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Anotace 

 

Práce sleduje vývoj představ o liškách-kouzelnicích v čínském folkloru a literatuře do 

17. století. Hlavní část je zaměřena na výraznou spisovatelskou osobnost 17. století Pu 

Songlinga a jeho zpracování liščí tematiky ve sbírce povídek Liaozhai zhiyi. Všímá si 

zejména různých způsobů, jakými liščí svět odráží nedostatky lidského světa, a umožňuje tak 

autorovi vytvářet satiru na dobovou čínskou společnost. 

 

Klíčová slova: liška-kouzelnice, liščí démon, čínský folklor, Pu Songling, chuanqi, 

Liaozhai zhiyi. 

 

 

Annotation 

 

The thesis follows the development of fox fairy concept in Chinese folklore and 

literature up to the 17th century. The main part focuses on the prominent 17th century literary 

figure Pu Songling and his employment of the fox fairy motives in the short story collection 

Liaozhai zhiyi. It points out the manifold ways, by which the fox world reflects the 

shortcomings of the human world, thus enabling the author to create a satire of contemporary 

Chinese society. 

 

Key words: fox fairy, fox demon, Chinese folklore, Pu Songling, chuanqi, Liaozhai 

zhiyi.  

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


6 

 

Obsah 

 

Úvod 

1. Liška v čínských lidových představách 

1.1. Když se řekne „liška“  

1.2. Specifika čínského folkloru 

1.3. Liška v lidových představách 

2. Obraz lišky v čínské literatuře 

2.1. Literární žánry zhiguai 志怪 a chuanqi 傳奇 

2.2. Polidštění démona: liška v literatuře do 17. století 

3. Sbírka Liaozhai zhiyi 聊齋誌異 a její autor 

3.1. 17. století: doba satirických románů 

3.2. Pu Songling 

3.3. Liaozhai zhiyi 

4. Lišky v Liaozhai 

4.1. Kde lišky bydlí 

4.2. Zvláštní schopnosti lišek 

4.3. Čeho se lišky bojí a co jim působí potíže 

4.4. Typy vztahů mezi liškami a lidmi 

4.4.1. Vztah žena a lišák 

4.4.2. Vztah žena a liška 

4.4.3. Vztah muž a lišák 

4.4.4. Vztah muž a liška 

4.5. Liška a společnost 

4.5.1. Strážkyně konfuciánských mravů 

4.5.2. Lišky – pomocnice 

4.5.3. Trestající a mstící se lišky 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


7 

 

4.5.4. Zlé lišky 

5. Pu Songlingův liščí svět 

5.1. Liaozhai zhiyi – syntéza folkloru a literární tradice 

5.2. Proč se lišky smějí? 

5.3. V království křívých zrcadel 

Závěr 

Seznam pramenů a sekundární literatury 

Příloha: Seznam povídek z Liaozhai zhiyi s liščími motivy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


8 

 

Úvod 

 

Pohádkovou lišku není třeba českým čtenářům představovat; všichni jistě znají 

hrdinku příběhů, v nichž chytrost vítězí nad hrubou silou. Všude na světě, kde žijí lišky, se 

vyprávějí i příběhy o chytrém tvorovi, který si svým umem poradí s jakoukoliv situací, 

vyvázne z nejrůznějších nebezpečí, ačkoliv občas za cenu svého huňatého ocasu. Liška se 

ovšem také stala symbolem vychytralosti až prolhanosti a svým způsobem bezohlednosti vůči 

bližnímu svému. Nikde se však liška natolik nezapsala do lidského povědomí jako na Dálném 

Východě. Vedle bystrého umu zde získala i schopnost proměňovat se v krásnou dívku či 

mladíka, studovat klasické knihy, tréninkem zdokonalovat svou vnitřní energii qi 氣 a po 

tisíci letech i právo na zápis do seznamu nesmrtelných.  

  Liška byla v Číně odnepaměti ambivalentním tvorem, s nímž není dobré se spolčovat, 

ale také není dobré poštvat ho proti sobě. Od dob Šesti dynastií (220 – 589) začíná liška 

vyvolávat erotické konotace. Během dalšího vývoje se obraz lišky v povídkách postupně 

proměňuje od nebezpečného démona přes femme fatale až po ztělesnění ideální partnerky. 

Určité skryté nebezpečí však vždy číhá v pozadí. S úpadkem tradičních čínských literárních 

žánrů liška z literatury mizí. Jakým způsobem se obraz osudové ženy promítá do čínské 

literatury 20. století a zda se v něm projevují představy o liškách, leží již mimo rozsah této 

práce1.  

Největší slávu si v Číně vydobyly liščí víly z pera – či spíše štětce – Pu Songlinga2, 

vzdělance, který žil v druhé polovině 17. století. Jeho liščí hrdinky ve sbírce povídek Liaozhai 

zhiyi představují syntézu a zároveň vyvrcholení folklorních i literárních tradic. Staly se 

dokonce tak proslulými, že když se řekne Liaozhai, vybaví si čínský čtenář v první řadě lišky 

a duchy. Pu Songling pojal liščí téma opravdu velkoryse: v 91 povídkách, v nichž lze narazit 
                                                        
1 Stručně se tomuto tématu věnuje Y. Monschein v závěrečné části své dizertace. Viz: MONSCHEIN, Y., Der 
Zauber der Fuchsfee. Entstehung und Wandel eines „Femme-fatale“-Motivs in der chinesischen Literatur, Haag 
und Herchen, Frankfurt/Main 1988, s. 328 – 356. 
2 Při přepisu čínských znaků do latinky používám oficiální čínskou formu transkripce pinyin, Pro srovnání 
s českou transkripcí viz: TŘÍSKOVÁ, H. (ed.), Transkripce čínštiny. Tabulky a návody, Česko-čínská společnost, 
Praha 1999. 
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na zmínku o lišce, potká čtenář vedle sličných liščích krasavic i zlomyslné šprýmařky, 

záludné lišáky-záletníky, ale i důstojné staré pány, již se dokonale vyznají v klasických 

spisech. Jejich společným rysem je vyvázanost z lidských společenských konvencí a 

následování vyššího morálního řádu. Tato pozice jim umožňuje zaujímat ironický pohled na 

svět lidí3.  

 

V práci Liška-kouzelnice ve zpracování v povídce v klasickém jazyce dynastie Čching 

(Fox Fairy in the Qing Dynasty Classical Story) se zaměřuji na liščí svět, který vytvořil Pu 

Songling v Liaozhai zhiyi. Úvodní kapitoly pojednávají o obrazu liščího démona, který se 

v průběhu staletí vytvořil v čínských lidových představách, až do podoby, v níž pronikal do 

literárního zpracování. Stručně se zmiňuji o specifikách metod zaznamenávání čínského 

folkloru v minulosti a ve 20. století. Až téměř do 20. století je zdrojem folklorních představ 

krásná literatura, zejména povídky a anekdoty v klasickém jazyce. Poté, převážně na základě 

sekundární literatury, podávám základní charakteristiky čínských povídek v klasickém jazyce 

a popisuji vývoj liščího tématu v literatuře od nejstarších dob až po konec 17. století. V této 

souvislosti bude řeč i o základních rysech žánrů záznamů o neobyčejném zhiguai a příběhů o 

neobyčejném chuanqi, což jsou jinými slovy povídky 4  v klasickém jazyce s tematikou 

neobyčejného. Několika slovy se zmíním o specifikách čínského vnímání fantastična a 

fikčního narativu. Na závěr kompilační části bude řeč také o době, v níž žil a tvořil Pu 

Songling. 

Jádro práce tvoří čtvrtá kapitola, v níž uvádím podrobný výčet vztahů, které 

v povídkách lišky s lidmi vytvářely. Zkouším přitom najít styčné body s folklorní tradicí či 

případné odlišnosti. Text je doplněn překlady z čínštiny. V poslední kapitole se zamýšlím nad 

některými charakteristickými črtami liščího světa v Liaozhai. Největší pozornost je věnována 

                                                        
3 Téměř úplný seznam povídek, v nichž je zmínka o lišce, viz: WANG Fenling: Guihu fengqing. „Liaozhai 
zhiyi“ yu minsu wenhua, Heilongjiang renmin chubanshe, Harbin 2003; 汪玢玲: 鬼狐風情.•聊齋誌異•與民俗

文化，黑龍江人民出版社，哈爾濱 2003, s. 219 - 220. Wang Fenling napočítala jen 82 povídek. 
4 Český výraz „povídka“ nevystihuje přesně povahu těchto záznamů. Mnohé z nich byly mnohem kratší, než by 
západní čtenář očekával. Někdy se překládají také jako anekdoty. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


10 

 

liščímu smíchu, v samotném závěru se tento motiv snažím zařadit do obecnější teorie 

smíchové a karnevalové kultury podle Michaila Bachtina.  

Při překladech jsem pracovala s vydáním Liaozhai, které editoval Zhu Qikai朱其鎧 a 

které vyšlo ve třech svazcích v roce 1992 v Pekingu v nakladatelství Renmin wenxue 

chubanshe5. Při práci mi nesmírně pomohly vynikající překlady ruského sinologa Vasilije 

Aleksejeva, které vyšly souhrnně v Petrohradu v roce 2000 pod názvem Strannyje istorii iz 

kabineta neudačnika. Český překlad reprezentativního výboru povídek z Liaozhai pořídil 

Jaroslav Průšek. Výbor byl publikován pod názvem Zkazky o šesteru cest osudu, poslední 

vydání je z roku 2004 v Praze6.  

Jaroslav Průšek je také nejvýznamnějším představitelem české sinologie, jenž se 

zabýval jak čínským folklorem, tak osobností Pu Songlinga. Nejrelevantnější pro tuto práci 

byly jeho statě Liao-chai chih-yi by P´u Sung-ling a P´u Sung-ling and His Work7.  

  

Několik slov je třeba říci i o zdrojích lidových představ v Číně. Ačkoliv jsou lišky 

schopné proměny v člověka stálou a typickou součástí čínského folkloru, na rozdíl od našeho 

prostředí se vůbec nevyskytují v pohádkách8, a to ani v tzv. kouzelné pohádce9 ani ve zvířecí 

pohádce10. Není mi známo, že by se lišky objevovaly v čínských lidových písních, hádankách 

a dalších žánrech lidové slovesnosti. Na druhou stranu, není to až natolik překvapivé, když se 

                                                        
5 PU Songling, Liaozhai zhiyi : quanben xinzhu. Shang, zhong, xia (ce) 蒲松齡: 聊齋誌異 ：全本新著。上，

中，下（冊）, Renmin wenxue chubanshe, Beijing 1992.  
6 Vyčerpávající přehled překladů Liaozhai do východoasijských a západních jazyků, včetně některých vydání 
čínských, sestavil Hartmut Walravens. Viz: WALRAVENS, H., Bibliographie der Liao-chai chih-yi 聊齋誌異 
Übersetzungen. In: Der Fuchs in Kultur, Religion und Folklore Zentral- und Ostasiens, 2. díl, Harrassowitz, 
Wiesbaden 2002, s. 33 - 135. 
7 Obě vyšly nejdřív časopisecky, později společně ve sborníku statí Chinese History and Literature, Academia, 
Praha 1970.  
8 EBERHARD, W., Die chinesische Novelle des 17. – 19. Jahrhunderts. Eine soziologische Untersuchung, 
Artibus Asiae, Ascona 1948, s. XI; PRŮŠEK, J., Zkazky o šesteru cest osudu, Státní nakladatelství krásné 
litertury, hudby a umění, Praha 1955, s. 263. Na tento motiv jsem narazila jedině v pohádkách Dunganů, což je 
nečínské etnikum, které z území Číny přesídlilo do dnešního Uzbekistánu. Zřejmě jde o kontaminaci z vysoké 
literatury. Viz pohádky O zemi lišek a O kouzlech bílé lišky in: HRDLIČKOVÁ, V., Kouzelná tykev, Praha 1981, 
s. 43 – 48 a s. 179 – 189.    
9 Kouzelná pohádka: „Syžety se odvozují z archaických rodových mýtů a obřadů iniciace, spojených s bolestnou 
zkouškou odolnosti, s představou dočasné symbolické smrti, styku s duchy a znovuzrození“. Encyklopedie 
literárních žánrů, Paseka, Praha – Litomyšl 2004, s. 473.  
10 „Ve zvířecích pohádkách, mnohdy mravoučných, vystupují jako protagonisté zvířata, která jinak plní jen 
pomocné role. Zvířecí pohádky přecházejí v bajky, vyznačují se alegoričností a moralitou.“ Tamtéž, s. 473. 
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uváží, že čínský rolník nepokládal liščího démona za natolik významného, aby se o něm 

zvlášť zmiňoval11.  

Zmínky o liškách se ovšem objevovaly v jiných žánrech, převážně v psané literatuře, 

která kvůli specifickému způsobu dochování čínského folkloru slouží badatelům jako zdroj 

informací o lidových představách nejen o liškách. Řeč je o kratších či delších záznamech 

prozaického charakteru, ať už jde o historiografickou prózu (Shiji, Shuowen jiezi) či o 

záznamy a povídky blížící se fikci, např. Soushenji. Významným zdrojem povídek o 

neobyčejných jevech je sungská kompilace Taiping guangji. Výbor z těchto památek 

dotýkající se čínského folkloru si západní čtenář může přečíst v překladu do angličtiny od 

Jana de Groota v jeho monumentální šestisvazkové publikaci The Religious System of China12. 

O liškách se píše především ve IV. a V. svazku v oddílech The Soul in Philosophy and Folk-

Conception (kapitola On Zoanthropy) a Demonology (kapitola On Animal-Demons), částečně 

také v VI. svazku v oddílu The War against Spectres (kapitola The War against Animal-

Demons). Z ústních zdrojů jsou k dispozici osobní svědectví sesbíraná hlavně v první 

polovině 20. st.13. Určité informace o liščím kultu lze sbírat na území Číny i dnes14.  

Pokud je mi známo, o liščí tradici v Číně byly zatím publikovány tři rozsáhlejší 

monografie v západních jazycích. První je dizertační práce Ylvy Monschein Der Zauber der 

Fuchsfee z roku 198815. Její autorka na základě velmi podrobné analýzy čínských pramenů od 

nejstarších dob až téměř po současnost zkoumá vznik a vývoj dvou obrazů, které se sjednotily 

v postavě lišky – osudová žena-svůdnice („femme-fatale“) a dobrotivá kurtizána obětující se 

ve prospěch muže. Monografie Feixiao Kang The Cult of the Fox16 z roku 2006 je zaměřena 

jiným směrem. Všímá si téměř výlučně lidového kultu liščího božstva na severovýchodě Číny 

                                                        
11 Zde vycházím z tvrzení, jež zaznamenala Xiaofei Kang při svém terénním výzkumu v Shaanxi v 90. letech 
minulého století. O ambivalentním přístupu k liščímu démonovi nebo duchovi, kdy byl na jedné straně držen ve 
velké vážnosti a na straně druhé pokládán za okrajový jev, bude řeč později. KANG, Xiaofei, The Cult of the 
Fox. Power, Gender and Popular Religion in Late Imperial China, New York 2006, s. 152.  
12 GROOT, J. J. M. de: The Religious System of China, Brill, Leiden 1892 – 1910. 
13 S tímto typem zdroje pracují částečně A. Krappe a T. Johnson.  
14 V 90. letech provedla terénní výzkum v provincii Shaanxi Xiaofei Kang. KANG, Xiaofei: The Cult of the Fox. 
Power, Gender and Popular Religion in Late Imperial China, Columbia University Press, New York 2006.  
15 MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee. Entstehung und Wandel eines „Femme-fatale“-Motivs in der 
chinesischen Literatur, Haag und Herchen, Frankfurt/Main 1988.  
16 Viz pozn. 13. 
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a způsobu, jak byla jeho prostřednictvím distribuována moc mezi pohlavími. Poslední 

monografie, Alien Kind: Foxes and Late Imperial Chinese Narrative od Ranii Huntington, 

která vyšla v roce 2003, shrnuje všechny významy, které měla liška v čínské literatuře od 17. 

století do pádu císařství. V současné době se řadí k nejúplnějším a nejautoritativnějším dílům, 

která byla k danému tématu publikována. 

Dílem Pu Songlinga se dlouhodobě zabývá Judith Zeitlin17. Významným podílem ke 

studiu Liaozhai přispěli již zmiňovaný Vasilij Aleksejev18 a Olga Fišman19. Ostatní relevantní 

studie byly uveřejněny formou článků buďto ve sbornících nebo v odborných časopisech, 

z nichž nejbohatším zdrojem pro tuto práci je časopis Asian Ethnology (dřívější Asian 

Folklore Studies), který vydává Nanzan University. K nejčastěji citovaným badatelům 

v souvistlosti s liškami na Dálném východě se řadí Alexander Krappe20, T. W. Johnson21 a Li 

Wei-tsu22.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 ZEITLIN, J., Historian of the Strange, Stanford University Press, Stanford, California 1993; T ý ž: The 
Phantom Heroine, University of Hawaii Press, Honolulu 2007. 
18 Viz statě V. Aleksejeva Tragedia konfucianskoj ličnosti i mandarinskoj ideologii v novellach Ljao Čžaja a 
K istorii demokratizacii kitajskoj starinnoj literatury. O novellach Ljao Čžaja in: PU Sun-lin: Strannyje istorii iz 
kabineta neudačnika (Ljao Čžaj čži i), Peterburgskoje vostokovedenije, Sankt-Peterburg 2000.  
19 FIŠMAN, O., Tri kitajskich novellista XVII – XVIII vv. Pu Sunlin, Czi Jun´, Juan´ Mej, Nauka, Moskva 1980. 
20 KRAPPE, A. H., Far Eastern Fox Lore, California Folklore Quarterly 3/2, 1944, s. 124 – 147. 
21 JOHNSON, T. W., Far Eastern Fox Lore, Asian Folklore Studies 33/1, 1974, s. 35 – 68. 
22 LI Wei-tsu, On the Cult of the Four Sacred Animals (四大門) in the Neighbourhood of Peking, Folklore 
Studies 7, 1948, s. 1-94. 
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1. Liška v čínských lidových představách 

 

1.1. Když se řekne „liška“ 

 

Zcela na úvod chci uvést přehled slov, kterými bývá liška v Číně označovaná. Liška 

jako biologický druh se čínsky řekne huli 狐狸. Liška ovšem nikdy není „jenom“ zvíře – 

hranice mezi liškou obyčejnou a liškou obdařenou nadpřirozenými schopnostmi je velmi 

nezřetelná a lze předpokládat, že v tradičních představách takováto hranice ani neexistovala. 

Každá liška měla potenciál stát se magickým tvorem.  

Slovo huli lze proto do jisté míry volně zaměňovat s výrazy huli jing 狐狸精, huyao 

狐妖, humei 狐媚 nebo huxian 狐仙23. V povídkách psaných klasickým jazykem se čtenář 

nejčastěji setkává s jediným znakem – hu 狐. Všechny nesou určitý hanlivý nádech, ačkoliv 

huxian vyjadřuje i úctu, kterou lišky vzbuzovaly. Překládat jej lze jako „liščí duch“ nebo 

„liščí božstvo“, v angličtině se pro huxian používají výrazy „fox spirit“, „fox fairy“ či „fox-

immortal“24. Aleksejev používá spojení „svjataja“ nebo „bessmertnaja lisa“. Označení huxian 

také mohlo vyjadřovat snahu mluvčího neurazit lišku, když o ní mluvil, a tak se vyhnout její 

pomstě.  

                                                        
23 Jsou, samozřejmě, i další výrazy, například huguai 狐怪, hugui 狐鬼 nebo hushen 狐神, tady ale zmiňuji jen 
ty nejpoužívanější.  
24 Výraz huxian se objevuje poměrně pozdě, až za dynastie Ming. Mezi prvními, kdo ho pravidelněji používá, je 
i Pu Songling, ačkoliv ne přímo v textech povídek, jako spíš ve svých komentářích k nim. HUNTINGTON, R.: 
Alien Kind: Foxes and Late Imperial Chinese Narrative, Harvard University Press, Cambridge MA 2004, s. 134f.  
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Slovo xian také do jisté míry mohlo evokovat ženské božstvo. Námět úsilí o setkání 

s ženským božstvem má v Číně tradici již od dob básníka Qu Yuana25. Později, za dynastie 

Tang, jsou k božstvům xian přirovnávány krásné kurtizány a sexuálně aktivní taoistické 

mnišky, a setkání s nesmrtelnými vílami se stává alegorií pro setkání s obyvatelkami 

květinových dvorů26. Tuto ambivalenci významu, který implikuje jak nesmrtelnou bohyni, tak 

ženu pro potěšení z nejnižších společenských vrstev, zdědil i výraz huxian27.   

Huyao i humei lze přeložit doslova jako „liščí démon“, v angličtině pak jsou výrazy 

jako „fox spectre“ nebo „fox demon“, v ruštině „lisij demon“ nebo širší pojem „lisje 

navaždenije“. Yao i mei vyjadřují v čínštině v zásadě zlého ducha nepřátelského člověku, také 

jsou to ale výrazy pro speciálně ty zlé duchy (dalo by se říct i strašidla), kteří získali 

nadpřirozené schopnosti na základě svého vysokého věku. Liška se také počítá k tomuto typu 

bytostí – čím je starší, tím víc se její dovednosti rozšiřují. Další z významů slova yao je zise 

miren de nüzi 姿色迷人 的女子 , „krásná, okouzlující žena“ 28 , což je také jedna 

z nejtypičtějších podob lišky. 

Výraz huli jing je blízký předchozímu výrazu, kromě lišky samotné se stal také 

synonymem pro čarodějku a ženu-vampa obecně. Hanyu da cidian definuje huli jing takto: 狐

仙，狐妖的俗稱. Výraz v sobě nese silnější erotický náboj než huyao a v současné čínštině 

se používá spíše jako nadávka29. V češtině bychom opět mohli použít spojení „liščí démon“, 

ale také „liška-vamp“, „liščí upír“ i „liška-kouzelnice“. Něketré další výrazy související 

s liškou, s nimiž se lze setkat, jsou humi 狐迷, poblouznění liškou, huhuo 狐惑, katastrofa 

způsobená liškou nebo husui 狐綏, nevěrná manželka. 

                                                        
25 Česky viz ČCHÜ Jüan: Z čchuských písní, Praha 2004. Také v době Šesti dynastií byl v Číně mezi učenci 
oblíbený poetický proud „hledání nesmrtelných“ (youxianshi 游仙诗) o úsilí setkat se s nesmrtelnou bytostí. 
26 Tj. nevěstinců.  
27 KANG, Xiaofei, Cult of the Fox, s. 57.  
28 Xinhua cidian, Shangwu yinshu guan, Beijing 2004. 新華詞典，商務印書館，北京 2004.  
29 妖媚迷人的女子（罵人的話）. Xinhua cidian, Beijing 2004. 
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V této práci používám většinu výše uvedených výrazů: liščí démon, liška-kouzelnice, 

liščí božstvo i jednoduše liška. Jelikož ani v čínštině není použití jednotlivých označení lišky 

zřetelně vymezeno, přizpůsobuju dané označení kontextu, v němž se o lišce mluví. 

 

 

1.2. Specifika čínského folkloru 

 

Tradice sbírat a zapisovat folklor je v Číně poměrně mladá. První folkloristé se 

objevují až začátkem 20. století v souvislosti s jedním z požadavků Májového hnutí30, který 

předpokládal reformu čínské společnosti pomocí nové kultury, jež měla hledat své vzory mezi 

lidem. Nová literatura tak měla čerpat obsahově i formálně z lidové slovesnosti. S tou se však 

čínský intelektuál potřeboval teprve seznámit, a proto několik nadšených studentů Pekingské 

univerzity organizovalo „chození k lidu“, které kromě sběru folklorního materiálu mělo za cíl 

i pozvednutí kulturní úrovně vesničanů. Vzhledem k téměř úplné absenci vhodné metodologie 

nelze bohužel texty získané v této době považovat za plnocenný folkloristický materiál31. 

V případě liščího kultu ovšem data sesbíraná začátkem 20. století příliš nepomůžou, 

protože, jak již bylo zmíněno, liška se neobjevovala ani v pohádkách ani v lidových písních a 

místní „pověry“ se tehdy ještě nesbíraly. Ani dnešní folklorista hledající na venkově 

informace o lišce to nemá jednoduché: Xiaofei Kang popisuje, jak nezasvěcený člověk vůbec 

nepozná, že v chrámu uctívají liščí božstvo. Jediný způsob, jak to zjistit, je zeptat se místních, 

a pak záleží jen na jejich ochotě, zda „cizince“ s liškou seznámí. Místo nedůvěry však 

podobné přání vzbuzuje spíš údiv nad tím, že se někdo zajímá o tak periferní jev32. 

                                                        
30 Wusi yundong 五四運動; Hnutí datující svůj vznik 4.5.1919. Původně reakce na předání polostrova Shandong 
do japonských rukou, protesty však pod vedením intelektuálů brzy přerostly v hnutí za celkovou obrodu Číny, 
jež se měla udát hlavně pomocí nové kultury a nové literatury psané v jazyce blízkém hovorové řeči.   
31 Hnutí bylo značně ovlivněno koncepcí ruského „narodnictví“. Získané písně, vyprávění, přísloví, ap. 
uveřejňovali jako přílohu deníku Beijing daxue rikan 北京大學日刊, od prosince 1922 samostatně v týdeníku 
Geyao zhoukan歌謠周刊. HUNG, Chang-tai: Going to the People, Harvard University Press, Cambridge, MA 
1985. 
32 KANG, Xiaofei: The Cult of the Fox, s. 147 – 160. 
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Přímé, neupravené záznamy čínského folkloru v moderním smyslu z doby před rokem 

1911 nejsou k dispozici, což ovšem neznamená, že neexistují záznamy o folkloru. Lze těžit ze 

zmínek v historiografické próze a další literatuře, která nebyla považována za fikci. Také lze 

sbírat zmínky o projevech lidových zvyklostí ve fikčním narativu, ačkoliv na první pohled by 

se mohlo zdát, že bude těžší určit, co je původní, nezkreslená představa a co je dílem autorovy 

fantazie. Jelikož se však i čínská fikce snažila co nejvěrněji zachytit realitu33, lze se domnívat, 

že i většina obyvatel severovýchodní Číny vnímala lišku stejně jako autoři klasických povídek.  

Cenným zdrojem jsou taktéž lékařské příručky, které se v mnohém opírají o staletími 

ověřené diagnostické a léčebné postupy, takže se dá předpokládat, že i příručky z pozdějších 

dob v určité míře odrážejí představy dob minulých. Liška byla totiž jako magické zvíře od 

starověku užívaná v čínské tradiční medicíně, která dokázala zužitkovat všechny části liščího 

těla od srsti až po trus. 

Pokud se folklor chápe jako fenomén vyjadřující obecně lidské představy a potřeby, 

pomůže také srovnání s projevy lidové kultury okolních etnických skupin, zvláště pokud 

v dané oblasti probíhal podobný kulturní vývoj. V tomto ohledu je pro dané téma 

nejdůležitější oblast Japonska. Badatelé se dosud neshodují, zda je kult liščího božstva 

v Japonsku autochtonního původu, nebo zda byl importován z Číny. V každém případě se kult 

lišky v Japonsku vyvíjel poněkud jiným směrem než v Číně. Dlouhou dobu tady sehrával 

důležitou roli a v některých oblastech života ji sehrává i dnes.  

V neposlední řadě se určitá představa o významu lišky v Číně dá vytvořit i z toho, 

jakou pověst má tento tvor v Číně v dnešní době. Nutno říct, že ne právě lichotivou, jelikož 

slovem liška se označuje žena, která úmyslně svádí muže a odvádí je od zákonné manželky a 

od rodiny. Na mnoha místech severovýchodní Číny, zejména v provinciích Shanxi, Shaanxi a 

                                                        
33 Diskuse o tom, zda se vůbec dá v případě staré čínské literatury mluvit o fikci nebo zda ji jako takovou 
přijímali současníci, je nad rámec této práce, proto se do ní nebudu pouštět detailněji. Základní přehled vývoje 
fikce v čínské literatuře viz: MA, Y. W., Fiction, in: The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature, 
SMC Publishing, Tapei 1986, s. 31 – 48. Viz také: T ý ž, Fact and Fantasy in T´ang Tales, in: Chinese 
Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR) 2/2, 1980, s. 167 – 181. 
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Hebei, se však i dnes lze setkat s kultem liščího božstva, které s prosícími komunikuje 

prostřednictvím duchovního média34.  

 

Pu Songlingovy povídky ze sbírky Liaozhai zhiyi se řadí k světově nejproslulejším 

dílům čínské literatury. Jeho liščí víly patří k nejpozoruhodnějším ženským postavám čínské 

literární tradice. Inspirovaly a inspirují nejednu postavu ženské hrdinky v pozdějších 

povídkách a románech, ve dvacátém století se dočkaly i komiksové podoby a zfilmování. Od 

své předchůdkyně – lišky-démonky v lidových představách – se na první pohled v mnohém 

odlišují. V této práci se budu snažit poukázat na to, že tyto rozdíly spočívají především 

v odlišném poselství, které Pu Songling vyjadřuje prostřednictvím chování svých liščích 

hrdinek. Pu Songling využívá všech podob, v nichž kdy lišky v průběhu historie vystupovaly, 

a zároveň do postav lišek vkládá jedinečný obsah založený na univerzálních morálních 

hodnotách. Vytváří tak pozoruhodnou synkrezi „vulgárních“ lidových představ a 

sofistikovaných ideálů ušlechtilého člověka junzi 君子35.  

V následujících dvou podkapitolách bude představen obraz lišky-kouzelnice 

v lidových představách na severovýchodě Číny i obraz lišky, jak je známý z klasické 

literatury. Čínský materiál je pro srovnání doplněn i stručným nástinem rolí, které liška 

sehrávala u ostatních národů Východní a Střední Asie. U literárních pramenů se pak zastavím 

u krátké definice žánrů, v nichž se lišky nejčastěji objevují.  

 

 

 

 

1.3. Liška v lidových představách 

                                                        
34 Viz pozn. 10.   
35 Původně příslušník vysoké šlechty, Konfucius dává tomuto výrazu nový smysl. Junzi může být kdokoliv, kdo 
vzděláním a sebezdokonalováním pěstuje svou ušlechtilost. Stojí v protikladu k xiaoren 小人, v morálním 
smyslu „malému člověku“.  
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Obraz lišky coby tvora s magickými schopnostmi se v Číně vyskytuje pouze na sever 

od Dlouhé řeky, na jih se rozšířil v zásadě až v literárním zpracování36. Za domov příběhů o 

liškách se pokládá provincie Shandong山東, hodně rozšířená je liška ve folkloru i v ostatních 

oblastech severovýchodní Číny, zejména v provinciích Shanxi 山西, Shaanxi 陝西 a Hebei 河

北. Z Pekingu a okolí je dokonce doložen kult čtyř posvátných zvířat: lišky, ježka, lasice a 

hada, přičemž liška je z této čtveřice nejposvátnější37. Liška se rovněž řadila ke zvířatům-

patronům císařských eunuchů. V pozdním období dynastie Qing získala titul Strážce císařské 

pečeti, Shouyin daxian 守印大仙; krom toho byla i ochránkyní státního pokladu a oficiálních 

dokumentů38. V průběhu dějin byla stejně uctívaným jako i obávaným tvorem, na jedné straně 

se jí klaněli, na straně druhé ji pomocí zaklínadel vymítali.  

Ambivalentní vztah k liškám lze částečně odvodit od jejich způsobu života. Liška 

červená (Vulpes vulpes) je velmi přizpůsobivý všežravec, její základní potravou je hmyz a 

myši, nepohrdne ale ani lesními plody a zdechlinami. V blízkosti lidských obydlí se živí 

zbytky, na vesnici může páchat škody na hospodářských zvířatech 39 , přičemž přebytky 

potravy si zahrabává. Jako doupě liškám poslouží každá vhodnější díra, mívají jich několik; 

odtud pak rozsáhlá liščí obydlí v příbězích. V Číně na ně často bylo možné narazit poblíž 

hrobů a hrobek – kromě úkrytů jim tato místa poskytovala i zdroj potravy, a to ve formě 

obětin, které svým zemřelým přinášeli pozůstalí 40 . Spojením se světem mrtvých lišky 

vzbuzovaly nedůvěru a strach. 

                                                        
36 Byli to také pouze obyvatelé severovýchodní Číny, kteří nerozlišovali mezi obyčejnými a nadpřirozenými 
liškami. Stejnou funkci v lidovém nábožentví, jakou měly na severu lišky, plnilo na jihu božstvo Wutong. 
KANG, Xaiofei, Cult of the Fox, s. 46-47; JOHNSON, T.W., Far Eastern Fox Lore, s. 41.  
37 LI Wei-tsu: Four Sacred Animals, s. 1 – 94. 
38 KANG, Xiaofei, The Cult of the Fox, s. 185 – 190. 
39 Většina lidí u nás má lišku vžitou jako zlodějku kuřat, primárním cílem liščích výprav do kurníků jsou však 
vejce. http://www.wir-fuechse.de/direkt/fuechse.htm, 9.7.2009 
40 Barvitě popsaná scéna setkání lišky a člověka na hřbitově je v novele Anatolije Kima Lotos. V jeho postavě 
lišky jsou patrné i ohlasy dálněvýchodního folkloru. KIM, A., Lotos, in: Izbrannoe, Sovetskij pisatel ,́ Moskva 
1988. 
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Na druhou stranu se lišky v Číně po staletí lovily a jejich kožešina byla velmi žádaná41. 

Snad nejdůkladněji lišku využívala tradiční čínská medicína, zvláště pak liščí samce. Játra 

byla známým prostředkem proti opilosti, směs z liščích jater, žluči a střev chránila před 

takovými závažnými nemocemi, jakými byly horečky, malárie a mor; popel ze spáleného 

liščího ocasu vyháněl z těla jedy. Specializovaným polem působnosti byly puchýře a vředy 

způsobené krysami, ale i dlouhodobá kožní onemocnění obecně 42 . Liščí maso se 

předepisovalo pacientům s tuberkulózou a posedlým démony a střeva namletá do vlažné vody 

měla dokonce mít schopnost vzkřísit člověka, který zemřel v důsledku napadení démony. Co 

je však nejdůležitější – pojídání syrového liščího masa mělo vyléčit člověka posedlého 

liškou43.  

Posedlost liškou se projevovala nesouvislou mluvou a bláznivým chováním, 

narušujícím běžné normy společenského chování. Postižený člověk – většinou mladá, čerstvě 

provdaná žena – mohl pobíhat nahý po ulici nebo se válet po zemi a štěkat jako liška. Také 

mohl najednou mluvit nebo psát jazyky, které se nikdy neučil, a vyžadovat potravu, kterou se 

obvykle krmí lišky. Typickými jsou záchvaty nekontrolovaného smíchu střídající se 

s dlouhými chvílemi, kdy posedlý jen sedí a tupě zírá před sebe44. Je tedy vidět, že podobně 

jako některá další zvířata, mohla být liška jak léčitelkou nemocí, tak i jejich původcem. 

