hovorech s králem nepoužívá osobního zájmena, ale 

slova chen (I: i), "poddaný". (Například Mengzi Ia. 7) 
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Argumentace 

Anne Cheng říká, že kniha Mengzi se vyznačuje zřetelně polemickým a obranným stylem, 

který nenalezneme nikde v Lunyu. Tento styl je zaměřený zároveň na to, aby přesvědčil 

lidi nezasvěcené do Menciových názorů, a zároveň na poučení Menciových žáků, kteří už 

jeho učení přijali. Zatímco Lunyu jsou sbírkou útržků, často lakonických vyjádření, v knize 

Mencius je Konfuciovo učení proměněno v rafinovaný a vybroušený diskurz. Menciovým 

záměrem je obhájit Konfuciovo (a své) učení proti konkurenčním filosofickým školám a 

často tak musí mnohem přesněji definovat zdůvodňovat některé myšlenky, které 

Konfucius v Lunyu vyřkl pouze intuitivně. (Encyclopedia, s. 424) Podívejme se tedy, jak 

taková argumentace v knize Mengzi vypadá. Ukážeme si to na příkladu toho, jak Mencius 

obhajuje jeden ze základních motivů svého učení, myšlenku, že lidská přirozenost je dobrá. 

Jak již bylo řečeno, lidské přirozenosti se věnuje především kapitola Vla. Kapitola Vla 

začíná tím, že vymezuje Menciovo pojetí lidské přirozenosti oproti pojetí filosofa jménem 

Gao (Gaozi ~'i· ( ). První dva odstavce nám přibližují podstatu lidské přirozenosti na 

základě dvou přirovnání. V prvním odstavci Gaozi říká: 

"Lidská přirozenost je jako vrba qi a smysl pro správné je jako poháry či misky. Vytvořit 

z lidské přirozenosti lidskost a smysl pro správné je stejné, jako vytvořit z vrby qi poháry 

či misky." (~'i· (1·1: fl:, 1vHGt91llli: .tíL 1v4Mf~illo ~).A.t'LX1L~. 1~12Átct9D.tv1óf~o ) 

Mencius však tento příměr vyvrací s tím, že přirozeností vrby není tvořit poháry a misky. 

Abychom je vytvořili, musíme její přirozenost poškodit. A pokud by tomu bylo tak, jak 

Gaozi říká, znamenalo by to, že pro vytvoření lidskosti a smyslu pro správné by člověk 

rovněž musel poškodit svou přirozenost. A to by pak lidé museli považovat dobro a smysl 

pro správné za pohromy. (d:~: {1·1: fíJ~JilťHGtYILZ3'i:Jíli~l-9t~i*fr-'f? li~~1<JttH2t9DmH3212Ái>S~ 

t.frill '? ~,,,,.~!!l(;l!JHGtYil 1ru ~ l~Mt.fr, l!IJ1J\II~HQlJ;xA. ~xg1 ·.J~gti! '? "** r-· -LAJíoti~1=~::Eř, ~,I 
-2_,\.A!) 

V druhém odstavci používá Gaozi rovněž přirovnání: 

"Přirozenost je jako rychlý proud vody. Když se jí otevře průchod na východ, teče na 

východ. Když se jí otevře průchod na západ, teče na západ. Lidská přirozenost je 

lhostejná k dobrému či zlému, stejně jako je voda lhostejná k východu či západu." ('f!·T 
1·1: '~'1:1~41~l~i;Klli. 1R::;X*ht!IJ*1frí. +k:~XvLiJ.d!IJrJt.f1AL A.tJ:.zj\r;~}~-itfl~Will. 1~;K-L 

;1!(f; )} it * j!lj lli o ) 

Tentokrát Mencius tento příměr nevyvrací, ale naopak na jeho základě dokazuje, že se 

Gaozi mýlí. Voda je lhostejná k tomu, zdali teče na východ či západ, říká Mencius, ale ne k 

tomu, zdali teče nahoru či dolů. Tíhnutí k dobru v lidské přirozenosti je podobné jako 

tendence vody téci dolů. Můžeme způsobit, že voda bude téci nahoru tak, že do ní 

udeříme nebo když postavíme přehradu, ale musíme přitom použít sílu a jít proti 

přirozenosti vody. A stejně tak je to s člověkem, když koná špatnosti. (~K~: Y H: 7]( 1~~\f;]t ft 
;KJ!Lío }!lH}JJ~ 1: [<f? Á.'~'l~-2_;\'lli. 1ll4;](-2_!;0c ['.lHo A.}!lHf~~iff:, ;j'(M,:}J~Fo A,:XlJ(, ~;1] 

rru ~i~r -L. ,,Htltl ~n: 1Hx 1ru h-L. "r H~ {I:,,, o hl ',,'J;J<-L t'l: i&? Jt: 0HH fl~ lli o A.-L ar 1fJ.~/f~ rr, 
ll>~'j: 1)\ 1114 ){ lli o ) 
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Tyto dva odstavce nám mohou připomenout Lunyu. Gaozi v obou případech nadhodí 

nějaké tvrzení a tím vytvoří Menciovi prostor k vyjádření vlastní myšlenky. Avšak zatímco v 

Lunyu by byla odpověď více nezávislá na původním tvrzení, původní tvrzení by bylo jen 

kontextem pro Mistrovu myšlenku, pouze bodem odrazu (Srovnejme například s Lunyu 

111.13.), Mencius vstupuje do mnohem těsnějšího vztahu s původním tvrzením, nevyřkne 

na jeho základě pouze nějakou myšlenku, o které se můžeme intuitivně domnívat, že je 

správná. Mencius se proti původnímu výroku vymezuje, snaží se ho logickou argumentací 

vyvrátit. A dělá to často tak, že tvrzení svého oponenta, jeho příklad či přirovnání, dotáhne 

do všech důsledků a tím dokáže, že není platné. Stejně je tomu i v odstavci Vla.3. Zde 

Gaozi říká, že život je to, co míníme slovem přirozenost. (~±; ffJ: 1:-Z.ii~t'-L ) Následně 
Mencius předloží Gaoziovi několik tvrzení vyvozených z Gaoziova předpokladu, Gaozi je 

Menciovi odsouhlasí a Mencius na základě toho vyvodí absurdnímu tvrzení, že přirozenost 

psa je stejná jako přirozenost krávy a přirozenost krávy je stejná jako přirozenost člověka. 

(k f-H: '1~-L,'i\'H'i:Lg, 1V41'12..,'i','JJ'JtiiJ? 1·1: f~o Él~~žl:Jill, ~Qgs~jz~=r: I'3*ZÉJ, ~~ 

s K2.. (I tiíl? I ·i: f~ o f~ \11JJ\:-L·t'!:, ~~4'1: -L·tt: 'I: -LtL 3ťSAz·ttb~? ) Vidíme zde, že 

Mencius od původního předpokladu sérií implikací dochází k neplatnému výroku, a tak 
logicky dokazuje neplatnost původního předpokladu. 

V prvních třech odstavcích se dostal ke slovu zejména Mencius a Gaozi spíše 

přizvukoval. V odstavci Vla.4 však nalézáme příklad skutečné polemiky, debaty mezi 
Menciem a Gaoziem: 

Gaozi řekl: "Přirozeností člověka je chuť k jídlu a pohlavní pud. Lidskost je věc vnitřní 
a nikoliv vnější; smysl pro správné je věc vnější a nikoliv vnitřní. 

Mecius řekl: "Proč nazýváš lidskost věcí vnitřní a smysl pro správné věcí vnější?" 
[Gaozi] řekl: "Když je někdo starší než já a já si ho vážím pro jeho věk, není to tak, že 

by jeho stáří bylo ve mně. Je to stejné, jako když je někdo bílý a já ho považuji za bílého. 

Je to na základě bělosti, která je [vzhledem ke mně] vnější, proto jej (smysl pro 
správné) nazývám vnějším." 

[Mencius] řekl: "Bělost je odlišná [od stáří]. Bělost bílého koně se neliší od bělosti 
bílého člověka. Ale copak se vážnost ke stáří starého koně neliší od vážnosti ke stáří 
starého člověka? A je smyslem pro správné nazývat někoho starým? Nebo je smyslem 
pro správné vážit si jeho stáří? 

[Gaozi] řekl: "Když je někdo mým mladším bratrem, tak ho miluji. Ale když je někdo 
~ladším bratrem člověka z Qin, nemiluji ho. Tato pohnutka je určena mnou, a proto ji 

(lidskost), nazývám vnitřní. Avšak má vážnost ke stáří člověka z Chuje stejná jako má 

vážnost k mému vlastnímu stáří. Tato pohnutka je určena stářím, proto jej (smysl pro 
správné) nazývám vnějším." 

[Mencius] řekl: "Potěšení z pečínky připravené člověkem z Qin se neliší od potěšení 
z pečínky připravené námi samotnými. Pokud je to s věcmi také tak [jak tvrdíš], potom 
je tedy potěšení z pečínky také vnější?" 

(;ti_ {·I ·I: "ťt ~, ·t'l: lli o 1 :, JAJ lli, ll Ýr lli: J~, ÝHE, ll: JAJ U!. o "nf{ T [=J: "1WJ t;JJi~i~ 
~~ J~Á!r lli '~ "J -1 = "fJ~ k l(u~J.G k.-L, 11 ú kJY~It lli: 11lHJ~ l' Ji(u-JJU 1 z, 1JtJ~ F=n1~:9r lli, ~ý,'WJ 
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AL k ~liJ? IL:i'i'J k fr·.& f? kL fr· .ii ·y? "I·!: "i •;- ~,~ t!iJ''lE'L, ~~ ALXIHIJ/f~'~ ili, Jť:l2J,.ft 

"r::-1 : 

Dialog takovéhoto charakteru nikde v Lunyu nenajdeme. Zde už se nejedná o formální 

rozhovor, kde první strana nahodí nějaký problém a Mistr se k němu vyjadřuje. Zde se obě 

strany snaží vzájemně přesvědčit, přicházejí s různými argumenty a myšlenka, kterou má 

tento dialog za cíl dokázat (Totiž, že lidskost a smysl pro správné jsou věci vnitřní.), se 

během dialogu tříbí a dokazuje. Ovšem je třeba říci, že v tomto případě argumentace 

nepůsobí dosti přesvědčivě, protože se obě strany dopouštějí logických chyb. Gaozi staví 

svůj argument mylně na tom, že zaměňuje dvě různé věci: Stáří, jako vlastnost člověka 

(analogické k bělosti), a postoj jiného člověka k tomuto stáří. Z tohoto omylu Mencius 

Gaozia vzápětí usvědčuje: "A je smyslem pro správné nazývat někoho starým? Nebo je 

smyslem pro správné vážit si jeho stáří?" 