Kombinace nočního způsobu života, požírání zdechlin a proslulé liščí ostražitosti daly 

vznik představě tvora, který se pohybuje na hranici mezi dnem a nocí, mezi světem živých a 

mrtvých a kterého je těžké chytit45. V tradiční čínské kosmologii liška představovala princip 

                                                        
41 Z liščí kožešiny se šily především zimní čapky a kabáty. V nejstarších dobách se pomocí barvy srsti odlišovali 
hodnostáři. Panovníkovi náležela bílá liška. Koncem 19.st. měla jedna liščí kožešina stejnou hodnotu jako 
kožešina vlka, rysa nebo černého medvěda a asi polovinu hodnoty kožešin leoparda nebo sobola. MENDE, E. 
von, Warum brach man dem Fuchs das Genick? In: Der Fuchs in Kultur, Religion und Folklore Zentral- und 
Ostasiens, 2. díl, Wiesbaden 2002, s. 25 – 32.    
42 Podobná představa existovala i u Tuvinců: liščí maso se používalo jako ochrana před neštovicemi. TAUBE, E., 
Der Fuchs. Von der altaituwinischen Tradition zum zentralasiatisch-sibirischen Kontext, in: Der Fuchs in Kultur, 
Religion und Folklore Zentral- und Ostasiens, 1. díl, Wiesbaden 2002, s. 149. 
43 De GROOT, J.J.M., The Religious System of China, 6. díl, Leiden 1910, s. 1072 – 1073.  
44 KRAPPE, A. H., Far Eastern Fox Lore, s. 133; De GROOT, J.J.M., The Religious System of China, 5. díl, 
Leiden 1907, s. 584. 
45 Podle serveru www.thefoxwebsite.org je potřeba někdy až 100 dní k odchycení jedné městské lišky. 
http://www.thefoxwebsite.org/attitudes/commonmyths.html 8.3.2009.  
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jin, tedy všechno spojeno se stínem, nocí a smrtí, ale také se ženskostí46. Liškám začaly být 

připisovány nadpřirozené až démonické schopnosti, později se objevilo spojení „liška – 

nesmrtelný“, huxian 狐仙, ve smyslu „posvátná liška“. Liščího démona, který se o člověka 

nezajímá, je třeba respektovat a zbytečně neprovokovat. Mohl by se velmi snadno urazit a 

liščí pomsta bývá krutá 47 . Ještě v moderní době je ve východní Asii možná setkat se 

s názorem, že hodné lišky vlastně neexistují. Věřilo se, že posvátná liška má schopnost znát 

obsah všech psaných děl ve svém okolí, aniž by do nich nahlédla, příběhy o hodných liškách 

byly tedy vymyšleny hlavně ze strachu před pomstou v případě, že by se liškám doneslo něco 

nelichotivého na jejich adresu48. Pak by se mohly pomstít například žhářstvím, jelikož údajně 

umí vykřesat oheň švihnutím svého ocasu. Stejně tak se ale liška mohla stát i ochránkyní před 

požárem49. 

V lidových představách je liščí démon také tvor s neobvyklými schopnostmi, který 

může nahromaděním zásluh dosáhnout nesmrtelnosti. Ve své zvířecí podobě se pozná podle 

toho, že se nebojí lidí, často je bílé barvy, má zářivé oči a ve tmě lehce světélkuje50. Taková 

liška žije 1000 let, obvykle se ve věku 50 let může proměnit v člověku, ve věku 100 let pak 

v krásnou dívku a jako tisíciletá dosáhne nesmrtelnosti a stává se „nebeskou liškou“ 天狐51. 

Hromadění zásluh přitom může být dvojí: studium klasických textů a asketický způsob života 

nebo vysávání životní energie jingqi 精氣 lidem. Jelikož liška samotná je jinové podstaty, 

touží po hromadění principu jang, což se děje při pohlavním styku s mužem-člověkem. Poměr 

s liškou dokáže muže fyzicky vyčerpat až zabít, liščí démoni byli proto v Číně považováni za 

                                                        
46 V protikladu k principu jang, který představoval světlo, teplo a ozářený svah hory. Principy jin a jang se 
vzájemně doplňovaly. „Jin a jang představují princip rozdílnosti, která vytváří přitažlivost, i nastávání a mnohost, 
která vzniká z jejich kombinací; ale vzhledem k vzájemné úzké souvislosti jsou také dokladem základní Jednoty 
tohoto světa.“ CHENG, A., Dějiny čínského myšlení, DharmaGaia, Praha 2006, s. 241. 
47 Motiv mstící se lišky, kterou někdo zabil nebo ji ublížil, se pak často opakuje v čínské literatuře. 
MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 82 – 83. CAMPANY, R. F., Strange Writing. Anomaly Accounts 
from Early Medieval China, State University of New York Press, Albany 1996, s. 389.  
48 Tento názor je z Japonska, ale jelikož jsou i čínské lišky schopné vědět, co kdo o nich říká na míle daleko a za 
nelichotivé řeči se mstít, domnívám se, že ho lze zařadit i k čínským představám. JOHNSON, T. W., Far 
Eastern Fox Lore, s. 17.   
49 De GROOT, J.J.M.: The Religious System of China, 5. díl, s. 596.  
50 LI Wei-tsu: Four Sacred Animals, 1984, s. 1. Viz také: JOHNSON, T.W., Far Eastern Fox Lore, s. 10.  
51 Počet let se může lišit, shodným rysem je, že liščí schopnosti narůstají úměrně s jejím věkem.  JOHNSON, 
T.W., Far Eastern Fox Lore, s. 10.  
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velmi nebezpečných. V okolí Pekingu a v Shandongu se také věřilo, že kromě proměny do 

lidské podoby mohl liščí démon přímo posednout člověka. Cílem bylo opět parazitovat na 

lidské životní energii52. Ať už použije jakéhokoliv způsobu, svou vlastní qi kumuluje do 

podoby bílé nebo červené kuličky a dál zdokonaluje tak, že ji vyplivuje a znovu polyká. 

Člověk, který tuto kuličku získá, získává i liščí schopnost léčit nebo požívá velké úcty ve své 

komunitě53.  

Schopnost proměnit se v člověka je jedním z nejcharakterističtějších rysů 

dálněvýchodní lišky. Může tak učinit například tím, že si nasadí na hlavu lidskou lebku a 

klaní se měsíci nebo souhvězdí Velké medvědice. Pokud se jí při klanění lebka na hlavě udrží, 

promění se v člověka. Oděv si vyrobí z listí, pak číhá u cesty. Někdy má pocestný štěstí – to 

když je celý výjev pozorován potulným buddhistickým mnichem, který nešťastníka včas 

zadrží a krasavici usvědčí z liščí podstaty54.  

Lišky také rády zpívají a milují hudbu55. Mají přístup k hlubšímu poznání než lidé a 

jsou ochotné se o ně podělit jak s lidmi, tak s ostatními liškami, jejich knihy však bývají 

napsány nesrozumitelným jazykem56. Mezi poznávací znamení patří i charakteristický pach, 

který se snaží zakrýt parfémy57. Lišky dlouhodobě žijící mezi lidmi používají specifická 

                                                        
52 LI Wei-tsu, Four Sacred Animals, s. 5; JOHNSON, T. W., Far Eastern Fox Lore, s. 52; KRAPPE, A. H., Far 
Eastern Fox Lore, s. 124.  
53 De GROOT, J.J.M., The Religious System of China, 5. díl, s. 594. V Liaozhai viz povídku Wang Lan 王兰 
I/105.  
54 De GROOT, J.J.M., The Religious System of China, 4. díl, Leiden 1901, s. 192 – 193. Viz také: MONSCHEIN, 
Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 76 – 81.  
55 De GROOT, J.J.M., The Religious System of China, 4. díl, s. 194. 
56 Nejstarší dochované záznamy o liškách-učencích jsou v 18. kapitole v Soushenji. Nejznámější je příběh o 
lišákovi, který vede učenou debatu s ministrem Zhang Hua. Spadá sem i motiv lišky přednášející dalším liškám. 
Anglický překlad viz: De GROOT, J.J.M., The Religious System of China, 4. díl, s. 194 a 195 – 196. Xiaofei 
Kang uvádí také motiv z 8. století o člověku, který ukradne liškám knihu, jen aby zjistil, že je napsaná 
nesrozumitelným typem písma podobným sanskrtu. Lze to vnímat i jako projev nedůvěry vůči buddhismu. 
KANG, Xiaofei, The Cult of the Fox, s. 30 – 31. Viz také: MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 84 – 
90. 
57 De GROOT, J.J.M.: The Religious System of China, 4. díl, s. 194. Viz také: KANG, Xiaofei: The Fox  [hu 狐] 
and the Barbarian [hu 胡], Journal of Chinese Religions 27, 1999, s. 49 – 50.  
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příjmení, která si dokonce musí zasloužit podle věku58. Mezi vůbec nejčastější patří příjmení 

Hu 胡, při jehož zvuku zkušený člověk zpozorní – je homofonní se slovem liška hu 狐59.  

Vzhledem k významu lišky v tradiční medicíně, kde vystupuje jak v podobě původce 

nemoci, tak i jako léčitel, a k jejímu postavení coby ambivalentního tvora, který se pohybuje 

na hranici mezi dvěma světy, se v poslední době uvažuje i o vztahu mezi liškami a 

šamanismem60. Eberhard uvádí lišku jako zvíře, na němž jezdí šaman při svých cestách61. 

Dává to pak do souvislosti se schopností lišky magicky cestovat na velké vzdálenosti, jak to 

máme zachycené například v některých povídkách v Liaozhai. Slovu „šamanismus“ se chci 

vyhnout, jednak kvůli konotacím, které toto slovo vyvolává a jednak z toho důvodu, že pro 

čínskou oblast jde dosud o velmi sporné téma, zejména co se týká nejstarších dob. 

Se šamanismem jako se samozřejmou věcí, ačkoliv z poněkud jiného úhlu pohledu, 

operuje i Kang Xiaofei. Předkládá podrobný popis praktik liščího kultu na severu Číny 

v pozdněmingské, qingské a moderní době. Lišku zde uctívali a místy dodnes uctívají jako 

ducha či božstvo, které výměnou za obětiny zabezpečuje prosebníkům bohatství a zdraví – 

obojí je však často v rozporu se zájmy komunity, neboť se tak děje na úkor bohatství, zdraví 

či slušné pověsti někoho dalšího. Bohatství pro „svou“ rodinu liška prostě ukradne někomu 

jinému. Běžný je i motiv muže, který svou ženu, konkubínu nebo snachu62  výměnou za 

peníze poskytuje lišákovi k „sexuálním službám“. U ní se to pak projevuje výše popisovanou 

posedlostí liščím duchem.  

                                                        
58 KANG, Xiaofei, The Cult of the Fox, s. 29.  
59 Vývoji vztahu mezi obrazem lišky a cizince ze severu/západu je věnován článek Xiaofei Kang: The Fox [hu 
狐] and the Barbarian [hu 胡], Journal of Chinese Religions 27, 1999, s. 35 – 67. 
60 Nejvíce se mluví o souvislosti s kultem Královny matky západu, Xiwangmu, zejména kvůli vyobrazení lišky 
v hrobce v Mawangdui a popisu Královny matky západu v Shanhai jingu. Dostatečné písemné doklady nicméně 
nejsou k dispozici. KANG, Xiaofei, The Cult of the Fox, s. 21 – 25. Viz také: MONSCHEIN, Y., Der Zauber 
der Fuchsfee, s. 60 a s. 77 – 78. Spojitost mezi liškou a Královnou matkou západu však v čínském myšlení 
přetrvala až do dynastie Qing. Důkazem jsou i dvě povídky v Liaozhai: Liščí sen (Humeng 狐夢, LZZY V/621), 
a Axiu (阿繡, LZZY VII/990). 
61 Vychází při tom ze Shuowen jiezi, které označuje lišku za zvíře, na němž jedzí duchové mrtvých. 
EBERHARD, W., Novelle, s. 97.  
62 Xiaofei Kang připomíná, že se jedná o okrajové členy rodiny – snachy a konkubíny, které rodina na jedné 
straně potřebovala, na druhé straně byly pro ni coby cizinky nebezpečné. KANG, Xiaofei, The Cult of the Fox, s. 
108 – 109.  
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K liščímu božstvu – léčiteli se lidé obracejí obvykle až tehdy, když selžou ostatní 

metody. Duch s prosícími komunikuje prostřednictvím duchovního média v transu, médium 

pak sdělí recept na účinný lék. Jak dále zdůrazňuje Kang, liščí kult nikdy neměl snahu stát se 

veřejným, oficiálně podporovaným kultem, ale coby garant čistě osobních přání zůstával na 

pomezí ilegality a vytvářel tak protipól k oficiální moci63.  

 

Podobné představy o lišce známe i z Koreje a Japonska. Zatímco zmínek z Koreje je 

málo, v Japonsku požívají lišky dokonce větší úctu než v Číně, a to zejména díky spojení 

kultu lišky s kultem plodnosti. Původně se liška objevovala pouze jako posel boha úrody a 

plodnosti Inariho, a také jako zvíře, na němž Inari jezdí. Později božstvo v jeho funkci 

nahradila a Inari se stalo jedním ze jmen, jimiž se lišce v Japonsku říká64. Víra v posvátné 

lišky tam v této podobě přetrvává na venkově dodnes. Spojení s úrodou zřejmě vedlo k tomu, 

že si lidé začali lišku spojovat s bohatstvím a rozšířily se pověry o liškách-hospodáříčcích, 

kteří „svým“ rodinám nosí bohatství. Ty je za to musí krmit a nesmí je nijak urazit65. Také je 

v Japonsku mnohem rozšířenější tzv. „posedlost liškami“ 66. 

Trochu jiný postoj k liškám zaujímali národy na sever a na západ od čínského etnika. 

Pro Mandžuy, Mongoly i Tuvince byla liška posvátným tvorem a vázala se k ní různá tabu, 

zejména při lovu. Mandžuové (označování také jako kmen Xibo/Sibe) nesměli lišky lovit 

vůbec, což vysvětluje pohádka o tom, jak liška zachránila člověku život. V domácnostech 

byly běžné oltáříky, na nichž domácí nechávali ve svátečné dni liščímu duchovi obětiny. 

Pokud někdo našel mrtvou lišku, měl ji pohřbít jako člověka67. Když Mandžuové usedli na 

čínský trůn, přinesli s sebou patrně i velkou úctu k liškám, což by mohlo také vysvětlit 

rostoucí popularitu liščího kultu za dynastie Qing, zejména v oblasti hlavního města Pekingu.  

                                                        
63 Tamtéž, s. 161 – 190.   
64 Obecným japonským názvem pro lišku je kicune. Více o kultu boha Inariho viz: KRAPPE, A. H., Far Eastern 
Fox Lore, s. 135 – 136; CASAL, U. A., The Goblin Fox and Badger and Other Witch Animals of Japan, 
Folklore Studies 18, 1959, s. 44 – 49.  
65 JOHNSON, T. W., Far Eastern Fox Lore, s. 59 – 61.   
66 Tamtéž, s. 52.  
67 STARY, G., The Fox in the Sibe-Manchu Culture, in: Der Fuchs in Kultur, Religion und Folklore Zentral- und 
Ostasiens, 1. díl, Wiesbaden 2002, s. 197–203.  
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Mongolové lišky lovili, pokud však liška byla prvním zvířetem, které spatřili při 

lovecké výpravě, nesměli na ni zaútočit, a vůbec nejlepší bylo vrátit se domů a odložit 

výpravu na jiný den. Pokud ji ulovili a stáhli z kůže, její tělo bylo nutné rozřezat na kousíčky 

a zahrabat na různých místech, aby se nemohla znovuzrodit nebo aby se liščí démon nemohl 

mstít. V mongolských příbězích vystupuje liška jako trickster, který rád podvádí ostatní 

zvířata a ve vztahu k člověku se chová prospěchářsky. Jsou zachyceny i se syžety o lišce 

v podobě krásné, svůdné dívky, zejména v eposu o Čingischánovi, zde ovšem není jasné, zda 

je to původní mongolská představa nebo zda se jedná o kontaminaci z čínského prostředí68. 

U Mongolů a ještě výrazněji u Tuvinců byly lišce připisovány také léčivé schopnosti. 

Maso lišky se podávalo proti neštovicím, z liščího sádla se vyráběla léčivá mast známá i 

z pohádek. Pro nemluvňata byly určeny ochranné amulety z červené břízy ve tvaru lišky, 

které se věšely nad kolébku nebo dítěti na šíji a odháněly noční můry69. Liška zde byla 

vnímána jako chtonický tvor, někdy ji také říkali „pes vládce podsvětí“70. Jelikož všechny 

kočovné národy, které sousedily s Čínou, měly lišku ve velké úctě, existují i názory, že se 

náboženský liščí kult rozšířil do Číny právě ze severu a v poměrně pozdní době, nejspíš 

prostřednictvím Mandžuů71.    

 

Zastavím se na chvíli ještě u evropské lišky. Liška v čínském i evropském folkloru 

mají společnou chytrost až prolhanost, zcela zásadním rozdílem je však schopnost měnit se 

z vlastní vůle v člověka 72  a erotické konotace, které lišky v Evropě postrádají. Proměny 

v rovině zvíře-člověk jsou v evropském folkloru spojovány s jinými živočišnými druhy, 

                                                        
68 HEISSIG, W., Marginalien zur Fuchsgestalt in der mongolischen Überlieferung, in: Der Fuchs in Kultur, 
Religion und Folklore Zentral- und Ostasiens, 1. díl, Wiesbaden 2002, s. 17-34; BIRTALAN, Á., A Survey of the 
Fox in Mongolian Folklore and Folk Belief, Tamtéž, s. 35-51. 
69 Pro větší děti se používaly amulety silnějších zvířat. TAUBE, E., Der Fuchs. Von der altaituwinischen 
Tradition zum zentralasiatisch-sibirischen Kontext, Tamtéž, s. 150 – 151.  
70 BIRTALAN, Á., A Survey of the Fox, s. 37. 
71 TAUBE, E., Der Fuchs, s. 155. 
72 Ve středověku se v evropské křesťanské tradici stala liška synonymem pohana a kacíře. Jako lišky byli 
označováni lidé výjimečně krutí, kteří neměli strach před Bohem. Nepodařilo se mi však zjistit, zda se věřilo, že 
jde o lišku proměněnou v člověka, nebo o člověka s ďábelskou „liščí duší“. Viz: UTHER, H.-J., Fox in World 
Literature: Reflections on a „Fictional Animal“, Asian Folklore Studies 65/2, 2006, s. 140. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


25 

 

známé jsou například lasice73, hadi74 nebo vlkodlaci75. Monschein nicméně upozorňuje, že 

v případě vlkodlaka nemluvíme o stejném typu proměny: vlkodlak je člověk, který se – 

obvykle za trest – mění ve zvíře, aniž by to chtěl nebo tomu mohl zabránit. Dálněvýchodní 

liška je naopak původně zvíře, které díky usilovnému hromadění zásluh a tříbení svých 

schopností dokáže nabýt lidské podoby, je však diskutabilní, nakolik se svou podstatou stává 

opravdu člověkem. Jejím cílem je pak postoupit k vyšší formě bytí – jako liška76. 

Uther rozděluje lišky v evropském (a částečně i mimoevropském) prostoru na dvě 

skupiny podle role, kterou v příbězích sehrávají 77 . V jiných než kouzelných pohádkách, 

legendách a bajkách je liška zvířetem, které dokáže obelstít mnohem silnější zvíře, avšak 

sama se stává obětí slabších tvorů nebo vlastního vychloubání. Je to typický trickster, který 

má moc tvořit i ničit, podvádí jiné, ale sám je také podveden78. V kouzelných pohádkách je 

pak liška téměř vždy šikovným pomocníkem, který z vděčnosti – obvykle za záchranu života 

– pomáhá svému dobrodinci získat nevěstu nebo splnit nesplnitelný úkol (např. najít živou 

vodu). Sem spadá i obecně evroasijský motiv vděčného zvířete, které pro pasivního hlavního 

hrdinu získá bohatství a nevěstu, a to šikovným obelháním boháče, vládce nebo nadpřirozené 

bytosti. V Asii je hlavním hrdinou liška, v Evropě je tento příběh známý spíš pod názvem 

Kocour v botách.79 

  

 

 

                                                        
73 KRAPPE, A. H., Far Eastern Fox Lore, s. 142 – 145. 
74 Ze Srbska je například známý motiv nevěsty-zmije, kterou si mládenec přivede domů a jejíž pravou identitu 
odhalí mládencova matka. Nevěsta přinutí muže vyhnat matku z domu. BRLIĆOVÁ-MAŽURANIĆOVÁ, I., 
Ctiborova hora a iné rozprávky, Bratislava 1991.  
75 O těchto zvířatech, a také o mnoha dalších viz kapitoly On Zoanthropy in: De GROOT, J.J.M.: The Religious 
System of China, 4. díl, s. 156 – 252; On Animal Demons in: De GROOT, J.J.M.: The Religious System of China, 
s. 542 – 652. 
76 MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 5-6.  
77 UTHER, H.-J., The Fox in World Literature, s. 133 – 160. 
78 Řadu nejznámějších motivů z liščích příběhů zapracoval Johann Wolfgang von Goethe do svého eposu 
Reineke Fuchs. Viz např.: GOETHE, J. W., Reineke Fuchs in 12 Gesängen, Berlin 1982. Zpracovává zde starší 
námět, který se zřejmě dostal do Evropy z Indie. MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 21. 
79 KAPLANOGLOU, M.: „Puss in Boots“ and „The Fox-Matchmaker“ : From the Central Asian to the 
European Tradition, Folklore 110, 1999, s. 57 – 62.  
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2. Obraz lišky v čínské literatuře 

 

                     

2.1. Literární žánry zhiguai 志怪 a chuanqi傳奇 

 

Příběhy o hodných liškách, které stráví po boku svého muže několik let, porodí mu 

syna a jsou vzornými manželkami, které leží v centru zorného pole této práce, se zdánlivě 

můžou podobat pohádkovým syžetům. Stith Thompson syžet o lišce proměňující se v člověka 

zařazuje do svého indexu motivů lidových příběhů pod čísly D313.1 (liška proměněná v 

člověka), B601.14 (svatba s liškou) a *B651.1 (svatba s liškou v lidské podobě)80. Nicméně je 

dobré mít na paměti, že romantické příběhy o liškách nejsou pohádky a hodné, pomáhající 

lišky jsou již čistě literárním výtvorem81. 

Předtím, než přejdu k vývoji liščího tématu v čínské literatuře, představím stručně dva 

literární žánry, jež příběhy o liškách zpracovávaly nejčastěji. Jsou to zhiguai 志怪 a chuanqi

傳奇; pojmy je možné přeložit jako „záznamy neobyčejného“ a „příběhy o neobyčejném“. 

Oba žánry byly psány vzdělanci v klasickém jazyce a oba spadají do kategorie písemnictví, 

která se označuje jako fikce. Když mluvím o fikci, vycházím z definice Y. W. Ma: „Fikce (...) 

je kompozice psaná převážně v próze, která vytváří spíše imaginativní než faktickou realitu. 

                                                        
80 S výjimkou jednoho eskymáckého syžetu se ve všech případech jedná pouze o čínské, japonské, korejské a 
indické zdroje. V případě B601.14 následuje kromě jednoho indického syžetu odkaz na W. Eberharda, v případě 
*B651.1 odkaz na W. Eberharda a A. Krappe. THOMPSON, S., Motif-Index of Folk-Literature: A Classification 
of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exampla, Fabliaux, Jest-
Books and Local Legends, Rosenkilde and Bagger, Copenhagen 1955 – 1958, s. 313-315. Zařazení motivu 
svatby s liškou do indexu folklorních žánrů považuji za zvláštní, obzvlášť když Eberhard sám uvádí, že se tento 
motiv v čínském folkloru nevyskytoval. EBERHARD, W.: Novelle, s. XI. 
81 EBERHARD, Novelle, s. XI; PCHU Sung-ling, Zkazky, s. 263.  
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(...) Nejen že vytváří imaginativní realitu, ale dává vzniknout realitě, která je výsledkem 

vědomého počinu ze strany autora.“82  Největší důraz klade Ma právě na autorův záměr 

vytvořit fikční svět a z tohoto předpokladu vychází i při rozdělení fikce na základní žánry83. 

Vznik a rozvoj fikce v čínské literatuře lze datovat právě do doby, kdy se objevily 

první záznamy neobyčejného zhiguai, čili někdy od 3. století n.l.84. Záznamy zhiguai bývají 

také řazeny pod obecnější název biji 筆記, stručné záznamy a postřehy o nejrůznějších věcech. 

Sestávaly většinou z několika stručných vět, některé ale vykazovaly potenciál příběhu. Ten 

byl podán rovněž suchými, lakonickými výrazy.  

Robert Campany se zamýšlí nad tím, jakou úlohu hrají neobyčejné věci při vytváření 

obrazu světa. Za neobyčejné označuje to, co se liší od normálu, nicméně „normální“ bývá 

často definováno negativně, a to vyjmenováním věcí, které současníci za normální nepovažují. 

„Cizí“ prvky jednak vzbuzují obavy, protože útočí na ideologický systém dané společnosti, a 

tudíž je třeba je eliminovat, na druhou stranu jsou nezbytné pro kulturní a sociální rozvoj dané 

společnosti. „(Anomálie) svou proměnlivostí nutí k individuální i kolektivní sebereflexi. Jsou 

proto klíčovými nositely pro společné vytváření identity a budování společnosti. Kultury, 

skupiny, náboženské tradice a sekty často nepřímo vyjadřují, co jsou, nebo v co doufají, že 

jsou, nazváním toho, co nejsou“ 85. 

 

Proč se však čínští učenci začali zajímat o neobvyklé jevy právě v raném středověku? 

Jakékoliv sbírání a zapisování neobyčejných jevů lze chápat jako kosmografický akt, při 

němž zapisovatel „zdomácňuje“ neznámé světy, a tím je činí součástí svého vlastního světa86. 

Při postupující decentralizaci Říše středu, která následovala po pádu dynastie Han, v době, 

                                                        
82 MA, Y.W., Fiction, in: The Indiana Companion, s. 31. 
83 Základní žánrové rozčlenění čínské fikce podle Y.W. Ma vypadá takto: 1. biji 筆記, 2. chuanqi 傳奇, 3. 
bianwen 變文, 4. huaben 話本, 5. gongan 公案. Tamtéž, s. 34. Zhiguai bývají také označovány za typ biji.  
84 Otázka, do jaké míry je zhiguai fikcí, zůstává otevřená. Problémy s datací způsobuje i fakt, že čínský termín 
pro fikci, xiaoshuo 小說, je starší než fikce samotná, používal se již za raných Hanů a původně označoval „malé 
(=nevýznamné) povídání“, tedy všechny písemné útvary, které se netýkaly historie, filosofie, komentářů o 
morálce či oficiálních prohlášení.  
85 CAMPANY, R. F., Strange Writing, s. 8. 
86 Tamtéž, s. 1 – 17.  
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kdy se hroutily staré hodnoty a nové teprve vznikaly, byl čínský vzdělanec nucen rozhlédnout 

se kolem sebe a začít si všímat i vzdálenějších světů, než byl ten, který jej dosud obklopoval. 

Popsáním se z neznámých jevů staly jevy známé a z hrůzu budící divočiny pak obyvatelný 

prostor87. Kang Xiaofei si všímá také souvislosti mezi stoupající oblibou fikčního narativu a 

přílivem cizinců a cizích myšlenkových proudů do Číny za dynastie Tang, kdy se na nějaký 

čas do módy dostalo všechno exotické88. Liška se svou pověstí napůl démonického tvora také 

řadila mezi „neobyčejné věci“ (guaiwu 怪物)89. 

Zhiguai 志怪 jsou krátké prozaické literární útvary, které ve zhuštěné podobě podávají 

čtenáři informaci o určitém jevu, věci, tvorovi nebo schopnosti vymykající se normě. Svou 

formou se podobají historiografickým a geografickým pracím, které rovněž lakonicky 

sdělovaly, co se kde nachází, nebo co se kdy odehrálo. Události spíše stručně popisují, než 

aby je vyprávěly. Neobyčejnost věcí a jevů stojících v centru pozornosti těchto záznamů je 

také hlavním jednotícím prvkem jinak různorodého souboru textů. Co je také důležité, je 

jejich obsahová nekanoničnost ve vztahu k politickým prohlášením, historiografickým, 

filosofickým a dalším textům závažného obsahu90. 

Předchůdci záznamů o neobyčejném se objevují již v hanském i předhanském období, 

pozdější bibliografové sem řadí například Liexianzhuan 列仙傳 z prvního století před n. l. 

nebo Knihu hor a moří (Shanhaijing 山海經), jejíž nejstarší části snad vznikly ještě v době 

Válčících států (453 – 221 před n. l.). Z většiny sbírek záznamů o neobyčejném se bohužel 

dochovalo jen o málo více než jejich názvy. Mezi nejznámější a nejobsažnější se řadí 

                                                        
87 Tamtéž, s. 396 – 398.  
88 Později se tato láska k exotičnu obrátila v pravý opak a vedla k násilnému zapuzování buddhistických mnichů 
a zavírání klášterů. KANG, Xiaofei: The Fox and the Barbarian, s. 47.  
89 Výraz wu 物 nelze přesně přeložit do češtiny, označuje totiž jak věci živé, tak i neživé přírody, látky a jevy. 
Spojení wanwu 萬物, doslova „desetisíc věcí“, znamená veškerenstvo. 
90 Základní definice žánru zhiguai viz: NIENHAUSER, W. H. Jr. (ed.): The Indiana Companion to Traditional 
Chinese Literature, Taipei 1986; autorem hesla chih-kuai je Kenneth DEVOSKIN z University of Michigan. 
K žánrovým specifikům viz také: CAMPANY, R. F., Strange Writing, s. 21 – 32.  
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Bowuzhi 博物誌91, Shizhouji 十洲記 nebo Soushenji 搜神記92. Žánr zhiguai samotný dal 

později vzniknout novému, strukturně rozvitějšímu typu fikčního narativu, povídkám chuanqi. 

 

Literární útvary žánru chuanqi 傳奇, nazývaného také Tang chuanqi 唐傳奇 neboli 

„tangská novela“93, jsou povídky psané v klasickém jazyce, které se objevují za dynastie Tang 

a podobně jako zhiguai pojednávají o věcech, které byly neobyčejné až zcela se vymykající 

normálu, a tudíž stály za zaznamenání. Protože však v tomto případě jde o rozvitější narativ 

než v případě zhiguai, je možné již mluvit nejen o záznamech, ale přímo o příbězích, byť se 

nejednalo o dlouhé texty a mnohé z nich si zachovaly stručnost a lakoničnost jazyka zhiguai. 

Největšího rozkvětu tento žánr zaznamenal v 11. – 12. století za dynastie Song. 

Povídky chuanqi mají poměrně stabilní strukturu, která zahrnuje úvodní část 

představující hlavní protagonisty a místo děje, pozvolna se rozvíjející děj a závěrečnou 

poznámku, do níž autor často promítá vlastní hodnocení popisované události. Vystupující 

postavy jsou popisovány zvenčí, prostřednictvím svých promluv a skutků, autor samotný si 

zachovává pozorovatelský odstup. V Indiana Companion to Classical Chinese Literature94 

jsou chuanqi rozdělené na dvě velké skupiny – na anekdoty a na příběhy samotné. Za největší 

rozdíl oproti záznamům zhiguai je považováno to, že v chuanqi již nestojí neobyčejná věc 

v centru zájmu autora, nýbrž že se jeho pohled přesouvá na člověka a na jeho reakci na 

setkání s ní. 

Chuanqi se staly bohatým zdrojem inspirace a studnicí syžetů pro rodící se 

vypravěčské žánry, které zažívají svůj rozkvět rovněž za dynastie Song. Ty se pak staly 

základem pro tzv. huabeny 話本, prozaické útvary psané v baihua 白話, v jazyce blízkém 

                                                        
91 Anglický překlad viz: GREATREX, Roger: The Bowu Zhi : An Annotated Translation, Stockholm University, 
Stockholm 1987. 
92 CAMPANY, R. F., Strange Writing, s. 32 – 99; ruský překlad L. Menšikov: GAŇ Bao, Zapiski o poiskach 
duchov, Azbuka, Sankt-Peterburg 1994.  
93 Názvem chuanqi se označoval také soubor dramatických děl v tzv. „jižním stylu“, které se těšily velké oblibě 
– ať už na jevišti nebo jako četba – za dynastií Ming a Qing, proto se jim pro odlišení říká Ming chuanqi 明傳奇. 
94 NIENHAUSER, W. H. Jr. (ed.): The Indiana Companion, s. 353 – 360; autorem hesla ch´uan-ch í je Sarah 
YIM. 
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hovorové řeči95. Chuanqi byly také oblíbeným žánrem pro tvorbu mnohých literátů, ačkoliv 

literáti se většinou snažili svou zálibu ve věcech neobyčejných omlouvat. Svůj druhý rozkvět 

zažily za dynastie Ming a v mnohém z nich vycházel i Pu Songling při sestavování svého 

nejslavnějšího díla Liaozhai zhiyi 聊齋誌異. 

 

Pro označení něčeho nezvyklého, neobyčejného, zvláštního či podivného měla 

klasická čínština množství slov. Ta nejbějžnější jsou yi 異, guai 怪 a qi 奇. Yi má z nich 

nejširší význam něčeho vymykajícího se normálu, něčeho ne-obyčejného. Je to také všechno 

cizí a neortodoxní. Guai má spíše negativní konotace. Označuje také vybočení z běžného 

stavu věcí, ale zároveň předpokládá představu o pevném světovém řádu. Jakékoliv narušení 

prostřednictvím guai bylo tudíž vnímáno jako hrozba tohoto řádu. Naopak qi může být 

označení pro něco vynikajícího, neobyčejně skvělého a jedinečného. Jeho konotace jsou jak 

negativní tak pozitivní.  

Kategorie neobyčejných jevů měla v Číně mnohem širší záběr, než si obvykle západní 

čtenář představuje. Záznamy zhiguai nemusely mluvit jen o duchách a anomáliích, mohly 

popisovat také něco vzácné a jedinečné. Jako příklad lze uvést záznam Ostrý meč (Kuai dao 

快刀) z Liaozhai, v němž jeden voják vlastní meč, který je tak ostrý, že dokáže jediným 

úderem odseknout zločinci hlavu. Odseknutá hlava se ještě několik kroků kutálí a říká: 

„Opravdu ostrý meč!“96 Západní čtenář by takový příběh jistě neoznačil za fantastický nebo 

nadpřirozený. 

Co je však nejdůležitější si uvědomit, vztah člověka k fantastickému a nadpřirozenému 

byl v Číně jiný než v Evropě. Zatímco na západě byly jevy, kterými se zabývala fantastická 

literatura, vnímány jako nepatřící do zdejšího světa a vzbuzovaly hrůzu nebo nedůvěru, 

v Číně se příběhy o neobyčejném opíraly o víru v existenci podobných jevů coby nedílné 

součástí obklopující nás reality. Západní fantastická literatura se rozvíjí až od 18. století 

                                                        
95 Postupně se vytvářely série příběhů se stejnými postavami, které daly vznik čínskému kapitolovému románu. 
PRŮŠEK, J.: The Origins and the Authors of the Hua-ben, Academia, Praha 1967.  
96 LZZY II/210. 
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v souvislosti se ztrátou víry v jednotu člověka a přírody, v tradiční čínské literatuře však 

k takovému rozkolu v podstatě nikdy nedošlo, ačkoliv se měnil pohled na literární zobrazení 

reality.97  

Karl Kao označuje západní vidění světa za kreativní – projektující své vlastní 

představy na pozorované, zatímco na Východě tomu bylo přesně naopak. Všechny jevy byly 

prezentovány jako pravdivé a jako takové zapadající do celkového obrazu světa, což se týkalo 

i fantastiky, byť stála na okraji. O fantastičnu dále píše: „Některé příběhy můžeme zařadit do 

kategorie nadpřirozených (kurzíva K.K.) v tom ohledu, že reprezentují jevy, které existují 

mimo pozorovatelný svět, nebo případy, které očividně překračují přírodní zákony; zatímco 

jiné příběhy jsou fantastické, protože jejich syžety obsahují to, co je ne-normální nebo tak 

výjimečné, že se to stává nepřirozeným, ačkoliv ne nutně nadpřirozeným“98. 