Tento omyl v argumentaci z hlediska knihy Mengzi nevadí, protože se ho dopouští 

oponent, jehož myšlenky je třeba vyvrátit. Horší je však, že následně se dopouští i 

samotný Mencius logického omylu. Gaozi přichází s tvrzením, že jsou určité vlastnosti, 

které lidé mohou mít. Některé z nich jsou spjaté s lidskostí (bytí bratrem) a některé se 

smyslem pro správné (stáří). Pokud se jedná o vlastnost spjatou se smyslem pro správné, 

moje pohnutky jsou uvedeny do pohybu z vnějšku touto vlastností, a tak se projevují ke 

všem nositelům této vlastnosti stejně. Pokud však jde o vlastnost spjatou s lidskostí, moje 

pohnutky nejsou uvedeny do pohybu z vnějšku touto vlastností, ale mým vnitřním vztahem 

k této vlastnosti (je to můj bratr), a tak se neprojevují ke všem nositelům této vlastnosti 

stejně (Ale neznamená to, že by se nemohly projevovat stejně. V případě, že mám dva 

bratry, budu je milovat oba.) Už tento argument je sám o sobě pochybný. Dalo by se 

namítnout, že má úcta ke stáří je také pohnutka vycházející z mého vnitřního vztahu ke 

starým lidem obecně. Nebo, že to, že je někdo mým mladším bratrem, je stejně jako stáří 

vnější vlastnost, které uvádí do pohybu moji lásku. Ovšem Menciova odpověď se nese v 

jiném duchu. Mencius si vykládá mylně Gaoziův argument tak, že pokud je náš přístup ke 

dvěma lidem stejný, implikuje to podle Gaozia, že jsou naše pohnutky vyvolané z vnějšku. 

Avšak nic takového Gaozi netvrdil (viz předchozí závorka). Tímto vršením logických 

nepřesností z obou stran se argumentace stává nesmyslnou. Dialog nás zanechává s 

pocitem, že pravdu má Mencius, protože má poslední slovo a přechytračil svého oponenta. 

Avšak nezanechává nás s pádným důkazem, že lidskost je skutečně věcí vnitřní. 

Viděli jsme, že rámci dialogů Mencius a Gaozi ilustrují své myšlenky přirovnáními a 

názornými příklady ze života. Přirovnání se vyskytovaly už v Lunyu, avšak názorné 

příklady téměř vůbec. V Mengzi najdeme však takové příklady velmi často. Vzdalme se na 

chvíli z knihy Vla a podívejme se na odstavec 6 v kapitole lla. Mencius zde rovněž 

obhajuje myšlenku, že lidská přirozenost je dobrá. Tvrdí, že každý člověk má mysl, která 

ne ní schopna vystát utrpení druhých ( +:~. ÁL'l.'). Dávní králové měli takovou mysl, a tak 
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jejich vláda také nebyla schopna vystát utrpení druhých. ()ti_>ff+:MAL~~·, J1Jf1J::f~A 

:<:J)[ X o ) Menci u s to dokazuje na příkladu: 

"Každý člověk, který najednou spatří dítě, u kterého hrozí, že spadne do studny, bude 

zakoušet pocit úleku a soucitu. A nebude to proto, aby získal přízeň jeho rodičů, uznání 

sousedů a přátel nebo proto, že se mu oškliví jeho křik." (~ Á 1
1 ~ ~Mr!JT~t' /\}J~)i:, ~1-f 

'I~\ 'I~J tJ!rJ Jí. :;I L , L,, o ll· !Vf ~:J 1 AJ /\t: /iN',/,; f L >C N ill • ll ' !Yr ~j 'Jf: ~~'f J~ Wl~ ~ HJJ li. tl!. , W :il:U l 111 T1n ?:~ 
U!. o ) 

Mencius na základě toho tvrdí, že není člověka, který by neměl soucitnou mysl (}!tHJtrW~ž 

,c_,, ll A ill) a tento argument pak rozšiřuje i na další pocity než jen soucit (ceyin ·rJ\IJJí;~): 

stud (Xí::W.L~~'), ohleduplnost (r~'(·,',:ft!.L~~·) a cit pro správné a špatné (Jl:Wz~~·). A tyto 

pocity jsou člověku vrozené a jsou počátky (duan !i;M) základních ctností, kterými jsou 

lidskost (ren 1 ·), smysl pro správné (yi _f~), obřady (li i'/11.) a inteligence (zhi iW). Dobro je 

tedy lidské přirozenosti vrozené, každý má v sobě tyto čtyři počátky stejně jako má čtyři 

končetiny (ÁLÚ ){JJLJ!I;IHlL 1rl(iJlúPLJ·It'.:~illo ) a jestli bude nakonec dobrým člověkem, 

záleží na tom, zdali je bude rozvíjet, či nikoliv. Tento názorný příklad je v knize Mengzi 

zásadní, protože na něm stojí hlavní důkaz toho, že lidská přirozenost je dobrá. 

Dalším zajímavým příkladem názorného příkladu je odstavec Ia.?. Mencius zde při 

rozhovoru s králem Xuanem ze státu Qi (lf1'( 1·:) zmiňuje událost, kterou zaslechl: Král 

Xuan viděl, jak jeden z jeho poddaných vede obětovat krávu. Viděl, jak se bojí, a proto 

přikázal, aby ji vyměnili za ovci. Mencius tuto událost zmiňuje jako důkaz, že král má 

rovněž mysl, která není schopná vystát utrpení druhých. Tento příklad je součástí delšího 

dialogu, který je zajímavý z hlediska toho, že se nejedná o formální dialog mezi dvěma 

učenci, který by pouze teoreticky rozvíjel nějaký filosofický problém. Dialog spíše působí 

jako záznam skutečné konverzace. Král se ptá na rozličné praktické a konkrétní věci a 

Mencius na ně pohotově reaguje a vysvětluje tím svou filosofii. Takové dialogy se často 

vyskytují zejména v prvních třech kapitolách knihy Mengzi. Vždy se v nich objevuje 

panovník nebo jiná osoba, která působí značně hloupěji než Mencius a nahrává Menciovi 

na odpovědi, a Mencius ji poučuje. 

Dialog začíná tím, že se král ptá na historické osoby, jejichž chování Mencius 

neschvaloval, a tak o nich Mencius odmítne mluvit. Už tento začátek dodává rozhovoru na 

poutavosti a věrohodnosti. Kdyby šlo o pouhý systematický výklad určité myšlenky, asi 

bychom nenašli hned na začátku takovouto odbočku od tématu. Mencius poté začne 

mluvit s králem o morální dostředivé síle de (1!b). Mencius říká, že k tomu, aby král tuto sílu 

získal, musí se starat o svůj lid. Král pochybuje o tom, že má předpoklady k tomu, aby se 

staral dobře o svůj lid, a právě proto mu Mencius jako důkaz, že tyto předpoklady má, 

předkládá výše zmíněný příklad. Král stále nechápe, co má toto společného s morální 

silou de, a Mencius mu nabízí přirovnání: "Kdyby někdo králi řekl: 'Mám dost síly na to, 

abych zvedl sto junů (1500 Kg), ale ne dost síly na to, abych zvedl jedno pírko. ( ... ) Dovolil 

by to král?." (úi~it \:_ft·l·l: 'l•;·)J~~j~\i~r'ii>J', r(rj+JLl2f~ ·;J~ ( ... ). HIJl~g'I:L 

'f '? ) Králova odpověď zní, že ne, a Mencius pokračuje tím, že když onen člověk 

nezvedne pírko, není to tak, že by k tomu neměl dost síly, ale tak, že to prostě nedělá. A s 

králem je to podobné- má dost laskavosti na to, aby ušetřil krávu, ale nepoužívá ji k tomu, 
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aby šetřil vlastní lid. Pouze pokud král rozšíří laskavost, kterou má jistě v sobě, i na svůj lid, 

dosáhne morální síly de. 

Menciovy příklady a příměry zde nemají obecný charakter, jako příměr s dítětem a 

studnou. Naopak jsou šité na míru konkrétní osobě. V rámci dialogu se rovněž objevují 

různé drobné živé detaily, které nám přibližují lidské vlastnosti krále. Král je potěšený, když 

mu Mencius říká, že se při ušetření krávy řídil lidskostí ( Ci~l-1. .. ) a jindy se zase stydí: 

"[Mencius) řekl: Mohl bych od vás, králi, slyšet, co je to, po čem velmi toužíte? Král se 

usmál a neodpověděl." (1·1: 1"-LJvr kfi}('irf~Jili]DiJ? 1:
1

Jti(Ji~<fo ) 
V rámci tohoto dialogu je také dvakrát citováno z Knihy písní. Odkazy na starší autoritu 

jsou v Mengzi, stejně jako v Lunyu, velmi běžné. Podívejme se například na odstavec lla.4: 

"Mencius řekl: Lidskost přináší slávu a to, co je proti lidskosti, přináší hanbu. Hnusit si 

hanbu a přece setrvávat v tom, co je proti lidskosti, je jako ošklivit si vlhko a přece 

přebývat na nízkém místě. Pokud si hanbu vládce oškliví, nic se nevyrovná tomu vážit 

si ctnosti a ctít učence, nadaným udělovat hodnosti a schopné zaměstnávat. Když se 

rozhostí ve státě klid, měl by toho času vládce využít k tomu, aby jasně projevil svá 

politická opatření. Potom i velké státy budou ho mít v posvátné bázni. V Knize písní se 

praví: 'Než se nebe zatáhlo deštěm, nasbíral jsem kůru z kořenů moruší a vyspravil s ní 

dveře a okna. A nyní, vy lidé tam dole, kdo z vás se mě odváží urážet?' Konfucius řekl: 

'Ten, kdo složil tuto píseň opravdu rozuměl cestě vládnutí! Když je vládce schopen 

vládnout svému státu, kdo se odváží ho urážet? 'Ale nyní, když se rozhostí ve státě klid, 

využívají toho času vládci k tomu, aby se oddávali rozkoši a lhostejnosti, a tím sobě 

způsobují pohromu. Není pohromy či štěstí, které by si člověk nezpůsobil sám. To je 

objasněno v Knize písní: 'Vždy mysli na to, abys byl v souladu s příkazy nebes, tak si 

zajistíš mnoho štěstí;' a v Tai Jia: 'Když nebe sesílá neštěstí, je stále možné mu utéci. 