Počátkem 4. století, to jest v době, kdy vzniká nejznámější sbírka zhiguai – Gan 

Baovo Soushenji – probíhala také diskuse o tom, zda existují duchové, nebo ne. Autor sbírky 

se ve své předmluvě pozastavuje nad tím, že mnozí jeho současníci o existenci duchů 

pochybují. On sám jako důkaz uvádí citace ze starších textů a říká, pakliže by duchové byli 

výmysl, nebyli by o nich mužové starých dob psali. Gan Bao ovšem připouští, že některá 

novější svědectví o setkání s duchem můžou být podvrhem – tady radí být opatrným: 

důvěřovat dílům minulosti a záznamy ze současnosti brát s rezervou99. 

Ať už Číňané počátkem novověku v nadpřirozeno věřili nebo ne, a nehledě na to, že 

žánry zhiguai i chuanqi řadíme k fikci, dobová tradice vyžadovala, aby byly sepsané 

zajímavosti prezentovány jako skutečné. Od toho se odvozovala i jejich formální výstavba. 

Typická povídky chuanqi začíná pojmenováním hlavního protagonisty, lokalizací příběhu 

uvedením jména reálně existujících míst, někdy se uvádí i rok nebo doba, kdy se příběh 

odehrál. V ideálním případě má být příběh něčím, co autor sám zažil, nebo co mu vyprávěl 

                                                        
97 KAO, K.S.Y. (ed.), Classical Chinese Tales of the Supernatural and the Fantastic, Bloomington 1985, s. 1 – 4. 
98 Tamtéž, s. 2 – 3.  
99 Viz předmluva L. Menšikova in: GAŇ Bao, Zapiski o poiskach duchov, s. 14. Překlad předmluvy Gan Baoa: 
tamtéž, s. 25 – 26.  
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příbuzný nebo blízký známý. Ústřední postavou je nejčastěji příslušník vzdělané vrstvy. 

Každá povídka o sobě tvrdí, že zpracovává nový příběh, jaký ještě nikdo nezapsal.  

Tyto rysy vyniknou ve srovnání s vyprávěními v baihua jako jsou huaben a tradiční 

čínský román, které také hojně využívaly nadpřirozené náměty, jako jsou duchové, upíři nebo 

lišky, nicméně nijak neskrývaly svou smyšlenost. Huabeny s oblibou zpracovávaly starší 

syžety nebo historické náměty, přičemž neváhaly historii „dovymyslet“, a pro pojmenování 

postav využívaly soubory typických jmen pro typizované hrdiny. Důvodem, proč literatura 

psaná v baihua nemusela svou fiktivnost nijak zakrývat, je, že byla od začátku psána jako 

fikce a pro zábavu, a dobrý úředník se jí neměl příliš zabývat. Že se tak navzdory všemu dělo, 

nám dokládá už jenom fakt, že 99% klasických čínských románů je napsáno právě v baihua100.  

 

Liaozhai zhiyi je dílo psané klasickým jazykem a řadí se k vysoké literatuře. Od ní 

bylo v Číně požadováno především věrné zobrazení reality. Vzdělanci, kteří ve volném čase 

psali povídky s fantastickými náměty, se za tuto svou slabost pro nedůležité příběhy pro 

radost v předmluvách omlouvali. Podle Judith Zeitlin je právě Pu Songlingovo dílo mezníkem, 

od něhož čínští autoři zahajují „boj o fikci“, boj o právo smyšlenky na existenci i ve vysoké 

literatuře101. Pu Songling zkombinoval fantastický obsah s formou blízkou historiografické 

próze, jež patřila k nejváženějším odvětvím vysoké literatury. Sám sebe dokonce nazval yishi 

shi 異史氏, „historikem neobyčejného“, a v podobném duchu připojoval k povídkám své 

vlastní komentáře. V předmluvě se označuje za pokračovatele díla Gan Baoa a Li Hea102, 

čímž jednak hledá historické precedens daného typu tvorby (a tím jí dává právo na existenci), 

jednak zmínkou právě těchto dvou autorů dává najevo svou propojenost s těmi, kteří se 

                                                        
100 MA, Y.W., Fiction, in: The Indiana Companion, s. 35. 
101 ZEITLIN, J., Historian of the Strange, s. 15 – 42. 
102 Li He 李贺 (790 – 816), tangský básník proslulý nekonvenční poezií plnou kontrastů. Jeho verše oscilující 
mezi popisem nádhery palácového života a obrazy hrůzných nebezpečí, násilí a nepřátelské přírody. Často zde 
vystupují duchové a démoni. V 11. století mu kritika přisoudila přezdívku „démonický génius“, guicai 鬼才. Viz: 
FRODSHAM, J.D. (ed.), Goddesses, Ghosts, and Demons. The Collected Poems of Li He, North Point Press, 
San Francisco 1983.  
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zabývali věcmi neobyčejnými. Bylo svým způsobem velmi troufalé vydávat za historické dílo 

něco, jehož obsahem – nehledě na dokonalou formu – jsou příběhy o liškách a upírech. 

Fikce se stala prostorem, v němž vzdělanec prokazoval svoji zručnost, a zároveň i 

prostředkem, kterým vyjadřoval svůj vztah ke světu. Jak vidíme na příkladě rozsáhlých 

románů ze 17. století a nakonec i u samotného Pu Songlinga, vznikla snaha napsat jedno 

velké dílo, které by vyjádřilo celou autorovu životní filosofii. Autorům nešlo o zviditelnění se 

ani o publikaci, ačkoliv nelze říct, že by je případní čtenáři nezajímali 103 . O případné 

možnosti výdělku na své tvorbě nemohla být až do 19. století – do vzniku početnější 

čtenářské obce – řeč. Literát sloužící ve státní správě psal své životní dílo jaksi mimo veřejný 

život, ve volném čase, „pro radost“ a neusiloval o jeho publikaci během života. Pokud se tak 

stalo, vycházely romány a sbírky povídek pod pseudonymy a jejich autoři se v předmluvách 

nezapomínali za svůj počin omluvit a poprosit čtenáře, aby předkládané „nevýznamné 

povídání“ přijal jako výstrahu či pro své poučení. 

 

 

2.2. Polidštění démona: liška v literatuře do 17. století  

 

Znaky hu 狐, li 狸104 nebo pozdější huli 狐狸 se v čínské literatuře objevují brzy, 

ačkoliv před obdobím Šesti dynastií jich není mnoho. Podrobný seznam a rozbor míst 

v nejstarších textech, na nichž jsou zmiňovány lišky, uvádí Ylva Monschein, proto se zde 

zastavím jenom u několika nejvýznamnějších.  

Patrně nejstarší dochovanou zmínkou znaku 狐 je Kniha písní (Shijing 詩經), která 

vznikla zřejmě v rozmezí od 11. do 6. století př. n. l. Jde převážně o části oděvu vyrobené 

z liščí kožešiny, je zde ale i několik zmínek lišky samotné. Nejčastěji citovaná pasáž je tato: 

 
                                                        
103 Názorným příkladem je román Sen v červeném domě, kde nekonečné Cao Xueqinovy revize na základě reakcí 
prvních čtenářů byly jedním z důvodů, proč román nestihl dokončit. MA, Y.W., Fiction, in: The Indiana 
Companion, s. 45. 
104 Li může znamenat i divokou kočku, proto u nejstarších pramenů není vždy zřejmé, zda se mluví o lišce.  
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莫赤匪狐、莫黑匪烏。(41, 北風)105 

„Není (vidět) nic červeného kromě lišky, nic černého, kromě havrana.“106 

 

Interpretace tohoto verše jsou různé. De Groot vychází z komentáře Zhu Xiho, který 

lišku i havrana označuje za špatná znamení a celý verš za obraz říše řítící se do záhuby107. 

Podobného názoru je i Karlgren. Ylva Monschein také vidí v lišce negativní význam, 

připisuje ho ale celkovému dojmu z básně, která popisuje zasněženou severskou krajinu a 

mluví o odloučení108. Naproti tomu Dorothée Kehren je opačného názoru: lišky byly podle ní 

vnímány pozitivně. Liščí kožešina byla odznakem vysokého statutu a vrána symbolem slunce, 

takže výsledný obraz lze chápat jako použití dobrých znamení pro přivolání lepšího osudu109.  

Je tedy vidět, že již od nejstarších dob liška neměla vyhraněné negativní nebo 

pozitivní konotace. Spory o tom, zda byla dobrým nebo špatným znamením, se vedou dodnes. 

Nejspíš byla obojím a její zjevení se vykládalo i v souvislosti s dalšími okolnostmi. 

Vyobrazení lišky se objevují také v hrobkách ze Sichuanu a Shandongu v doprovodu 

Královny matky západu. Není jasné, jakou funkci zde liška sehrávala. Lze se domnívat, že to 

nějak souviselo s podsvětím, s dušemi zemřelých, tudíž již v dávných dobách mohla být 

chtonickým tvorem. Někteří badatelé dokonce hledají spojitost mezi liškami ze sichuanských 

hrobek a egyptským podsvětním božstvem Anubisem, průvodcem mrtvých na onen svět, a to 

prostřednictvím kočovných národů Qiang 羌, které tou dobou pobývaly i v Xinjiangu110. 

S tímto názorem si netroufám polemizovat, ovšem ani souhlasit.  

 

                                                        
105 Citováno podle: http://etext.virginia.edu/chinese/shijing/AnoShih.html 
106 Můj přibližný překlad. James Legge tento verš překládá: „Nothing red is seen but foxes, nothing black but 
crows“. Viz: LEGGE, J.: The Chinese Classics in Five Volumes. Vol. 4. The She King, SMC Publishing, Taipei 
2000.  
107 De GROOT, J.J.M., The Religious System of China, 5. díl, s. 577.  
108 MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 35f.  
109 KEHREN, D., The Fox in the Early Period of China. Text and Representations, in: Der Fuchs in Kultur, 
Religion und Folklore Zentral- und Ostasiens, 2. díl, Wiesbaden 2002, s. 11.  
110 Tamtéž, s. 16 – 18. 
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Kniha hor a moří, Shanhaijing 山海經, nám popisuje lišku s devíti ocasy, která žije u 

hory Jingjiu a pláče jako malé dítě111. Ten, kdo pojí jejího masa, je chráněn před gu 蠱, což 

může být jak hadí jed112  tak černá magie obecně 113 . Různé významy tohoto znaku jsou 

zajímavé, protože gu může znamenat i typ nemoci, při níž dochází ke ztrátě duše a kterou si 

muž může přivodit příliš častým pohlavním stykem se ženou. Jak jsem psala v předchozí 

kapitole, v tradiční čínské medicíně byla konzumace liščího masa jedním z prostředků proti 

liščí posedlosti, což může svědčit o archaičnosti představy lišky, která pohlavním stykem 

připravuje muže o životní sílu. Je ovšem možné, že tyto dvě představy – gu jako ztráta duše 

v důsledku sexuálního vyčerpání a liška coby prostředek proti gu (kde gu může být i hadí 

nebo hmyzí jed) – existovaly samostatně a propojeny byly až později. 

Zvláštní pozornosti kronikářů se těšila devítiocasá liška. Coby šťastný symbol je 

zmiňována v Bambusových análech (Zhushujinian 竹書紀年)114 a ve Wuyue chunqiu 吳越春

秋115, později se však devítiocasá liška stává předzvěstí úpadku dynastie116. Znakem dobré 

vlády je také zahlédnutí bílé lišky117. První popis lišky coby nadpřirozené bytosti se objevuje 

ve slovníku Shuowen jiezi 說文解字 (1. století n. l.). Píše se zde o nich jako o tvorech, na 

nichž jezdí duchové mrtvých, a zmiňují se jejich tři dobré vlastnosti: žlutá barva, tvar těla a to, 

že umírající liška obrací hlavu směrem ke své noře118. 

                                                        
111 YUAN Ke (ed.), Shanhaijing jiao yi, Mingwen shuju, Taipei 1986. 袁珂 (校譯): 山海经校譯，明文书局。 
112 ALIMOV, I., Besy, lisy, duchi v tekstach sunskogo Kitaja, Nauka, Sankt-Petěrburg 2008, s. 48. 
113 Další významy tohoto znaku jsou: 1. nemoc, 2. zlí duchové, 3. vzbuzovat pochybnosti nebo žena svádějící 
muže, 4. nádoba rozežraná červy; zrní, které trouchniví a je odváto větrem, 5. věštecký symbol. FENG, H.Y. – 
SHRYOCK, J. H., The Black Magic in China Known as ku, Journal of the American Oriental Society 55/1, 1935, 
s. 2.  
114 „又有白狐九尾之瑞 。“, v oddílu帝禹夏後氏. Citováno z: 
http://www.chinapage.com/big5/history/year2.htm, Tady se nachází i zmínka o koni, který se změnil v lišku (有
馬化為狐), což se pokládá za nejstarší záznam liščí transformace. MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, 
s. 60. Považuji za pozoruhodné, že první známé zvíře, ve které se liška může změnit, je právě kůň. Na jedné 
straně je tu liška jako jinový, chtonický tvor, na straně druhé kůň – „maskulinní a heroický symbol par 
excellence.“ ELIADE, M., Some Observations on European Witchcraft, History of Religions 14/3, 1975, s. 161. 
Také to svědčí o skutečně ambivalentním obrazu lišky. 
115 In: MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 51.  
116 Tamtéž, s. 53.  
117 Songshu 宋書. In: MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 53.  
118 MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 62 – 63. 
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Prameny každopádně lišku již od začátku zmiňují jako zvíře neobyčejné, které se 

objevuje při neobyčejných událostech, a vztah k ní byl spíš ambivalentní. Postupně se pak 

prosazoval názor, že je liška posel špatných zpráv, odkud nebylo daleko k rovnici „liška = 

původce neštěstí“119.  

 

Skutečnou popularitu lišky získávají až v období Šesti dynastií (3. – 6. st.) a následně 

během vlády dynastie Tang (6. – 9. st.). Tehdy se dostávají do módy krátké záznamy 

popisující nějaký neobyčejný jev, cizokrajné zvíře, vzácnou věc nebo pozoruhodnou historii – 

výše zmiňované záznamy neobyčejného zhiguai. Ze Xuanzhongji (in: Taiping guangji 太平廣

記) z přelomu 3. a 4. století n. l. pochází text, který poprvé hovoří o schopnosti lišky dožít se 

tisíc let a vystoupit pak na nebesa. Mluví se zde také po prvé o dovednosti proměnit se 

v člověka a navazovat sexuální vztahy s lidmi, o schopnosti lišky znát všechno v okruhu tisíc 

mil a nový je i výraz „nebeská liška“, tianhu 天狐120.  

Do stejného období – přelom 3. a 4. století – se datují i již zmiňované Soushenji od 

Gan Baoa. Odtud pochází několik významných syžetů či motivů, které se budou často 

opakovat v pozdějších chuanqi. Sdělují, že schopnosti věcí a zvířat vzrůstají společně 

s věkem121. Je zde také příběh vysvětlující původ jména lišek – Azi 阿紫 („Fialová“), který 

rovněž vysvětluje, že lišky byly v předchozím životě frivolními ženami a jako lišky musí 

bloudit po horách122. Setkat se lze ale i s motivem liščí pomsty za projevené bezpráví123. 

Nejčastěji zde ale čtenář narazí na liščí démony, kteří straší pocestné v opuštěných domech. 

Společným vyzněním všech těchto zhiguai je, pakliže je člověk morálně pevný a nemá strach, 

žádné strašidlo mu nemůže nic udělat124.  

 
                                                        
119 De GROOT, J.J.M., The Religious System of China, 5. díl, s. 580. 
120 MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 69 – 70.  
121 Soushenji XVIII/421. In: GAŇ Bao, Zapiski o poiskach duchov, s. 250 – 253. 
122 Soushenji XVIII/425. Tamtéž, s. 256 – 257. 
123 Mladý princ se živí vykrádáním hrobů a postřelí starého lišáka. Ten se mu zjeví ve snu zraní ho také, až 
z toho princ téměř zemře. Viz: Soushenji XV/375. Tamtéž, s. 205.  
124 Soushenji XVIII/426. Tamtéž, s. 257 – 258. 
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V této době sílí rovněž pronikání buddhismu do čínského prostředí. Buddhismus 

s sebou přinesl spoustu příběhů o bozích a duchách, také o vzdálených zemích. Buddhistické 

učení bylo s oblibou zobrazováno v příbězích o odplatě 125 . V období míru a relativního 

blahobytu za dynastie Tang má svůj počátek městská kultura, která se pak naplno rozvine za 

Songů (960 – 1279) a k níž neodmyslitelně patřily i profesionální zpěvačky, tanečnice a 

kurtizány. Populárními se stávají milostné příběhy. Jejich hlavními hrdinkami jsou nezřídka 

lišky. 

Z desátého století pochází sbírka Taiping guangji, v níž se dochovala spousta povídek 

chuanqi z doby Tang a z raných Songů126. Objevuje se zde motiv lišky, která se proměňuje 

v dívku a svádí muže, ale také buddhistického nebo taoistického mnicha, který jí záměr 

překazí. Jsou zde i příběhy liščí pomsty, avšak i nemotivované zloby, kdy je liščí démon 

jednoduše zlý sám od sebe127. 

Pozoruhodný je příběh, v němž liška vystupuje na dvoře císařovny Wu Zetian jako 

bódhisattva. Je proslulá svými zázraky a schopností všechno uhodnout. Jednoho dne přijde 

taoistický mnich a vyzve ji na souboj. Následně taoista (=místní) porazí bódhisattvu (=cizince) 

a ta je ve své liščí podobě nucena prchnout. V tomto příběhu lze spatřit jak reakci na 

bezprecedentní vládu ženy tak i negativní reakci na buddhismus obecně. O Wu Zetian bylo 

známé, že buddhismus podporovala. Autor příběhu možná odmítnutím jednoho (cizího 

náboženství) odmítá i druhé (ženu na dračím trůně). Ylva Monschein i Xiaofei Kang shodně 

interpretují osobnost císařovny jako cizorodý prvek v čínské tradici, jako ztělesnění nadměrné 

ženské sexuality, která narušila přirozený řád věcí, protože stanula na místě vyhrazeném 

mužům128. Od statutu „cizince“ a přemíry ženského prvku jin je pak k liškám jen krůček a Wu 

Zetian je později vydávána i za reinkarnaci xinyue hu 心月狐  (Heart Moon Fox) 129 . 

                                                        
125 EBERHARD, W., Novelle, s. 9. 
126 Fantastickým povídkám z Taiping guangji se věnuje ruský sinolog Igor Alimov. Viz: ALIMOV, I., Besy, lisy, 
duchi v tekstach sunskogo Kitaja, Sankt-Peterburg 2008.  
127 MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 83. 
128 KANG, Xiaofei, The Cult of the Fox, s. 32 – 35; MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 114 - 126. 
129 Z románu Li Ruzhena 李汝珍 Jinghua yuan (鏡花緣, Květy v zrcadle). Viz také: EDWARDS, L.: Women 
Warriors and Amazons of the Mid Qing Texts „Jinghua Yuan“ and „Hongloumeng“, Modern Asian Studies 
29/2, 1995, s. 247. 
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Očerňování její vlády je zřejmě až pozdějšího data130 , příznačné je ale spojení s liščím 

démonem coby symbolem neoficiální, téměř ilegální moci. 

V podobném duchu se nese i domněnka Xiaofei Kang týkající se toho, proč se liška 

začíná tak často objevovat v příbězích zhiguai a chuanqi v 6. – 9. století. Slovo liška (hu 狐) 

mohlo být díky své homofonii spojováno se slovem „severní barbar“ (Hu 胡)131 a možná pak 

na základě analogie nabylo širšího významu „cizinec“. Zaměňování jednoho s druhým (lišky 

coby cizinci a cizinci coby lišky) se rozmohlo v době, kdy měla Čína intenzivní kontakty se 

světem na sever a západ od čínských hranic. Spousta obchodníků a misionářů zaplavila 

tangský dvůr, což nejdříve vyvolalo nadšení pro všechno exotické a mohlo vést ke vzrůstající 

oblibě fantastických syžetů, ale později se zasloužilo o silnou xenofobní reakci. K soutěžení 

mezi buddhistickými a taoistickými mnichy docházelo nejen ve výše zmiňované povídce. 

Buddhismus byl za Tangů pořád ještě novým fenoménem, který svým důrazem na vyvázání 

se ze společenských vazeb a také kvůli své velké oblibě nutně vyvolával v tradičních 

vládnoucích kruzích obavy a pocit ohrožení. Příběhy o liškách můžou být jednou z podob, 

v nichž se projevuje měnící se postoj vzdělaných úředníků k buddhismu v té době132. 

 

Skutečným průlomem v liščích příbězích je Příběh paní Ren (Renshi zhuan 任氏傳), 

jehož údajným autorem je Shen Jiji 沈既濟 (cca. 740 – 800 n. l.), který poprvé vykresluje 

obraz lišky s lidskou tváří a s dobrým srdcem 133 . Povídka ukazuje lišku s pevným 

charakterem, čestnou a věrnou, která oddaně slouží svému „muži“, jak to umí jen málokterá 

manželka. Šťastná společná budoucnost je však nečeká – lišky a lidé jsou odlišné živočišné 

druhy, jejichž hranice lze překročit jen na krátkou dobu. Když paní Ren následuje svého muže 

                                                        
130 Přímí podřízení císařovny se o ní vyjadřovali s respektem jako o schopné panovnici. KANG, Xiaofei, The 
Cult of the Fox, s. 35. 
131 Jako Hu byli původně označováni pouze Sogdejci, později se tento název začal používat i pro jiné kočovní 
kmeny se severovýchodních hranic s Čínou. Tamtéž, s. 27.  
132 KANG, Xiaofei, The Fox and the Barbarian, s. 52 – 59.  
133 Samotné jméno paní Ren je slovní hříčkou: liška nosí jméno, které evokuje člověka (ren 人) a lidskost (ren 
仁). 
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do hlavního města, napadne a zabije ji pes a čtenáři nezbývá než si společně s autorem 

postesknout, aby všechny ženy byly takové, jako byla ona. 

Příběh je jednou z prvních snah čínských literátů vytvořit obraz dokonalé ženy, která 

by byla jak skvělou milenkou a společnicí, tak i spolehlivou a ctnostnou manželkou. Ve 

skutečném životě se takové ženy nevyskytovaly – muž měl na výběr mezi manželkou 

představující slušnou, veřejně akceptovatelnou ženu, kterou mu vybrali rodiče a k níž často 

nechoval žádné hlubší city, a milenkou-kurtizánou, která uměla být líbeznou a chápající 

společnicí, nikdy se však nezbavila nálepky padlé ženy a nebylo možné s ní počítat do 

budoucnosti. Částečným řešením byl konkubinát, příliš často se však stávalo, že manželka a 

konkubína nebyly schopné žít spolu v míru a harmonii. Toto dilema se ovšem týkalo 

především vzdělané úřednické vrstvy a byli to také vzdělanci, kdo se již od doby raných 

Tangů snažili najít ideální ženský obraz alespoň v literatuře. Jejich hrdinkami se stávaly 

duchové, démoni, božstva, lišky134.  

Obzvlášť lišky se svou inherentní dvojakostí se ukázaly být dobrými nositelkami 

ženského ideálu. V chuanqi vystupují jako démonické i božské, amorální i čestné, živočišné i 

nanejvýš moudré. Spojují v sobě ideál manželky i kurtizány, také ale můžou ztělesňovat ženy, 

které jednoduše nezapadaly do tradičních morálních kategorií. Literát si je ovšem vědom toho, 

že taková žena zůstane v říši fantazie, proto člověka a lišku v povídkách dělí nepřekročitelná 

hranice. Pokud v příběhu vystupuje mladý lišák, byť by měl sebelepší vlastnosti, nikdy se mu 

nepodaří dostat za manželku lidskou dceru135. Liška se může vdát za člověka, ale zůstává 

s ním jen určitou dobu – většinou jsou to tři roky – a pak umírá nebo ho opouští. Není 

schopna prodloužit lidskou rodovou linii, protože buď nemá děti vůbec, nebo všechny 

zemřou136. Svou smrtí se však liška očišťuje, jak to naznačuje i závěr Příběhu paní Ren, a 

zůstává otevřená možnost jejího dalšího znovuzrození137. 

                                                        
134 HSIEH, D., Love and Women in Early Chinese Fiction, The Chinese University Press, Hong Kong 2007. 
135 KANG, Xiaofei, The Cult of the Fox, s. 24 – 26.  
136 Příběh Ji Zhen viz: HSIEH, D., Love and Women, s. 104 – 107.  
137 Kůň paní Ren se vrátil bez jezdce, visely na něm jenom její šaty jako slupka cikády – cikáda je narážkou na 
taoistickou představu proměny a evoluce, takže paní Ren se patrně dostala mezi nesmrtelné. Tamtéž, s. 100. Y. 
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Příběh paní Ren se stal modelem pro většinu pozdějších liščích povídek s milostnou 

zápletkou, v nichž je liška na jedné straně ve všem mnohem lepší než člověk, na druhé straně 

si je vědomá svého podřadného původu a ví, že do lidského světa nepatří. Podobná výstavba 

se objevuje i v Liaozhai, Pu Songling pak přichází s novými možnostmi řešení dilematu. 

Lišky se také od svého proniknutí do tangské povídky vzdalují zákeřnému, krvelačnému 

zvířeti, jak je znám z folkloru, a čím dál víc se podobají člověku. Ying Ning, jedné 

z nejznámějších Pu Songlingových hrdinek, pak jako připomínka „jiného“ původu zůstane jen 

zvonivý smích. 

 

Liščí příběhy se vzájemně ovlivňovaly se syžety, v nichž se lišky přímo nevyskytovaly. 

Nejlepším příkladem je příběh Yingying zhuan 鶯鶯傳, klasický představitel typu „vzdělanec 

a kráska“. Čtenář zde potká nadaného studenta Zhanga a půvabnou dívku Yingying, která se 

proviní vůči konfuciánským zásadám tím, že se zachová podle toho, co jí říká srdce. Za tento 

svůj skutek je považována za nebezpečnou a odsunuta na úroveň něčeho ne-zemského, 

démonického138.  

Od pozdních Tangů začínají být za lišky označovány oblíbené konkubíny slabých 

císařů, kteří se natolik nechají omámit ženskou krásou, že zanedbávají své vladařské 

povinnosti. Jako první je tímto způsobem démonizována Yang Guifei139, favoritka tangského 

císaře Xuan Zonga (685 – 762). Přispěl k tomu i tangský básník Bai Juyi (772 – 846) svou 

slavnou básní Píseň o věčném žalu, Changhen ge 長恨歌140. Konkubína se stala synonymem 

pro krasavici, která natolik okouzlí muže, že pro ni zapomene na celý svět, byť by se řítil do 

záhuby. Zde liška není zmiňována přímo, ale motiv „krásky ničící říše“ se opět vyskytne 

                                                                                                                                                                             
Monschein vnímá liščí manželky v tangských novelách téměř jako mučednice – oběti špatného osudu., 
MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 142;  
138 Tamtéž, s. 137. 
139 Ne bez zajímavosti je fakt, že hlavní hrdinka Příběhu paní Ren umírá u Mawei, což je místo, kde byla 
uškrcena Yang Guifei. I zde tak vystupuje v Číně silně vžitá představa ženy-ničitelky.  
140 V českém překladu in: PO Ťü-i: Drak z černé tůně, Praha 1964, s. 25-36. Přeložil Josef Kolmaš, přebásnila 
Jana Štroblová. 
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v jiné Bai Juyiho básni, Gu meng huyao 古冡狐妖141, v níž básník také opisuje ženské 

půvaby, a porovnává je s proměněnou liškou. Vyznění básně je takové: liška, která se 

promění v krásnou ženu, není zdaleka tak nebezpečná jako žena, která se chová jako liška. 

Ušlechtilý muž v případě lišky odhalí, že jde jen o masku, zatímco odolat skutečné ženě je 

nepoměrně těžší a vede k zániku celých dynastií. Později začala být za liščího démona 

označovaná každá favoritka posledního císaře dynastie.  

Liščího námětu je znamenitě využito v satirickém románě ze 17. století Xingshi 

yinyuan zhuan 醒世姻緣傳142, jehož zápletka vypráví o odplatě, které se dostane hlavnímu 

hrdinovi Chao Yuanovi za zabití bezbranné lišky, která hledala útočiště pod jeho koněm. 

V dalším životě se liška stane hašteřivou manželkou, která svou zlostnou povahou terorizuje 

celou rodinu, zmaří manželovu kariéru a tchána přivede do hrobu. Postava lišky zde vystupuje 

jako nástroj, který je součástí autorova plánu poukázat na rozvrácenost vztahů v bohatých 

rodinách, potažmo na císařském dvoře143. Lišku je tady vidět částečně ve své tradiční lidové 

podobě – jako nadpřirozená bytost, která si získala dostatek zásluh, aby mohla na sebe brát 

lidskou podobu a zároveň jako nelítostný nepřítel, který se nemilosrdně mstí za křivdu, která 

na něm byla spáchána. 

 

V průběhu dalšího vývoje žánru chuanqi liška pokračuje ve svém „polidšťování“ a 

získává novou osobnost. Na rozdíl od povídek z dřívějších dob se přestává stydět za svůj 

původ a ve svém rozhodování je zcela nezávislá. Jejím cílem nemusí být integrace do lidské 

společnosti, což může souviset také s tím, že autorům z pozdějších dob již liška neslouží 

pouze jako prototyp ideální ženy, ale jejím začleněním do povídek sledují jiné cíle než v 9. 

                                                        
141 Anglický překlad viz: De GROOT, J.J.M., The Religious System of China, 5. díl, s. 589; německy: 
MONCSHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 154 – 155.  
142 Autor není známý, dílo je podepsáno pseudonymem Xizhou Sheng 西周生. Jedním z kandidátů o autorství je 
i Pu Songling. Román zatím nebyl přeložen do češtiny, J. Průšek název překládá jako Historie manželství pro 
probuzení světa.  
143 Obsáhlou monografii o tomto románu napsala Yenna Wu. WU, Y., Ameliorative Satire and the Seventeenth-
Century Chinese Novel „Xingshi yinyuan zhuan“ – Marriage as Retribution, Awakening the World, The Edwin 
Mellen Press, Lewiston 1999. O románu viz také: BERG, D., Carnival in China: A Reading of the Xingshi 
yinyuan zhuan, Brill, Leiden 2002.  
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století. Nejnázornějším příkladem je právě Pu Songling, který vytvořil celý liščí svět, 

prostřednictvím něhož jedinečným způsobem reflektuje svět lidí.   

Krystalizuje obraz „hodné lišky“, který se původním lidovým představám výrazně 

vzdaluje a lze ho považovat za čistě literátský výtvor. Největší proslulost si získaly lišky-

kouzelnice z Liaozhai. Ty z romantických liščích příběhů jsou na první pohled hodně 

„zkrocené“ a častokrát je jedinou věcí, která je odlišuje od lidí, nerespektování společenských 

pravidel, volnost v chování a vůbec to, že coby ženy jednají s muži jako rovný s rovným, a to 

i při zachovávání veškeré úcty a poslušnosti, které v tradiční čínské společnosti mužům ze 

strany žen náležely. Taková liška nejenže svému partnerovi neubližuje144, ale naopak mu 

pomáhá či dokonce zachraňuje život. V některých případech se stává dokonalou starostlivou 

manželkou a matkou, přičemž dochází k výraznému odklonu od jejího původního 

démonického charakteru a liška se z pozice nezákonné milenky přesouvá do kategorie řádné 

manželky. Liaozhai se ovšem neomezuje jen na povídky s romantickou zápletkou – 

v následujících kapitolách se pokusím představit co nejúplnější přehled typů liščích hrdinů a 

zastavit se u způsobů, jakými je Pu Songling využívá k satiře na lidskou společnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
144 Na rozdíl od duchů mrtvých, jak vidíme např. v příběhu Lotosová vůně (Lianxiang 蓮香, LZZY II/219). 
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3. Sbírka Liaozhai zhiyi 聊齋誌異 a její autor 

 

3.1. 17. století: doba satirických románů 

 

17. století byla pro Čínu doba významných společenských i politických změn. Vláda 

poslední čínské dynastie Ming spěla ke svému konci a vzdělanci vedli bouřlivé diskuse o 

nevyhnutelnosti reforem, které nicméně nenacházely větší odezvu u dvora. Nespokojenost a 

sociální bouře přispěly nakonec ke svržení dynastie Ming a obsazení čínského trůnu Mandžuy, 

příslušníky původně kočovního kmene ze severovýchodu země. Okamžitě po nastolení nové 

vlády nastalo období, během něhož spousta úředníků přišla o své posty nebo se dobrovolně 

stáhla do ústraní na protest proti uzurpátorům trůnu. Byla to ovšem také doba silné císařské 

cenzury, kdy se i za mírná vyjádření stínaly hlavy145. 

Začátkem století v důsledku ekonomických změn, ale také díky přílivu stříbra z nově 

objevených nalezišť v Jižní Americe, vzkvétal obchod, což přispívalo k rozvoji čínských měst, 

která se kromě tržních center stávala i centry kultury, zábavy a dokonce rodícího se 

turistického ruchu. Dobová literatura na jedné straně svědčí o fascinaci novými kulturními a 

společenskými jevy, na straně druhé je zde i nemálo kritiky upadající tradiční morálky, 

vzrůstající moci obchodníků, kupčení s úřednickými tituly a rozpustilého života studentů, 

kteří se místo studiu věnují obyvatelkám květinových dvorů. Konfuciánští učenci jen s nevolí 

hleděli na měnící se společnost, v níž obchodní rozkvět posouval hranice morálky a boural 

předchozí tabu. 

                                                        
145 FIŠMAN, O., Tri kitajskich novellista, s. 47 – 48. 
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Je to doba satirických románů Jin Ping Mei 金瓶梅 a Xingshi yinyuan zhuan 醒世姻緣

傳, o století později vzniká proslulý Rulin waishi 儒林外史146. První z nich popisuje úpadek 

domu obchodníka Ximen Qinga, a to jednak kvůli jeho požitkářskému způsobu života, jednak 

kvůli intrikám jeho šesti žen. Xingshi yinyuan zhuan představuje kaleidoskop obyvatel čínské 

vesnice, která se mění v tržní město, a popisuje morální úpadek s tím spojený. Oběma dílům 

je společné téma odplaty za spáchané zlo. Xingshi yinyuan zhuan navíc prostřednictvím 

antiutopického světa vzhůru nohama groteskním způsobem poukazuje na hroutící se 

společenský řád 147 . Rulin waishi je satiricky vykreslené panoptikum studentů, učenců a 

úředníků, tedy čínské vládnoucí třídy a těch, kdo se do ní snažil zařadit.     

Bující korupce a svévůle úřadů vedly k sílící společenské nestabilitě a k nedůvěře k 

oficiálnímu konfuciánskému učení. Koncem vlády Mingů Čínu výrazně zdevastovala četná 

rolnická povstání pod vedením samozvanců, kteří si uzurpovali nárok na převzetí Nebeského 

mandátu148. Není proto divu, že se v této atmosféře blížícího zhroucení dynastie objevily i 

početné náboženské sekty, nezřídka apokalyptického charakteru. Při hledání nového typu 

morálního vůdce se do popředí dostala ženská božstva a kult nesmrtelných. Kvůli své morální 

nejednoznačnosti a nesmrtelnosti byly často spojovány s liškami 149 . Důkazem slábnoucí 

císařské moci je pak i snaha udržet si autoritu zákazem polooficiálních lokálních praktik – 

povoleny byly pouze oběti předkům, bludným duchům a božstvu domácího krbu150. 

V této době se oživuje i zájem o věci neobyčejné a fantastiku, v módě je „mít vlastní 

posedlost“ 151 , ať už je to sbírání kamenů, chov holubů, pití vína nebo třeba psaní 

                                                        
146 Do češtiny přeložil Oldřich Král. Viz: WU, Ťing-c´: Literáti a mandaríní: neoficiální kronika Konfuciánců, 
Praha 1962.  
147 O Xingshi yinyuan zhuan coby antiutopii viz: BERG, D., Carnival in China: A Reading of the Xingshi 
yinyuan zhuan, Leiden 2002.  
148 Podle staré čínské představy, která se datuje snad ještě do doby vzniku starověké dynastie Zhou (11. – 5. st. 
před n. l.), obdržel každý zakládající císař dynastie tzv. Nebeský mandát, pověření vládnout v Podnebesí. Když 
moc dynastie upadala, znamenalo to, že se nebesa odvrátila od císaře nehodného mandátu. Jeho novým držitelem 
se mohl stát kdokoliv, kdo si získal přízeň nebes a byl si schopný vybojovat trůn.    
149 K nejoblíbenějším patřila Bixia yuanjun 碧霞元君, zvaná také Taishan niangniang 泰山娘娘, „Matka 
Taishan“. Největší rozkvět zažívá tento kult koncem Mingů, přetrval pak do začátku 20. století. Viz: KANG, 
Xiaofei, The Cult of the Fox, s. 137 – 147.  
150 Tamtéž, s. 72.  
151 O tom, jak definovali posedlost v 17. století, píše J. Zeitlin: „Za prvé, posedlost vystihuje notorickou fixaci 
spíše na určitý objekt nebo aktivitu než na konkrétní osobu a je spojována zejména se sběratelstvím a znalectvím. 
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fantastických povídek. O zvýšeném zájmu literátů o fantastično mluví i Wang Shizhen王士禛 

(1634 – 1711) v předmluvě ke své sbírce Chibei outan 池北偶談: „Někdy, když jsme popíjeli 

a měsíc již zapadal, vybírali jsme si jako námět rozhovoru události spojené s bohy a 

nesmrtelnými, duchy a dušemi; od nich jsme se přesunuli k maličkostem o umění, žádné téma 

jsme nenechali bez povšimnutí.“152 Návrat do literárního života slaví žánry zhiguai a chuanqi: 

vznikají celé sbírky povídek o neobyčejném. Jak však podotýká Y. W. Ma, za dynastie Ming 

se již oba žánry vyčerpaly, a proto při srovnání se svými předchůdci z dob Tangů působí jen 

jako ubohé imitace153. Na jejich pozadí pak o to více vynikne génius autora nejslavnější 

sbírky povídek o neobyčejném Liaozhai zhiyi – Pu Songlinga.   

 

 

3.2. Pu Songling 

 

Pu Songling 蒲松齡 žil v druhé polovině 17. století (1640 – 1715) a podle vlastních 

slov 154  byl neúspěšným literátem, kterému, ačkoliv pocházel z rodiny, v níž bylo dobré 

vzdělání tradicí, se až do konce života nepodařilo prosadit ve vyšších kolech státních 

zkoušek155. Dochovalo se několik jeho básní, písní a esejů v klasickém jazyce a také 18 

výpravných zpěvů v baihua156 . Rovněž byl dlouho pokládán za možného autora románu 

Xingshi yinyuan zhuan157, napsaného také v baihua. Zřejmě mezi lety 1670 až 1680 sepsal 

                                                                                                                                                                             
Za druhé, musí být náruživá a cílevědomá. Za třetí, je to záměrně nekonvenční a excentrická póza“. ZEITLIN, J., 
Historian of the Strange, s. 64. 
152 Citováno a přeloženo z angličtiny podle: ZEITLIN, J.: Historian of the Strange, s. 52. 
153 MA, Y.W., Fiction, in: The Indiana Companion, s. 39.  
154 Svůj nelehký osud plný nouze Pu Songling popisuje v předmluvě ke sbírce Liaozhai zhiyi. V češtině si jej lze 
přečíst v překladu J. Průška: PCHU, Sung-ling: Zkazky, s. 5 – 6.  
155 Čínští úředníci ve státní správě byli po staletí vybíráni na základě výsledků v celostátních zkouškách keju 科

舉. Zkoušeni byli ze psaní esejů, v nichž měli prostřednictvím vytříbeného slohu a v předepsané formě projevit 
svou znalost klasiků čínské literatury. Ačkoliv teoreticky se ke zkouškám mohl přihlásit kdokoliv, v praxi 
obsazovali většinu postů synové z tradičně úřednických rodin, kteří jednak měli dostatek prostředků pro 
dlouholeté studium, a jednak se mohli spolehnout na podporu dalších příbuzných ve správě. Státní zkoušky byly 
zrušeny v roce 1905. Podrobněji viz: FAIRBANK, J. F., Dějiny Číny, Lidové noviny, Praha 1998, s. 113 – 117.   
156 Reprezentativní výbor z nich v překladu J. Hiršala a M. Ryšavé viz: PCHU, Sung-ling, Vyznání, Praha 1974.  
157 V současné době je Pu Songlingovo autorství tohoto románu spíš odmítáno. BERG, D.: Carnival in China, s. 
8 – 9.  
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většinu příběhů ze sbírky Liaozhai zhiyi 聊齋誌異158, která ačkoliv nedošla uznání za Pu 

Songlingova života, později se stala jeho nejznámějším dílem, díky němuž proslul i za 

hranicemi Číny. Největší popularitě se ovšem sbírka těšila a těší v samotné Číně159.  

Jaroslav Průšek označuje Liaozhai za vyvrcholení a zároveň závěr čínské literatury 

psané v klasickém jazyce160. Zhuštěná řeč wenyanu je zde přivedena k dokonalosti a zároveň 

je každý záznam pečlivě a mnohdy vtipně vypointován, takže Liaozhai neztrácí na čtivosti 

navzdory svému poměrně velkému rozsahu. Svou roli zajisté hraje i fakt, že namísto tehdy 

běžně používané paralelní prózy použil Pu Songling starší formu wenyanu – guwen 古文161. 

V 17. století zažívala tato forma také svůj návrat, ale podobně jako v případě chuanqi, 

s nevelkým úspěchem. 

Pu Songling údajně natolik miloval příběhy o neobyčejném, že mu nestačily jen ty, co 

se k němu dostaly prostřednictvím přátel a známých. Objevila se dokonce pověst, že prý „Pu 

Songling stával u vrat svého domu s konvicí vína, zval kolemjdoucí sedláky k rozhovoru a dal 

si od nich vyprávět různé pohádky a pověsti, jež pak zpracovával ve své novely“162. Většina 

badatelů se shoduje, že příběhy v Liaozhai si Pu Songling nevymyslel, ale že je opravdu 

sesbíral v okolí. Většinou se odehrávají v Shandongu nebo v sousední provincii Hebei, a to na 

celkem konkrétních místech, a udávají konkrétní jména, takže místní čtenáři si je mohli 

snadno ověřit. Navíc lze na podobné syžety narazit i ve sbírce jeho současníka Wang 

Shizhena, nicméně jejich styl naznačuje, že je zachytili a napsali nezávisle na sobě163. Z toho 

všeho by mohl vzniknout dojem, že Pu Songlingova sbírka obsahuje pohádky či bajky, ovšem 
                                                        
158 Existuje několik variant překladu tohoto názvu. Česky: Záznamy podivuhodných věcí z pracovny Opora (nebo 
útulek; Průšek); anglicky: Strange Tales from Make-Do Studio (Mair) nebo Strange Storie from a Chinese Studio 
(Giles); rusky: Stranny istorii iz kabineta neudačnika (Aleksejev); Já používám výraz Liaozhai zhiyi, zkráceně 
Liaozhai. 
159 Pro více informací o Pu Songlingově životě a prostředí, v němž Liaozhai vznikala, viz statě J. Průška Two 
Documents Relating to the Life of P´u Sung-ling, Liao-chai chih-yi by P´u Sung-ling a P´u Song-ling and His 
Work in: PRŮŠEK, J., Chinese History and Literature, Praha 1970; nebo také: FIŠMAN, O., Tri kitajskich 
novellista XVII – XVIII vv. Pu Sunlin, Czi Jun´, Juan´ Mei, Moskva 1980, s. 13 – 22.  
160 Podrobněji o stylu Liaozhai viz doslov J. Průška in: PCHU, Sung-ling: Zkazky o šesteru cest osudu, Praha 
1955, s. 256 – 266. 
161 Guwen yundong 古文運動 bylo literární hnutí za dynastie Tang, které vzniklo jako reakce na složitý typ 
psaní tzv. paralelní prózy, piantiwen 駢體文. 
162 PRŮŠEK, J., Doslov. In: PCHU, Sung-ling, Zkazky, s. 263. 
163 Řeč je o Wang Shizhenově sbírce Chibei outan 池北偶談 (cca. 1691); EBERHARD, W., Novelle, s. 23 – 25.; 
ZEITLIN, J., Historian of the Strange, s. 52., ale také jemný nesouhlas: s. 275f117,  
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opak je pravdou. Do Liaozhai nepochybně proniklo velké množství folklorních prvků, 

výstavba povídek je však čistě literární. Precizně vystavěný text je mnohdy plný skrytých 

významů a narážek na jiná díla a morální poselství, které Pu Songling do povídek vkládá, je 

folkloru velmi vzdálené.  

 

 

3.3. Liaozhai zhiyi  

 

Povídky tvořící sbírku Liaozhai zhiyi psal Pu Songling s přestávkami po celý svůj 

život, největší část však vznikla během desetiletí, které předcházelo roku 1679. Tehdy byla 

totiž napsána předmluva164. Podle všeho nejstarší vrstvou sbírky jsou příběhy o duchách a 

liškách. Zde si Pu Songling často půjčoval formy i náměty svých předchůdců. „Nicméně již 

tyto rané hororové příběhy nesou distinktivní rysy Liaozhai, jako jsou vnímavě zaostřené 

scény, evokativní atmosféra a psychologický vhled“165 . Allan Barr datuje povídky podle 

složitosti jejich výstavby. Rané povídky více imitují své předchůdce, mívají jen jednu hlavní 

příběhovou linii a ještě nenesou tak silný satirický náboj jako pozdější části. Obsahují také 

méně komentářů autora samotného, jež často přinutí čtenáře změnit svůj úhel pohledu na 

právě dočtenou povídku. Pozdější povídky jsou naproti tomu strukturně propracovanější. 

Čtenář má možnost sledovat i dvě nebo tři dějové linie, kde zároveň se střídáním perspektivy 

odhaluje nové významové roviny díla166.  

Jedním ze silných aspektů Pu Songlingova pisatelského nadání je jeho práce s 

výstavbou textu. Pu Songling byl inovátor i dovršitel tradičních literárních postupů týkajících 

se žánrů zhiguai a chuanqi. Nehledě na hutný a významy nabitý jazyk, styl Liaozhai nelze 

v žádném případě označit za těžkopádný. Autor si s příběhy hraje a často osciluje mezi dvěma 

krajními polohami, čímž udržuje čtenáře v napětí a očekávání toho, co přijde. V jednu chvíli 
                                                        
164 PRŮŠEK, J., Liao-chai chih-yi by P´u Sung-ling. An Incquiry into the Circumstance under Which the 
Collection Arose. In: Chinese History and Literature, Praha 1970, s. 92 – 108.  
165 BARR, A., A Comparative Study of Early and Late Liaozhai Tales, Harvard Journal of Asiatic Studies 45/1, 
1985, s. 160. 
166 BARR, A., A Comparative Study, s. 193. 
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se na hlavního hrdinu usmívá štěstí, hned na to přijde katastrofa a všechno vypadá ztracené, 

pak se ale šťastnou náhodou všechno vyřeší. Vývoj událostí se přitom mnohdy neřídí 

snažením hrdiny, jako spíše náhodou či všemocným osudem. Na místě, kde jeho předchůdci 

končili svatbou, Pu Songling začíná a zobrazuje všechny peripetie, které manželství přináší. 

Děj rád komplikuje sérií nedorozumění, která se vysvětlí až v závěru. Od současníků se liší i 

živou a trefnou charakteristikou postav: „(Pu Songlingu je vlastní) rozvitá charakteristika 

vedlejších postav; v takové charakteristice je přítomna nejen motivace činů těchto postav, 

nýbrž i vztah hlavních hrdinů k nim“167. Další silnou stránkou povídek jsou barvité, vtipně 

vypointované dialogy a cit pro realistické zachycení detailu168. 

Bohatost námětů povídek v Liaozhai zde nelze stručně popsat, proto se o nich zmíním 

jen několika slovy. Jednotícím – ačkoliv ne jediným – aspektem celé sbírky je satira na 

stávající společenské poměry. Pu Songling velmi ostře vnímal sociální nespravedlivost, která 

v Číně vždy vládla, a v pozdně imperiálním období se jen vyostřovala. Jeho kritický pohled se 

zaměřoval především na učence a úřednictvo, tedy třídu, z níž sám pocházel. Konfuciánský 

učenec měl být vzorem hodným následování, místo toho si studenti tituly kupovali a k moci 

se dostávali ti, kdo měl nejvíce peněz a nejméně skrupulí. Všudypřítomná korupce a svévole 

úřadů zničily život i nejednomu hrdinovi v Liaozhai. Pu Songling se také rád vysmíval 

chtivým mnichům, falešným prorokům a hloupým učencům. Na mušku si bral nejběžnější 

lidské slabosti: chtíč, lakomost, ješitnost či zášť. V Pu Songlingově době probíhala ve 

vzdělaneckých kruzích živá diskuze o čtyřech lidských slabostech; byly jimi víno, ženy, 

mamon a hněv (jiu se cai qi 酒色財氣)169. Autor Liaozhai také tvrdě vystupuje proti všem 

čtyřem, přičemž nejostřeji – podobně jako román Xingshi yinyuan zhuan – odsuzuje hrabivost 

a úplatkářství.  

S kritikou nespravedlivosti a korupce státního aparátu úzce souvisí politická satira, za 

jejíhož zakladatele bývá Pu Songling někdy pokládán. Je pravda, že řada míst obsahujících 

                                                        
167 FIŠMAN, O., Tri kitajskich novellista, s. 94.  
168 BARR, A., A Comparative Study, s. 162 – 163. 
169 BERG, D., Carnival in China, s. 358.  
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skryté narážky na krutost a zvěrstva mandžuských dobyvatelů byla qingskou cenzurou 

pozměněna170. Také je pravděpodobné, že obava o vlastní bezpečnost i bezpečnost své rodiny 

přiměla autora Liaozhai stejně jako i mnohé jeho současníky vkládat svá nejtěžší obvinění do 

úst nadpřirozených bytostí171. Když byla hlavním žalobcem liška nebo duch, ze své pozice 

bytostí stojících mimo tento svět, mohli ještě odvážněji a neúprosněji odhalovat pokřivenou 

morálku. Nelze se však domnívat, že politická satira byla primárním důvodem, proč se Pu 

Songling rozhodl fantastické příběhy psát. Pokud byly povídky o věcech neobyčejných 

opravdu jeho posedlostí pi, pak se jim věnoval nehledě na obsah, který do nich vkládal. 

Mimoto byla politická satira jen zlomkem Pu Songlingova literárního poselství.  

Mnohem víc si kronikář neobyčejného všímá společenských problémů a pokřivených 

mezilidských vztahů. Posmívá se přehnané buddhistické zbožnosti a pověrám (nikoliv však 

náboženství samotnému), vystupuje proti úplatkářství úředníků a proti zkouškovému systému 

s důrazem na zkorumpovanost zkoušejících. Kritizuje úplatné soudnictví a obecně vyšší třídu 

a její zhýčkaný způsob života, jakož i nespravedlnost, kterou rozsévají, a bezohlednost, s níž 

se chovají k chudým a méně úspěšným. 

Nemálo povídek je věnováno manželskému trojúhelníku (muž-manželka-milenka), 

v němž autor zachycuje tradiční dilema čínského muže, který by chtěl mít doma i vzornou 

hospodyni i zábavnou společnici, ale také rozpaky a trápení žen, které se bez vlastního 

rozhodnutí ocitají v nezáviděníhodném postavení. Pu Songling rád nachází pro své 

protagonisty harmonické vyústění: v řadě povídek obě ženy, manželka i konkubína, najdou 

společnou řeč a žijí spolu v sesterské shodě172. 

 

Sbírka Liaozhai dlouho nebyla publikována a v literátských kruzích se šířila 

v několika opisech. O její poměrné neznámosti svědčí i fakt, že se nedostala do qingské 

                                                        
170 Výčet těchto povídek viz: FIŠMAN, O., s. 24 – 36.  
171 ALEKSEJEV, V., Tragedija konfucianskoj ličnosti i mandarinskoj ideologii. In: Strannyje istorii iz kabineta 
neudačnika, s. 709. 
172 BARR, A., A Comparative Study, s. 171 – 172.  
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císařské knihovny Siku quanshu 四庫全書173. Pak se ovšem skupiny učenců vehementně 

pustily do její obhajoby. Judith Zeitlin mluví o třech apologetických vlnách, z nichž každá 

vyzdvihovala jiný aspekt Pu Songlingova díla se společným cílem: obhájit právo fikce na 

existenci.  

Autor Liaozhai ve své předmluvě odkazuje k pozdně tangskému básníkovi Li He, 

který proslul nekonvenčním a imaginativním stylem svých veršů. Zároveň však 

v komentářích ke svým povídkám označuje sám sebe výrazem yishi shi 異史氏, „kronikář 

neobyčejného“, čímž se hlásí k odkazu největšího čínského historika Sima Qiana, který žil na 

přelomu 2. a 1. století před n. l174. Pu Songling tak sbírku Liaozhai zařazuje jak do tradice 

fantastické literatury, tak i do tradice historiografické. „Téma podivného a Pu Songlingův 

silný hlas a vize zabraňují, aby se ze sbírky stalo zcela náhodné uskupení“175. Celé dílo 

spojuje vyšší záměr autora – vykreslit podivnosti zdejšího světa jako jeden systém. V tom 

však právě tkvěl problém: fantastično a nadpřirozeno stálo na periferii světového řádu, proto 

se současníci ptali, zda není troufalé stavět ho po boku takového velikána, jakým byl Sima 

Qian.  

První, kdo vystoupili na obhajobu Liaozhai, byli Pu Songlingovi současnící Tang 

Menglai a Gao Heng176. Tang poukazuje na to, že lidé mají tendenci považovat za normální to, 

co vidí každý den, a za neobyčejné to, s čím se setkávají málokdy. „Vzkvétání a uvadaní 

rostlin, metamorfózy hmyzu, který se náhle objevuje a náhle mizí, to nikoho neudivuje; 

udivují nás jenom božští draci. Hvízdání větru, které zní bez toho, aby je někdo vyluzoval, 

proudy řek, které tečou bez toho, aby je někdo poháněl – cožpak to není podivné? My jsme na 

to ale zvyklí a smířili jsme se s tím. Udiví nás jenom duchové a lišky; nad člověkem se 

nepodivujeme.“177 Gao Heng zas dokazuje, že to, co považujeme za podivné, nestojí mimo 

                                                        
173 ALEKSEJEV, V., Tragedija konfucianskoj ličnosti, s. 710.  
174 Pu Songling nejednu svou povídku zakončuje komentářem, jenž je uveden slovy 異史氏曰, „kronikář 
neobyčejného praví“. Tímto formálním postupem se hlásí k Sima Qianovi, který zavedl psaní závěrečných 
komentářů, uváděných slovy 太史公曰, „velký historik praví“.  
175 ZEITLIN, J., Historian of the Strange, s. 3. 
176 Oba byli známí a uznávaní učenci. Každý z nich napsal k Liaozhai předmluvu.  
177 唐序 LZZY Tang xu/4.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


51 

 

světový řád, ale je jeho součástí. Neobyčejné věci jsou tím pádem srozumitelné a nemusíme je 

vnímat jako hrozbu178.  

Druhá vlna apologetů Liaozhai odsunula stranou otázku existence či neexistence 

neobyčejného, ale pokazovala na hluboké morální poselství, které Pu Songling čtenáři sděluje. 

Poučený čtenář by měl i příběhy o neobyčejném vnímat jako jednu z forem sebevyjádření a 

měl by se ptát, co se mu autor snaží říct. Nadpřirozeno je zde vysvětlováno jako pouhá 

„kouřová clona“. Interpretace Liaozhai se tak posouvá k alegorickému čtení. Coby akt 

sebevyjádření je dílo pozdviženo mezi nejvyšší literaturu, na jednu úroveň s klasickou poezií 

v duchu slov Velké předmluvy ke Knize písní: shi yan zhi 詩言志179.  

Nakonec v 19. století se Liaozhai užívalo coby vzorové ukázky vynikajícího 

literárního slohu. Tím se celá sbírka přiblížila k próze psané v baihua, na jejíž obranu se 

uváděly podobné argumenty. Ve 20. století, zejména po vzniku Čínské lidové republiky, byly 

fantastické povídky odsunuty do úzadí, mluvit o nadpřirozených věcech se dokonce 

považovalo za „feudální pověry“ a bylo zakázáno. Pozornost literárních badatelů jak v Číně, 

tak v zahraničí, si Liaozhai znovu získává od 80. let 20. století180. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
178 高序 LZZY Gao xu/1.  
179 Komentovaný překlad do angličtiny viz: OWEN, S., Readings in Chinese Literary Thought, Cambride, MA 
1992, s. 37 - 49.  
180 Podrobněji o vývoji vnímání Liaozhai v Číně viz: ZEITLIN, J., Historian of the Strange, s. 1 – 42.  
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4. Lišky v Liaozhai 

 

Lišek v Liaozhai není málo a typově jsou různorodé. Čtenář zde potkává krásné víly, 

zlomyslné šprýmařky, vážené lišáky-učence i záletníky. Všichni mají společné, že jsou to 

nadpřirozené bytosti, mnozí podobně jako duchové zemřelých žijí v opuštěných domech nebo 

poblíž hrobů, nejednou s celými rodinami. Lze na ně narazit i v opuštěném sadu, ve starém 

chrámě nebo v poli. Nejčastěji přichází liška k člověku domů, ani jednou nejde člověk sám od 

sebe lišku hledat.  

Hrobky coby domov lišky jsou obvyklou kulisou již od starověku a připomínají nám 

její spojitost s nocí a záhrobím. V tradičním světle jsou vykresleny i erotické vztahy mezi 

liškami a lidmi: zatímco liščí víla je na svého lidského milence povětšině hodná a zahrnuje ho 

láskyplnou péčí, liščí milenec, který dochází za něčí dcerou nebo manželkou, je bez výjimky 

zlý a proradný. Takovéto rozdělení lze jednoduše vysvětlit tím, že jakýkoliv mimomanželský 

vztah ženy byl považován za nepatřičný a psát o něm v pozitivním světle by odporovalo 

základním společenským hodnotám.  

V Liaozhai lze lišku nejčastěji najít v roli manželky či společnice středního nebo 

nižšího úředníka. Se svým mužem zůstává delší dobu a jejich soužití bývá šťastné a poklidné. 

Po všech stránkách je to ideální partnerka – v této době byl literátský ideál ženy, která by 

v sobě spojovala manželku i kurtizánu, doveden v podobě lišky do dokonalosti. Poskytuje 

muži všechno, co by si mohl přát, v některých příbězích s obzvlášť šťastným koncem dokonce 

i potomka, což v tangských chuanqi, jak je známo, bylo nemožné. Téměř úplně je zapomenut 

prvotní důvod, proč si čínské lišky hledaly milence mezi mladými, zdravými muži. Pokud 

ještě v Liaozhai některá z liščích víl hromadí mužské semeno s cílem dosáhnout nesmrtelnosti, 
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umí to udělat tak, aby muži nijak neuškodila181, v opačném případě se svého lidského milence 

raději zřekne182. 

Na zlé lišky lze narazit v Liaozhai také, je jich ale opravdu jen pár. Není dobré si 

přitom plést prvoplánově zlé lišky, které vstupují do příběhu s úmyslem uškodit člověku, a 

lišky, které se mstí za křivdu, kterou na nich člověk spáchal. Ve zbývajících povídkách se 

lišky jeví ve více-méně neutrálním světle, například když tropí žerty nebo skládají s učencem 

básně.  

Nehledě na to, že lišky v novelách bývají označovány za předobraz emancipované 

ženy v Číně, souhlasím s Eberhardem, že autorům jako byl Pu Songling nešlo o emancipaci 

žen ve skutečném životě183. Jak ukážu později při rozboru vybraných povídek, cílem liščího 

snažení nebyla proměna tradiční konfuciánské hierarchie mezilidských vztahů, ale její obnova 

a upevnění, návrat k tradičním hodnotám. Byť autor může zobrazit pohnutý osud vedlejší 

manželky a dojemně vylíčit všechny nepravosti, které na ní byly spáchány, nepovažuje ho za 

tragický, ale spíš za výsledek snažení jedince v předchozím životě.  

Na druhou stranu je pravda, že liščí hrdinky v Liaozhai se chovají na svou dobu 

nestandardně, svobodně se pohybují, mluví bez zábran a s velkou otevřeností na libovolné 

téma, domlouvají si se studenty tajné schůzky a na první pohled působí velmi nezávisle. Při 

bližším zkoumání však zjistíme, že pokud si liška dovolí neposlušnost vůči muži, pak je to 

v případech, kdy je onen muž slaboch a zřejmě si nic lepšího nezaslouží. Spíš má ale liščí 

manželka snahu chovat se ke svému choti a jeho rodičům s úctou, tvrdě pracovat bez nároku 

na odměnu a nestěžovat si na podřízené postavení. Svobodná volba partnera také není 

jednoznačná. V nejednom erotickém příběhu se čtenář dočte, že liška byla poslána mladíkovi 
                                                        
181 Naopak duchové mrtvých škodlivými zůstávají, ačkoliv to také nemusí mít v úmyslu, jak je vidět například 
v povídce Lianxiang. Nejčastěji jsou to duchové neprovdaných dívek, kterým nemá kdo přinášet oběti. Snaží se 
proto vrátit do života, porodit syna a dovršit tím svůj úděl. Více o duších mrtvých a jejich roli v čínské literatuře 
viz: ZEITLIN, J., The Phantom Heroine, Honolulu 2007. 
182 Např.: Lianxiang (蓮香, LZZY II/219), Huang jiulang (黃九郎, III/310), Liška konkubína (Huqie, 狐妾, 
LZZY III/415). 
183 EBERHARD, W., Novelle, s. 100. Mezi prvními, kdo se vyjadřuje za zlepšení postavení ženy v čínské 
společnosti, je již zmiňovaný Li Ruzhen 李汝珍 v románu z 18. století Jinghua yuan 鏡花緣. Anglický překlad 
od Lin Tai-yi: LI Ju-chen: Flowers in the Mirror, California University Press, Berkeley, Los Angeles 1965. 
Překlad do ruštiny pořídili Beľgus et al.: Cvety v zerkale, Izdatel´stvo Akademii nauk SSSR, Moskva, Leningrad 
1959.  
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jako odměna za jeho skutky z předchozího života nebo za trest, který byl lišce udělen za 

nějaké její provinění. Je pravda, že Pu Songling dal svým liškám více volnosti, než kolik měly 

čínské ženy v 17. století, a možná si přál i zlepšení jejich postavení ve společnosti, rozhodně 

to ale byla společnost řízená konfuciánskými ideály.  

 

Bylo by ovšem příliš omezující tvrdit, že se Pu Songling přidržoval jedině 

konfuciánské morálky. V Liaozhai vystupují ohlasy všech myšlenkových proudů, které se 

otiskly do čínského povědomí, ať už jde o taoismus, buddhismus, kult předků nebo folklor.  

Co se týká lišky, také ji nelze jednoznačně spojovat s jedním myšlenkovým proudem. 

Bylo řečeno, že lišky respektují normy chování dané konfuciánskou morálkou. Do jejich 

osudů také proniká buddhistická představa o odměnách a trestech za dobré či špatné skutky, 

která určuje liščí životní dráhu stejně tak jako lidskou. Nejvíce ovšem lišky vždy táhlo 

k taoismu; za to vděčí v první řadě svému úsilí o dosažení nesmrtelnosti, o niž usiloval i 

bezpočet taoistických mistrů. Nelze zapomenout ani na to, že nesmrtelný xian 仙  je 

taoistickou kategorií. 

Daniel Hsieh mimo to upozorňuje na další skutečnost, kvůli níž je spojení lišek 

s taoismem v chuanqi patrné již v tangské novele v 9. století. Tady si musíme uvědomit, že od 

nejstarších dob bylo prvotní povinností vzdělaného muže sloužit státu. Důraz se kladl na 

smysl pro povinnost a sebekázeň. Jen muž, který měl sám sebe plně pod kontrolou, se dokázal 

posouvat vpřed v sebezdokonalování a stát se opravdovým junzi 君子. K tomu samozřejmě 

patřila i kontrola veškerých citů a vášní, jejichž projevy byly úředníky vnímány negativně a 

veřejně odsuzovány184.     

V protikladu k této zdrženlivosti stálo taoistické poddávání se proudu okolností. Sem 

lze přiřadit i situaci, v níž se někdo nechá nést poryvem citů. Jelikož liška v chuanqi společně 

                                                        
184 D. Hsieh cituje příběh ze Shishuo xinyu 世說新語, kde kronikář popisuje případ muže, který se snažil snížit 
vysokou horečku své nemocné manželky tím, že stál venku na mrazu, dokud nebyl celý studený a pak si lehal 
k ženě. Jednak jí nepomohl, jednak sám onemocněl a zemřel. Kronikář se jeho chování posmívá a označuje ho za 
pošetilé. Viz: HSIEH, D., Love and Women, s. 4.  
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s duchy, božstvy a démony ztělesňovala mužskou touhu po citovém naplnění, stála i ona 

v ostrém protikladu ke konfuciánské morálce a bezděky byla vnímána v taoistickém světle185.  

Jaké tedy lišky v Liaozhai jsou? Eberhard rozděluje liščí příběhy do devíti podskupin, 

které určuje většinou na základě vztahů mezi liškami a člověkem v povídkách. Jeho výčet pro 

úplnost cituji186: 

 

Typ liščí hrdinky Počet příběhů 

Liška jako hodné zvíře; morální liška 17 

Liška jako zlé zvíře 14 

Erotické zážitky s liškou 17 

Přátelství s liškou 2 

Prosící liška, děkující liška 4 

Homosexuální zážitek s liškou 2 

Liška dělá fígle nebo žerty 6 

Vstoupení lišky na nebesa 1 

Člověk se změní v lišku 1 

 

Takovéto rozčlenění může být do určité míry nápomocné, zejména pokud je cílem 

porovnat podíl jednotlivých vztahů na celkovém objemu liščích příběhů v Liaozhai. Z tabulky 

ovšem nelze o liškách vyčíst nic určitějšího a Eberhard to dál rozvádí jen velmi stručně, navíc 

z pohledu sociologa, který se pomocí rozboru povídek chuanqi snaží složit obraz o sociální 

situaci v pozdně imperiální Číně. Také jsou zde zlé lišky a mstící se lišky sdruženy do jedné 

skupiny, což považuji za nepřesné, protože podle mého dojmu z četby se jedná o dva různé 

typy příběhů s odlišným vyzněním. Některé typické vlastnosti lišek vyjmenovává také Igor 

Alimov187 , ovšem jen zevrubně a netýkají se přímo lišek v Liaozhai – autor pracuje se 

                                                        
185 HSIEH, D., Love and Women, s. 56 – 57.  
186 EBERHARD, W.: Novelle, s. 36.  
187 ALIMOV, I., Besy, lisy, duchi, s. 57 -59.  
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souborem songských povídek chuanqi, zejména s povídkou Neobyčejní setkání v Západním 

Shu188. V této kapitole se zaměřím na podrobný přehled liščích vlastností a schopností, stejně 

tak i vztahů, které s lidmi v povídkách v Liaozhai navazují.   

Zastavím se nakonec ještě u délky pobytu liščích víl v lidské společnosti. Velká část 

liščích manželek, a to nejen u Pu Songlinga, zůstává v lidské rodině tři roky. Tři roky žila po 

boku Zhenga i paní Ren v tangské novele Příběh paní Ren. Nabízí se otázka, zda délka tří let 

měla pro povídku určitý význam nebo ne. Tři roky byly v Číně předepsanou dobou smutku po 

mrtvých rodičích. Lišky však zjevně za nikoho smutek nedrží, alespoň o tom v povídkách 

není zmínka189.  

Nabízí se nicméně jiné vysvětlení. Držet smutek po rodičích znamenalo stáhnout se 

z veřejného života, vzdát se veškeré zábavy a požitků, oblékat se a jíst prostě. Člověk žil 

v ústraní, dalo by se říct v jakémsi vyhnanství ze společnosti. Pokud se vezme v úvahu, že 

nejedné lišce byl nařízen pobyt mezi lidmi za trest nebo jako splacení dluhu, dochází tady 

k převrácené situaci – tvor, který se spíš straní lidí a usiluje meditací a tréninkem o 

zdokonalení své qi, je nařízením Nefritového císaře „vyhnán“ do společnosti, kde se musí 

dočasně vzdát svého předchozího způsobu života. Po uplynutí stanovené doby se bez 

zaváhání vrací zpět do svého liščího světa, mezi nesmrtelné. Toto není zdaleka jediné 

„zrcadlení“ lidského světa v liščím a naopak. 

 

4.1. Kde lišky bydlí 

 

Liška je tvor, který žije rodinným životem, a to jak v čínských lidových představách, 

tak i v literatuře. Typickým liščím obydlím je polorozpadlé, zarostlé, neobydlené stavení, 

kterému se lidé vyhýbají, protože v něm údajně straší. Pokud liščí rodina takové vhodné 

                                                        
188 Li Xianmin: Xi Shu yi yu, 李獻民：西蜀異遇. 
189 Pokud se nepočítá jediný případ, kdy liščí vdova drží smutek po svém mrtvém manželovi v povídce Xiao 
Sedmá (Xiao Qi 蕭七, LZZY VI/806). 
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stavení nenajde, je někdy schopna nastěhovat se do obydlené rezidence a její právoplatné 

majitele svým chováním vyštvat, jak je tomu i v povídce Qing Feng (青鳳 LZZY I/117)190.  

 

太原耿氏，故大家，第宅弘闊。後凌夷，樓捨連亘，半曠廢之，因生怪異，堂

門輒自開掩，家人恆中夜駭嘩。耿患之，移居別墅，留一老翁門焉。由此荒落益甚，或

聞笑語歌吹聲。 

 

Rod Geng z Taiyuanu byl starobylým rodem, jeho sídla byla obrovská, rozlehlá. Pak 

přišel úpadek a budovy jednu po druhé opouštěli. Když už se stavení zpola rozpadala, začaly 

se tam dít podivné věci. Dveře v hlavním sálu se samy od sebe otevíraly a zavíraly – a domácí 

každou noc křičeli strachem. Nakonec byli Gengovi natolik vystrašení, že se odstěhovali do 

venkovského sídla. V domě zůstal jen starý strážce dveří. Od té doby se budova rozpadala 

ještě více a lidé odtamtud slyšeli smích, zpěv a hudba191. 