Když si my sami způsobíme neštěstí, ne ní možné dál žít."' (~{{j- f--1: t:}!lj~, /i~tJ'!IJ 

!~j o ~ :W J~j. I (IJ },•: +i . ' Jl1Jl4 :~l /li(IJ },•:· ,__. lli n 1111 :W L' ~t~n l'H'~nnj Kr-L' ~ 1"[-tf ft.' ím1f 
{i:~iiL ldi:I'~<IJIJIII'~. &Jlll.j·lVJJl:lF5<:JrlL ~\HA:I!·xl. ,~,l!J:L7~" <Ci;}')) Z~: 'ill::kZ~I~trm·. mx 
'J· e< J -íiLfl.''''jlj''J- A ''l J"l' 1:· Ho fl.. '? '{L 'I I 'l' .Jtc'cl; \>'- -u· k '-"·w I L•I:J •t., ltl.l';j 1)l<: ~ ·.' ;;~·u !:i?§: llll In I j/~ ~ \.;' !.'x..lrx. /:] ]'. 1 ' j· - : , .. ~,lJ M1"1' J-l~·'WJ!l--r·. fldr! /~ !D)(. 

·~<. ,·nt~~ fi:j -L '? • 1-l!·xl ·~< IJJJ lll'x. Ji Jlll.'i· nx Í'~ ,tt JJ~. JI r 1 * 1/.'a ill o fl','afhl f!~ ::f t1 L.:R z::rr o 

((,';.)')) L~: ';]<.,·U~LW· I'I:Rt~·,.; .. '(()(IJI)) 1·1: 'A:f1:r1,ř, 1vQ,,JJK: ~it@j, +nn~o 'Dt 
L ,·;\ '1 ili o ) 

V tomto odstavci máme hned čtyři různé citace ze starších zdrojů. Na začátku odstavce 

Mencius vyjadřuje základní myšlenku: Vládce by měl využít období klidu k tomu, aby svůj 

stát uvedl na správnou cestu, učinil potřebná politická opatření, a pak bude teprve 

bezpečný vůči ohrožení ze strany ostatních států. Aby podpořil tuto myšlenku, používá 

Mencius citaci z Knihy písní. Nejprve cituje, a pak teprve citaci dává do souvislosti s 

vládnutím. Ale do souvislosti s vládnutím ji dává pomocí dalšího citátu, tentokrát cituje 

Konfucia. Poté Mencius svou myšlenku opakuje, ale tentokrát z druhé, záporné, stránky: 

Pokud vládce nevyužije vhodně období klidu, způsobí si problémy, které budou jen a jen 

jeho chybou. A tato myšlenka je opět podpořena dvěma citacemi, nejprve z kladného úhlu 

pohledu opět citací z Knihy písní (Když se vládce bude chovat správně, nejen že se vyhne 

problémům, ale zajistí si dokonce štěstí.), a pak ze záporného úhlu pohledu citací z Knihy 
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dokumentů (Nejhorší problémy si způsobujeme jen my sami.) Vidíme, že v tomto případě 

není myšlenka podpořena ani logickou argumentací, ani názorným příkladem, ani 

přirovnáním, nýbrž pouze odkazy na starší autoritu. Hlavní takovou autoritou je zde stejně 

jako v Lunyu opět Kniha písní. Avšak v Mengzi se objevují ve větší míře i citace z Knihy 

dokumentů, i když jejich četnost je přibližně o polovinu menší. Citování Konfuciových 

výroků je rovněž časté. Některé výroky, jako například ve výše citovaném odstavci, v 

Lunyu nenajdeme, jiné se naopak s Lunyu shodují. (Např. v Mengzi llla.4 se objevuje 

Lunyu Vlll.19, dále viz Legge (1), s. 17.) 

Mengzi často odkazuje k minulosti nejen přímými citacemi, ale i anekdotami o různých 

osobnostech z minulosti. Velkým vzorem jsou mu bájní králové Yao (5~~), Shun (~), Yu 

('iJl;) a Tang (1M). Knihu Va téměř celou tvoří krátké příběhy ze života těchto králů, ve 

kterých je Mencius dává za příklad svým současníkům. A jinde zase mluví o jiných 

osobnostech, hegemonech z doby Chunqiu či ministrech států, kteří jsou pro něj 

negativním příkladem. (lla.1 nebo llb.11 ). Mencius se ale vymezuje nejen proti osobám 

minulosti, ale i proti konkurenčním soudobým filosofům. Už jsme viděli výše, jak Mencius 

odmítá názory Gaoziovy. Jinde zase obhajuje své myšlenky proti Mohistům (llla.5) nebo 

stoupencům Božského rolníka (Shen nong flli~) (llla.4). 

Na závěr této podkapitoly je ještě třeba zmínit, že ač jsou v Mengzi ve velkém myšlenky 

dokazovány jak logickou argumentací, tak názornými příklady a analogiemi, podpořeny 

autoritou minulosti a konfrontovány s myšlenkami jiných filosofických škol, existují zde také 

krátké osamocené výroky sestávající z jedné věty (nebo několika vět), které nijak 

dokázány nejsou. (Mengzi Vllb.59) 

Výrazové prostředky 

V kapitole o Lunyu Jsme mluvili o paralelismu jako o nejvýraznějším stylistickém 

prostředku, jímž je ozvláštňována výpověď a posilován účinek argumentace. Pro ilustraci 

toho, jakým způsobem pracuje s paralelismem Mengzi se podívejme na odstavec la.1: 

Mencius měl audienci u krále Huie ze státu Liang. Král řekl: "Když vám nebylo daleko 

tisíc mil, abyste sem přišel, tak také asi máte něco, čím byste prospěl mému státu?" 

Mencius odpověděl: "Proč musíte, králi, mluvit o prospěchu? Já mám lidskost a 

smysl pro správné a nic víc. Když král říká: 'Čím bych prospěl svému státu?', vysocí 

hodnostáři budou říkat: 'Čím bych prospěl své rodině?', nižší hodnostáři a lid budou 

říkat: 'Čím bych prospěl sobě sama?' Vysocí a nízcí budou navzájem soupeřit o 

prospěch a stát bude v ohrožení. Ve státě o deseti tisíci vozech to bude jistě hlava 

rodiny o tisíci vozech, která zabije jeho vládce. Ve státě o tisíci vozech to bude jistě 

hlava rodiny o stu vozech, která zabije jeho vládce. Tisíc z deseti tisíc, sto z tisíce, to 

není málo. Ale pokud se bude smysl pro správné klást na poslední místo a prospěch na 

první místo, tak nebudou spokojeni, dokud vše neurvou pro sebe. Ještě nebylo člověka, 

který by se řídil lidskostí a zanedbával své rodiče. Ještě nebylo člověka, který by se řídil 
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smyslem pro správné a zanedbával svého panovníka. Ať král mluví o lidskosti a smyslu 

pro správné. Proč musíte mluvit o prospěchu?" 
(i1: {~~~MJ 1-:0 U -1: "'U/j~l11 f'lti(IJ)k, 1)')l:?f1fl2L;flfťt[!!_~~:p.?" ,~f1ND: "-=E1nJ~, 

[-L,flJ? 1)\úf-_)~J(IJL'.~o U -l'fiiJ~j,flJ /\-\!•x\'? _k}([-I'{,Tj[j,;flJJ%~'? -!-:t\t)\.H'1nJ[j,;fU1'\· 

ú''? j-_,,-/:;:_J!I_fUJ(IJ\!'X\f~Xu ii\*-Ll!'X\~}~l~)~{'í-, J~\ f"*-L*; T-*:L~X1*J\Jt::ff;fř, ~\13 

Na tomto příkladu vidíme, o kolik je použití paralelismu (jako figury) oproti Lunyu v Mengzi 

rozvinutější. V podstatě celý odstavec se odehrává v paralelních větách. Odstavec je 

paralelní už tím, že jsou vedle sebe paralelně kladeny dva koncepty: prospěch na jedné 

straně a lidskost a smysl pro správné na straně druhé. Tímto způsobem odstavec i začíná: 

" ... máte něco, čím byste prospěl mému státu?" - " ... mám lidskost a smysl pro správné a 

nic víc." (1)';\ffú~:J,flJ n-\&1 'f--- 1JJ\1d --Ji1ML'.~ ) Tato dvojice vět ještě není docela 

paralelní z hlediska větné stavby, ale poté text pokračuje trojicí vět, které jsou paralelní jak 

gramaticky tak rytmicky a dochází v rámci nich ke gradaci ( "Čím bych prospěl svému 
státu?", etc., fiij ~j tlJ /\--\&\--fiij ~j tU /';- ~~<--M lj, tU rr--# ). Následují další dvojice 

paralelních vět, které rovněž zachovávají gramatický i rytmický paralelismus a celý 

odstavec končí větou "Proč musíte mluvit o prospěchu?" (fi!J ~+ltlJ), která už se objevila 

na začátku, a tím je rovněž zdůrazněn rytmus celého odstavce. Avšak je důležité si 

všimnout, že jednotlivé skupiny (dvojice a trojice) paralelních vět se liší jak počtem znaků, 

tak gramatickou výstavbou. Mezi jednotlivé skupiny vět jsou navíc vloženy věty, které 

nejsou s žádnými dalšími větami paralelní. Výsledný dojem je tedy sice rytmicky velice 

zdařilý, ale díky variacím ve větné stavbě nepůsobí odstavec vůbec monotónně. Takto 

paralelně vystavěné pasáže najdeme na mnoha místech textu knihy Mengzi. 

Kniha Mengzi je také velice bohatá na různá přirovnání. Někdy Mengzi pouze klade 

podobně jako Lunyu analogické věci za sebe, a tak je srovnává (paralelní přirovnání): 

"( ... ) Je rozdíl mezi tím zabít člověka holí nebo mečem? [Král] řekl: Žádný rozdíl v tom 

není. [Mencius řekl:] Je rozdíl mezi tím udělat to mečem nebo způsobem vlády?" (ř&A 

~jfiJJiiJ:Jj, úU)',~ 'f-? 1-1: f!lf;~:J'N llio ~j:JJ9iJll)(:, tfD)lt~ f? Mengzi la.4) 

Častá jsou i přímá přirovnání, jako například ta, která již byla výše citována, kde je lidská 

přirozenost srovnávána s vodou nebo s vrbou a odpor k hanbě s odporem k vlhkosti. 

Velice působivý je odstavec Vla.8, kde je lidská přirozenost srovnávána s horou. Na hoře 

Niu původně rostly stromy, ale protože stojí na hranici velkého státu, byly stromy neustále 

znovu a znovu káceny a okusovány dobytkem a nové stromy neměly příležitost vyrůst. 

Když tu horu teď lidé vidí myslí si, že byla vždy ošklivá a pustá. Avšak to neznamená, že je 

to její přirozenost. A stejně je to i s lidskou přirozeností. Od přírody jsou v ní výhonky 

dobra, ale je vystavována tolika špatným vlivům, že to, co vypučí přes noc, je přes den 

zase zničeno. 

V knize Mengzi najdeme mnohdy nejen působivá přirovnání, ale i velice silné metafory: 
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"V kuchyních je tučné rnaso, ve stájích jsou tuční koně, ale lidé mají hladové vzezření a 

na venkově jsou zemřelí hiadem. Takto vedete zvířata k tomu. aby požírala lidi." (J§1H~ 

11::1, MHf!JťJh, L\; ú0JL ~. ~'fúťiJV1~:, llt+\'U~I(JJ ťt A U!. o Mengzi la.4) 

Nebo na jiném místě: 

"Tito [vládci] okrádají svůj lid o čas tak, že nemůže obdělávat pole a tím živit své rodiče, 

rodiče trpí zimou a hladem, bratři, ženy a děti jsou rozptýlení. Tito [vládci] svůj lid 

zahánějí do pastí a topí jej ( ... )." (iJ~ (1flU\;IL)', 1f~~1~HJHhi l2Á ifJtSCW, )(-i:j:{]~d[~, 5L% 
tf {·~1iHJ'~o 1&1\f',~JjJJJU\; ( ... )o Mengzi la.5) 

Někdy mají přirovnání v knize Mengzi podobu anekdoty, podobnost dvou jevů je 

ukazována na krátkém parabolickém příběhu. Ukažme si tu jako příklad dvě z 

nejznámějších anekdot. V první z nich ukazuje Mencius, že králova politika je stejně 

špatná jako politika panovníků ostatních států: 

"Vy, králi, máte rád válku; prosím vás o svolení použít příměr s válkou. Vojáci se 

pohybují vpřed za zvuku bubnů, a když se zbraně střetnou, tak odhazujíc brnění a vleče 

za sebou zbraně utíkají. Někteří utečou sto kroků, a pak se zastaví, někteří utečou 

padesát kroků, a pak se zastaví. Kdyby se ti, co utečou padesát kroků, smáli těm, co 

utečou sto kroků, co vy na to? [Král] řekl: To nelze. Nejde o to, že neutekli sto kroků, jde 

o to, že také utekli." ( L ~I- l'i!J<, ;:,'J t2Á rilx''íÍtr o Júfl~1i:tL, J( VJ UXJt;, 1K Ji3 '3:l~ 1fo J:E o EIX r=ut 
l(lH~Ii:. 11JG /i: I·5Jii(ui~ll:o U li.I·5Ji"ti'f;J;, HIJM[;(!!? Mengzi la.3) 

Druhá anekdota mluví o tom, že by člověk měl pěstovat matérii qi (:*t) s mírou, ne proti 

jejímu přirozenému běhu. Měl by ji okopávat, ale ne jí pomáhat růst: 

"Nebuďme jako člověk ze státu Song. Mezi lidmi státu Song byl takový, kterému bylo 

líto, že jeho výhonky nerostou, a tak je vytahoval. Unavený se vrátil domů a oslovil své 

blízké řka: 'Dnes mi není dobře, pomáhal jsem výhonkům růst.' Jeho syn se na to běžel 

podívat a našel výhonky zvadlé." U!lU'i'*Af<~: ~A{ri~1Jtr1'i.L--fkffú~ž.1'L ,":'I·':?~ 

1:·,,L ,'i','J !L: A I ·I: ·~I 11,~1 ~, J' WJ 1'1\ U: X o 'JL: ( ~ l(u·q H5LL, Wd~'Ji1~~ o Mengzi lla.2) 

Celková charakteristika 

Viděli jsme, že knihy Lunyu a Mengzi nám mohou připadat zdánlivě podobné. Obě 

sestávají z výroků mistra a jeho dialogů s učedníky a dalšími současníky. Avšak výrazové 

prostředky a způsoby argumentace, které byly v Lunyu jen nastíněny, se v Mengzi 

projevují v plné míře a bohatě rozvedené. Zatímco Lunyu pouze představují určité 

koncepty a jejich aplikace v praxi, aniž by poskytly jejich pevnou definici nebo je zasadily 

do širšího kontextu, a dávají čtenáři prostor, aby si vytvořil vlastní celkový názor, kniha 

Mengzi je velice konkrétní, představuje nám velice jasně daný ucelený pohled na svět a 

snaží se ho všemi možnými výrazovými a logickými prostředky prostředky obhájit. 

Kniha Mengzi vyniká literárními kvalitami (Úvod, s. 61) a jednotností stylu (Legge (ll), 

s. 11 ). Dialogy v knize obsažené působí velice realisticky, zvláště pokud se jedná o 
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rozhovory Mencia s vládci jednotlivých států. Mencius k nim nepřichází vždy se stejným 

receptem k vládnutí a vládci rovněž pokaždé neodpovídají stejným způsobem. (Watson, s. 

131) V knize Mengzi nalezneme nepřeberné množství různých přirovnání a obrazů, z 

nichž mnohé jsou velice trefné a působivé. Jako by se nás snažil Mencius vtáhnout do 

rozhovoru, zaujmout co nejvíce naši pozornost, a přesvědčit nás tak, že jeho učení je to 

pravé na rozdíl od učení ostatních učenců jeho doby, že jemu bychom měli dopřát slyšení. 

Vidíme to hned v prvním odstavci knihy. Král se ptá, čím by Mencius mohl prospět jeho 

státu a Mencius, místo aby králi běžným způsobem vyložil, čím je jeho učení dobré pro 

stát, provokativně odpovídá: "Proč musíte, králi, mluvit o prospěchu?" Odstavec lb.13 

praví: 

"Mencius oslovil krále Xuana z Qi řka: 'Mezi vašimi poddanými, králi, byl takový, který 

svěřil svou ženu a děti svému příteli a odcestoval do Chu. Když se vrátil, zjistil, že jeho 

přítel nechal jeho ženu a děti trpět zimou a hladem. Co by se s ním mělo udělat?' [Král] 

řekl: 'Měl by ho zavrhnout.' [Mencius] řekl: 'Pokud hlavní úředník nedokáže řídit 

podřízené úředníky, co by se s ním mělo udělat?' Král řekl: 'Měl by být propuštěn.' 

[Mencius] řekl: 'Pokud mezi čtyřmi hranicemi státu není [dobrá] vláda, co by se s tím 

mělo udělat?' Král se obrátil k rádcům a hovořil o jiných věcech." (:dt-f,'i\'J)'Yf','( T [I: ± 
z I ~iú ,YCJt Ji [- J)~ !L/i. 1M L Jt.lili {'í· o Lt !t:Jx lH, nU /)IU~ Jt :tt T, nU tmžJ'J? T R: JÍt 

Lo 1·1: l·!':l!i+íJ~1fil .. t11J~IILf''J? U·l: ~Lo 1·1: ~Ljttt-L.pg-"f~ťr!, fl!Ji)UžfWJ? I.Jit~ 

k1 I i(IÍ 1'dllio ) 

Mencius se snaží vládce různých států vyprovokovat k přemýšlení, opustit zaběhlý způsob 

přemýšlení a dát se na cestu humánní politiky. 

ll.c. Xunzi !iFf 

Kompozice 

Kniha Xunzi se skládá ze 32 kapitol. Některé z kapitol jsou stejně jako Lunyu a Mengzi 

pojmenované pouze počátečními znaky kapitoly. Například kapitola Vll je nazvaná 

"Konfucius" (1'1 1 )~). i když jejím tématem není Konfuciova osoba. Většina kapitol však má 

názvy, které vypovídají o jejich obsahu. (Například kapitola XXIII, "Lidská přirozenost je 

špatná" ('t'L:ll.t), nebo kapitola XIX, "Rozmluva o obřadech" ({~,'!'~)) Na rozdíl od Lunyu či 

Mengzi jsou totiž kapitoly Xunzi tématicky mnohem jednotnější. Níže si ukážeme na 

příkladu kapitoly XXIII, že kapitoly v knize Xunzi nejenže sdružují tématicky podobné 

odstavce jako tomu bylo v některých případech v Lunyu nebo Menzi, ale jednotlivé 

odstavce na sebe navíc navazují a celá kapitola (nebo její většina) tvoří jednotný celek. 

Kromě kapitoly XXIII může být dalším takovým příkladem kapitola XI, "0 králích a 

hegemonech" ( l:'.y!JJ). V jiných kapitolách jsou však odstavce uspořádány volněji. Kapitola I, 

"Pobídka k učení" Oi:JJ";.':), se celá věnuje učení a v jejím rámci můžeme nalézt různé 
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skupiny odstavců s podobným obsahem. Odstavce 1 až 3 zdůrazňují nutnost učit se a 

užitečnost vzdělávání se pro člověka. Odstavce 4 až 7 pojednávají detailněji o jednotlivých 

aspektech učení se. (Například odstavec 4 hovoří o důležitosti okolního prostředí pro 

správnou výchovu člověka, odstavec 6 o nutnosti píle a stálého cíle během učení, etc.) A 

odstavce 8 až 14 se soustředí na to, jak by učení mělo konkrétně probíhat, jaké spisy by 

měly být studovány a jaké metody jsou nejúčinnější při vzdělávání se. Odstavec 14 pak 

také celou kapitolu završuje a opěvuje člověka dovedeného vzděláním k dokonalosti 

( cheng ren !& A.) o Nicméně hranice mezi jednotlivými částmi kapitoly ne ní zcela zřetelná 

a některé motivy prolínají napříč celou kapitolou. Je to například myšlenka píle a 

konstantnosti v učení, kterou lze najít v odstavcích 1.6, 1.13 i 1.14, nebo motiv důležitosti 

učení se od ostatních a učení se od těch správných lidí (odstavce 1.4, 1.1 O a 1.12). 

Jednotlivé odstavce však na sebe příliš nenavazují a kapitola nepůsobí dojmem 

jednotného celku. Knoblock říká, že některé odstavce této kapitoly (8, 10, 11, 13, 14) byly 

původně samostatnými pojednáními a spojeny do jedné kapitoly byly teprve editory díla. 