 

Podobný případ se objevuje i v povídce Lišák vdává dceru (Hu jia nü 狐嫁女, LZZY 

I/55)192. K dobru lišek je třeba přičíst, že původní nájemníky nevyhnaly, ale nastěhovaly se do 

rezidence, až když už byla prázdná. Takovéto případy jsou ovšem v Liaozhai v menšině, 

protože Pu Songlingovy lišky se vyznačují striktním dodržováním zásad slušného chování a 

nemají ve zvyku přivlastňovat si to, co jim nepatří. 

Za určitý typ obtěžování lze pokládat i případy, kdy se neviditelný liščí démon usídlí 

v domě a začne škádlit a trápit domácí, ačkoliv ne s cílem zmocnit se jejich obydlí. Příklady 

jsou povídky Teta Hu (Hu dagu 胡大姑, LZZY VI/791) nebo Student Guo (Guo sheng 郭生, 

LZZY V/ 691). Takovéto liščí chování bývá zaměřeno na konkrétního jedince a mívá i velmi 

konkrétní cíl: potrestat, poukázat na lidské chyby, vetřít se do rodiny, ale třeba i člověka 

něčemu naučit.    

                                                        
190 Tady i ve všech dalších případech překládám doslova čínský název nebo ho nechávám v původním znění, 
pokud se název shoduje se jménem hlavního hrdiny. Pokud byla povídka přeložena do češtiny, uvádím 
v poznámce překlad názvu J. Průška. LZZY je zkratka pro Liaozhai zhiyi, následuje číslo svazku římskou číslicí, 
po něm číslo stránky, na níž se daná povídka nachází ve vydání Liaozhai, které je uvedeno v bibliografii.  
191 Pokud není uvedeno jinak, všechny překlady ukázek z Liaozhai jsou mé vlastní.  
192 Liščí svatba. In: PCHU Sung-ling, Zkazky, s. 18 – 21.  
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Lišky v Liaozhai si můžou své bydliště i pronajmout (Lišák z Weishui, Weishui hu 灘

水狐, LZZY II/266), ale také si umí postavit obydlí vlastní. Oblíbeným místem je soukromá 

zahrada spřáteleného učence, který dbá o to, aby liščí rodinku nerušil nikdo nepovolaný 

(Jiaonuo 嬌娜, LZZY I/60). Někdy jsou také nečekanými a překvapivými hosty, jak je vidět 

z povídky Král devíti hor (Jiushan wang 九山王, LZZY II/236): 

 

曹州李姓者，邑諸生，家素饒，而居宅故不甚廣，舍後有園數畝，荒置之。一

日有叟來稅屋，出直百金，李以無屋為辭。叟曰：“請受之，但無煩慮。”李不喻其意，

姑受之，以覘其異。越日，村人見輿馬眷口入李家，紛紛甚夥，共疑李第無安頓所，問

之。李殊不自知，歸而察之，並無跡響。(...) 李心知其狐。(...) 

 

Pan Li z Caozhou úspěšně složil nižší kolo státních zkoušek v okresním městě. Jeho 

rodina na tom vždy byla dobře, bydleli však schválně v nepříliš rozlehlém domě. Za domem 

leželo několik mu zanedbané zahrady. Jednou přišel nějaký stařec s tím, že si chce pronajmout 

pokoje a rovnou vytáhl sto lotů stříbra. Li je odmítl s tím, že nemá žádné volné pokoje 

k pronajmutí. Stařec však naléhal: „Prosím, přijměte tyto peníze a s ostatním si nemusíte dělat 

starosti.“ Li pořádně nechápal, co má stařec na mysli, peníze přijal, aby mohl sledovat, co 

zvláštního se bude dít.  

Na druhý den spatřili sousedé početný zástup koní, vozů a služebnictva, jak vcházejí 

do dvora rodiny Li. Všichni pochybovali, že se na pozemku Liů najde dost místa. Zeptali se na 

to i samotného Lia, ani on však nevěděl. Když se šel osobně podívat, nenašel po 

podnájemnících ani stopy. (...) Li pochopil, že jsou to lišky. (...) 

 

Jiným typem obydlí jsou staré hrobky, které mají v Číně podobu větších či menších 

kopečků a pro lišky představovaly ideální místo k vyhrabání nory193. Zde se do Liaozhai 

promítá po staletí často opakovaný motiv: hrobky leží v blízkosti lesa, stranou od 

frekventovaných cest a hlavní hrdina se k nim dostává pozdě v noci při hledání noclehu nebo 

                                                        
193 Nebo se lišky prohrabaly přímo do hrobky. S bydlením v hrobech patrně přímo souvisí i další představa o 
liškách, kterou byla zmiňována v první kapitole: liška si nasadí na hlavu lidskou lebku, pokloní se několikrát 
měsíci nebo Velké medvědici a pokud se lebka udrží na hlavě, liška se promění v člověka. S tímto obrazem se 
lze setkat ve folkloru a v raných zhiguai, v Liaozhai tento motiv chybí. 
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když v neznámém kraji zabloudí. Liščí nory někdy provrtávají celý kopec a ztracenému 

hrdinovi připadají jako paláce (Jiaonuo; Sedmá Xiao, Xiao qi 蕭七, LZZY VI/806).  

 

 

4.2. Zvláštní schopnosti lišek 

 

Lišky jsou především (až na výjimky, o nichž bude řeč později) nadpozemsky krásné. 

Je to jejich hlavní devíza a poznávací znamení, svou krásou ve zlomku vteřiny zamotají hlavu 

jakémukoliv muži, kvůli jejich kráse je muž ochoten raději zemřít než se vzdát své půvabné 

milenky. Fyzická přitažlivost se týká i mužských zástupců – mladý lišák v povídce Huang 

Devátý (Huang Jiulang 黃九郎, LZZY III/310) je natolik okouzlující, že se do něj zamiluje i 

student He i gubernátor oblasti, takže se později stane dokonalým nástrojem pomsty.  

Lišky se zvonivě a bez zábran smějí. Když se nesmějí, tak se aspoň hihňají nebo 

líbezně usmívají. Jejich smích přichází občas nečekaně a nevhod, dokáže vyjádřit celou škálu 

nálad a názorů hlavní hrdinky od prosté radosti ze života až po opovržení; je to ovšem liška, 

která se směje naposled. Jenom v povídce Yingning (嬰寧, LZZY II/150) se některý ze slov 

označujících smích objevuje 26 krát194. Smích byl tady také na první pohled jedinou vlastností, 

která Yingning odlišovala od „normální“ slušně vychované lidské dívky. Smích hraje 

klíčovou roli v povídce Xiao Cui (小翠, VII/997), s jeho magickou sílou se lze setkat i 

v povídkách Liška konkubína (Hu qie 狐妾, LZZY III/415) nebo Tesař Feng (Feng mujiang 

馮木匠, LZZY XI/1429). Liščí smích je pro Liaozhai natolik charakteristický, že mu věnuji 

samostatný oddíl v páté kapitole. 

Lišky jsou v návaznosti na čínskou lidovou tradici léčitelkami a strážkyněmi tajemství 

zdraví a nemocí: to proto, že umí nemoci nejenom léčit, ale také vyvolávat. Velmi podrobně 

proces liščího léčebného zákroku Pu Songling popsal v povídkách Lianxiang (蓮香, LZZY 

                                                        
194 MONSCHEIN, Y., Der Zauber der Fuchsfee, s. 270. 
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II/219) a Jiaonuo (嬌娜, LZZY I/60)195. Na scénu se dokonce dostává i červená kulička, 

tajemný zdroj liščí životní síly, kterou slečna Jiaonuo nejdříve zacelí krvácející ránu po vředu 

a později její pomocí oživí mrtvého hlavního hrdinu. Při posledním zákroku však patrně 

přichází o svou nesmrtelnost.  

Červená kulička umí sice léčit a vracet život, neumí však vrátit duchovi zemřelého 

jeho tělo, jak je vidět v povídce Wang Lan (王蘭, LZZY I/105). Ta vypráví o muži, který 

chybou podzemního úřednictva předčasně zemřel, a proto je poslán zpátky na zem, aby dožil, 

co mu bylo souzeno. Problém je však v tom, že už nemá tělo. S pomocí pekelníka ukradne 

lišce kouzelnou kuličku a získává nesmrtelnost i její léčitelské schopnosti, pořád je však 

neviditelný.  

V povídce Lianxiang liška léčí pomocí bylinek, které sto dní sbírala po horách. V této 

povídce je zajímavá konstelace postav student – liška – duch, v níž, jak si všímá Judith Zeitlin, 

je liška v jasné opozici vůči duchovi196. Duch dívky je ten, kdo muže zabíjí, zatímco liška ho 

vrací do života. Podobnou konstelaci s mužem, liškou a duchem mrtvé dívky nacházíme i 

v povídce Qiaoniang (巧娘, LZZY II/251), která je o to pikantnější, že liška neléčí mladíka 

z nemoci ze sexuálního vyčerpání, jak je tomu v Lianxiang, ale z přesně opačného problému – 

z impotence. Navíc se jí to podaří tak dobře, že po noci s ním strávené otěhotní duch mrtvé 

dívky.  

Pu Songling zde, podobně jako v celé řadě dalších povídek, zpracovává námět pomocí 

zrcadlového převrácení tradiční představy nebo očekávání čtenáře. Liška čtenářům evokovala 

tvora, který je muži nebezpečný tím, že ho při pohlavním styku okrádá o životní sílu. 

V Qiaoniang však muž nemá lišce co nabídnout a musí svou jangovou podstatu přijmout od 

ní. Jeho potupa je ještě znásobená postelovou scénou s duchem mrtvé dívky, která se přizná, 

že za života byla vdaná za eunucha a teď pláče nad tím, že ani po smrti svému prokletí 

                                                        
195Obojí si český čtenář může přečíst v překladu J. Průška pod názvy Lotosová vůně a Slečna Ťiao-no. PCHU 
Sung-ling: Zkazky o šesteru cest osudu, Praha 1955.   
196 Jak říká Zeitlin, duch mrtvé dívky je dvojnásobně jinový, protože je jednak žena a jednak mrtvá. Ačkoliv je 
liška také tradičně jinové zvíře, ve srovnání s duchem se z ní stává jangový tvor. ZEITLIN: Phantom Heroine, s. 
16.  
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nemůže uniknout. S výměnou tradičních rolí pohlaví, kdy ženy mají navrch a muži se jim 

musí podřídit, se ostatně čtenář Liaozhai setkává často.  

 

Lišky v Liaozhai se vyznačují také láskou ke vzdělání – buďto hlubokým věděním 

disponují nebo po něm prahnou, a to jak mužští tak i ženští zástupci liščího rodu. Na jedné 

straně mají velkou úctu k tradici: v povídce Jiaonuo prosí mladý lišák potomka Konfucia, aby 

u něj zůstal a byl jeho učitelem. Jindy se však lišky nezdráhají vyjádřit své pohrdání oficiálně 

uznávanou literaturou, jak hned ukážu v úryvku z povídky Student Guo.  

Obecně jsou lišky – nebo lépe řečeno, lišáci – v Liaozhai ideálem učence, který se 

nenechává svazovat jedním nebo druhým světonázorem, jsou otevření všemu novému a 

největší požitek mají z učených debat s podobně svobodně smýšlejícími literáty. Lze je 

vnímat i jako mužskou paralelu k liškám-kouzelnicím. Pokud je liška ideálem životní 

partnerky přinášející muži tělesné potěšení i citové naplnění, pak je lišák ideálem přítele, 

s nímž literát dosáhne souznění intelektuálního a v němž nachází opravdového, nejvěrnějšího 

druha.  

Pokud lišky usoudí, že je toho člověk hoden, jsou ochotné se s ním o část svých 

vědomostí podělit, ačkoliv si můžou vybrat poměrně neočekávaný způsob. Tady je slibovaný 

úryvek z povídky Student Guo. 

 

郭生，邑之東山人。少嗜讀，但山村無所就正，年二十餘，字畫多訛。先是，

家中患狐，服食器用，輒多亡失，深患苦之。一夜讀，卷置案頭，狐塗鴉甚，狼藉不辨

行墨。因擇其稍潔者輯讀之，僅得六七十首，心恚憤而無如何。又積窗課二十餘篇，待

質名流。晨起，見翻攤案上，墨汁濃泚殆盡。恨甚。 

會王生者，以故至山，素與郭善，登門造訪。見污本，問之。郭具言所苦，且

出殘課示王。王諦玩之，其所塗留，似有春秋。又複視涴卷，類冗雜可刪。訝曰：“狐

似有意。不惟勿患，當即以為師。”過數月，回視舊作，頓覺所塗良確。於是改作兩題，

置案上，以觀其異。比曉，又塗之。積年餘，不復塗，但以濃墨灑作巨點，淋漓滿紙。

郭異之，持以白王。王閱之曰：“狐真爾師也，佳幅可售矣。”是歲，果入邑庫。郭以是
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德狐，恆置雞黍，備狐啖飲。每市房書名稿，不自選擇，但決于狐。由是兩試俱列前名，

入闈中副車。  

 

Student Guo bydlel v horách na východ od města. Od útlého věku měl rád učení, 

avšak v horské vesnici se neměl s kým poradit a ačkoliv mu již minulo dvacet let, dělal hodně 

chyb při psaní.  

V jeho rodině delší dobu řádila liška. Kradla jídlo i další věci a uváděla tak všechny 

v zoufalství. Student si jednou v noci četl, knížky ležely před ním na stole. Liška mu je 

počmárala křížem-krážem tuší, takže se stěží dalo něco přečíst. Když pak posbíral ty kousky, 

co zůstaly bez úhony, bylo jich stěží sedmdesát úryvků. Srdce mu hořelo hněvem a nevěděl, 

co si počít. Jindy zas sestavil kolem dvaceti slohových prací, které chtěl dát k prohlédnutí 

někomu váženému. Když ráno vstal, práce ležely rozházené po stole a tak hustě poškrtané tuší, 

že z nich téměř nic nezbylo. Student za to lišku z celého srdce nenáviděl. 

Jednou přijel na návštěvu jeho známý student Wang, s nímž měli kdysi dobré vztahy. 

Spatřil počmárané knížky a zeptal se, co se stalo. Guo mu vyprávěl o svém trápení, pak ukázal 

Wangovi i zničené slohové práce. Wang se pozorně začetl a zjistil, že to, co zůstalo, byly 

vynikající myšlenky. Při dalším prohlížení si uvědomil, že zamazané bylo všechno nadbytečné. 

S údivem pravil: „Ta liška má rozum. Nejenže pro tebe není žádnou pohromou, mohla by být 

dokonce tvým učitelem!“ 

Když pak Guo po několika měsících procházel své staré práce, hned viděl, že byly 

poškrtány správně. Dvě z nich proto přepsal, položil na stůl a čekal, co se stane. Ráno byly 

opravené. Po něco více než roce již student nenacházel své práce seškrtané, nýbrž se na mnoha 

místech skvěly tlusté kroužky označující zvláště vydařená místa. Guo byl překvapen a ukázal 

své práce Wangovi. Wang si je přečetl a řekl: „Ta liška je opravdu tvým učitelem! Tak 

nádherné výtvory můžeš i prodávat!“ 

A skutečně Guo v tom roce prošel zkouškami v provinčním městě. Začal si lišky vážit 

a odkládal jí stranou jídlo a pití. Jakýkoliv nový titul se objevil v obchodech, nevybíral si sám, 

ale nechával rozhodnutí na lišce. V dalších dvou kolech zkoušek se opět umístil mezi prvními 

a postoupil do vyššího kola státních zkoušek. 

 

Mladíkovi se vedlo dobře, dokud dal na rady lišky. Když se vzbouřil a snažil se svého 

neviditelného učitele usvědčit, že není tak chytrý, jak se zdá, liška ho opustila a student už dál 

nepostoupil. Celá povídka je poměrně očividná parodie na čínský státní zkouškový systém a 

na způsob, jakým byli budoucí úředníci pro své povolání připravováni. Pu Songling samotný 
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si prošel dlouholetou hořkou zkušeností, že na zkouškách, kde by měli být vyhledáni nejlepší 

mužové pro službu vlasti, se kandidát spíš než bystrým úsudkem prosadí mechanickým 

opakováním předepsaných vzorců.  

Lišky zajímá i historie vlastního rodu, pídí se po svých kořenech. V povídce Qing 

Feng se student nejvíce zavděčí liškám, když jim povypráví neznámé části rodinné historie. 

Lišky také umí uhodnout, co si kdo o nich povídá za jejich zády a pomstít se neopatrnému 

pomlouvači.  

 

越數日，夫人遣二僕如汾。途中一僕曰：“聞狐夫人犒賞優厚，此去得賞金，可

買一裘。”女在署已知之，向劉曰：“家中人將至。可恨傖奴無禮，必報之。”明日， 僕

甫入城，頭大痛，至署，抱首號呼，共擬進醫藥。劉笑曰：“勿須療，時至當自瘥。”眾

疑其獲罪小君。僕自思：初來未解裝，罪何由得？無所告訴，漫膝行而哀之。簾中語曰：

“爾謂夫人則已耳，何謂狐也？”僕乃悟，叩不已。又曰：“既欲得裘，何得復無禮？”已

而曰：“汝愈矣。”言已，僕病若失。僕拜欲出，忽自簾中擲一裹出，曰：“此一羔羊裘

也，可將去。”僕解視，得五金。  

 

Po několika dnech poslala paní Liu dva sluhy k manželovi do Fen. Cestou jeden z nich 

řekl: „Slyšel jsem, že liška dává štědré odměny. Z peněz za tuto cestu si budu moci koupit 

kožich.“ Dívka, která byla (u Liua) v úřadě, o tom už věděla. Liuovi řekla: „Přijdou lidi 

z domu. Popudil mě jeden z nich, drzoun a nezdvořák! Musím mu to nějak odplatit.“ 

Sotva na druhý den sluhové dorazili do města, jednoho z nich prudce rozbolela hlava. 

Když přišel do úřadu s hlavou v dlaních a naříkal a vyl bolestí, všichni navrhovali zajít pro 

doktora. Liu se jen smál: „Netřeba ho léčit! Ve správný čas se sám uzdraví.“ Mnozí začali tušit, 

že asi něčím urazil malou paní. Sluha si pomyslel: „Sotva jsem dorazil, ani jsem si nestihl 

vydechnout. Čím jsem se mohl provinit?“ Nebylo však co říct, šel proto na kolenou prosit paní 

(o odpuštění).  

Hlas za závěsem řekl: „Teď mi říkáš paní, to je dobře. Proč jsi mě předtím nazval 

liškou?“ Vtom sluha všechno pochopil a začal bez přestání bít čelem o zem. Dívka dále řekla: 

„Pokud ti jde o to získat kožich, proč jsi byl tak nezdvořilý?“ Po chvilce dodala: „Jsi 

vyléčený.“ Sotva to dořekla, sluhova bolest jakoby se vypařila. Když už se chystal 

s poklonami odejít, vyhodili mu ještě spoza závěsu balíček se slovy: „Tady máš na beránčí 

kožich. Můžeš si to odnést.“ Když sluha balíček rozbalil, uviděl pět lotů stříbra. 
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Kromě toho jsou mnohé lišky obdařené schopností vědět, co je čeká v budoucnosti, a 

občas se svěří i blízké lidské bytosti. V povídkách Liška konkubína i Čtvrtá sestra Hu (Husijie 

胡四姐, LZZY II/201) dají lišky svým mužům znamení o brzké smrti, aby se na ni mohli 

připravit. Liška z Fenzhou (Fenzhou hu 汾州狐, LZZY II/249) předpoví svému muži povýšení, 

Yatou ze stejnojmenné povídky zas přesně ví, kdy si pro ni přijde matka a radí muži, jak se 

má zachovat; liška v příběhu Chlupatá liška (Maohu 毛狐, LZZY III/440) zas předpovídá 

milenci vzezření jeho budoucí nevěsty. Podobných příkladů je celá řada. Jednu věc mají ale 

všechny liščí příběhy s romantickou zápletkou společnou – s největší přesností liška předvídá 

čas a nevyhnutelnost rozchodu.  

S neobyčejnou liščí moudrostí úzce souvisí i jejich umění hrát šachy, které máme 

doloženo v povídce Liščí sen (Humeng 狐夢, LZZY V/621). Ačkoliv dodnes není potvrzeno, 

zda hra xiangqi, čínské šach, vznikla v Číně nebo se sem dostala z Indie, na území Číny má 

dlouhou tradici. Šachy byly kromě jiného považovány za hru nesmrtelných nebo za hru, která 

odzrcadlovala pohyb nebeských těles na obloze, tudíž nás nepřekvapí, že se v nich vyznaly i 

lišky197. Ve zmiňované povídce je liška naučí hrát i svého manžela. 

 

Typickou vlastností je pro lišky umění být neviditelnou. Vidí je jenom ten, komu to 

dovolí, zpravidla jejich milenec/manžel, případně jeho rodina. V povídce Liščí harmonie 

(Huxie 狐諧 , LZZY IV/511) neviditelnost dovoluje lišce zůstat sedět a popíjet spolu 

s manželovými kamarády bez toho, aby je svou přítomností přiváděla do rozpaků. 

Neviditelnost zároveň slouží zlobivým liškám k tomu, aby mohly účinněji trápit majitele 

domu.  

Další vlastností, kterou některé lišky v Liaozhai zdědily po svých folklorních 

předchůdkyních, je schopnost proměňovat se v jiná zvířata, předměty nebo měnit velikost. 

Narazit na ni lze spíše v kratších zápiscích typu zhiguai, lišky v propracovanějších 
                                                        
197 FINKENZELLER, R. et al., Šachy: 2000 let dějin hry, Slovart, Praha 1998, s. 34. 
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vyprávěních vstupují na scénu již v lidské podobě. Proměna v jiné zvíře než lišku se děje 

jenom jednou, a sice v povídce Tesař Feng, kdy si liška při překonávání vysoké zdi pomůže 

proměnou v kohouta. Jako příklad liščích transformací předkládám povídku Chytání lišky 

(Zhuo hu 捉狐, LZZY I/23):  

 

孫翁者，余姻家清服之伯父也，素有膽。一日晝臥，仿佛有物登床，遂覺身搖

搖如駕雲霧。竊意無乃魘狐耶？微窺之，物大如貓，黃毛而碧嘴，自足邊來。蠕蠕伏行，

如恐翁寤。逡巡附體，著足足痿，著股股軟。甫及腹，翁驟起，按而捉之，握其項。物

鳴急莫能脫。翁亟呼夫人以帶繫其腰，乃執帶之兩端笑曰：“聞汝善化，今注目在此，

看作如何化法。”言次，物忽縮其腹細如管，幾脫去。翁乃大愕，急力縛之，則又鼓其

腹粗于碗，堅不可下！力稍懈，又縮之。翁恐其脫，命夫人急殺之。夫人張皇四顧，不

知刀之所在，翁左顧示以處。比回首則帶在手如環然，物已渺矣。 

 

Starý Sun byl strýcem Qing Fua, mého příbuzného z manželčiny strany. Byl známý 

svou odvahou. Když si jednou lehl spát během dne, cítil, jakoby se něco šplhalo na postel. Pak 

se mu zdálo, že celé jeho tělo se pohupuje, jakoby se vznášel na oblaku. Napadlo ho, zdalipak 

to není liščí démon?198 Pootevřel oči a spatřil tvora velkého asi jako kočka, se žlutou srstí a 

zeleným pyskem, jak mu vylézá odněkud spod nohou. Tvor se vrtěl a opatrně se plazil, asi měl 

strach, že se Sun vzbudí. Tiskl se mu k tělu. Když se dotkl nohy, noha zdřevěněla, když se 

dotkl stehna, to změklo. Jakmile se dostal k břichu, Sun náhle vyskočil a chytil tvora pod 

krkem. Ten vřeštěl, ale vysvobodit se mu nedařilo.  

Sun zavolal na manželku, aby mu podala pásek, který pak tvorovi omotal kolem pasu. 

Držel oba konce pevně v rukách a se smíchem říkal: „Prý se umíš proměňovat, když se teď 

můžu pořádně podívat, ukaž něco ze svého umění!“ Sotva to dořekl, tvor byl najednou tenký 

jako píšťala a málem vyklouzl. Sun byl ohromen a rychle vší silou zatáhl, ale tvor již znovu 

nafoukl břicho, takže bylo široké jako miska a tak tvrdé, že je nebylo možné stisknout. Když 

napětí pásku trochu povolilo, tvor se znovu ztenčil. Stařec měl strach, že mu uteče a přikázal 

ženě, aby jej zabila. Žena se začala rozhlížet na všechny strany a hledat nůž, takže stařec se na 

chvíli podíval doleva a ukázal jí pohledem, kde leží. Když znovu otočil hlavu, v dlaních mu 

ležel jen pásek stočený do kroužku. Tvor zmizel.   

 

                                                        
198 Slovo yan魘 znamená i „mít noční můru“, spojení 魘狐 by pak znamenalo „liška v podobě noční můry“. 
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Jeden z důvodů, proč někteří badatelé rádi spojují čínské lišky se šamanismem199, je 

jejich schopnost rychle se přemisťovat na dlouhé vzdálenosti. Tuto schopnost si uchovaly i 

některé lišky v Liaozhai. Může to vypadat třeba následovně (Yatou 鴉頭, LZZY V/605): 

 

女曰：“勿悲。妾委風塵，實非所願。顧未有敦篤如君可托者。請以宵遁。”王

喜遽起，女亦起。聽譙鼓已三下矣。女急易男裝，草草偕出，叩主人扉。王故從雙衛，

托以急務，命僕便發。女以符繫僕股並驢耳上，縱轡極馳，目不容啟，耳後但聞風鳴，

平明至漢口，稅屋而止。王驚其異，女曰：“言之，得無懼乎？妾非人，狐耳。 

 

Dívka pravila: „Nebuď smutný! Byla jsem vhozena do pozemského prachu proti své 

vůli. Ještě jsem nepotkala čestného a ušlechtilého muže, na něhož bych se mohla spolehnout. 

Prosím Vás, utečme dnes v noci!“  

Wang se okamžitě s radostí zvedl, dívka také vstala. Slyšeli, jak na strážné věži odbili 

tři údery. Dívka se ve spěchu převlékla do mužského šatu; rychle společně vyšli a zaklepali na 

dveře pana domácího. Wang měl již dávno dva soumary. Teď, pod záminkou naléhavé 

záležitosti, přikázal sluhovi neprodleně vyrazit na cestu. Dívka připevnila sluhovi na stehno a 

oslům na uši talismany, povolila uzdu a vší silou pobídla osly ke cvalu. Oči jim kázala nechat 

zavřené; slyšeli jen, jak jim kolem uší hvízdá vítr.  

Za rozbřesku dorazili do Hankou, kde si pronajali pokoj, v němž pak zůstali. Wang se 

nad tím vším nestačil divit. Dívka řekla: „Kdybych vám to byla řekla, neměl byste strach? Já 

nejsem člověk, ale liška.“  

 
Jako poslední ještě zmíním liščí vynalézavost ve finančních záležitostech. Souvisí to 

zřejmě s lidovými představami, v nichž liška vystupovala jako božstvo plodnosti a bohatství. 

Lišky v Liaozhai jsou šikovné obchodnice s citem pro potřeby trhu, které umí zbohatnout za 

jakýchkoliv podmínek. Vrátím se proto ještě na chvíli k povídce Yatou.  

 

女曰：“何必此慮。今市貨皆可居，三數口，淡薄亦可自給。可鬻驢子作資本。”

王如言，即門前設小肆，王與僕人躬同操作，賣酒販漿其中。女作披肩，刺荷囊，日獲

贏餘，顧贍甚優。積年餘，漸能蓄婢媼，王自是不著犢鼻，但課督而已。  

 
                                                        
199 Viz 1. kapitola.  
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„K čemu ty starosti?“ zeptala se dívka. „Teď prodáme zboží, zatím to na živobytí stačí. 

Když se uskromníme, dva tři krky uživíme. Pak můžeme prodat osly, abychom měli základ 

pro další obchodování.“ 

Wang udělal, jak řekla, a brzy nato postavil před vchodem malý krámek. Wang 

usilovně pracoval společně se sluhou, prodávali víno, rýži, omáčky a různé podobné věci. 

Dívka šila pláštěnky a vyšívala ozdobné váčky. Každý den si vydělali něco navíc a byli 

výborně zabezpečení. Minul rok a postupně si mohli dovolit najmout posluhu. Wang už si 

pochopitelně neoblékal nádenické kalhoty, jenom na všechno dohlížel.   

 

Kromě obchodního talentu lišky vědí, kde jsou zakopané poklady. Nejsou to však 

zlodějky a na peníze patřící živým lidem sáhnout nesmí. Nicméně poklady, jejichž majitelé 

jsou dávno mrtví a z majetku stejně nic nemají, jsou k dispozici tomu, kdo je najde. V krajním 

případě si liška půjčí nezbytnou věc bez vědomí majitele – ať už jde o slavnostní číši (Lišák 

vdává dceru) či o taštičky plněné masem (Liščí konkubína, Hu qie 狐妾, LZZY III/415) – 

vždy se však snaží půjčené vrátit nebo uhradit vzniklou škodu.  

 

 

4.3. Čeho se lišky bojí a co jim působí potíže 

 

V lidové tradici mají lišky největší strach z vládce hromu a z ochránce taoistických 

chrámů (lingguan 靈官), který čas od času přichází a vybíjí celé liščí rodiny. Jak vysvětluje 

starý lišák z povídky Lingguan (靈官, LZZY I/103), zejména na Nový rok, kdy se očisťuje 

vše nečisté, se musí lišky dobře schovat, jinak je stihne trest za všechny nepravosti, kterých se 

během celého roku dopustily. Podobný osud se nevyhnul ani liškám v povídce  Jiaonuo200.  

 

一日公子有憂色，謂生曰：“天降凶殃，能相救否？”生不知何事，但銳自任。

公子趨出，招一家俱入，羅拜堂上。生大駭，亟問。公子曰：“余非人類，狐也。今有

雷霆之劫。君肯以身赴難，一門可望生全；不然，請抱子而行，無相纍。”生矢共生死。

                                                        
200 Překlad celé povídky viz: PCHU Sung-ling, Zkazky, s. 24.  
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乃使仗劍于門，囑曰：“雷霆轟擊，勿動也！”生如所教。果見陰雲晝暝，昏黑如黳。回

視舊居，無復旱閎，惟見高冢巋然，巨穴無底。方錯愕間，霹靂一聲，擺簸山岳，急雨

狂風，老樹為拔。生目眩耳聾，屹不少動。忽于繁煙黑絮之中，見一鬼物，利喙長爪，

自穴攫一人出，隨煙直上。瞥睹衣履，念似嬌娜。乃急躍離地，以劍擊之，隨手墮落。

忽而崩雷暴裂，生仆遂斃。  

 

Jednoho dne si chlapec zavolal Konga a s ustaraným výrazem mu řekl: „Nebesa na nás 

sesílají strašlivé neštěstí, myslíte, že byste nás mohl zachránit?“ Kong netušil, oč jde, ale 

okamžitě souhlasil. Chlapec vyběhl ven a zavolal celou domácnost, aby se poklonili a udeřili 

čelem před Kongem. Ten se vyděsil a zeptal se, oč se jedná. Chlapec řekl: „My nejsme lidé, 

ale lišky. Dnes bude řádit Pán Hromu. Pokud jste ochoten chránit nás vlastním tělem, můžeme 

doufat v záchranu. Pokud ne, tak vezměte svého syna a odejděte, nebudeme Vás 

zdržovat.“ Kong přísahal, že s nimi zůstane v životě i smrti. Chlapec mu pak přikázal postavit 

se s mečem v ruce u dveří: „Až Pán Hromu udeří, nehýbejte se!“ Kong udělal, jak mu řekl.   

A skutečně, nebe se zatáhlo mraky temnými jako černý nefrit. Když se Kong ohlédl, 

to, co spatřil, nebyla vrata staré rezidence, ale jen do výše se týčící hrobka a bezedná jáma pod 

ní. Právě v tento překvapivý moment zaburácel hrom, až se otřásaly vrcholy hor. Prudké 

poryvy deště a větru vyvracely z kořenů letité stromy. Kong byl oslepen a ohlušen, ale ani se 

nepohnul. Najednou v hustých koudelích černého dýmu spatřil démona s dlouhým pyskem a 

dlouhými drápy, jak z díry vytáhl nějakou postavu a v dýmu stoupal vzhůru. Podle oblečení, 

které Kong letmo zahlédl, to vypadalo na Jiaonuo. Rychle vyskočil, odrazil se od země a 

zaútočil mečem na démona. Pod jeho úderem klesl démon k zemi. V tu chvíli znovu zaburácel 

hrom, jako když se rozpadá hora, a Kong se svalil čelem mrtvý k zemi.   

 

Pro lišky v lidové tradici je typický strach ze psů, kteří jsou také jedním ze způsobů, 

jak lišku donutit proměnit se do své zvířecí podoby. V Liaozhai se vyskytuje jen jedna jediná 

zmínka takové situace – je to v povídce Qing Feng.  

 

會清明上墓歸，見小狐二，為犬逼逐。其一投荒竄去；一則皇急道上，望見生，

依依哀啼一經說至百餘萬言，極為繁瑣。與“宋學”相對稱。顧炎武、，葛耳輯首，似乞

其援。生憐之，啟裳衿提抱以歸。  
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Jednou o Svátku čistoty a jasu, když se vracel domů z hrobů, uviděl dvě malé lišky, 

jak prchají před psem. Jedna z nich se vrhla do divokého podrostu a zmizela, druhá, plná 

úzkosti, se hnala po cestě. Hleděla na studenta, velice něžně a tesklivě vyla s ušima strachem 

přitisknutýma k hlavě, jakoby ho prosila o pomoc. Studentovi se jí zželelo. Rozvázal svůj 

plášť, vzal ji do náruče a odnesl domů.  

 

 V ostatních povídkách o liškách psy nejsou. Lišky v Liaozhai jsou obecně velmi 

nebojácné a snad kromě vládce hromu nemají a nemusí mít před ničím strach. 

Co ovšem Pu Songlingovy lišky nedovedou, je přejít na druhý břeh řeky. K něčemu 

takovému potřebují souhlas boha řeky, a ten ho dává jen nerad a na omezenou dobu (Liška 

z Fenzhou). Ambivalentní je i jejich vztah k alkoholu. Například v povídce Liščí sen nebo 

Sedmá Xiao nepůsobí víno liškám větší potíže, na druhou stranu v povídce Vojenský kandidát 

(Wu Xiaolian 武孝廉, LZZY V/642), a Jeden z Jinlingu (Jinling yi 金陵乙, LZZY IX/1242) se 

liška opije natolik, že se z lidské podoby změní zpět na lišku-zvíře. A v povídkách Kumpáni 

(Jiuyou 酒友, LZZY II/216) a Student Qin (Qinsheng 秦生, LZZY V/603) jsou lišáci přímo 

vášnivými vyznavači ohnivého moku.   

Největší respekt ovšem v liškách v Liaozhai budí rozhodné jednání, při němž člověk 

sám projeví duchaplnost a odvahu, které jsou vlastní liškám. Příklady lze nalézt v povídkách 

Rolník (Nongren 農人, LZZY V/627) nebo Chytal běsa, střílel na lišku (Zhuo gui she hu 捉

鬼射狐, LZZY IV/559).  