(Knoblock, s. 127) Situace, kdy v rámci knihy existují odstavce, které jsou původně 

samostatnými jednotkami, se vyskytuje v knize Xunzi poměrně často. Dokladem pro to, že 

odstavec stál původně samostatně může být i to, že si zachoval svůj původní nadpis, který 

měl jako samostatné dílo. (Knoblock, s. 123-124) Tento nadpis se pak náhle objevuje 

uprostřed kapitoly. Příkladem může být odstavec Vl.1 O nadepsaný "Mysl, které by se 

podrobil celý svět" Ok!Jii k ~-L•l.'), který se objevuje v kapitole soustředící se zejména na 

vyvracení názorů Konfuciánů na scestí a jehož téma s ústředním tématem kapitoly zcela 

nesouvisí. 

Někdy jsou odstavce v knize Xunzi sdružené do kapitol nikoliv na základě toho, že by 

se zabývaly společným tématem, ale na základě své formy. Je to například kniha XVIII, 

která vyvrací různá tvrzení Xunziových současníků. Její odstavce vždy začínají krátkým 

výrokem, který je pak vyvrácen delším pojednáním. Odstavce se však liší svými tématy, 

shodují se pouze formou. Toto platí zejména o posledních osmi kapitolách. Kapitoly XXV 

a XXVI sdružují Xunziovu básnickou tvorbu, kapitola XXVII se skládá z krátkých výroků 

někdy připisovaných Xunziovým učedníkům a kapitoly XXVIII až XXXII obsahují 

především různé dialogy a anekdoty zachycující Konfucia a další historické osobnosti. 

Xunzi se liší od Lunyu či Mengzi rovněž tím, že zatímco v Lunyu nebyly kapitoly v rámci 

knihy uspořádány podle žádného klíče a v Mengzi jen v minimální míře, v Xunzi 

k takovému uspořádání dochází. Knoblock rozděluje kapitoly Xunzi do čtyř skupin podle 

tématu. (Knoblock (1), s. x) První skupina zahrnuje kapitoly I až Vl. Začíná kapitolou, která 

rozebírá důležitost učení a metody učení (viz. výše) a každá z dalších pěti kapitol pak 

rozvíjí náměty zmíněné v první kapitole. Následující skupina se skládá z kapitol Vll až XVI. 

Tyto kapitoly se obecně zabývají vztahem jedince k jeho společenskému a politickému 

okolí. Některé z těchto kapitol se zabývají politickou teorií, etikou nebo také konceptem 

ideálního vládce. Další skupina, kapitoly XVII až XXIV obsahují jádro Xunziova učení, jeho 

filosofickou podstatu. V těchto kapitolách Xunzi adresuje otázky související s přírodou 

a vztahem člověka k nebesům (tian k), hudbě a obřadům. Navíc tyto kapitoly obsahují 

Xunziovy názory na lidskou přirozenost a morálku. Poslední skupinou jsou kapitoly 25 až 
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32, které dohromady sdružují Xunziovu poezii, různé výroky, historické anekdoty a zlomky 

dialogů. (Encyclopedia, s. 724) 

Kniha Xunzi je tedy ucelená (ve větší či menší míře) jak na úrovni kapitoly, tak na úrovni 

celé knihy. Avšak v úvodu k této práci jsme viděli, že uspořádání kapitol v knize, a do jisté 

míry i odstavců v kapitole, mají na svědomí její editoři Liu Xiang a Yang Liang. často tedy 

nemůžeme chápat celou kapitolu jako ucelený esej, spíše jde o různé kratší eseje 

sdružené do jedné kapitoly z hlediska formy či tématu. 

Text knihy Xunzi má na první pohled jiný charakter než Lunyu a Mengzi. Kniha Xunzi není 

postavená na dialozích, obecně se v ní neobjevuje postava Mistra, který by čtenáři 

předkládal své výroky (Až na některé drobné výjimky, například odstavce Vlll.2, XVI.4 

nebo XVI.6 nebo již zmíněné kapitoly XXVIII až XXXII, kde ovšem nevystupuje Xunzi jako 

postava, mistrem je zde předevsím Konfucius.), místo toho je vypravěčem sám Xunzi, 

který jako autor předkládá své názory čtenáři ve formě hutného pojednání na určité téma. 

To také znamená, že v Xunzi nenajdeme popis různých detailů ze života mistra a jiných 

osob, popis mistrovy osoby, ani se nedozvíme, co mistr dělal, kam šel a s kým mluvil. Celý 

text je zaměřený pouze na výklad myšlenky a neobsahuje odbočky od tématu, jako tomu 

bylo v Lunyu nebo Mengzi (Např. Mengzi la.7). (Opět však z výjimkou posledních kapitol 

knihy.) 

Avšak jednotlivé kapitoly nejsou většinou co do způsobu zápisu homogenní. Knoblock 

rozlišuje v Xunzi devět různých způsobů kompozice textu. Prvním typem jsou citace 

a výklady pasáží z Knihy písní a Knihy dokumentů. (Např. v 11.2 nebo IV.8) Takovéto 

výklady stojí většinou na konci odstavce. Druhým typem jsou ucelená pojednání 

o specifických tématech. Takový je například odstavec V.1, který pojednává o fyziognomii, 

o její historii, a vyvrací ji jako nesmyslnou představu. Třetím typem jsou komentáře 

k různým příslovím a rčením (Např. X.6). čtvrtým typem jsou definice tradičních 

filosofických pojmů. Příkladem může být odstavec 11.3, ve kterém každá věta definuje 

určitý pojem, jako jsou "inteligence" (zhi j;JJ) nebo "hloupost" (yu 1~), celkem je zde 

definováno v řadě za sebou 22 různých pojmů. Pátým typem jsou nezávislá pojednání s 

vlastním nadpisem. O nich již byla řeč výše. Šestým typem jsou rétorické antiteze, 

odstavce, ve kterých se proti sobě staví většinou ušlechtilý muž a malý člověk nebo 

moudrý a hloupý vládce (111.6 či IV.4). Sedmým typem jsou pasáže vyvracející teze jiných 

filosofických škol (111.7 nebo V.5). Osmým typem jsou pojednání na obecná témata (V.4). A 

devátým typem jsou pak odpovědi na otázky, pravděpodobně zlomky debat mezi mistrem 

a studenty (VIII.2). (Knoblock (1), s. 127) Zde ještě můžeme zopakovat, že kapitoly XV a 

XVI mají zvláštní místo v knize Xunzi, jsou celé rýmované a někteří znalci v nich spatřují 

první díla básnických žánrů fu (lk~) a tanci ('J'1 'iil';~iJ). 
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Argumentace 

Stejně jako jsme to provedli s knihou Mengzi, ukažme si na příkladu toho, jak Xunzi hovoří 

o lidské přirozenosti, jak probíhá v knize Xunzi. 

Lidskou přirozeností se zabývá kapitola XXIII, která je i příhodně nazvána "Lidská 

přirozenost je špatná" (tt;W). Kapitola má osm odstavců, z nichž některé Knoblock dělí na 

menší části (označené písmeny). I když Knoblock říká, že uspořádání textu této kapitoly je 

vážně narušeno (Knoblock (111), s. 280), stále zde můžeme najít velmi jasný myšlenkový 

pohyb od začátku kapitoly k jejímu konci, vidíme, že téma lidské přirozenosti je v rámci 

celé kapitoly systematicky rozvíjeno a ve srovnání s Lunyu nebo Mengzi působí kapitola 

výjimečně celistvě. 

Kapitola začíná větou, která ji celou shrnuje: "Přirozenost člověka je špatná; to, co je v 

něm dobrého, je uměle vytvořené." (ALt'k~L J-t:'t!ftdlHHo ) Toto je základní myšlenka, 

kterou má většina odstavců kapitoly na paměti a stále znovu se k ní vrací. Odstavce 

1 a,b,e, 2b, 3a,b,c a 4a jsou dokonce zakončeny formulkou "Viděno ve světle těchto 

argumentů je zjevné, že přirozenost člověka je špatná a to, co je v něm dobrého, je uměle 

vytvořené." (JIJJJUn~-L. A-Lt'l:;li.[lUJ :f:, Jl: iť(('dlHHo ). První odstavec kapitoly slouží jako 

exposice této základní myšlenky. Autor myšlenku představuje, a pak do detailu rozvíjí. 

Nejprve vyjmenovává, co všechno je vlastní lidské přirozenosti: libování si v prospěchu 

(hao li HtU), závist a nenávist Ui e ~~~uA) a tužby uší a očí (er mu zhi yu Jf t=l Z fiX) a co 

všechno tyto věci plodí: libování si v prospěchu způsobí, že soupeření (zhengduo 2já

(:if) nahradí ohleduplnost (cirang ~~~i'-tti), závist a nenávist způsobí, že brutalita a zločin 

(can zei ij~lJtQ) nahradí věrnost a důvěryhodnost (zhong xin ,'(B{ff), a tužby očí a uší 

způsobí, že oplzlost a chaos (yin /uan 1'f:~L) nahradí obřady a smysl pro správné (li yi ft 
1~). Následovat svou přirozenost vede k anarchii, proto je potřeba, pokračuje pak Xunzi, 

aby byl člověk přetvářen učiteli a zákony a následoval obřady a smysl pro správné, teprve 

tak lze dosáhnout pořádku {i'i1l:'~';lff-1fl'il\i1LL 1-t, f~ri.LitL XM!fl±JJJ0~t~~. fln~}CE!, rm 
~íMt~fl o ). Vidíme, že tento odstavec přesně kopíruje formu základní myšlenky: První 

polovina rozvíjí to, že lidská přirozenost je špatná, druhá vypovídá o věcech, které jsou 

dobré a uměle vytvořené. Vidíme také, že tento odstavec myšlenku nedokazuje, pouze jí 

rozvíjí. 

Následující odstavec, 1 b, dále rozvíjí motivy naznačené v předchozím odstavci. 