 

4.4. Typy vztahů mezi liškami a lidmi 

 

4.4.1. Vztah žena a lišák 

 

Ačkoliv typický erotický vztah se odehrává mezi mužem-člověkem a ženou-liškou, 

přece jenom se u Pu Songlinga vyskytuje několik příběhů, v nichž v roli svůdce vystupuje 

lišák. Jedna z povídek se jmenuje Lišák leze do džbánu (Hu ru ping 狐入瓶, LZZY I/78). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


70 

 

 

萬村石氏之婦崇于狐，患之而不能遣。扉後有瓶，每聞婦翁來，狐輒遁匿其中。

婦窺之熟，暗計而不言。一日竄入，婦急以絮塞瓶口，置釜中，燂湯而沸之。瓶熱，狐

呼曰：“熱甚！勿惡作劇。”婦不語，號益急，久之無聲。拔塞而驗之，毛一堆，血數點

而已。  

 

Jistou ženu z rodiny Shi ve vesnici Wan trápil liščí démon. Trápilo ji to, ale nemohla 

se ho zbavit. Za dveřmi stál džbán. Pokaždé, když lišák slyšel, že přichází ženin manžel, 

schoval se v něm. Žena si toho všimla, ale nechala si to pro sebe. Jednou, když lišák vlezl do 

džbánu, žena honem pevně ucpala hrdlo kusem hadru, džbán postavila do kotlíku a ohřívala 

vodu, dokud nezačala vařit. Jak se džbán rozžhavil, začal lišák křičet: „Je tady strašně horko! 

Přestaň s těmi špatnými vtipy!“ Žena nic neříkala. Křiky ze džbánu byly čím dál tím 

naléhavější a trvalo dlouho, než ztichly úplně. Žena pak odstranila zátku a podívala se dovnitř. 

Byla tam jen hromádka srsti a trochu krve. 

 

Příběhů obdobného typu je známo více, obvykle s podobným scénářem. Nejjistější 

způsob, jak chytit lišku, je zavřít ji do džbánu s úzkým hrdlem a uvařit. V Liaozhai se tento 

postup objevuje několikrát (Třetí lotosová víla, Hehua Sanniangzi 荷花三娘子, LZZY V/679; 

Teta Hu). Podobným způsobem obtěžuje dceru z bohaté rodiny i lišák v povídce Rolník. Tady 

na něj stačí nebojácné vystupování místního rolníka – lišák se lekne jeho silného hlasu a uteče.  

Všem případům, kdy v Liaozhai liščí démon dochází za lidskou ženou, je společná 

stručnost. Zatímco Pu Songling neváhá věnovat celé dlouhé věty pocitům mladých mužů od 

chvíle, co spatří svou liščí vílu, až do momentu, než se s ní ocitnout o samotě, o poměru s 

lišákem zpravidla jen lakonicky zkonstatuje, že se tak stalo. O pocitech nebo myšlenkových 

pochodech dotčené ženy se pak čtenář nedozví už vůbec nic. 

V určitém smyslu výjimku představuje povídka Kupecký syn (Gu er 賈兒, LZZY 

I/128). Poměrně podrobně jsou zde vykresleny projevy „liščí nemoci“ postižené ženy – 

šílenství, křik a nadávky střídající se s apatií. Povídka je také zvláštní tím, že zde démona 

neodhánějí křikem ani ho zaklínáním a talismany nechytají do džbánu. Kriminálně laděný 

příběh vypráví o nedospělém synovi kupce, jak vystopuje a pomocí důmyslné léčky 
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zneškodní lišáka, který obtěžoval jeho matku. Na otázku otce, proč nikomu nic neřekl, 

chlapec říká: 

“此物最靈，一泄則彼知之。” 

„Tito tvorové jsou nanejvýš chytří. Jakmile bych něco řekl, hned by se to dozvěděli.“ 

   

4.4.2. Vztah žena a liška  

 

Méně typickými a méně popisovanými jsou rovněž vztahy mezi liškou a dívkou. 

Ačkoliv se zde nejedná o explicitně erotickou zápletku, jak je tomu při setkání nestejných 

pohlaví, liška si svým kouzlem rychle získá i ženské srdce a přátelství mezi ženou a liškou 

brzy přechází do intimní roviny. Nejenom že se obě ženy stávají nejlepšími kamarádkami, ale 

například v povídce Třetí slečna Feng (Feng Sanniang 封三娘, LZZY V/614) se jim po sobě 

nestýská a nežárlí na sebe o nic méně, než kdyby byly milenci. 

 

會上元日，水月寺中諸尼作“盂蘭盆會”。是日，游女如雲，女亦詣之。方隨喜

間，一女子步趨相從，屢望顏色，似欲有言。審視之，二八絕代姝也。悅而好之，轉用

盼注。女子微笑曰：“姊非范十一娘乎？”  

 

Potkaly se na Nový rok, když mnišky v chrámu Vodní luny připravily Svátek všech 

duší. V tento den je dívek v chrámu jako mráčků na obloze. Slečna sem také zavítala. Právě, 

když se oddávala zbožné radosti, začala její kroky sledovat jiná dívka, často na ni pohlížela a 

očividně si přála navázat rozhovor. Fan se na ni pozorně zadívala – mohlo jí být tak šestnáct 

let a byla to nebývalá krasavice. Slečně Fan se moc zalíbila, proto si ji začala prohlížet ještě 

pečlivěji. Dívka se usmála a řekla: „Vy jste Jedenáctá slečna Fan, viďte?“ 

 

Po vzájemném představení se a po slibu, že Třetí Feng, jak se neznámá krasavice 

jmenuje, přijde k Fan na návštěvu, se dívky rozloučí se smutkem v srdci. Slečně Fan se po 

tajemné kamarádce stýská natolik, až onemocní a rodiče se začínají obávat o její život. 
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十一娘既歸，傾想殊切。日望其來，悵然遂病。父母訊得故，使人于近村諮訪，

並無知者。  

 

Poté, co se Fan vrátila domů, padla na ni nezvyklá bodavá tíseň. Každý den toužebně 

čekala, že se dívka objeví, až se samým zklamáním rozstonala. Když se rodiče dozvěděli, co je 

příčinou dceřina smutku, poslali sluhy hledat po okolních vesnicích, ale nikdo o Feng nic 

nevěděl.  

 

Dívčina nemoc se ovšem zlepšila, jakmile se její liščí kamarádka objevila. Nejenže 

pak u ní zůstala, ale našla jí i správného ženicha, s nímž Fan po určitých peripetiích čekal 

život šťastné manželky úspěšného úředníka. Zde se opět projevila liščí intuice a schopnost 

odhadnout člověka na základě jeho fyziognomických charakteristik. Role dohazovačky je 

vlastně pro vztah lišky a dívky typický – dívka zpravidla oplývá těmi nejlepšími vlastnostmi, 

proto se jí chce liška zavděčit tím nejlepším ženichem. Také si je liška celou dobu vědomá 

určité své podřadnosti pramenící ze zvířecího původu, takže se onoho skvělého ženicha 

nesnaží získat sama pro sebe. 

Otázkou je, proč liška nemohla zůstat v lidské rodině i nadále, když v jiných příbězích, 

například v povídce Qing Mei, je harmonické soužití lidského páru a liščí konkubíny možné. 

Příběh Třetí slečna Feng je od začátku jiný tím, že vychází ze silného přátelského, dalo by se 

říct i intimního, vztahu dvou žen. Vášeň, která vzplane mezi nimi, je popisována jako 

mnohem silnější než v ostatních heterosexuálních romancích, také však končí substitucí. 

Jediný rozdíl je v tom, že zatímco v případě romance lišky a muže najde liška pro muže 

nevěstu, tady najde liška pro svou přítelkyni ženicha.  

Nakonec se Fan snaží dosáhnout toho, aby Feng zůstala, tím, že ji opije do bezvědomí; 

mezitím ji manžel Fan zneužije. Feng se strašně rozzlobí a vyčítá Fan, že definitivně pohřbila 

její naděje stát se nesmrtelnou. Z nějakého důvodu se zde liščí sexualita a dosažení 

nesmrtelnosti vylučují. Možná je polygamní řešení neuskutečnitelné kvůli aktivně projevené 

touze jedné z žen, což může být vnímáno jako nebezpečné. „Je nemožné, aby byla žena 
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centrální postavou polygamního trojúhelníku?“ ptá se Rania Huntington201. Jelikož je však 

k dispozici pouze jediná povídka tohoto druhu, odpověď se hledá těžko.    

Jiná situace je v povídce Paní Heng (Heng niang 恆娘, LZZY X/1418), která líčí 

přátelství dvou již vdaných sousedek. Jedna z nich, liška, dává své kamarádce dobré rady, jak 

získat zpátky lásku manžela, který si dovedl konkubínu, jíž věnuje všechnu svou pozornost. 

Liška se s ní podělí o svou metodu, jak si omotat muže kolem prstu, které se sousedka 

důsledně drží, a opravdu, muž opustí konkubínu a vrátí se do ložnice své manželky. Z idylky 

čtenáře vyvádí komentář autora Liaozhai: jaká škoda, že je tak běžnou lidskou vlastností 

nechat se zvábit vzhledem a nevnímat obsah! Povídka pak v celku vyznívá jako kritika 

manžela, jenž běžel za tou ženou, která ho uměla víc okouzlit. Také zde lze zachytit ohlas na 

verše Bai Juyiho, v nichž varoval muže před ženami, které se chovají jako lišky.  

 

4.4.3. Vztah muž a lišák 

 

Tady jde – až na dvě výjimky – výlučně o přátelský vztah, přičemž muži můžou být 

přibližně stejného věku a učit se spolu, nebo je lišák starší a je mladíkovým učitelem (např. 

Déšť mincí, Yu qian 雨錢, LZZY IV/516). Jak již bylo zmiňováno, lišáci vynikají učeností a 

vytříbeným vkusem, nezřídka dokážou lidského přítele lecčemus naučit, ale také jsou otevření 

všem novým podnětům a nikdy se svými vědomostmi nevytahují. I starší lišák je ochotný 

poslouchat mladíka, kombinace starší člověk a mladý lišák se nicméně nevyskytuje. 

V jiné povídce, Hlavní přednášející (Si xun 司訓, LZZY XI/1487), se čtenář setkává 

s neviditelným lišákem, který kamarádí s hluchým starým učitelem. Starý pán neslyší nic z 

toho, co říkají lidé, zato výborně slyší lišáka, s jehož pomocí se mu daří získávat vyšší posty i 

tituly. Když lišák jednoho dne svého kamaráda opouští, dává mu dobrou radu, aby odešel do 

výslužby dřív, než se ztrapní. Ten však baží po penězích a opravdu se znemožní tak, že přijde 

o úřad i o tituly. Komentář nicméně nenapadá starého pošetilého učitele, ale obviňuje 
                                                        
201 HUNTINGTON, R., Foxes and Sex in Late Imperial Chinese Narrative, Nan nü 2.1, Brill, Leiden 2000, s. 
123. 
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zkorumpovaného úředníka, který nejdříve požadoval úplatek a pak, aby neztratil tvář, 

hlavního přednášejícího vyhodil. Přiznat svou slabost nedokázali ani hluchý učitel ani 

chamtivý hodnostář, Pu Songling však stojí na straně toho, kdo za ni musel zaplatit.  

V povídce Kumpáni objeví muž jedné noci na mol zpitého lišáka, který mu vypil 

všechno víno. Svým objevem je nadšen – uloží lišáka do postele a těší se, že našel společníka 

pro svou oblíbenou činnost, pití vína. Zůstanou pak dlouhé roky spolu a tráví čas pitím a 

učenými debatami. V něčem se lišák chová podobně jako liščí manželky z jiných povídek: 

radí svému kumpánovi, kde najít zakopané poklady, které plodiny je nejvhodnější sadit a jak 

zbohatnout jejich prodejem. Plní tak funkci ochránce a hospodáříčka, která je známa 

z lidového kultu lišky. S úmrtím svého kumpána lišák rodinu opouští, což je také zcela 

v souladu s lidovou tradicí, v jejíchž očích měla každá rodina svou vlastní, neopakovatelnou 

lišku, která byla navíc vázána na konkrétní osobu. Po její smrti lišku k rodině nic nepoutalo a 

mohla si najít rodinu novou.  

 

Dvě výjimky, které jsem zmiňovala, představují povídky Hrdinka (Xianü 俠女, LZZY 

II/211) a Huang Devátý. V obou je čtenář svědkem homosexuálního vztahu lišáka a mladého 

studenta. V povídce Hrdinka má liščí milenec jen vedlejší roli – hlavní hrdina je zamilován do 

dívky ze sousedství, protože však ho ona všemožnými způsoby odmítá, student se neprotiví, 

když za ním začne chodit neznámý mladík hezké tváře.  

Celý trojúhelník je založený na výměně tradičních rolí, přičemž student se jeví jako 

nezkušená žena a lišák vystupuje v roli tajného milence. Dívka od sousedů, s níž by se student 

rád oženil, lišáka později rozsekne šavlí, čímž svým způsobem chrání dobré jméno studentovy 

rodiny i své vlastní. V celém příběhu se dívka vyznačuje rozhodným a nesmlouvavým 

postojem, neochvějným následováním zásad správného chování – jako opravdový junzi. 

Přitom ještě zvládá chodit se každý den starat o studentovu starou matku a vést jejich 

domácnost jako schopná snacha. Vztah studenta a lišáka zde má nejspíše ironizující význam, 

který podtrhává studentovu slabost ve srovnání s dívkou. 
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Neobyčejně zajímavou je druhá zmiňovaná povídka, Huang Devátý. Stojí za to 

rozebrat ji podrobněji. Začátek příběh je k nerozeznání od jiných romantických příběhů. 

Student He sedí za stolem ve své studovně a náhodou se podívá z okna. Spatří ženu jedoucí na 

oslu a okamžitě se zamiluje – do krásného mladíka kráčejícího za ní. Od té doby nemá jeho 

duše pokoje, dokud nezjistí, kdo je oním záhadným krasavcem a nepřemluví ho ke schůzce. 

Pu Songling velmi podrobně líčí, jak se student „dvoří“ lišákovi: 

 

酒數行，欲辭去；生捉臂遮留，下管鑰。九郎無如何，赬顏復坐，挑燈共語，

溫若處子，而詞涉游戲，便含羞面向壁。未幾引與同衾，九郎不許，堅以睡惡為辭。強

之再三，乃解上下衣，著褲臥床上。生滅燭，少時移與同枕，曲肘加髀而狎抱之，苦求

私昵。九郎怒曰：“以君風雅士故與流連，乃此之為，是禽處而獸愛之也！”未幾晨星熒

熒，九郎徑去。  

 

Když víno několik krát obešlo, chlapec se chtěl rozloučit. Student ho chytil za rameno 

a zahradil mu cestu. Otočil klíčem. Devátý nevěděl, co si počít, s červenými tvářemi se opět 

posadil. Student povytáhl knot a znovu se pustili do rozhovoru.  

Chlapec byl něžný jako panna a kdykoliv se řeč stočila k rozvernostem, ostýchavě 

odvracel obličej ke zdi. Když ho pak zanedlouho tahal student pod společnou přikrývku, 

Devátý protestoval, že mívá špatné sny, a trval na svém odchodu. Až když na něj student 

znovu a znovu naléhal, sundal si vrchní i spodní oblečení, a jen v kalhotách si lehl do postele.  

Student zhasil svíci. Za malou chvilku se přisunul k chlapci na podhlavník, položil mu 

loket na stehno a začal ho smyslně objímat a úpěnlivě se dožadovat intimností. Devátý se 

rozhněval: „Měl jsem za to, že jste kultivovaný učenec, proto jsem se váhal rozloučit. Ale 

pokud vy takto, to znamená, že mě máte za dobytek a milujete mě jako dobytek!“ Dříve, než 

začaly hasnout ranní hvězdy, Devátý odešel.  

 

Studentovi He se nakonec podaří získat náklonnost chlapce, jež se podvolí výměnou 

za léky pro svou nemocnou matku. Studenta důrazně varuje, že je lišák a že mu může jen 

ublížit. He si ovšem nedá říct a za nedlouho umírá. Jeho láska je však natolik silná, že 

neodejde do podsvětí, ale vtělí se do nedávno zemřelého úředníka, kterého intriky ve službě u 

místního gubernátora dohnaly k sebevraždě. Běží zpátky ke svému liščímu milenci, ten ho 

však rázně odmítne a jako náhradu mu nabídne svou sestřenku za ženu. He se nechá 

přesvědčit a pak společně se ženou vymyslí plán, jak pomstít čestného úředníka, do něhož se 
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vtělil – prodají Huanga Devátého gubernátorovi do harému. Zkorumpovaný gubernátor si 

něžného mladíka nadevše zamiluje, a tak netrvá dlouho, než i on zemře na liščí nemoc a 

chlapci zůstane veškeré jeho jmění.  

Podobné příběhy jsou za Mingů i Qingů poměrně neobvyklé, jak však upozorňuje 

Rania Huntington, pomáhají nám osvětlit tradiční role pohlaví, jakož i vnímání lišek, mnohem 

lépe než klasické heterosexuální romance202. Příběh je skvělým příkladem toho, jak lze „přes 

postel“ udělat kariéru a dostat se k moci a respektu. Čínské dějiny znají nemálo krásných 

konkubín, kterým se podobným způsobem podařilo získat značnou moc, z nichž nejznámější 

– jako například Daji nebo Yang Guifei – byly později označovány za lišky203. Všem je 

vlastní určitá démonizace jejich osoby. Huang Devátý ve stejné pozici však vystupuje jako 

mstitel bezpráví a zastánce slabých. V průběhu vyprávění se také několikrát připomíná jeho 

starost o nemocnou maminku a vědomí vlastní nebezpečnosti, jakož i zodpovědnosti za smrt 

Hea.  

Neobyčejný je zde i vztah k lišce. Huang na sebe bere roli lišky-dívky, která způsobuje 

smrt, ta však vypadá být výsledkem stejnosti pohlaví, nikoliv rozdílnosti druhů. Vždyť jako 

náhradu za sebe nabídne Heovi svou liščí sestřenku a od ní studentovi nic nehrozí, právě 

naopak, je s ní velmi šťastný. Huangovo vítězství je i morálně nejasné – v závěru vzbuzuje ve 

čtenáři dokonce určité sympatie. Kdyby na jeho místě stanula liška-žena, patrně by ji za dvě 

způsobené smrti stihl trest204.   

 

4.4.4. Vztah muž a liška 

 

Nejběžnější typ vztahů, které liščí démoni v Liaozhai s lidmi navazují, je dvojice muž-

člověk a žena-liška. Téměř výlučně jde o vztahy erotické, přičemž ale mívají rozličné podoby. 

Allan Barr rozděluje liščí démony podle toho, zda zůstávají s mužem napořád coby jeho 

manželky, nebo zda se zdrží jen určitou dobu a pak odcházejí – zpravidla na nebesa nebo ke 

Královně matce západu. První skupina lišek se snaží nějakým šikovným způsobem začlenit 

                                                        
202 HUNTINGTON, R., Foxes and Sex, s. 117. 
203 Pro rozdíly mezi interpretací osobností Daji a Yang Guifei viz: Tamtéž, s. 101 – 103. 
204 SANTANGELO, P., L´amore in Cina. Attraverso alcune opere letterarie negli ultimi secoli dell'Impero, 
Liguori, Napoli 1999, s. 57.  
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do lidské společnosti, zatímco ostatní lišky to nepotřebují ani nechtějí a chovají se 

nevázaněji205. Lišky v Liaozhai lze tedy ve vztahu k mužům rozdělit na milenky a manželky: 

1. Milenka. Lišky jsou především vynikající milenky. K muži přicházejí samy od 

sebe, bez toho, aby se o to jakkoliv snažil nebo v to doufal, jako ztělesnění všech nejtajnějších 

přání. Muže to zpravidla vůbec nepřekvapí a snaží se rychle využít příležitost, ačkoliv i 

výjimky se najdou: Student z Hejianu (Hejian sheng 河間生, LZZY VI/751) dá přednost 

stříbru před krasavicí. 

O liščí vílu mužský protagonista nemusí zvlášť usilovat ještě z jednoho důvodu – 

nepotkávají se proto, že by si to některý z nich přál, ale protože tak určila nebesa. Pro danou 

lišku to může být i forma trestu. Když se její čas naplní, svého partnera opouští. Někdy bez 

hlubších pocitů, někdy s pocitem křivdy (např. Liščí dívka, Hunü 狐女, LZZY XI/1503, nebo 

Xiao Cui), většinou však v slzách. V povídce Xiao Cui liška navíc naznačuje, že po uplynutí 

nebesy předepsané doby má volnost rozhodnout se, kam její kroky povedou dál. 

 

“我在汝家，所保全者不止一瓶，何遂不少存面目？實與君言：我非人也。以母

遭雷霆之劫，深受而翁庇翼；又以我兩人有五年夙分，故以我來報曩恩、了夙願耳。身

受唾罵、擢髮不足以數，所以不即行者，五年之愛未盈。今何可以暫止乎！”  

 

„Dokud jsem byla ve vaší rodině, to, co jsem zachránila, bylo víc než nějaká váza206. 

Proč mi teď nedovolují zachovat si aspoň trochu tvář? Řeknu ti tedy pravdu: nejsem člověk. 

Protože však tvůj dědeček poskytl ochranná křídla mé matce ve chvíli, kdy jí hrozilo smrtelné 

nebezpečí od Pána hromu, a navíc jsme my dva měli předurčený společný osud na pět let, 

přišla jsem oplatit někdejší laskavost, vyplnit určený osud. Kolik jsem tady zažila bití a 

nadávek! A ty vytrhané vlasy ani nespočítám! Neodešla jsem jen proto, že se pětiletá lhůta 

ještě nenaplnila. Co mě tady ale drží teď?“ 

 

                                                        
205 První skupinu nazývá Barr „resident aliens“, druhou „transient aliens“, pro zdůraznění stálosti jedněch a 
přechodnosti druhých. BARR, A.: Disarming Intruders: Alien Women in Liaozhai zhiyi, Harvard Journal of 
Asiatic Studies 49/2, 1989, s. 508 – 512. 
206 Tento výstup následuje poté, co rodiče manžela vyplísnili Xiao Cui za to, že rozbila drahocennou vázu. 
Předtím však Xiao Cui zachránila život a zdraví jejich syna, takže nadávky za kus porcelánu považuje za 
nespravedlivé.  
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2. Manželka. Hranice mezi liščí milenkou a liščí manželkou je poměrně tenká a 

často se odlišuje jen délkou času stráveného spolu s mužem. Nezřídka je liška nejprve 

milenkou a pak manželkou, ačkoliv, jak již bylo zmiňováno, většinou si nedělá ambice na 

pozici hlavní manželky a dobrovolně zůstává v pozici konkubíny. Liščí manželky jsou 

dokonalost sama – ztělesňují všechny nejlepší vlastnosti, kterými by měla čínská nevěsta 

oplývat (Qing Mei 青梅, LZZY IV/457):  

 

入門孝翁姑，曲折承順，尤過於生，而操作更勤，饜糠秕不為苦。由是家中無

不愛重青梅。梅又以刺繡作業，售且速，賈人候門以購，惟恐弗得。得資稍可禦窮。且

勸勿以內顧誤讀，經紀皆自任之。  

 

Když vstoupila do domu, s příkladnou oddaností začala sloužit manželovým rodičům 

a ve své vytříbené úslužnosti a poslušnosti dokonce daleko předčila muže. Pracovala obzvlášť 

usilovně, k zasycení jí stačily plevy a otruby, nikdy si však nestěžovala. I proto nebylo 

v rodině nikoho, kdo by si Qing Mei nezamiloval a neměl ji v úctě. Kromě toho se Mei pustila 

do vyšívání207. Její práce se rychle prodávala, takže kupci čekávali na nákup u nich doma, ve 

strachu, že se na ně nedostane. S takto získanými penězi se lépe vzdorovalo chudobě. Nakonec 

přemluvila Zhanga, aby se domácími starostmi nenechal odvádět od učení a všechno si vzala 

na starost sama.   

 

Liščí snachy příkladně vedou domácnost, vůči manželovým rodičům jsou poslušné a 

uctivé, nevyhýbají se žádné práci a žádná je nedokáže unavit. Ve vztahu ke služebnictvu 

projevují talent pro jednání s lidmi: pilné odměňují, líné trestají, a to takovým způsobem, že si 

získají jenom větší respekt. Nehledě na všechny její kvality, lišku lidská rodina ne vždy 

přijme. Někdy je to proto, že stykem s ní syn přichází o mužskou sílu a churaví (Liščí dívka), 

někdy prostě jen pro její jinakost, nejasný původ a příliš sebejisté vystupování (Xiao Cui).  

Postava manželky je pro Pu Songlinga oblíbeným prostředkem k satirickému 

vykreslení společenských vztahů. Výměna rolí v domácnosti, kde žena rozkazuje a muž se 

                                                        
207 Čtenář si vzpomene, že paní Ren z tangské povídky šít neuměla, což byla jedna z věcí, které odlišovaly lišky 
od skutečných žen. Za Mingů se již lišky této nezbytné dovednosti čínských žen naučily, a sice velmi dobře. Viz 
také Yatou, LZZY V/605.  
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podřizuje, je motiv, jež prostupuje celé Liaozhai. V případě liščí choti vystupuje tento rozpor 

ještě více do popředí, když se vezme v úvahu, že nehledě na to, že je liška jednak žena, jednak 

bytost z jiného světa, stanula v pozici, kdy rozkazuje muži. Nejnápadněji to lze pozorovat 

v povídce Ošklivá liška (Chou hu 醜狐 , LZZY VIII/1109), kterou by se dala nazvat i 

„romantickým příběhem na hlavu“, jelikož všechny hlavní elementy jsou zde vzhůru nohama. 

Rozeberu ji podrobněji.  

Student Mu byl natolik chudý, že si s manželkou nemohli dovolit ani zimní oblečení. 

Jednou k němu vešla luxusně oblečená, nicméně v tváři neskutečně ošklivá žena. Představila 

se jako liščí víla a projevila zájem o intimní sblížení. Když Mu při pohledu na ni váhal, 

položila na stůl slitek stříbra a slíbila přinášet další, pokud se z nich stanou „dobří přátelé“. 

Mu na to přistoupil a od té doby se měli i s manželkou jako v bavlnce, mohli si dovolit nový 

dům, drahý oděv a spoustu služebnictva. 

Přibližně po roce přinášela liška čím dál méně peněz, až se Mu rozhodl, že se jí zbaví. 

Tradiční talismany ani zaklínání nepomohly: jakmile se to liška dozvěděla, ve strašlivé zlosti 

všechno v domě porozbíjela. Po pár dnech přišla znovu se zvířátkem podobným kočce, které 

Muovi postupně ukusovalo prsty na nohou, a tak ho donutila vrátit jí veškerý majetek, který 

od ní získali. Liška se pak přestěhovala do sousední vesnice k jistému rolníkovi, který ji 

nevyhodil, do tří let však zemřel.    

Povídka je vystavěna na principu „křivých zrcadel“. Na první pohled začíná jako 

typický romantický příběh o mladíkovi, kterého potkalo štěstí: přichází liška a nabízí se 

chudému studentovi. První ironický úsměv autora lze zachytit hned s informací, že je liška 

ošklivá. Studentovo štěstí se v okamžiku mění ve smůlu – ošklivé lišky nebývají, proto když 

právě on na jednu takovou narazil, nemůže být o štěstí ani řeč. Liška trvá na svém přání a 

vyloží na stůl stříbro – vypadá to, že s tou smůlou to nebude tak jednoznačné, vždyť půvabné 

liščí krasavice za společné noci neplatí! A peníze jsou něco, co student naléhavě potřebuje. 

V následném popisu přepychu, který si Mu s manželkou mohli za liščiny peníze dovolit, Pu 

Songling pokračuje v ironizaci příběhu.  
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Připomenu tady, že v době pozdních Mingů a za Qingů mohla liška sehrávat roli 

svérázného „hospodáříčka“. Hlava rodiny mohla svolit k tomu, aby jeho manželka nebo 

snacha byly za peníze k dispozici liščímu duchovi. Zejména v chudých oblastech čínského 

severu byla posedlost liškou sice neoficiálním, ale akceptovatelným alternativním zdrojem 

příjmů 208 . Již tato praktika se svým způsobem vysmívá mužské části rodiny. V dobře 

situovaných rodinách byly ženy po většinu roku zavřeny ve vnitřních pokojích a nebylo 

vhodné, aby se ukazovaly cizím lidem, natož pak navazovaly kontakty s muži mimo 

příbuzenstvo. Způsob, jakým byly „liščí peníze“ vydělávány, byl opravdu důvodem propadat 

se hanbou pod zem.  

V povídce Ošklivá liška se živitelem rodiny stává muž, nicméně podaří se mu to jedině 

tak, že se octne na místě ženy. K tomu všemu je jeho patronka nevýslovně ošklivá. V zrcadle 

se překlopí i děj povídky – nejdřív čtenář pozoruje, jak Mu postupně získává majetek, pak 

vidí, jak postupně všechno ztrácí a znovu je stejně chudý jako na začátku, navíc o dva prsty 

na nohou kratší. Nakonec to vypadá tak, že liška je v pozici ukřivděné a Mu na místě zrádce, 

který věrolomně narušil jejich úmluvu. Nicméně, Mu je také o poznání bohatší – když se 

dozvídá o smrti rolníka ze sousední vesnice, pochopí, že by ho čekal stejný osud.    

Překlápěním děje pomocí křivého zrcadla Pu Songling mistrovsky pracuje s ironií. 

Každou chvíli lze narazit na místo, kdy se očekávané jako v zrcadle převrátí ve svůj opak. 

Každé další překlopení však neznamená návrat do předchozího stavu, nýbrž posun jiným 

směrem209.  

Nehledě na vývoj, který lišky-kouzelnice u Pu Songlinga prodělaly, pořád zůstávají 

převážně v říši fantazie. Ying Ning, Yatou a Qing Mei ze stejnojmenných povídek darují sice 

manželům syny, jsou však v tomto směru výjimkami. Většina liščích manželek se rovnou 

přizná, že děti nikdy mít nebude. Daniel Hsieh to považuje za konečný důkaz zhroucení 

staletého literátského snu – najít ženu, která by v sobě spojovala manželku i milenku210. Liška, 

                                                        
208 KANG, Xiaofei, Cult of the Fox, s. 83 – 89.  
209 Znamenitým příkladem tohoto postupu je povídka Renyao, kterou velmi podrobně analyzuje Judith Zeitlin. 
ZEITLIN, J., Historian of the Strange, s. 98 – 106.  
210 HSIEH, D., Love and Women, s. 109.  
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která neporodí syna, se nezačlení do rodové linie předků, a tudíž zde ani nezanechá po sobě 

památku, což se rovná její neexistenci v reálném světě. 

Doba strávená s liškou může pak muži připadat jako sen, nicméně sen, z něhož se 

jednou vzbudí. Někdy má však liška natolik laskavé srdce, že předtím, než svého muže opustí, 

mu najde přiměřenou náhradu, a pak lze mluvit o smířlivém konci. Dostává se tak do třetího 

typu role, kterou sdílí i ve vztahu s dívkou – do role dohazovačky. 

 

3. Dohazovačka  

Liška hledá pro muže vždy to, co si zaslouží. Jelikož obvykle má co dočinění 

s výtečnými učenci, snaží se, aby i nevěsty byly co nejkrásnější211. Povídka Qing Mei nám 

celá vypráví o peripetiích lišky, která se snaží pro chudého, ale ctnostného studenta Zhanga 

získat za nevěstu krásnou dceru z významné rodiny. Zároveň jí jde i o blaho dívky, pro niž by 

byla škoda skončit jako manželka vlivného, ale nepříliš poctivého a nevzdělaného boháče. Po 

různých nepravděpodobných zvratech osudu se hlavní hrdinové i díky pomoci lišky sejdou a 

příběh je zakončen navýsost harmonickým koncem. V komentáři k příběhu se lišce od Pu 

Songlinga dostává té nejvyšší pochvaly – je jako opravdový muž, když byla schopná 

rozpoznat génia v prachu a obětovat svůj život, aby mu přivedla důstojnou družku. A to vše 

nehledě na to, že Qing Mei je žena a navíc liška. Přitom ani srovnávat se s ní nemůže otec 

dívky, který, nehledě na to, že byl vysokým hodnostářem a z vážené rodiny, chtěl svoji dceru 

„prodat“ nehodnému hlupákovi v hedvábných kalhotách.  

V příběhu Qing Mei liška nakonec s manžely zůstane, nicméně běžnější je scénář, kdy 

liška po vstupu hlavní manželky na scénu zmizí. Muž s tím obvykle nesouhlasí a snaží se 

lišku přesvědčit, aby zůstala, ta však trvá na svém. Nelze ovšem říct, že by jí na muži 

nezáleželo, lze se setkat i s příklady dojemné starostlivosti o to, aby bylo muži s novou ženou 

dobře, jako je tomu v povídce Xiao Cui.  

                                                        
211 Objevuje se zde schéma „bakalář-kráska“, caizi jiaren xiaoshuo 才子佳人小說, aneb jak říká Pu Songling: 天
生佳丽，固将以报名贤. „Nebesa stvoří krasavici, aby ji dala muži výjimečné moudrosti a ctnosti.“ Qing Mei, 
LZZY IV/457. Víc k žánru caizi jiaren xiaoshuo viz: NIENHAUSER, W. H. Jr. (ed.): The Indiana Companion, s. 
783 – 786; autorem hesla Ts´ai-tzu chia-jen hsiao-shuo je Richard C. Hessney z Brooklyn College. 
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女每勸公子別婚，公子不從。後年餘，女眉目音聲漸與曩異，出像質之，迥若

兩人。大怪之。女曰：“視妾今日何如疇昔美？”公子曰：“今日美則美矣，然較疇昔則

似不如。”女曰：“意妾老矣！”公子曰：“二十餘歲何得速老！”女笑而焚圖，救之已燼。  

 

Pokaždé, když dívka přesvědčovala muže, že by se měl oženit s jinou, nesouhlasil s ní. 

Během dalšího roku vypadaly dívčin vzhled i hlas postupně jinak než předtím. Když vytáhl 

její portrét a srovnával, jakoby to byly dvě různé osoby. Hodně se tomu podivoval.  

Dívka se ho zeptala: „Co říkáš, jak vypadám ve srovnání s tím, jaká jsem bývala 

předtím?“  

Wang řekl: „I dnes jsi krásná, což o to! Jenom to není to, co bývalo.“ 

„To znamená, že jsem zestárla!“ řekla dívka. 

„Je ti něco přes dvacet, cožpak je možné, abys tak rychle stárla?“ namítal Wang.  

Dívka se zasmála a spálila portrét. Wang jej chtěl zachránit, ale zbyl z něj jen popel. 

 

Nakonec Xiao Cui přemluví muže, aby si vzal druhou ženu, protože sama nemůže mít 

děti. Ve svatební den pak zmizí beze stopy. Když Wang uvidí svou nevěstu, pochopí, že 

vypadá navlas stejně jako Xiao Cui. Liška se proměnou svého obličeje postarala o to, aby mu 

alespoň její podoba nescházela. Náhradu svému muži hledají i lišky v povídkách Chlupatá 

liška či Třetí lotosová víla. Kromě snahy zabezpečit manželovi potomstvo je takové chování 

provázeno i vědomím vlastní méněcennosti.  

Nejvíce to vystupuje do popředí v povídkách Lianxiang a Qiaoniang. Lišky jsou zde 

sice schopné zachránit muži život či vyléčit ho z impotence, ale ochotně přenechají místo 

manželky duchovi mladé dívky z dobré rodiny. Je tedy vidět, že liška stojí svým způsobem 

níž než duchové mrtvých. V povídce Lianxiang je výmluvné již to, že zatímco mrtvou dívku 

známe jen podle rodového příjmení, Li, liška se představí pouze osobním jménem, Lianxiang. 

Mrtvé dívky byly kdysi lidmi a mají za sebou autoritu svých předků, naproti tomu liška 

reprezentuje potenciálně nebezpečnou kategorii dostupných žen nejasného původu 212 . 