Odstavec začíná analogií: "Křivý kus dřeva musí počkat na lis, páru a tlak, a teprve pak se 

stane rovným. Tupý kus kovu musí počkat, až bude přiložen k brusu, a teprve pak se 

stane ostrým." ( Hú;}: ,16,;\f}f.)": l~t~~-, :!~~í0?:~1{2 1'(; ~~~ ~~,~-6'1~; f& Ml~ ?~132:fU o ) Stejně tak člověk, 

který je od přírody špatný potřebuje učitele a zákony a obřady a smysl pro správné, aby ho 

daly do pořádku. Xunzi pak pokračuje tím, že to byli moudří králové minulosti, kteří věděli, 

že lidská přirozenost je špatná, a tak vymysleli obřady a smysl pro správné, aby lidskou 

přirozenost narovnali. Zde je tedy poprvé jasně řečeno, že obřady a smysl pro správné 

jsou něco vnějšího lidské přirozenosti a uměle vytvořeného. Xunzi dále celou věc ilustruje 

příkladem: Ten, kdo následuje obřady a smysl pro správné se stane ušlechtilým mužem, 

zatímco ten, kdo následuje tužby své přirozenosti, se stane malým člověkem. (~ AZ. 1-tH~j 
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~ L fÚ )( '1}'=, Jil f'(~-f~ ft·lq A \ {·; MiNt N1, 'i,( Y&; 9}i., 1 ru .i:1 f'·~~u~ ;{}-lq 1J\ A o ) A tento příklad nás 

odkazuje zpět k základní myšlence kapitoly (a také končí výše zmíněnou závěrečnou 

formulkou). V tomto odstavci už je nám myšlenka dokazována. Závěrečný příklad ukazuje, 

že pouze když budeme následovat uměle vytvořené, budeme dobří. Důkaz stojí na 

premise, že obřady a smysl pro správné byly vytvořeny uměle, což je nám ukázáno zase 

na úvodní analogii: Stejně jako dřevo je člověk od přírody pokřivený a jeho narovnání musí 

přijít z vnějšku. 

V dalším odstavci, 1 c, přichází na řadu polemika s Menciem. Nejprve je citován 

Menciův výrok (který však nikde v knize Mengzi nenajdeme): "Protože se člověk dokáže 

učit, je jeho přirozenost dobrá." (A;- 2_'1}'= ft·, lU'IJ{: o ) Xunzi mu oponuje a staví před 

čtenáře svůj vlastní pohled na věc. Říká, že právě v tom spočívá rozdíl mezi přirozeností 

(xing tt) a uměle vytvořeným (wei 11~): Přirozenost je to, co se člověk nemůže naučit a 

přesto to vlastní; uměle vytvořené je to, co člověk musí nejprve naučit, aby to vlastnil. (/{-: 

liJ .1}1
:' /(~ liJ ·jl:' I(IÍ {I: A (í·' 1'[

11'1 2_ 'ft; liJ Y}i: I(IJ íf~' lij" 'F I (Jj )-J)G_L 1E A1L ~~ 2_ ~o ;'1!d11l~ 2:. 7t 
·li!. o ) Tato myšlenka je dále rozvíjena v odstavci 1 d, který začíná příkladem: Přirozeností 

člověka je, že jeho oči vidí a jeho uši slyší. To je jasné, protože schopnost vidět nebo 

slyšet nemůže být v žádném případě oddělena od oka nebo ucha. Pak přichází další 

Menciův výrok: "Přirozenost člověka je dobrá, takže důvodem [špatnosti] je to, že všichni 

svou přirozenost ztrácíme." ( /:;- A 2_ 'tl i1~' , !l?f T'Y 'k Y~ Jt 'ft l& ill o ) S tímto výrokem 

argumentuje Xunzi tak, že říká, že jsou sice lidé, kteří na člověku obdivují jeho dětskou 

nevinnost, považují ji za jeho přirozenost a srovnávají ji se schopností oka vidět a ucha 

slyšet, ale to je chybné tvrzení, protože na rozdíl od oka či ucha a vidění či slyšení, je 

přirozeností člověka, že po narození se začne od své dětské nevinnosti oddělovat. (~)E~Ij 

~~o -7A-L'f'J:, 1 1·:1ru~1HlL:fr, vjill~ťi, ~tYJ\:I(U'~i1-Lo JtjDtGž, ?'~~IJA.ž..tf:!m~Jl~o Nri'itl 
'ftl{:ft·, +v#tJUr1(Jj k-L. +v~itJL:ťilru;flJ-L illo 1*.Aťitrž;:t:k, ~L,,~~ž!f'~, :TT:XPJ~~L 

2_fljJ+~H: ll' IIJTJJr~t-LW~t+~~111 r. i
1&1·1 lllljj l(u"ll:~,[t! illo ) 

V odstavci 1 e ještě Xunzi dále vysvětluje rozdíl mezi přirozeností a uměle vytvořeným a 

to opět na příkladu: Lidskou přirozeností je chtít něco k snědku, když má člověk hlad. Ale 

když člověk vidí někoho staršího, tak se neodváží jíst dříve, než on, protože ví, že by jej 

měl nechat jíst prvního. Stejně tak když je unavený prací, neodváží se žádat o odpočinek, 

protože ví, že by měl spíše ulehčit práci ostatním. (-/:;-A~~kJ(JÍ/f-:tt5z7'cit1'í·, ~:ffilPJfrijill; 

5]·1íiH~l\'x::RXJ,(í·, !l-~·ú!Yr1~illo ) Tento pocit úcty k ostatním, který je v souladu s obřady a 

smyslem pro správné, jde tedy proti lidské přirozenosti, kterou by bylo okamžitě jíst a 

odpočívat. "Viděno ve světle těchto argumentů," dodává opět Xunzi, "je zjevné, že 

přirozenost člověka je špatná a to, co je v něm dobrého, je uměle vytvořené." 

Odstavec 1 e završuje první část kapitoly XXIII, ve které je vysvětlována vlastní podstata 

základní myšlenky kapitoly, kde bylo ukázáno, jaký je rozdíl mezi přirozeností a uměle 

vytvořeným a proč je přirozenost špatná a to dobré v člověku je uměle vytvořené. Viděli 

jsme, že Xunzi své názory dokládá mnoha praktickými příklady a analogiemi a 

systematicky postupuje od nejjednoduššího přiblížení základní myšlenky k bližšímu 

vysvětlení a důkazu a popisu jednotlivých souvisejících detailů. Své názory také staví do 

opozice s Menciovými, ale zajímavé si všimnout, že Xunzi zde přímo s Menciem 
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nepolemizuje, tak jako to dělal Mencius s Gaoziem. Xunzi pouze vyřkne určitou Menciovu 

myšlenku, a pak vysvětluje, proč si myslí, že se Mencius mýlí. Avšak v rámci svého 

výkladu se nesnaží nijak přímo vyvrátit Menciovy argumenty, které se k tomuto tématu 

vztahují. Naopak je vůbec nezmiňuje. Menciův výrok slouží pouze k tomu, aby mu vytvořil 

prostor k vyjádření vlastních názorů. Podobně je tomu i v jiných částech knihy Xunzi. 

Například kniha XVIII, jak již bylo řečeno výše, celá sestává z odstavců, které vyvracejí 

různé názory Xunziových současníků. Většina odstavců v této knize vypadá tak, že jsou 

uvedeny nějakým krátkým výrokem vyjadřujícím určitou myšlenku, po kterém pak 

následuje dlouhý výklad, který ukazuje, že tomu tak není. Avšak chybí zde jakýkoliv 

protihráč, který by Xunziovi oponoval. (Xunzi sice v některých částech svého díla 

polemizuje do detailů s myšlenkami konkurenčních filosofických směrů, bere za své 

některé jejich argumenty a přizpůsobuje si je tak, aby podpořily jeho vlastní názory. Avšak 

z hlediska formy, jakou je kniha Xunzi napsána, to není zjevné. (Encyclopedia, s. 719)) 

Protihráčem v knize Xunzi je Xunziovi většinou jen Xunzi samotný. Tak tomu je i v 

následujícím odstavci knihy XXIII. Poté, co Xunzi podrobně představil své pojetí lidské 

přirozenosti, snaží se toto pojetí obrnit proti případným protiargumentům. Říká proto v 

odstavci 2a: "Někdo by se mohl zeptat: 'Když je lidská přirozenost špatná, odkud se rodí 

obřady a smysl pro správné?"' (!l-Ij f'í·i ·I: "AL't'!:~UL WHtt&fm 11:.? ) A vzápětí si také 

odpovídá: "Odpověď zní: Obecně jsou obřady a smysl pro správné produktem toho, co je v 

mudrci uměle vytvořené, není to tak, že by se zrodily z jeho lidské přirozenosti " (ff!Lfl: 
J-L m Ji .fí·, ){ 1 1~ J)~ 1

\
11 AL 1Z9, ll r1r1/: 1 !~ D~ AL 't'l: U!. o ) A ilustruje tuto myšlenku opět 

přirovnáním: "Když hrnčíř tvaruje hlínu, aby vytvořil nádobu, tak je nádoba produktem toho, 

co je v hrnčíři uměle vytvořené, není to tak, že by se zrodila z přirozenosti hrnčíře. Když 

řemeslník vyřezává dřevo, aby vytvořil nádobu, tak je nádoba produktem toho, co je v 

řemeslníkovi uměle vytvořené, není to tak, že by se zrodila z jeho lidské přirozenosti." (~.11: 

~frJ Al~lú 1ru /,~ ~~. X~J~!J ~~ 1 1-:itl~rJ AL 1Z~. IHi~ei·:M' A:žJ'I:ili o ~51:TA5?JT ;f:rm n\Z#*, r~RlJ*til. 

J]~ I.AL1l~. ll r 1 í1/: 1 1-:ii~ÁL't'!:lli" ) A proto i analogicky jsou obřady a smysl pro správné 

produktem toho, co je uměle vytvořené v mudrci a nikoliv jeho přirozenosti. ( ... ?~f!!Jf~~M! 

ffť {'í·, ){ 1 !J)~ 1\1L~L 11~, ll r 1í~(!Jj~ A.L'tt U!. o ) Odstavec pak dále rozvíjí myšlenku, která 

byla vyřčena na jeho začátku, a následující odstavec, 2b, na ni navazuje prohlášením, že 

dobro není vlastní lidské přirozenosti, protože o něj lidé usilují, stejně jako chudí usilují 

zbohatnout a oškliví chtějí být krásnými. To, co chybí vevnitř, usiluje člověk získat z 

vnějšku. 

Další odstavce knihy rozebírají další aspekty související se základní myšlenky kapitoly. 