                                                        
212 HUNTINGTON, R., Foxes and Sex, s. 96. 
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V průběhu vývoje literátské povídky se ovšem tento rozdíl stírá a lišky přestanou být mužům 

nebezpečné.  

Lišky v romantických příbězích opouštějí člověka až poté, co něco vykonaly pro 

spřízněné lidské bytosti. Klíčovým momentem mnoha příběhů o vztahu s nadpřirozenou 

bytostí – nemusí to být vždy liška – bývá narození syna. Liška také pomáhá svému choti 

splnit nejdůležitější synovskou povinnost, přičemž tady nehraje roli, zda osobně nebo tím, že 

mu vyhlédne vhodnou partnerku. Sama si tím získává zásluhy na nebesích, případně vykoupí 

nějaký svůj hřích z předchozího života a může se vrátit zpět do svého světa. 

  

4.5. Liška a společnost 

 

4.5.1. Strážkyně konfuciánských mravů 

 

V povídce Mladý pán Hu Čtvrtý (Hu Sixianggong 胡四相公 , LZZY IV/567) 

vystupuje léčitelka-podvodnice, která o sobě prohlašuje, že jí pomáhá neviditelná liška. Tu se 

ovšem objeví skutečná neviditelná liška, šarlatánku usvědčí ze lži a následně potrestá. Není 

náhodou, že si podvodnice vydělává jako léčitelka. Léčitelské schopnosti jsou liščí doménou 

– jakoby povídka čtenářům říkala, že lidem nepřísluší chlubit se věcmi, kterým pořádně 

nerozumějí213. Známá je však rovněž nedůvěra a určitá averze úřednické třídy vůči ženám 

z nižších tříd, mezi nimiž bylo možné najít nejvíc léčitelek „spolupracujících“ s liščím 

duchem. Jak již bylo uvedeno, lišky se mohly stát zdrojem bohatství, přičemž tento majetek 

byl vždy podezřelého původu a byl považován za nemorálně získaný. Obohacování se na 

základě lži pomocí vymyšlené lišky pak bylo dvojnásobně amorální. Odhalení falešného 

média je častým námětem povídek konce 17. a začátku 18. století. Pozoruhodné na této 

povídce z Liaozhai je to, že namísto čestného úředníka se tím, kdo odhalí pravdu, stává 

skutečná liška.  

                                                        
213 Lidským „lékařům“ se ostatně liška vysmívá i v povídce Třetí slečna Feng (Feng Sanniang LZZY V/614). 
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V jiné povídce, Liška trestá cizoložství (Hu cheng yin 狐懲淫, LZZY VI/847) nasype 

neviditelná liška manželce záletníka do nápoje aromatickou bylinu, v důsledku jejíchž účinků 

začne žena svádět manželova nejlepšího kamaráda. Když vystřízliví, chce se ze zoufalství 

oběsit. Manžel je zdrcen a se záletnictvím přestane. Liška, v jiných situacích synonymum 

nezákonné, nemanželské lásky, zde vystupuje jako její pronásledovatel, a to za použití 

afrodisiaka, pomocí něhož muž svou manželku podváděl. Ten, kdo rozvracel rodinu, je 

potrestán vlastní zbraní. Nemanželské styky muže byly v Číně obecně tolerovány, ale jenom, 

pokud k nim docházelo na místech k tomu určených, tj. v nevěstincích, a pokud nezacházely 

do extrémů. Komentář Pu Songlinga se nakonec stáčí k postavě neochvějného přítele, který 

svodům kolegovy manželky odolal a který je pro každého muže tím největším pokladem.  

Na mravokárnou lišku lze narazit i v povídkách Qing Feng nebo Hu nü, kde liška 

zdůrazňuje především povinnost úcty k rodičům a ke starším. Slušně vychované lišky také 

nikdy nekradou, jak se čtenář dozvídá z povídky Lišák vdává dceru. Drahocennosti či jiný cizí 

majetek si lišky umí zapůjčit i ze zamčených skříní, nesmějí si je ovšem nechat nebo za ně 

musí zaplatit.  

Překvapivě radikální je postoj Pu Songlingových lišek v peněžních záležitostech – 

pokud chceš být bohatý, musíš si majetek vydělat nebo zasloužit. Odsuzují nenasytnost a 

touhu po rychlém zbohatnutí. Samy nouzí nikdy netrpí, protože peníze umí získat. Následující 

povídka se jmenuje Déšť mincí (Yu qian 雨錢, LZZY IV/516). 

 

濱州一秀才讀書齋中，有款門者，啟視則一老翁，形貌甚古。延入，通姓氏，

翁自言：“養真，姓胡，實狐仙。慕君高雅，願共晨夕。”生故曠達，亦不為怪。相與評

駁今古，殊博洽，鏤花雕繪，粲于牙齒，時抽經義，則名理湛深，出人意外。生驚服，

留之甚久。 

一日密祈翁曰：“君愛我良厚。顧我貧若此，君但一舉手，金錢自可立致，何不

小周給？”翁默然，少間笑曰：“此大易事。但須得十數錢作母。”生如其請。翁乃與共

入密室中，禹步作咒。俄頃，錢有數十百萬從梁間鏘鏘而下，勢如驟雨，轉瞬沒膝，拔
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足而立又沒踝。廣丈之舍，約深三四尺餘。乃顧生曰：“頗厭君意否？”曰：“足矣。”翁

一揮，錢畫然而止，乃相與扃戶出。生竊喜暴富矣。 

頃之入室取用，則阿堵化為烏有，惟母錢十餘枚尚在。生大失望，盛氣向翁，

頗懟其誑。翁怒曰：“我本與君文字交，不謀與君作賊！便如秀才意，只合尋梁上君子

交好得，老夫不能承命！”遂拂衣去。   

 

Jistý xiucai214 z Binzhou si právě ve své studovně četl, když někdo zaklepal na dveře. 

Šel otevřít a spatřil starce úctyhodného věku. Pozval ho dál a zeptal se na jméno a příjmení. 

Stařec řekl: „Jsem Yangzhen (tj. „trénující střídmost/sebekázeň“), příjmením Hu. Ve 

skutečnosti jsem nesmrtelná liška. Obdivuji se vaší ušlechtilosti, chtěl bych proto s vámi trávit 

dny i noci.“ 

Student byl snášenlivý a bez předsudků, nepřišlo mu to vůbec zvláštní. Diskutovali 

spolu o věcech současných i minulých. Stařec měl překvapivě rozsáhlé znalosti, vybroušená 

slova se jen skvěla v jeho ústech jako vzácné ornamenty. Když se student zkusil dotknout 

klasických knih, starcova moudrost byla tak hluboká a pronikavá, že to přesahovalo 

studentovo chápání. Naplněn bázní poprosil starce, aby u něj zůstal. Dlouho pak bydleli pod 

jednou střechou.  

Jednoho dne student starce tajně poprosil: „Máte mě hodně rád, viďte? Já jsem, 

bohužel, chudý, vám však stačí mávnout rukou a hned jsou tady peníze! Nemohl byste mi dát 

trochu stříbra? Stařec mlčel, pak se zasmál: „Není nic jednoduššího! Budu jenom potřebovat 

deset mincí jako základ.“ Student mu je přinesl. Se starcem se pak zamkli v prázdné místnosti 

a stařec začal odříkávat zaklínadlo a chodit krokem Yu. Za malou chviličku se ze střešních 

trámů posypal zvonivý déšť bezpočtu mincí. Mincí se sypaly celé proudy, v mžiku oka jich 

bylo po kolena. Student se snažil vylézt, ale okamžitě zas uvázl po kotníky. V celé obrovské 

místnosti bylo na čtyři stopy mincí, ne-li více. Stařec se podíval na studenta a zeptal se: „Už je 

toho dost, nemyslíte?“ „Stačí,“ odpověděl student. Stařec pak mávl rukou a proud mincí náhle 

ustal. Pak zamkli dveře a vyšli.  

Student se v duchu radoval, jak náhle zbohatl. Když ale po nějaké době znovu vešel 

do místnosti, aby si vzal nějaké peníze, kde nic, tu nic, na zemi zůstalo jen jeho deset mincí. 

Zklamaný a ve velkém hněvu se obořil na starce a vyčítal mu, že je podvodník. Stařec se také 

rozhněval: „Chtěl jsem se s vámi spřátelit, abychom se věnovali studiu, neměl jsem v úmyslu 

být zlodějem. Pokud se chcete kamarádit se zlodějem, já vám neposloužím!“ Pak se 

odporoučel a odešel.  

 
                                                        
214 秀才. Jeden z titulů, které bylo možné získat u císařských zkoušek. Někdy se překládá jako bakalář. 
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Tato povídka nejlépe ilustruje motiv, který se proplétá všemi liščími příběhy 

v Liaozhai, a totiž, že lišky nejsou zlodějky. Je to svým způsobem pozoruhodné, protože 

obecně se věřilo, že lišky můžou své rodině zabezpečit pouze amorální jmění – byly to peníze 

vydělané prostitucí některého ženského člena rodiny nebo jednoduše ukradené u sousedů. 

Vládlo přesvědčení, že lišky neumí nic vytvořit, umí se jen zabývat finančními machinacemi, 

což bylo ovšem z hlediska oficiální konfuciánské ideologie podezřelé215. Pu Songling však 

jde proti této obecně vžité představě a lišky v Liaozhai získávají majetek legální cestou, což 

mu umožňuje postavit do role zloděje člověka. Kupříkladu, vzdělanci v závěru povídky Lišák 

vdává dceru zjišťují: „Tu teprve pochopili, že lišky si dovedou opatřit věci i na dálku tisíce 

mil, ale že se přece neodvažují navždy si je přivlastnit.“216 Zlodějem je tady člověk, který 

navíc krade jen proto, aby se mohl pochlubit před kamarády. 

Ať už jsou lišky hodné nebo nikoliv, vždy mají silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. 

Čas od času upozorní, že jednají pouze v souladu s vůlí nebes a nemůžou jinak. Liška také 

často ztělesňuje ideál ušlechtilého muže junzi, což je pozoruhodné v tom, že Pu Songling 

tento obraz vložil do ženské a ještě k tomu démonické postavy. V takovém případě pak 

povídky, v nichž lišky vystupují coby plamenné obhájkyně konfuciánských mravů, můžou 

sloužit Pu Songlingovi k nepřímé kritice společnosti. Jakoby čtenářům říkal, že svět už je na 

tom tak špatně, že ztělesněním konfuciánských ctností a strážkyněmi morálky se stávají lišky, 

tradičně považované za amorální tvory. Takovýto pohled na svět vnáší do Pu Songlingovy 

tvorby určitý prvek karnevalovosti, kdy jsou tradiční hodnoty postavené na hlavu. Tento 

prvek se pokusím blíže analyzovat v následující kapitole.  

 

Pu Songling využívá lišek i pro odhalení slabostí státních úředníků, kteří sice měli být 

vzorem konfuciánské morálky pro ostatní, často tomu tak ale nebylo. Xiaofei Kang ve své 

monografii The Cult of the Fox rozvíjí myšlenku, že kult lišky představoval v Číně v pozdně 

                                                        
215 HUNTINGTON, R., Alien Kind, s. 149.  
216 Slečna Ťiao-no. In: PCHU Sung-ling, Zkazky, s. 21. 
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císařské době jakýsi protipól k oficiální úřednické moci217. Státní úředníci, kteří museli podle 

zákonů sloužit mimo své rodiště, byli pro lidi, které spravovali, vždy cizinci. Způsob, jakým 

si po nástupu na nové místo poradili s liškami, jež se rády zabydlovaly v budovách správních 

orgánů, naznačoval, jakou autoritu si daný úředník dokázal u místních vytvořit. Často mu 

nezbylo, než se podvolit místním zvyklostem a mít lišky v úctě. To ovšem svým způsobem 

znamenalo selhání státní moci na lokální úrovni. Cílem bylo najít řešení, jak udržet místní a 

státní moc v rovnováze.   

Z pozdně císařské doby pochází i několik povídek o úřednících, kteří nastupují na 

nové působiště a jako první věc se rozhodnou vypořádat s liškami, které se zabydlely 

v yamenu. Nehledě na varování místních o neúspěšnosti předchůdců, pokouší se je vyhnat. 

Výsledky se různí, obecné ponaučení ovšem bývá, že čestnému a odhodlanému konfuciánci 

se žádná liška neodváží stavět na odpor. Z čehož dále vyplývá: dobrou správu budou lidé 

poslouchat. V Liaozhai je v tomto duchu vystavěna povídka Lišky z úřadu v Zunhua (Zunhua 

shu hu 遵化署狐, LZZY II/241).  

 

諸城邱公為遵化道，署中故多狐，最後一樓，綏綏 者族而居之，以為家。時出

殃人，遣之益熾。官此者惟設牲禱之，無敢迕。  

 

Pan Qiu z Zhucheng se stal úředníkem v Zunhua. V úřadu byla již dlouho spousta 

lišek. V nejzadnější budově se usídlil celý liščí klan a považoval ji za svůj domov. Lišky občas 

vylézaly, aby napálily lidi, ale když se je pokoušeli vyhnat, jen se víc rozběsnily. Pro úředníky, 

kteří zde sloužili, bylo jediným řešením přinášet oběti a mít je v úctě, nikdo se jim neodvážil 

vzepřít.    

 

S touto situací se nesmíří pan Qiu, který se rozhodne lišek za každou cenu zbavit. 

Lišky se polekají jeho neústupnosti a prosí, aby jim dal tři dny na vystěhování. Pan Qiu jim 

nic neslíbí, ještě v tentýž den však nechá vyhodit zadní budovu do povětří, až „z nebe pršely 

                                                        
217 Vývoj liščího kultu coby projevu slábnoucí státní moci popisu Xiaofei Kang v 6. kapitole Fox Spirits and 
Officials in: KANG, Xiaofei: Cult of the Fox, s. 161 – 190. 
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kusy masa a kůže, srst a krev“218. Jedné lišce se podaří uniknout. O dva roky později, když se 

Qiu pomocí úplatku snaží dosáhnout povýšení, se lišák v podobě starého muže vrátí, odhalí 

jeho úmysly a Qiuovy plány ztroskotají. 

Autorův komentář dodává, že to bylo jen Qiuovo morální selhání, které umožnilo lišce 

pomstít se. Nepopírá přesvědčení, že čestnému člověku démoni neublíží. Také souhlasí s tím, 

že vyhánět škodlivé běsy je prospěšné. Jak však může dělat mravokárce někdo, kdo má sám 

nekalé úmysly? Navíc je třeba takové věci řešit s rozumem a smyslem pro míru – nebylo 

správné vyvraždit liščí rodinu, když projevili zájem o spolupráci a prosili o třídenní lhůtu. 

Jednou z vlastností dobrého úředníka by měla být i trpělivost a umění jednat s lidmi, jinak si 

vytvoří jen samé nepřátele. I v některých dalších Pu Songlingových povídkách lze narazit na 

neúměrnou krutost, kterou jsou lišky zabíjeny (např. Král devíti hor). Ještě více se tím 

podtrhává lidská bezcitnost a proradnost.  

 

4.5.2. Lišky - pomocnice 

 

Některé ze způsobů, jakými liška pomáhá lidem, byly představeny výše. Šlo zejména 

o romantický vztah mezi liškou a mužem, v němž byla liška poslána muži do cesty, aby 

splatila dluh z minulosti. V povídce Sedmá Xiao čtenář zjišťuje, že to může být i překvapivě 

triviální záležitost: jedna příslušnice liščí rodiny, Šestá slečna, dlužila hlavnímu hrdinovi 

polibek. Nejčastěji lišky přicházejí z vděčnosti, protože jim hlavní hrdina nebo některý jeho 

předek prokázal kdysi laskavost. Povinnost splácet dluhy z předchozích životů je patrně ohlas 

buddhismu, někdy se však nedá s jistotou tvrdit, zda jde o vůli nebes nebo zda se liška 

rozhodla sama za sebe (Yatou, Yingning).  

Nejčastěji bývá liška vděčná za záchranu života, jak bylo vidět i v citátu z povídky 

Xiao Cui. V povídce Čtvrtá sestra Hu liška pomáhá již od začátku ze své vlastní vůle: varuje 

studenta Shanga před svou starší sestrou, která údajně zabila tři muže a Shang má být další na 

                                                        
218 革肉毛血，自天雨而下。LZZY II/241.  
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řadě. Později, když jsou obě sestry chyceny do džbánu taoistickým mnichem, Shang se 

rozpomene na její dobrotivost a laskavost a pomůže jí ze džbánu ven. Liška, která se pak 

stane nesmrtelnou, se mu odvděčí posmrtně, a to tím, že mu v zásvětí přidělí dobré úřednické 

místo.  

Objevují se i s projevy náklonnosti, které kromě vzájemné sympatie nejsou ničím 

podmíněné. Dobrým příkladem je povídka Student Qin (Qin sheng 秦生, LZZY V/603), proto 

ji uvádím celou: 

 

萊州秦生製藥酒，誤投毒味，未忍傾棄，封而置之。積年餘，夜適思飲，而無

所得酒。忽憶所藏，啟封嗅之，芳烈噴溢，腸癢涎流，不可制止。取盞將嘗，妻苦勸諫。

生笑曰：“快飲而死，勝於饞渴而死多矣。”一盞既盡，倒瓶再斟。妻覆其瓶，滿屋流溢，

生伏地而牛飲之。少時，腹痛口噤，中夜而卒。妻號，為備棺木，行入殮。次夜，忽有

美人入，身不滿三尺，徑就靈寢，以甌水灌之，豁然頓蘇。叩而詰之，曰：“我狐仙也。

適丈夫入陳家，竊酒醉死，往救而歸，偶過君家，彼憐君子與己同病，故使妾以餘藥活

之也。”言訖不見。  

 

Student Qin z Laizhou si vyráběl nálev z bylinek a kořalky, spletl se však a zamíchal 

do něj i jedovatou bylinu. Bylo mu líto nápoj vylít, tak jej zapečetil a odložil. Po několika 

letech se mu jednou v noci chtělo pít, nezbylo však již žádné víno. Tehdy si vzpomněl na 

schovanou láhev. Jak ji otevřel a přičichl, kolem se rozprostřela pronikavá vůně. V břiše mu 

zakručelo a dostal takovou chuť na kořalku, že se nemohl ovládnout. Odlil si do malého 

kalíšku na ochutnání, nehledě na veškeré manželčiny výstrahy, aby to nedělal.  Se smíchem jí 

řekl: „Cožpak není mnohem lepší zemřít po dobrém pití, než se utrápit žízní?“ Vypil celý 

kalíšek až do dna a nalil si další. Manželka mu vyrazila láhev z rukou a alkohol se rozlil všude 

po podlaze. Student se vrhl na kolena a podoben dobytčeti, začal olizovat louži na zemi. 

Po chvilce se zkroutil bolestí v břiše a čelist mu sevřela křeč. O půlnoci zemřel. Jeho 

žena, naříkajíc, přichystala rakev a uložila do ní zemřelého. Následující noc vešla nečekaně do 

pokoje krásná, necelý metr vysoká žena a přešla přímo k márám. Pokropila mrtvého vodou 

z číše a ten najednou ožil.  

Padl před ženou na kolena a zeptal se na důvod jejího dobrodiní. Ta pravila: „Jsem 

liščí víla. Můj manžel šel do rodiny Chen krást víno a opil se až k smrti. Zrovna jsem ho byla 
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křísit, a když jsme se vraceli kolem vašeho domu, přišlo mu vás líto. Vždyť trpíte stejnou 

nemocí! Tak mě poslal sem, abych vás oživila zbytkem léku.“ Když to dořekla, zmizela.   

 

Nemocí, o níž mluví liška, je samozřejmě myšlena závislost na alkoholu. V 17. století 

však pijanství bylo zařazováno mezi ušlechtilé posedlosti pi 癖, což byla silná vášeň pro 

určitý předmět nebo činnost, nezřídka přecházející do závislosti219. Náruživý piják však nepil 

jen to, co mu pod ruku přišlo, ale – což je vidět hned v první větě povídky – jako opravdový 

znalec zkoušel vyrábět i vlastní nápoje. Zároveň byl svému koníčku natolik věrný, že 

nedopustil, aby byť jen kapička přišla nazmar, ačkoliv věděl, že ho to bude stát život. Pu 

Songling měl také svou vášeň – fantastické povídky. Dokonce se o něm tvrdilo, že příčinou 

jeho opakovaného neúspěchu u zkoušek byly lišky a duchové, kteří ho všude pronásledovali a 

nedovolili mu psát o ničem jiném než o nich220. Pu Songling v této povídce projevuje své 

sympatie člověkovi, kterému je vášeň přednější než vlastní život. Zároveň se dozvídáme, že i 

lišky se můžou stát opravdovými znalci a pěstovat si posedlost pi.  

 

Na jiný příklad nemotivované pomoci od lišky je možné narazit v povídce Vojenský 

kandidát221. Na smrt nemocného vojenského kandidáta Shi zachrání neznámá žena, která ho 

vyléčí pomocí zvláštní pilulky. Žena již není nejmladší, ale Shi jí z vděčnosti slibuje věrnost 

do konce života. Poté však, co mu přidělí úřad, se mu znelíbí, že je žena starší než on. Tajně 

se ožení s jinou a při cestě za novou službou se zdaleka vyhne místu, kde na něj čeká. Po 

nějaké době žena nakonec vypátrá Shiovo působiště a přestěhuje se k němu. Shi se strašně 

stydí, že kvůli ní ztratil tvář. Jednou, když žena pije společně s druhou manželkou, napije se 

tolik, až se změní v lišku. Shi se rozhodne využít příležitost a ženu zabít, druhá manželka se 

                                                        
219 J. Zeitlin věnuje posedlosti pi jednu kapitolu. Pi se mohla projevovat i jako nemoc zažívání, při níž se 
škodlivá energie nahromadila na vnitřní straně břicha nebo mezi žebry a mohla nabýt formy bolestivého vředu. 
ZEITLIN, J., Historian of the Strange, s. 62 – 63. Stejným způsobem popisuje Pu Songling zvláštní nemoc 
Konga v povídce Jiaonuo, ze které ho vyléčí liška (LZZY I/60). 
220 ZEITLIN, J., Historian of the Strange, s. 61. 
221 Při překladu tohoto názvu vycházím z definice výrazu 孝廉 v Hanyu da cidian. Za dynastií Ming a Qing 
označení úspěšného kandidáta císařských zkoušek (明清兩代對舉人的稱呼). Hanyu da cidian, Shanghai 1991. 
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mu v tom snaží zabránit. Mezitím se liška probere a přinutí Shia vrátit jí pilulku, kterou mu 

kdysi zachránila život. Brzy na to Shi zemře.  

V celé povídce není jediná zmínka o tom, že by záchranu Shiova života nařídila lišce 

nebesa. Je to jen její láskyplné srdce, které se nad ním slituje. V průběhu vyprávění je však 

čtenář opakovaně svědkem Shiova nevděku a snahy vyhnout se povinnosti odvděčit se za 

prokázanou laskavost. Nehledě na to, že mu liška několikrát odpouští a dává novou šanci, 

pokouší se ji zabít. Člověk s tak krutým srdcem si opravdu nezaslouží žít – a teď to není vůle 

nebes. Jakoby chtěl Pu Songling říct, že nebesa sice můžou poskytnout šanci na úspěch nebo 

nápravu svých chyb, jak ji ale člověk využije, je zcela v jeho rukou. 

  

4.5.3. Trestající a mstící se lišky  

 

Již výše byla citována ukázka z povídky Král devíti hor o liščí rodině, která se 

zabydlela na zahradě rodiny Li a zaplatila za to nemalý nájem. Jak se dále ukázalo, nehledě na 

to, že se chovaly uctivě a na počest pana Li zorganizovaly velkou hostinu, nebyly lišky právě 

vítanými hosty.  

 

席終而歸，陰懷殺心。每入市，市硝硫積數百斤，暗布園中殆滿。驟火之，焰

亘霄漢，如黑靈芝，燔臭灰眯不可近，但聞鳴啼嗥動之聲，嘈雜聒耳。既熄入視，則死

狐滿地，焦頭爛額者不可勝計。方閱視間，叟自外來，顏色慘慟，責李曰：“夙無嫌怨，

荒園報歲百金非少；何忍遂相族滅？此奇慘之仇無不報者！”忿然而去。  

 

Když hostina skončila a Li se vrátil domů, tajně se je rozhodl zabít. Pokaždé, když jel 

na trh, koupil ledek a síru, až jich měl několik set jinů, a potají je rozsypal všude po zahradě. 

Pak je zapálil. Plameny šlehaly vysoko k nebi jako černá houba lingzhi. Zápach spáleniny a 

popel padající do očí nedovolovaly přiblížit se k ohni, bylo slyšet jen křik, kvílení, řev a 

zmatek tak hlasitý až se vřezával do uší. Když oheň pohasl, přišel se Li podívat: zem byla 

poseta mrtvými liškami, všude nespočet ohořelých hlav. Zatímco si Li všechno prohlížel, 

vynořil se odněkud stařec a divoce Liovi vmetl: „Nikdy jsme vůči Vám neprojevili 
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nepřátelství a sto lotů stříbra za kus zpustlé zahrady není málo, z jakého důvodu jste vyvraždil 

mé veškeré příbuzné? Tak neslýchaná krutost nezůstane bez pomsty!“ Rozzuřený pak odešel. 

 

Na pomstu si musel hlavní hrdina několik let počkat, zato pak to byla pomsta opravdu 

důkladná. Jednoho dne se k úředníkovi dostaví starý muž, který ho přesvědčí, že je vlastně 

předurčen stát se příštím čínským císařem. Li velí menší armádě povstalců a říká si Král 

devíti hor. S pomocí lišáka-starce přichází jedno vítězství za druhým, v kritickém momentu 

však starý muž zmizí, samozvanec je zajat, popraven, stejně tak i veškeré jeho příbuzenstvo. 

Lišák si říká: „Nebylo jednoduché vymyslet takový způsob, aby opravdu zemřela celá tvá 

rodina, ale nakonec se mi to podařilo!“ 

Hrůzu nahánějící pomsta, kterou umí vymyslet snad jenom liška. Pu Songling nicméně 

hned dodává: „彼其殺狐之殘，方寸已有盜根，故狐得長其萌而施之報。(Co se týká Li,) 

krutost, kterou projevil vyvražděním lišek, dokazuje, že v jeho srdci již klíčil zárodek zla. 

Lišák ho jen nechal narůst, a tak uskutečnil svou pomstu.“222 Je to podobný případ jako 

v povídce Lišky z úřadu v Zunhua. Celkový dojem je ještě umocněn tím, že na rozdíl od pana 

Qiu, Li dobrovolně dovolí liškám, aby se k němu nastěhovaly, navíc za nemalé peníze. Kdyby 

Li nebyl předurčen k nepravostem, ani stovka běsů by mu neublížila. Na druhou stranu, 

kdyby měl vyvinutý smysl pro správné, nikdy by jej nenapadlo rozsypávat tajně na zahradě 

síru.  

Kromě liščí vynalézavosti je také vidět, že liščí pomsta přichází v odůvodněných 

případech a že je vykonána v souladu s vůlí nebes. Spravedlivá pomsta ukončuje i výše 

zmiňovaný příběh Vojenský absolvent, také jsme byli jejími svědky v povídce Ošklivá liška.  

 

Ne vždy ovšem bývá liščí pomsta tak krutá. Někdy může mít podobu zlomyslného 

žertu, který člověka donutí zamyslet se nad svou nevděčností. V povídce Chlupatá liška 

vyčítá muž své liščí milence, že není tak krásná, jak se o liškách všude tvrdí. Chce ji tím 

ponížit za to, že mu místo stříbra, které od ní žádal, přinesla olovo. Liška se mu vysměje se 
                                                        
222 九山王 LZZY II/236.  
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slovy, že ve srovnání s hrbatou dívkou s velkýma nohama223 je přece krasavice. Na její slova 

si muž vzpomene až mnohem později, když se podruhé žení. Ve chvíli, kdy nevěsta vejde do 

dveří a on uvidí její hrb a velké nohy, pochopí, že to nejlepší, co mu bylo v životě souzeno, 

byla právě ona nepříliš krásná liška.  

V Liaozhai je i jeden případ, kdy rozzuřená mstící se liška studentovi vlastně pomůže. 

Povídka se jmenuje Student z Zhedongu (Zhedong sheng 浙東生, LZZY XII/1658). 

 

浙東生房某客于陝，教授生徒。嘗以膽力自詡。一夜裸臥，忽有毛物從空墮下，

擊胸有聲。覺大如犬，氣咻咻然，四足撓動。大懼欲起，物以兩足撲倒之，恐極而死。

經一時許，覺有人以尖物穿鼻，大嚏乃蘇。見室中燈火熒熒，床邊坐一美人，笑曰：

“好男子！膽氣固如此耶！”生知為狐，益懼。女漸與戲，膽始放，遂共狎昵。積半年，

如琴瑟之好。一日女臥床頭，生潛以獵網蒙之。女醒不敢動，但哀乞。生笑不前。女忽

化白氣從床下出，恚曰：“終非好相識！可送我去。”以手曳之，身不覺自行。出門，凌

空翕飛。食頃，女釋手，生暈然墜落。 

  適世家園中有虎阱，揉木為圈，結繩作網，以覆其口。生墜網上，網為之

側，以腹受網，身半倒懸。下視，虎蹲阱中，仰見臥人，躍上，近不盈尺，心膽俱碎。

園丁來飼虎，見而怪之，扶上，已死。移時漸蘇，備言其故。其地乃浙界，離家已四百

餘里。主人贈以資遣歸。歸告人：“雖得兩次死，然非狐則貧不能歸也。”   

 

Jistý Fang, student z Zhedongu, bydlel v Shaanxi, kde pracoval jako učitel. Jednou se 

vytahoval svou sílou a odvahou. A pak jednou v noci, když spal úplně nahý, na něj znenadání 

ze vzduchu dopadl nějaký chlupatý tvor. Udeřil ho do hrudě, až to zadunělo. Na ohmat byl 

velký asi jako pes, hlasitě funěl a hrabal všema čtyřma nohama. Student se strašně vyděsil a 

chtěl se zvednout, tu ho však tvor předními tlapami povalil na záda. Samou hrůzou Fang 

zemřel.  

Po nějaké chvilce pocítil, že ho někdo čímsi ostrým bodá do nosu. S mohutným 

kýchnutím se probral. Uviděl, že v místnosti bliká lampa a u postele sedí překrásná dívka. Se 

                                                        
223 Po staletí byly v Číně ženské nohy „normální“ velikosti považovány za ošklivé. Ideálem krásy byly tzv. „zlaté 
lilie“, které se vešly do několikacentimetrových střevíčků. Kvůli tomu podstupovala spousta žen bolestivou 
proceduru, při níž jim byly zlámány a zavázány chodidla takovým způsobem, aby nemohla vyrůst. Původ tohoto 
zvyku není úplně jasný. Jedna z verzí říká, že jeho vynálezcem byla nechvalně proslulá konkubína Daji, původně 
liška. Když se proměnila v krásnou ženu, zůstaly jí malé liščí tlapky. Aby je zakryla, ovazovala je pruhy látky. 
Po ní to začaly opakovat dvorní dámy. HUNTINGTON, R., Foxes and Sex, s. 85. O svazování nohou viz také: 
FAIRBANK, J. K., Dějiny Číny, s. 205 – 208. 
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smíchem mu řekla: „Jsi mi ty ale hrdina! Toto je ta tvoje odvaha?“ Student pochopil, že je to 

liška, a vyděsil se ještě víc. Dívka však pokračovala ve škádlení a jemu se začala vracet 

smělost, až spolu splynuli ve vášnivém objetí. Následujícího půl roku pak žili v harmonii jako 

loutna qin a citera se.  

Jednoho dne, zatímco dívka spala na posteli, student ji pokradmu obmotal loveckou 

sítí. Když se vzbudila, nemohla se ani hnout, jen prosila studenta, aby ji pustil. Ten se pouze 

smál na celé kolo. Dívka se najednou proměnila v bílou páru, která se vznesla nad postel, a 

nenávistně řekla: „Přeci jen není příjemné kamarádit s tebou! Můžeš mě jít vyprovodit, 

odcházím!“ 

Vlekla ho mocně za ruku, až ani necítil, zda se hýbá sám. Když vyšli ven, vznesli se 

do vzduchu a odletěli. Po krátké chvilce dívka povolila sevření a student se střemhlav zřítil 

dolů.  

Tou dobou měla jedna vlivná rodina v zahradě jámu s tygrem. Kolem byla vztyčená 

ohrada z kůlů a otvor zakrývala a pletená síť s uzly. Student spadl do sítě, která se prohnula 

dovnitř. Břichem uvízl v oku a půlkou těla tam zůstal viset vzhůru nohama. Když se podíval 

dolů, spatřil tygra přikrčeného v jámě, jak se na něj nahoru dívá. Tygr vyskočil a jen o kousek 

ho minul. Fangovu odvahu jakoby rozbili na kousíčky.  

Až přišel zahradník nakrmit tygra, uviděl studenta a velmi se podivil. Sundal ho, ale 

už byl mrtvý. Po nějaké době však přišel k sobě a povyprávěl, co se mu přihodilo. Zjistil, že se 

nachází na hranicích Zhejiangu, něco málo přes 400 mil od svého domova. Majitel zahrady 

mu věnoval potřebnou částku, aby se mohl vrátit domů. Když se vrátil, všem říkal: „Sice jsem 

musel dva krát zemřít, ale nebýt lišky, nikdy bych se kvůli své chudobě nemohl vrátit.“  

 

Nabízí se také vysvětlení, že lišce nešlo ani tak o pomstu, jako o to připomenout 

vychloubačnému studentovi, co znamená mít smrtelný strach, když už se jednou nepoučil. 

V podstatě mu ale nepřála nic zlého, což si Fang nakonec uvědomil a byl za to lišce vděčný.  

 

4.5.4 Zlé lišky  

 

Posledním typem liščího řádění je na první pohled ničím nemotivovaná zloba liščího 

démona, jak je tomu například v povídce Teta Hu. Liška se zde svým chováním hodně 

podobá liškám, jak je známe především z folkloru – je neviditelná, krade věci a krutě 

postupuje vůči těm členům domácností, kteří se jí nelíbí. Jejím cílem je vyhnat nevěstu a 

zaujmout její místo, v čemž se opět odráží tradiční představa snachy jako nestabilního, 
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okrajového a potenciálně nebezpečného prvku v rodině. Do jisté míry to potvrzuje i samotná 

nevěsta: zatímco všichni ostatní členové domácnosti se snaží lišku usmířit a chovají se k ní 

slušně, nevěsta jediná vzdoruje a na adresu lišky nešetří nadávkami.  

Rodina si nakonec zavolá na pomoc místního vymítače zlých sil, který zjistí, že se liščí 

duch ukrývá ve figurce Purpurové dívky (zigu 紫姑). Podle legendy byla Purpurová dívka 

kdysi konkubínou, na niž tak žárlila hlavní manželka, že ji jednoho dne zabila v latríně. 

Purpurová dívka se stala božstvem latríny ceshen 廁神. Každý rok patnáctého dne prvního 

měsíce čínské ženy, zejména mladé nevěsty, vyráběly slaměnou figurku Purpurové dívky, 

kterou prosily o dobrou tchýni. Stejně jako liška, i Purpurová dívka byla spojována se ženami 

s nízkým postavením v rodině (snachy, konkubíny) a s nečistotou. Proto když vymítač 

démonů identifikuje jako původce neštěstí figurku Purpurové dívky, přímo tím odkazuje na to, 

že příčinou rozvratu v rodině je snacha. Když se ji liška snaží dostat z domu, snaží se vlastně 

o obnovení pořádku v rodině224. 