Odstavec 3a tvrdí, že právě proto, že je lidská přirozenost špatná, je potřeba obřadů, 

nadřízených a zákonů; odstavec 3b navazuje tím, že špatnost lidské přirozenosti je 

důvodem pro obřady a nadřízené stejně jako je křivost dřeva důvodem pro lis; odstavce 3c 

a 4a jsou variacemi na odstavce 3b a 2a (Knoblock (111), s. 280) a odstavce 5a,b vysvětlují, 

jak je možné, že se každý může stát takovým, jako byl dávný král Yu, a jak je možné, že 

se takovým každý nestane. Odstavec 6a je citací krátké anekdoty, ve které se král Yao ptá 

krále Shuna, jaké jsou city člověka (A'ir1dr 1J ~ll? ) a král Shun mu odpovídá ve smyslu, který 

podporuje myšlenku, že lidská přirozenost je špatná. (Původ citace je neznámý, ale část 
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se objGvuje v knize Guanzi, kapitola 12. Knoblock (111), s. 348.) Následující dva odstavce 

se vztahují k tématu jen volně. Poslední odstavec, 8, celou kapitolu završuje několika 

příměry z minulosti, jako například: "Zong vévody Huana, Que Velkého vévody, Lu krále 

Wena, Hu knížete Zhuangaa Ganjiang, Moye, Juque a Bilu krále Helu byly nejlepší meče 

minulosti, ale bez brusu by je nebylo možné je naostřit, a bez lidské síly by nebyly 

schopné nic rozseknout. {fll:L~.L,i~L )\:L_~.L!if·~· .Y.:. I:._L~{t. !Jl~:g2_~j, ~.ijiP~ž+~?t~ ~ 

~lL ~i IJ.~ ~ m ll'd, 1lt T;Y ,', .L l0. 0rJll:!.; X~ 1r1I -1~ JJII 1íLOA HIJ -1~ íitfU, + N· A JJ HIJ /f~ ~t lifr o ) A 
stejně tak může mít člověk předpoklady k tomu, stát se dobrým, ale stejně si musí najít 

moudrého učitele a dobré přátele, aby se tato možnost uskutečnila. (;k:AiLIW1H'I:1'l ŘI(JI·~' 
1.w j;JJ , ~~, !l.?í )R 1ť1J·:,,í 1 ru · J 1: .L, r:r t0. Ji 1 r1í Ji .L ... ) 

Na tomto stručném shrnutí kapitoly XXIII jsme viděli, že Xunzi používá vesměs stejné 

argumentační prostředky, jako Mengzi: myšlenky jsou dokazovány jak logickou 

argumentací, tak názornými příklady a analogiemi, podpořeny autoritou minulosti a 

konfrontovány s myšlenkami jiných filosofických škol. Avšak na rozdíl od knihy Mengzi se 

v Xunzi myšlenky takřka netříbí dialogem, není zde žádná postava filosofa, která by přímo 

reagovala na argumenty oponenta a vztahovala své myšlenky na konkrétní situaci, v níž 

se oba účastníci dialogu nachází. Na druhou stranu však je argumentace v Xunzi mnohem 

systematičtější. Typický odstavec v Xunzi začíná určitým tvrzením ("Přirozenost člověka je 

špatná; to, co je v něm dobrého, je uměle vytvořené."), v dalším průběhu odstavce je 

myšlenka obracena ze všech stran, nahlížena z různých úhlů, až je na konci odstavce 

opět potvrzena. ("Viděno ve světle těchto argumentů je zjevné, že přirozenost člověka je 

špatná a to, co je v něm dobrého, je uměle vytvořené.") A do jisté míry to funguje podobně 

na úrovni kapitoly. V prvním odstavci je tvrzení pouze představeno, v dalších je podrobně 

rozebíráno, dokazováno, vystaveno různým tlakům a pochybnostem, rozvíjeno do detailů, 

až se nakonec v posledním odstavci argumentace vrací obloukem k tvrzení z prvního 

odstavce (Dobra lze dosáhnout pouze tehdy, když se vystavíme působení učitele.). 

Na závěr této podkapitoly zmiňme, že, stejně jako Lunyu a Mengzi, používá i kniha 

Xunzi na podporu svých myšlenek často citací z Knihy písní nebo Knihy dokumentů nebo 

jiných tradičních materiálů: 

"( ... ) A proto člověk nebude bez obřadů žít, záležitost nebude bez obřadů dokončena a 

stát nebude bez obřadů mít klid. To je objasněno v Knize písní: 'Jejich obřady a rituály 

jsou přesné, jejich smích a slova, tak jak to má být."' ( ... J 1ÓI:Á~\f;f~f!Jj/f-:l}:, '1i~tf;f~Jilj/f~ 

Jak již bylo řečeno výše, takovéto citace se objevují zejména na konci odstavců. 

(Knoblock (1), s. 127) 

Výrazové prostředky 

Souvislosti s Lunyu a s Mengzi jsme mluvili o paralelismu. Ale je to v knize Xunzi, kde 

paralelismus dosahuje svého vrcholu: 
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"Je odvaha vysokého druhu, je odvaha prostředního druhu, je odvaha nízkého druhu. 

Když v podnebesí převládne prostřednost, odvážit se být přímý; když převládne cesta 

dávných králů, odvážit se uskutečnit své ideály; ve vysokém postavení se nechovat jako 

vládci v době chaosu; v nízkém postavení se nechovat jako lid v době chaosu; kde je 

přítomná lidskost, tam není chudoby, kde se ztratí lidskost, tam není bohatství, když 

tomu v podnebesí rozumí, tak chtít s podnebesím sdílet strasti a radosti; když tomu v 

podnebesí nerozumí, tak stát vznešeně sám mezi nebem a zemí a nenechat se 

zastrašit: To je odvaha vysokého druhu( ... )" Cú I~!Ji~, ffrj 1 ljj~-, 11· F~1'í-o * F14. 
'i', ~)u'(Jl:~: )L; Lúili, ~~hlL,~·~: 1>1~{JťiJ~I~Ltll:Z.lL -r·/f~1f).lf~l1iLill.Ltť;: LZJY? 
id!lf;tr~:;, 1-.z.JvrJ':J!lr,·,,;n't: A. ,,.t11z. ~!%kYiLk r-1,1J?;=~z: J\: r-·.,;y~~rJ:L, ~~HlP~~ 

~~!:Jdfu.L!IiJJ(JJ/f~l~: ){ i·.'J} llio (. .. ) Xunzi XXIII.?) 

Výše byla zmíněna rétorická antiteze jako jeden z druhů textů v rámci knihy Xunzi, 

odstavec XXIII.? je příkladem takové antiteze. Vidíme, že tato pasáž probíhá takřka úplně 

v paralelních frázích. Nejprve jsou za sebe kladeny tři paralelní koncepty: odvaha 

vysokého druhu, prostředního druhu a nízkého druhu. Tím je uvedeno základní tvrzení. 
Poté se popisuje odvaha vysokého druhu a celý ten popis spočívá na paralelních dvojicích 

frází. Tyto fráze nemusí mít vždy úplně stejný rytmus a gramatickou výstavbu (i když 

většina z nich má), avšak jsou velice těsně významově spjaty. A to tak, že stojí navzájem v 

opozici. Paralelních fráze se skládají ze dvou částí, z nichž v první stojí výrazná kontrastní 

slova: prostřednost- cesta ({{ 11 1--Úili), nízké- vysoké (nahoře- dole, ~-.--1-\ být 

přítomný- ztratit se (fl:--1':). Pouze poslední věta, "To je odvaha vysokého druhu.", 

není s žádnou další větou v předchozí pasáži paralelní. Avšak odstavec tímto nekončí, 

pokračuje dál, a podobně jako odvahu vysokého druhu popisuje i odvahu prostředního 

druhu a odvahu nízkého druhu. A tyto odstavce končí opět paralelními větami "To je 

odvaha prostředního druhu." (Ji: 'i' 0} lli) a "To je odvaha nízkého druhu" (Jt F ~ ill). Takto 

jsou paralelní nejen po sobě jdoucí věty, ale celé dlouhé pasáže textu. Paralelismus je 

nejmarkantnějším výrazovým prostředkem v knize Xunzi. Většina argumentace, 

dokazování myšlenek, jejich rozvíjení a prohlubování probíhá v paralelních vyjádřeních. A 

často jde právě o to, že paralelní vyjadřování umožňuje srovnat dva koncepty, jednoho se 

zastat, druhý odvrhnout. (Například v odstavci XXIII.1 b, kde je srovnáván ušlechtilý muž 

následující uměle vytvořené a dobré a malý člověk následující přirozené a špatné, viz 

výše) Viděli jsme nakonec i na příkladu kapitoly XXIII, že základní myšlenka je vyslovena v 

paralelní formě: přirozenost= špatné a uměle vytvořené = dobré; a že celá kapitola pak s 

touto paralelní a kontrastní dvojicí neustále pracuje. 

Uveďme si další příklad: 

"Ušlechtilý muž řekl: ,S učením nelze přestat.' Modrá se získává z indiga, ale je 

modřejší než indigo. Led se tvoří z vody, ale je chladnější než voda. Dřevo rovné podle 

olovnice může být ohnuto do tvaru kola tak, že jeho zakřivení bude odpovídat kružítku, 

a i když se dá vyschnout na slunce, už se znovu nenarovná, protože ho takovým 

udělalo ohýbání. A tak když dřevo projde pod olovnicí, bude rovné, a když kov projde 

pod brouskem, bude ostrý. A urozený muž, když si rozšiřuje vzdělání, každý den 

opakovaně zkoumá sám sebe, až je jeho rozum bystrý a jeho skutky uměřené." (AJf· 
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Toto je typický příklad přirovnání v knize Xunzi. Vidíme, že přirovnání (zde je jich hned 

několik), jsou opět paralelní. Dalo by se nakonec předpokládat, že když je celá kniha 

výrazně paralelní, budou paralelní i přirovnání. Podobná přirovnání jsme viděli i v kapitole 

XXIII (Mluvilo se o lidské přirozenosti, která musí být formována stejně, jako musí být 

dřevo formováno v lisu.) a stejně paralelní je i většina dalších přirovnání, příkladů, obrazů 

a ilustrací v Xunzi. Někdy se vyskytne i přímé přirovnání, které se paralelismu částečně 

vymyká: "Neuskutečňovat doporučení Knihy obřadů a řídit se jen podle Knihy písní a 

Knihy dokumentů, to je jako prstem měřit hloubku Žluté řeky, halapartnou mlátit proso 

nebo jíst z hrnce šídlem -takhle toho ne lze dosáhnout." C1~ilim;;~, !J,~}J'l!j:,t~.L. ~$fž3~ 

tJ, H11J!IJ M ill, ~:;_ X; f d;: ill, U ~fl~ ft ·,:':r ill, + 11H:J- {U .L '}:~o Xunzi 1.11), avšak taková jsou 

spíše výjimkou. 

Celková charakteristika 

V knize Xunzi máme první dílo školy ru, o kterém můžeme říci, že bylo skutečně napsáno 

svým předpokládaným autorem. (Encyclopedia, s. 722) Poprvé to není už jen sbírka 

delších či kratších úseků textu poskládaných dohromady podle různých víceméně 

nahodilých pravidel, jak tomu bylo v případě Lunyu a Mengzi. Zde máme kapitoly (nebo 

v některých případech části kapitol), jejichž většina se zabývá uceleně určitým tématem a 

rozvíjí ho promyšleným, uspořádaným a logickým způsobem. Někteří autoři v této 

souvislosti mluví o tom, že kniha Xunzi je sbírkou esejů. (Viz například Encyclopedia, s. 

721) Na rozdíl od Lunyu a Mengzi obsahuje Xunzi málo anekdot a téměř žádné dialogy, 

styl knihy je mnohem více "uvědoměle literární" než tomu bylo v Lunyu a Mengzi. (Watson, 

s. 133) Dialogy a výroky v Lunyu a Mengzi mohou být považovány za záznamy skutečné 

řeči, působí mnohdy spontánně, Xunzi má však jasně psanou, literární formu. Xunzi 

skládá věty a celé úseky textu do symetrických, paralelních konstrukcí a někdy může styl 

knihy svým stálým opakováním podobných konstrukcí a omíláním podobných argumentů 

působit až jednotvárně a nezáživně. Mnohé pasáže Xunzi (jako třeba kapitola o lidské 

přirozenosti) patří však mezi nejjasnější, nejelegantnější a nejpádnější texty rané čínské 

filosofické prózy (Watson, s. 134) 

Kniha Xunzi nám nedává nahlédnout do života mistra a nepřekvapí nás neotřelými 

metaforami a anekdotami. Avšak její přínos spočívá v tom, že nám představuje 

systematicky a velice zevrubně svůj myšlenkový systém, dokazuje ho velkým množstvím 

logických argumentů a obhajuje ho proti jiným učením v kontextu filosofického jazyka své 

doby. V případě Xunzi nemusíme hledat v různých zlomcích roztroušených po celé knize, 

abychom si udělali obrázek o tom, co nám filosof chtěl o tom či onom tématu sdělit, v knize 

Xunzi nám stačí najít kapitolu s příslušným názvem a přečíst si o tématu ucelené 

pojednání. 
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111. Shrnutí a závěr 

V průběhu této práce byly ukázány základní rozdíly mezi texty knih Lunyu, Mengzi a Xunzi 

co do jejich způsobu argumentace a použitých výrazových prostředků. Viděli jsme, že 

Lunyu je sbírka krátkých výroků, jednoduchých dialogů a odpovědí na otázky; že Mengzi 

je souborem kratších i delších dialogů, anekdot a mistrových hovorů o různých tématech, 

ze kterých je jasně vidět mistrův pohled na svět; a že Xunzi je knihou obsahující věcná 

pojednání, která dohromady tvoří ucelený filosofický systém. Viděli jsme také, že v Lunyu 

nejsou myšlenky vesměs nijak dokázány, jedná se pouze o intuitivně vyřčené výroky; že 
~\"-'' 

Mencius dokládá své názory barvitými příměry a příklady, ale že jeho argumenty nejsou 

vždy logicky přesvědčivé; a že Xunzi své myšlenky obrací ze všech stran a tříbí do 

dokonalosti tak, aby byly opevněné proti jakémukoliv útoku filosofických rivalů. Jak si však 

můžeme zdůvodnit tyto rozdíly mezi texty? 

Úvod k této práci nám přiblížil okolnosti utváření jednotlivých textů. Tyto texty nejsou 

dílem pouze jednoho člověka, v průběhu času byly předávány, upravovány, mnohdy 

poškozeny a jejich dnešní podoba vznikla pod rukami editorů dynastie Han. Jsou tedy 

rozdíly mezi nimi vysvětlitelné tím, jak byly přechovávány, jestli byly myšlenky v nich 

obsažené sepsány samotným mistrem, jeho žáky nebo žáky jeho žáků a jak byly 

editovány za dynastie Han? Do jisté míry se tyto věci jistě na podobě textů podepsaly, 

zamysleme se však spíše nad tím, co je hlavním obsahem učení Konfucia, Mencia a 

Xunzia, co je jejich nejdůležitějším tématem, k čemu jejich učení směřuje a jak se toto 

mohlo promítnout do charakteru textů. 

Konfucius se narodil v době Chunqiu, kdy se svět rychle propadal do zmatků a válek. 

Avšak existoval zde ještě alespoň formálně řád mezi jednotlivými státy, které stále 

uznávaly autoritu zhouského krále. Tento řád existoval pouze formálně, byl zbavený své 

podstaty, byl pouze připomínkou starých dobrých časů. A Konfucius se snažil v této 

zmatené době starý řád (nebo svou představu o něm) obnovit, avšak ne jako soubor 

formálních pravidel, nýbrž se snažil naplnit obřady opět jejich původní podstatou, aby se 

staly výrazem opravdových lidských citů. Proto klade na první místo lidskost a obřady až 

na druhé místo (Lunyu 111.8). Ezra Pound chápe Lunyu jako sbírku definic (Pound, s. 

837) různých pojmů. A skutečně, výroky obsažené v Lunyu konvergují k definicím určitých 

pojmů, jako je lidskost, ušlechtilý muž nebo synovská oddanost a nastiňují nám, jak by se 

člověk měl chovat v určitých situacích. Avšak ve světle výše řečeného má své 

opodstatnění to, že nám nemůžou nabídnout konkrétní definice a recepty chování 

podpořené logickým důkazem. Posluchač nebo čtenář může být naveden určitým směrem, 

ale v konečné fázi musí být na něm, aby na základě mistrových podnětů našel sám 

podstatu lidskosti a vtělil ji do obřadů, protože kdyby mu bylo přesně sděleno, jak se má 

chovat, bylo by jeho chování zase jen pouhou formalitou. 
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Mencius žil v období Válčících stťitů, kdy i zbytky starého řádu již neexistovaly. Mencius 

kolem sebe vidí války a ničení a utrpení lidí a ptá se, jak by tomu bylo možné zamezit. 

Odpověď zní, že vládou pomocí lidskosti. Lidská přirozenost je podle Mencia dobrá, ale je 

nutné ji pěstovat a odstavit ji od špatných vlivů, aby se mohla plně rozvinout do lidskosti. 

Proto se tedy snaží zaujmout co nejvíce panovníky své doby, strhnout na sebe pozornost 

barvitými příměry a provokacemi, tak aby na ně získal co největší vliv a dopomohl jim 

rozvinout počátky dobra v jejich přirozenosti. A zároveň se musí zbavit negativních vlivů 

svých oponentů. Důležité však není systematicky a přesně logicky argumentovat. Jde 

hlavně o to, přelstít svého oponenta a odstavit ho. Kniha Mengzi je na rozdíl od Lunyu 

velice konkrétní. To, co bylo v Lunyu naznačeno se Mengzi snaží přesně popsat. To má 

rovněž své opodstatnění. Obřady nejsou formální pravidla, která by se musela naplňovat 

přirozenými lidskými city. Obřady jsou prodloužením lidské přirozenosti. Je naopak 

potřeba přesně vědět, jak lidskou přirozenost pěstovat, a proto Mencius poskytuje 

konkrétní návody chování a definice pojmů. 

U Xunzia jsou obřady něčím umělým, vnějším lidské přirozenosti. Veškeré dobro 

pochází z toho, co je uměle vytvořené. V knize Xunzi se často vyskytuje slovo chaos (i~L). 

Chaos je špatný a vzniká, když lidé následují podněty své přirozenosti. A chaosu lze 

zabránit jedině obřady, lidské chování je potřeba co nejvíce zritualizovat, zamezit jeho 

přirozenému běhu, pak teprve může být společnost dobře uspořádána. Kniha Xunzi se 

proto snaží co nejsystematičtěji vytvořit ideální vzorce lidského chování, co nejdůkladněji 

je obhájit a propracovat do co nejmenších detailů. Jen na takovém pevném základě může 

spočívat harmonická společnost. A tak zatímco text Mengzi je přirozený a spontánní, text 

Xunzi je psaný vyváženými a symetrickými větami svázanými uměle vytvořenými pravidly. 

V úvodu k této práci bylo použito slova vývoj: Jakým vývojem prošly tyto texty v historické 

perspektivě? Výše bylo nastíněno, že na charakter jednotlivých textů mohly mít vliv jak 

okolnosti jejich vzniku, tak charakter učení jednotlivých filosofů. Pokud bychom přijali 

předpoklad, že ve filosofii školy ru došlo k posunu v chápání lidské přirozenosti a obřadů 

na linii Konfucius - Mencius - Xunzi, mohli bychom mluvit snad i o vývoji argumentace od 

intuitivně vyřčených aforismů přes vypointované dialogy až k formálnímu eseji tak, jak si to 

vyžadovala potřeba vyjádřit určité filosofické myšlenky. Avšak pouhý rozbor tří textů bez 

zasazení do širšího kontextu nám neposkytuje dostatek důkazů, abychom k takovým 

závěrům došli. 

Viděli jsme také, že jeden z hlavních rozdílů mezi texty Lunyu a Mengzi a textem Xunzi 

spočívá v tom, že zatímco Lunyu a Mengzi jsou zápisem živé řeči a dalo by se 

předpokládat, že základem jsou skutečné rozhovory, které byly teprve poté zaznamenány, 

texty, ze kterých se skládá kniha Xunzi, jsou už od začátku koncipovány jako psaná díla a 

také pracují s metodami argumentace, které odpovídají lépe požadavkům psaného textu. 

Lze tedy říci, že jednou z charakteristik vývoje argumentace školy ru je to, že zde dochází 

k posunu od argumentace, jejíž charakter je především orální (a je pouze v našem 

případě zaznamenána písemně), k argumentaci, která se vyznačuje vědomě psaným 

charakterem? Stejně jako v předchozím případě nám pouhé tři texty neumožňují dojít 
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k takovému závěru. Je to příliš malý vzorek. Abychom mohli říci, že v historické 

perspektivě ranější texty využívaly postupů vlastní mluvenému jazyku a pozdější texty 

postupů vlastní jazyku psanému, by si žádalo prozkoumat mnohem větší množství 
filosofických textů dané doby. 

Úhrnem vzato, k tomu abychom usoudili, jestli mezi texty Lunyu, Mengzi a Xunzi došlo , 

k nějakému zákonitému vývoji argumentace, nebo zdali je charakter textů jen dílem souhry 
okolností, by bylo třeba mnohem zevrubnějšího bádání. 
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