 Pu Songling se ovšem neomezuje jen na zapsání událostí, které se zřejmě běžně 

odehrávaly v severočínských domácnostech. Komentář k této povídce obrací pozornost 

čtenáře na postavu vymítače běsů. Údajně má doma spoustu takových soudků a džbánů 

s chycenými liškami, které posílá na lidi, aby si mohl vydělat. Jde zřejmě o vyjádření nevole 

nad lidmi, kteří vydělávají na cizím neštěstí.  

 

Pu Songling staví proti sobě liščího démona a toho, kdo se ho pokouší vyhnat, i v další 

povídce, Student Ji (Ji sheng 姬生, LZZY XII/1614). V domácnosti strýce studenta Ji řádí 

liška. Ji chce strýci pomoct, a tak neúnavně prosí lišku, aby se raději přestěhovala k němu 

domů. Zároveň se vychloubá, že dobrým příkladem dokáže lišku přivést na správnou cestu. 

Na její počest připravuje jídlo, pití i peníze. Liška dlouhou dobu nereaguje, pak mu občas 

něco ukradne, ale mluvit s ním odmítá. Jednoho dne přijde student domů a najde na stole 

                                                        
224 KANG, Xiaofei, Cult of the Fox, s. 106 – 112. Viz také poznámku V. Aleksejeva in: PU, Sun-lin, Strannyje 
istorii iz kabineta neudačnika, s. 84f.  
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rozloženou hostinu; všechno to byly věci, které mu liška vzala. Jak se napije vína, pocítí 

v srdci chamtivost a ještě té noci okrade souseda. Dokud mu žena nedá napít protijedu, 

odmítá přiznat, že spáchal něco špatného.  

Liška, která v tomto příběhu vystupuje, na jedné straně škodí lidem, má však také 

schopnost odhalit svým řáděním lidské nedostatky. Student Ji si přál, aby byli s liškou stejní, 

tj. aby byla liška stejně čestná jako on. Přání se mu vyplnilo, ale přesně naopak – sám se stal 

zlodějem. Liščí démon mu tímto způsobem dal najevo, že někdo, kdo sám není odolný vůči 

útokům zlých sil, se nemůže pokoušet přivádět jiné na cestu poctivosti. Nicméně, povídka 

nakonec vyznívá ve prospěch studenta: kdyby nebyl svým založením poctivý a kdyby neměl 

věrnou a nápomocnou manželku, neuměl by se obrátit zpět k ušlechtilosti a vzít si z příhody 

ponaučení.  
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5. Pu Songlingův liščí svět 

 

5.1. Liaozhai zhiyi – syntéza folkloru a literární tradice 

 

Podrobný rozbor povídek v Liaozhai, v nichž v nějaké podobě vystupují lišky, mě 

přivedl k přesvědčení, že Pu Songling byl velmi dobrým znalcem čínského folkloru, alespoň 

co se týče lišek. Všechno, čím se vyznačují lišky v lidových představách, všechny jejich 

vlastnosti, projevy či situace, s nimiž jsou spojovány, nacházíme i v Liaozhai. Pu Songling 

zároveň, jako vynikající znalec čínské literární tradice, zapracovává do povídek také všechny 

literární obrazy lišky, s nimiž se čínští čtenáři mohli potkat, ať už jsou to tisíciletí démoni ze 

sbírky Gan Baoa či dobrotivá paní Ren. Dnes není možné říct, zda Pu Songling své znalosti 

liščího kultu vyčetl z děl svých předchůdců nebo zda opravdu sedával před domem, zval 

kolemjdoucí na víno a tabák a nechal si vyprávět příběhy o neobyčejném225. Liščí svět, který 

vytvořil, však čtenáři poskytuje celistvý obraz liščí tradice v Číně. 

V lidovém kultu měly lišky primárně dvojí poslání. Obraceli se k nim s prosbami o 

ochranu zdraví a majetku. Na druhou stranu se věřilo, že chudobu a nemoc dokáže liška i 

způsobit, takže zatímco jednou se jí klaněli, jindy ji vymítali. Kvůli této své ambivalenci mělo 

liščí božstvo nižší status než oficiálně podporované kulty, proto plnilo především funkci 

garanta soukromých – někdy nepatřičných – přání v protikladu k oficiálně uznávaným 

božstvům, která garantovala blaho celé společnosti226. Určitým způsobem tak vyrovnávalo 

napětí, které vznikalo na hranici styku soukromého a veřejného života. „Uctíváním nebo 
                                                        
225 PRŮŠEK, J., Doslov. In: PCHU Sung-ling, Zkazky, s. 263.  
226 Podrobněji viz 3. kapitola (Foxes and Domestic Worship) in: KANG, Xiaofei, Cult of the Fox, s. 72 – 96.  
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vymítáním liščího ducha Číňané transformovali své obavy ohledně povinnosti vůči mrtvým a 

napětí mezi živými do rodinného míru a prosperity.“227 

Příkladem způsobu, jakým liška udržuje rovnováhu v mezilidských vztazích, zejména 

pak ve vztahu mezi živými a mrtvými, může být povídka Lianxiang 蓮香228. Její hlavní 

hrdina Sang Zhiming je chudý student, navíc sirotek, takže nemá moc velkou naději, že si 

najde dobrou nevěstu a splní synovskou povinnost zplodit potomka. Vedle něj je tady slečna 

Li, která zemřela mladá a jejíž život zůstal také nenaplněným. Sang i Li se vzájemně potřebují, 

avšak protože je Li mrtvá, hrozí, že přivede Sanga do hrobu také. Jeho jang není s to vyrovnat 

se s dvojnásobnou sílou jinu229 Li.  

Do tohoto nevyrovnaného vztahu odsouzeného k nezdaru zasahuje liška Lianxiang. 

Liška také může být chtonickým – jinovým – tvorem, ale coby léčitelka a dárkyně života 

může představovat i sílu jang. Pro Sanga vyrobí lék, který ho z pokraje smrti přivede zpátky 

k životu, čímž obnoví vychýlenou rovnováhu jinu a jangu. Pak se Li znovuzrodí v lidském 

těle. Z mrtvé se stane živou, z dvojnásobně yinového tvora se stává lidskou ženou, která 

přiměřeným způsobem doplňuje Sanga. V tu chvíli se liška stává nadbytečnou a v příběhu je 

to přesně místo, kdy Lianxiang umírá: jang se proměnil v jin. Je to ambivalentní postavení 

lišky, které jí umožňuje zachovávat vztahy mezi živými a mrtvými v rovnováze230.  

Pu Songling je také významným inovátorem v oblasti literárního obrazu lišky. Jen 

málo povídek chuanqi s romantickou zápletkou mělo šťastný konec, obvykle končily 

„násilnou tragédií nebo bezmocným zoufalstvím“ 231 , a to především pro ženskou 

představitelku. Pu Songling šel svým způsobem proti tradici, protože našel způsob, jakým lze 

panující rozpory překonat. Lianxiang sice zemřela, ale po čtrnácti letech se vrací 

znovuzrozená v lidské podobě, což je další ze způsobů, kterými autor Liaozhai umožňuje 

svým liškám trvalé začlenění do lidské společnosti.  

                                                        
227 KANG, Xiaofei, Cult of the Fox, s. 73. 
228 Do češtiny pod názvem Lotosová vůně přeložil J. Průšek. In: PCHU Sung-ling, Zkazky, s. 89 – 100. 
229 Protože je žena a zároveň mrtvá. Viz pozn. 180. 
230 ZEITLIN, J., Phantom Heroine, s. 17-20.  
231 MA, Y.W., Fiction, in: The Indiana Companion, s. 39.  
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Daniel Hsieh označuje lišky za barometr, který reflektuje postoj čínských vzdělanců k 

lásce a ženám232. V 17. století se již literáti vzdávali naděje, že by bylo možné najít ideální 

životní partnerku – milenku coby ztělesnění soukromých tužeb a manželku zastávající role 

hospodyně a matky – v jedné osobě. Vyvrcholením této skepse je v 18. století román Hong 

lou meng 紅樓夢233, jehož hlavní hrdina Jia Baoyu se přesvědčí o neslučitelnosti těchto dvou 

protikladných ženských obrazů. Pu Songlingova Lianxiang tuto naději oživuje, ačkoliv jen ve 

světě fikce. Jen málo pozdějších autorů však v tomto směru pokračovalo a do chuanqi se vrací 

smutný osud hrdinky z jiného světa234. 

V Pu Songlingových povídkách se nicméně odráží i ambivalentní postoj vzdělanců 

k liščímu kultu, který byl tradičně negativní a podezíravý. Příklady lze najít v povídkách Teta 

Hu, Vrchní svatý (Shangxian 上仙, LZZY V/686), Mladý pán Hu Čtvrtý, a dalších. Posedlost 

liščím duchem byla dvojakého druhu: soukromá a veřejná. V případě „soukromé 

posedlosti“ fungovala liška čistě v zájmu určité rodiny, například tím, že jí přinášela bohatství 

nebo poskytovala ochranu. Tehdy bylo nežádoucí, aby s liškou navázal kontakt někdo zvenčí. 

U „veřejné posedlosti“ se jednalo (a dodnes se jedná) o médium, obvykle starší ženu z nižších 

společenských vrstev, která o sobě prohlašovala, že je ve spojení s liščím démonem, kterého 

se lidé mohli chodit ptát na radu. Tato „služba“ nebyla ovšem zadarmo. Také se zřejmě 

nezřídka stávalo, že si žena liščího ducha vymyslela a ve skutečnosti pracovala na základě sítě 

informátorů, díky kterým měla přístup k rodinným tajemstvím a mohla předstírat, že jí to 

prozradila liška235. Pu Songling jedno takové falešné médium odhaluje v povídce Mladý pán 

Hu Čtvrtý. V povídce Vrchní svatý se zas jeho skepse projevuje v otázkách, které přátelé 

médiu zadávají.  

 

 

                                                        
232 HSIEH, D., Love and Women, s. 104.  
233 Do češtiny přeložil Oldřich Král, vyšlo ve třech dílech. CCHAO Süe-čchin: Sen v červeném domě, Odeon, 
Praha 1986 – 1988.   
234 MA, Y.W., Fiction, in: The Indiana Companion, s. 39.  
235 HUNTINGTON, R., Alien Kind, s. 164.  
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5.2. Proč se lišky smějí? 

 

Jev, který mě při čtení příběhů v Liaozhai zaujal snad nejvíce, je liščí smích. Čtenář je 

s ním konfrontován tak často, že se stává téměř neoddělitelnou součástí liščí povahy. Je nutno 

podotknout, že liščí dívky se smějí častěji než lišáci, ani oni však nezůstávají zcela vážnými. 

Jelikož je smích pro Pu Songlingovy lišky natolik charakteristický, chci mu zde věnovat 

několik odstavců. 

Jedna z nejznámějších povídek z Liaozhai je Yingning (嬰寧, LZZY II/150)236, u níž 

se čtenáři vybaví především neutuchající smích a veselost hlavní hrdinky. Ačkoliv je jí 

v průběhu vyprávění neustále vyčítáno, že se chová nepatřičně, vzbuzuje malá liška víc 

sympatií než nevole. Vytváří dojem naivního a upřímného dítěte, které není zatíženo 

chmurami dospělých a které nelze podezírat z postranních úmyslů. Také bývá ráda uváděna 

jako příklad svobodomyslnosti a nespoutanosti lišek v Liaozhai, protože se nechová zcela tak, 

jak by se na dobře vychovanou dívku z tradiční čínské rodiny patřilo.  

Allan Barr ve své studii Disarming Intruders237 varuje čtenáře před tím, aby se nestal 

stejnou obětí divadla Yingning jako hlavní protagonista Wang Zifu a jeho rodiče. Podle něj 

jsou všechny kroky Yingning od prvního až po poslední přesně vypočítané s cílem dosáhnout 

dvou věcí: najít místo v lidské společnosti a pohřbít svou adoptivní maminku. Pro dívku-

sirotu, která je dcerou lišky a chovankou ducha zemřelé vskutku těžký úkol. Nakonec se jí ho 

podaří splnit pomocí masky smíchu a veselí, kterou má nasazenou až do okamžiku, kdy si 

svou pozicí může být jistá. Svým bezelstným vystupováním přesvědčila lidskou rodinu, že 

ačkoliv nejasného původu, není pro ni nebezpečná. Pak přijde moment, kdy se Yingning smát 

přestane. Od této chvíle je z ní spořádaná manželka a příkladná snacha, která dbá zásad 

konfuciánské morálky a o rozpustilosti či nepatřičném chování nemůže být řeč. Alan Barr se 

domnívá, že v ní Pu Songling chtěl zobrazit jeden ze způsobů, jakým si nevěsta – osoba 

                                                        
236 Viz také: Jing-ning, In: PCHU Sung-ling, Zkazky, s. 59 – 69.  
237 BARR, A., Disarming Intruders, s. 505.  
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s tradiční nálepkou outsidera – mohla najít a upevnit místo v manželově rodině238. Co ji ale 

vede k tomu, aby si jako prostředek pro začlenění se do světa lidí zvolila právě smích? 

Vodítkem jsou její vlastní slova krátce před závěrem povídky: 

 

“曩以相從日淺，言之恐致駭怪。今日察姑及郎，皆過愛無有異心，直告或無妨

乎？妾本狐產。母臨去，以妾托鬼母，相依十餘年，始有今日。妾又無兄弟，所恃者惟

君。”   

 

„Předtím, když jsme se znali jen krátce, jsem měla strach, že pokud vám to řeknu, 

budete se mě bát. Teď vidím, že mě vy i vaše matka oba milujete, snad až moc, a v ničem mě 

nepodezíráte. Co se může stát, když vám to řeknu na rovinu? Jsem z liščího plemene. Předtím, 

než moje matka odešla, svěřila mě chůvě-démonovi. Žila jsem u ní deset let, než mohl nastat 

dnešní den. Nemám žádné sourozence, vy jste mou jedinou oporou.“ 

 

Na tento příběh se dá podívat i z jiného hlediska, a totiž z hlediska rituálního významu, 

který měl smích v archaických náboženských představách. V archaických kulturách na celém 

světě byl smích příznakem života, mrtví se nesmáli. Hrdina magické pohádky, který se 

vydává na cestu do říše mrtvých, se nesmí zasmát. V opačném případě by se prozradil jako 

jediný živý mezi mrtvými a obyvatelé záhrobí by se na něj vrhli jako na podvodníka, který 

přestoupil zakázanou mez239. Na druhou stranu, smích je silně svázán s životem a s plodností. 

Jamba rozesměje Déméter; ta se vrací z podsvětí na zem a vegetace ožívá240. Podobný motiv 

je známý i v Japonsku – bohyně plodnosti Amaterasu vychází z jeskyně, až když se před ní 

rozpustile roztančí Amenouzume, bohyně radosti241 . Smích je nejen poznávacím znakem 

života, je to i „magický prostředek pro vytvoření života“242. 

Teď zpátky k Yingning. Z jejích vlastních slov vyplývá, že je liška, kterou vychoval 

duch mrtvé ženy. Nejenže ji rodová linie váže ke chtonickému tvorovi – lišce, ale i vyrůstá 

                                                        
238 BARR, A., Disarming Intruders, s. 501-6.  
239 PROPP, V. Ja., Problemy komizma i smecha. Ritual´nyj smech v fol´klore (po povodu skazki o Nesmejane), 
Labirint, Moskva 1999, s. 228.  
240 In: Tamtéž, s. 251.  
241 Amaterasu a Susanoo. In: KRUPA, V., Cesty bohov. Japonské mýty, Mladé letá, Bratislava 1988, s. 13-23.  
242 PROPP, V. Ja., Problemy komizma i smecha, s. 238. 
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v zásvětí. Když Wangův bratranec hledá dům, v němž údajně Yingning bydlela, najde jen 

zarostlou louku, nicméně pamatuje si, že tam kdysi byla hrobka jeho tety. Yingning tedy také 

patří do říše mrtvých. Proto není překvapivé, že si jako prostředek pro začlenění do světa 

živých lidí vybrala právě smích. Její dilema dobře vystihuje překlad Jaroslava Průška: „Měla 

jsem strach, abyste se mě nebáli, že jsem nějaké strašidlo“243 . Vzniká přitom zajímavý 

paradox: Yingning se tak moc snaží svým smíchem dokázat, že patří do lidského světa, až 

začne být čtenáři podezřelá a je identifikována jako lišku. Vypadá to také, že smích je jedinou 

charakteristikou, která prozrazuje její jinakost. Z pohledu Yingning je ale smích strategie, jak 

nebýt podezřelá z cizího původu.   

Yingning se přestává smát v momentě, kdy má zajištěnou budoucnost v lidské rodině a 

když si již může být jistá jejich podporou. Tady se přikláním ke způsobu, jakým Allan Barr 

interpretuje příhodu se synkem od sousedů. Ten se, když uviděl smějící se dívku, domníval, 

že si s ním Yingning dává dostaveníčko, v tu noc však umírá na následky uštknutí štírem. 

Sousedé obviní Yingning ze zlých čárů. Tato událost byla pro Yingning zkouškou ohněm, 

protože prověřila, nakolik se upevnila její pozice v manželově rodině, zda ji vyženou nebo se 

postaví na její obranu. Jelikož se za ni postaví, může dívka nakonec sundat svou smějící se 

masku a stát se ženou, která se již ničím neodlišuje od ostatních lidských žen. Ne bez 

významu je i fakt, že až výzva Wangovy maminky přiměje Yingning, aby přestala se svým 

bláznivým smíchem. V první polovině povídky ji duch mrtvé tety opakovaně napomíná, 

nicméně bez účinku. Yingning se směje dál, protože adoptivní matka je duch mrtvého, a 

právě vůči ní se chce dívka svým smíchem vymezit. Wangova matka patří ke světu živých a 

její výzva, která přichází těsně poté, co se Yingning přesvědčila o podpoře nové rodiny, je 

znakem toho, že přechodné období skončilo a Yingning se může začít chovat stejně jako 

ostatní lidé.  

Na příběh lze nahlížet jako na svým způsobem pohádku převrácenou vzhůru nohama. 

V magické pohádce se hlavní hrdina vydává do jiného světa (tj. do říše mrtvých), kde musí 

něco najít, vyplnit obtížný úkol nebo získat nevěstu a vrátit se zpět. V jiném světě se nesmí 
                                                        
243 Jing-ning. In: PCHU Sung-ling, Zkazky, s. 68. 
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zasmát244 . V povídce Yingning je naopak hlavní hrdinkou bytost z jiného světa, která se 

vypraví do světa lidí najít si ženicha, přičemž jejím cílem je v tomto světě zůstat. Ačkoliv je 

příběh vyprávěn z pohledu Wanga a vypadá to, že svou nevěstu hledá on, při pozorném čtení 

se odkryje precizní plán, pomocí kterého Yingning přivábila a připoutala Wanga k sobě.  

Příběh Yingning přirozeně není pohádka a nelze ani Pu Songlingovi připisovat záměr 

vystavět tento příběh pomocí postupů typických pro pohádku. Jak jsem se ale snažila 

poukázat v průběhu čtvrté kapitoly, Pu Songling byl výborným znalcem čínského folkloru, 

alespoň co se týká lišek. Proto nelze vyloučit, že mu byly velmi blízké i vypravěčské postupy 

lidových žánrů a vědomě s nimi pracoval. Také je možné, že mu byla známa i životodárná síla 

smíchu a rozhodl se pomocí ní přivést jednu lišku do světa lidí. 

 

Bylo by ovšem velmi omezující interpretovat Pu Songlingovy záměry jenom jedním 

způsobem. Rituální význam smíchu možná lze spatřovat v příběhu Yingning, v ostatních 

povídkách je však situace jiná. Předtím, než přejdu k rozboru dalších dvou povídek z Liaozhai, 

které upoutávají smějícími se liškami, dovolím si odcitovat kousek z předmluvy Dmitrije 

Lichačova ke knize Smích staré Rusi: 

„Smích obsahuje zároveň destruktivní i konstruktivní princip. Smích narušuje 

souvislosti, vazby a významy, které existují v životě. Smích ukazuje nesmyslnost a 

nenáležitost vztahů, které zdůvodňují existující jevy, konvenčnosti lidského jednání a života 

společnosti. (...) Působí tak, jako by navracel světu jeho prapůvodní chaotičnost. (...) 

Představitelé sémiotického studia by řekli: Smích narušuje a boří celý znakový systém, který 

existuje ve světě kultury.“245 

Na smích, který se vzpírá konvencím, lze narazit v povídce Student Leng (Leng sheng

冷生, LZZY VI/845). Zde se nesměje liška přímo – záchvaty smíchu se projevuje osoba 

liškou posedlá: 

 
                                                        
244 Jsou i jiné zákazy, hlavní hrdina například nesmí usnout, promluvit, nic sníst ani vypít, ap.  
245 LICHAČOV, D. S. – PANČENKO, A. M., Smích staré Rusi, Odeon, Praha 1984, s. 7.  
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平城冷生，少最鈍，年二十餘，未能通一經。忽有狐來與之燕處，每聞其終夜

語，即兄弟詰之，亦不肯泄。如是多日，忽得狂易病，每得題為文，則閉門枯坐，少時

嘩然大笑。窺之，則手不停草，而一藝成矣。脫稿又文思精妙。  

 

Student Leng z Pingchengu byl od mládí mimořádně hloupý. Když mu bylo přes 

dvacet let, neznal ani jednu kanonickou knihu. Pak s ním začala jíst a spávat liška. Každý 

slyšel, jak si celou noc povídají. Když se ho však na to bratři vyptávali, odmítl jim cokoliv 

prozradit. Tak minula spousta dní.  

Pak najednou zešílel a celý se změnil. Když si vybral téma slohové práce, zavřel za 

sebou dveře a dlouho seděl bez hnutí. Po chvíli se zčistajasna rozesmál na celé kolo. Ti, co se 

snažili tajně nahlédnout, viděli, jak jeho ruka bez ustání sepisuje koncept a esej je hned zcela 

hotový. Styl i myšlenky dokončené práce byly vytříbené a znamenité.  

 

Studentovi se zpočátku dařilo psát tímto způsobem práce i u státních zkoušek, protože 

dozorce si odcházel zdřímnout a jeho smích neslyšel. Když však jmenovali nového dozorce, 

který vždy „striktně dodržoval předpisy“246, Lengovo jméno bylo vyškrtnuto ze seznamu 

kandidátů. Zálibu pak našel v pití vína a psaní básní, které autor Liaozhai všem doporučuje k 

přečtení. 

Výsměch systému státních zkoušek je zde poměrně zřejmý. Studentův smích se obrací 

proti všem těm, kdo jsou přesvědčení, že jedině přidržováním se jednotné šablony vzniknou 

dobrá a správná díla. V Lengově smíchu se projevuje jak destruktivní tak konstruktivní 

princip, o němž píše Lichačov. Jeho smích je destruktivní, protože jeho způsob psaní esejů jde 

proti běžným pravidlům. Záchvaty veselosti můžou být rovněž spatřovány jako narušení 

pořádku během psaní zkouškových esejů. Smích Lenga je ovšem také konstruktivní, protože 

díky své „nemoci“ je student schopný vytvořit vynikající dílo, které předčí všechna ostatní, 

vytvořená „podle pravidel“.  

Liška v tomto příběhu vystupuje v roli katalyzátoru, který z „mimořádně 

hloupého“ studenta udělá prvotřídního spisovatele. Dokud se student snaží učit tradičním 

způsobem, zůstává jeho námaha bez výsledku, jakmile ho však záchvaty šílenství osvobodí od 

                                                        
246 規矩嚴肅. LZZY VI/845.  
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konvencí, je schopný nahlížet svět v takových souvislostech, které kromě něj a nesmrtelných-

lišek nikdo nevnímá. Závěrečná informace o tom, že student píše nekonvenční básně, nám 

sděluje, že Leng již ve svém „jiném“ světě zůstal natrvalo.  

Lze se domnívat, že ve studentu Lengovi zobrazil Pu Songling sám sebe, coby byť 

talentovaného, nicméně neúspěšného kandidáta, který nemá šanci na postup u zkoušek. Vidí 

svět jinýma očima než ostatní, nemůže však jít proti sobě a psát tak, jak se od něj očekává. Pu 

Songling si v komentáři k této povídce povzdechl, že opravdoví géniové zůstanou nepoznaní, 

jeho pochvala Lengovy poezie však dává tušit, že ani své dílo Liaozhai nepovažoval za 

nejhorší.   

 

„Smích vytváří svět antikultury. Svět antikultury však nestojí proti vší kultuře, nýbrž 

jen proti té určité, kterou stíhá výsměch.“247 Je to svět, v němž je všechno v protikladu k 

„normálnímu“ světu – jevy nejsou provázané logickou souvztažností, pravidlem se stávají 

projevy v „normálním“ světě označované za nepatřičné, vztahy, které dříve platily, jsou 

zrušené, a naopak. Tento svět naruby je zároveň i světem vyvázanosti z běžného řádu, světem 

svobody.  

To všechno ztělesňují v Liaozhai lišky. Ne ve všech povídkách je to vidět stejně 

zřetelně, ale vzaté jako celek vytvářejí svůj vlastní, liščí svět, který se neřídí pravidly lidského 

světa. Liščí smích je blízký karnevalovému smíchu, jak ho popisuje Michail Bachtin248, a to 

zejména svou ambivalentností. Karnevalový smích je „veselý, radostný a zároveň výsměšný, 

odmítá a utvrzuje, pohřbívá a ohrožuje“249. Je namířený i proti tomu, kdo se směje, není čistě 

zavrhující. Stejně tak se liška může vysmívat světu, do něhož nepatří, ale může se vysmívat i 

sama sobě, jsouc si vědoma své méněcennosti.  

Za zmínku stojí ještě jedna povídka v Liaozhai, kde smích hraje takřka hlavní roli. Je 

to povídka Xiao Cui 小翠. Cenzor Wang měl jediného syna, který byl k rozčarování rodičů 

                                                        
247 LICHAČOV, D. S. – PANČENKO, A. M., Smích staré Rusi, s. 7. 
248 BACHTIN, M. A., François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Argo, Praha 2007.  
249 BACHTIN, M. A., Rabelais, s. 18.  
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neobyčejně hloupý, proto mu dlouhou dobu nemohli najít nevěstu. Jednou k nim přišla starší 

paní, která jim nabídla svou mladinkou a líbeznou dceru Xiao Cui. Xiao Cui si rychle všichni 

oblíbili: byla půvabná, vždy v dobré náladě a překrásně vyšívala. Jejím jediným nedostatkem 

byla hravá, rozpustilá povaha, takže Wangovi se brzy museli smířit s každodenními 

bláznivými hrami syna a jeho nevěsty.  

 

第善謔，刺布作圓，蹋蹴為笑。著小皮靴，蹴去數十步，給公子奔拾之，公子

及婢恆流汗相屬。一日王偶過，圓轟然來，直中面目。女與婢俱斂跡去，公子猶踴躍奔

逐之。王怒，投之以石，始伏而啼。王以告夫人，夫人往責女，女俯首微笑，以手玩床。

(...) 

女闔庭戶，復裝公子作霸王，作沙漠人；己乃艷服，束細腰，婆娑作帳下舞；

或髻插雉尾，撥琵琶，丁丁縷縷然，喧笑一室。 

 

Měla ovšem sklon k pošetilostem. Z plátna ušila míč, kopala si ho sem a tam a smála 

se. Na nohy si oblékla kožené botičky, odkopla míč na několik desítek kroků a nechala muže, 

ať za ním běží a přinese jí ho. Urozený synek se služkou se za ním honili jeden za druhým, až 

se z nich lil pot.  

Jednoho dne šel Wang náhodou kolem, když tu náhle přiletěl míč a trefil ho rovnou 

doprostřed obličeje. Dívka i služka se schovaly a utekly, urozený synek pořád ještě nadšeně 

poskakoval a naháněl míč. Wang se rozzlobil a hodil po synovi kámen – ten spadl a rozplakal 

se. Wang o všem pověděl ženě, která šla vyčinit dívce. Mladá jen sklonila hlavu a jemně se 

usmívala, rukou přejížděla po posteli.  

(...) 

Dívka zavřela dveře od pokoje a znovu začala převlékat muže: tu za starověkého 

despotu, tu za obyvatele pouště. Sama si oblékla nádherný šat, utáhla vosí pas a kroužila v 

„tanci pod stanem“250, nebo si vetkla do vlasů bažantí pera a začala hrát na loutnu, ding-ding 

dam-dam251. Celá místnost duněla jejich hlasitým smíchem.  

 

                                                        
250 „Starověký despota“ je chuský generál Xiang Yu, Xiao Cui znázorňuje konkubínu Yu a její proslulý poslední 
tanec, který zatančila pro generála ve vojenském stanu před poslední bitvou a předtím, než sama spáchala 
sebevraždu. 
251 Obyvatelem pouště je myšlen král barbarského kmene Xiongnu, který žádá o ruku hanské princezny. Xiao 
Cui znázorňuje princeznu, která odjíždí k barbarům, aby tak zabezpečila mír mezi Čínou a Xiongnu.  
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Xiao Cui i její manžel se chovají jako opravdové děti, na které neplatí žádné 

napomínání. Svět, v němž žijí, nemá žádná pravidla, jediným pravidlem je veselost kvůli 

veselosti. Oba tak ztělesňují svět antikultury, tj. vyvázání z běžných norem chování, kdy je 

jim všechno dovoleno a odpuštěno. V kontextu povídky však jejich uličnictví není zcela 

bezúčelné: třikrát zasáhne Xiao Cui do života rodiny Wang. Všechny tři události mají 

společný spád událostí – nejdříve to vypadá, že to Xiao Cui již opravdu přehnala a schyluje se 

ke katastrofě, ve výsledku však právě toto na první pohled neštěstí pomůže vyřešit kritickou 

situaci.  

V prvních dvou případech Xiao Cui pomůže svému tchánovi v boji proti hodnostáři, 

který se snaží intrikami odstranit Wanga ze své cesty k vyššímu postu. Pokaždé se tak děje, 

když je původce „katastrofy“ v přestrojení; jednou je to Xiao Cui vydávajíc se za prvního 

ministra, pak je to její manžel v kostýmu Syna nebes. Intrikující hodnostář podá císaři hlášení, 

ten však, když uvidí dětský kostým z hadříků a korálků a bezelstný, prostoduchý úsměv 

Wanga mladšího, nechá žalobce potrestat za to, že si z něj dělá blázny. Pu Songling staví 

dokonce i císaře na stranu karnevalového veselí – když uvidí mladého Wanga, rozesměje se a 

nechá ho hrát si na Syna nebes. V obou těchto případech liška odhaluje zvrácenost 

společenských vztahů, kdy lidé pod maskou řádu a morálky lžou a intrikují proti sobě 

navzájem. 

Poslední žert Xiao Cui je v příběhu zlomovým momentem, kdy se naplno projeví jak 

zničující tak obrozující síla smíchu. Mladý Wang uvidí svou ženu, jak se koupe, a chce se k ní 

přidat. Xiao Cui vyjde z vany, dolije horkou vodu a shodí do ní manžela. Vanu ještě přikryje 

prostěradlem. Po pár minutách je chlapec mrtvý. Xiao Cui se přitom jen bláznivě směje, a to i 

tehdy, když ji tchyně začne tlouct. Po chvilce se však mrtvý probere. Několik dní leží 

nemocný v posteli, a když se uzdraví, po jeho předchozí prostoduchosti nezůstane ani stopy. 

Od této chvíle se Xiao Cui víc nesměje. Smrtí člověka dosáhla destruktivní síla smíchu své 
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krajní meze, po níž následovalo znovuzrození. Z chaosu karnevalového bezčasí se Xiao Cui i 

manžel vrátili do profánní reality252.       

 

Možná není náhodou, že bezuzdné řádění Xiao Cui a jejího manžela se projevuje 

především převlékáním se do různých kostýmů. Častým způsobem vyjádření světa antikultury 

bývá přestrojení se za někoho jiného; karnevalové procesí je zástupem převlečených bytostí, 

které se v daný moment skutečně stávají někým jiným a pohybují se v jiném světě. Zajímavé 

je v této souvislosti přestrojení lišky, která by měla být tímto způsobem vlastně zamaskovaná 

dvakrát: liška se v čínských lidových představách přestrojuje proto, aby mohla vstoupit do 

lidského světa. Již Gan Bao píše o lišákovi, který si oblékal oděv jistého muže, aby pak v jeho 

podobě obcoval s jeho manželkou253. Jiná liška v Soushenji si nasazovala na hlavu lidskou 

lebku, listí proměnila v nádherný šat254. I samotné lidské tělo lišky je vlastně maska – po smrti, 

nebo když je liška v bezvědomí, se ukáže její zvířecí podoba.  

Pokud má ale liška zapotřebí použít masku, aby mohla vstoupit do světa lidí, pak by to 

také mohlo implikovat, že chaos se nachází na straně lidí a řád na straně lišek. A liščí svět 

samozřejmě spořádaný je – každá liška zná své místo, a pokud se pokusí nejednat v souladu 

s vůlí nebes, stihne ji zasloužený trest. Pu Songling ve svých povídkách mistrně pracuje 

s různými rovinami reality a jejich vzájemným prolínáním, s posouváním a stíráním hranic 

mezi snem a bděním, fikcí a skutečností či mezi životem a smrtí255. Liška vstupuje do světa 

lidí, kde jako ambivalentní element umí vytvořit rovnováhu tam, kde je to potřeba. Zároveň 

nastavuje společnosti zrcadlo poukazující na lidské nedostatky. Motivu zrcadla věnuji 

závěrečnou část této kapitoly. 

 

 

 
                                                        
252 Více k pojmům posvátné a profánní viz: ELIADE, M., Posvátné a profánní, Oikúmené, Praha 2006.  
253 Soushenji XVIII/432. Viz: GAŇ Bao, Zapiski o poiskach duchov, s. 261.  
254 Anglický překlad viz: De GROOT, J. J. M.: The Religious System of China, 4. díl, s. 192. 
255 Rušením a posouváním hranic v Pu Songlingově tvorbě se zabývá studie J. Zeitlin. ZEITLIN, J., Historian of 
the Strange, Stanford, California 1993.   
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5.3. V království křivých zrcadel 

 

Při psaní této práce mě nejvíce zajímala otázka, jakou úlohu lišky sehrávají v Pu 

Songlingově díle a jakým způsobem si autor Liaozhai hraje s představou lišky, která 

v obecném čínském povědomí existovala. Jaký vztah mají liščí hrdinové ke svým lidským 

protějškům? Jakým způsobem s nimi kontrastují? Částečně o tom byla řeč ve čtvrté kapitole. 

V závěru práce se chci zaměřit na celkový obraz lišky v Liaozhai a pokusit se propracovat 

k obecnějšímu významu liščího světa pro Pu Songlingovo dílo. 

Klíčem je liščí nejednoznačnost. Liška v čínské tradici – jak lidové tak literární – 

ztělesňovala všechno marginální a ambivalentní. Byla symbolem dobré vlády a plodné rodiny, 

zároveň však byla úzce spjatá s destruktivní ženskou sílou. Mohla ztělesňovat vytouženou 

milenku, byla ale také synonymem pro téměř všechny cizince, „barbary“ ze severu a ze 

západu. Všechny tyto významy potvrzovaly a znovu vytvářely okrajovou pozici lišky256. Jsou 

to ovšem představitelé marginálních sil, nemající své místo ve společnosti a stojící mimo 

platný řád, kteří mají právo kritizovat a poukazovat na nešvary mezi lidmi257. V Evropě to 

byli šašci na dvoře králů, v Rusku jurodiví. Autor Liaozhai využil obrazu lišky, jejíž 

okrajovost a nejednoznačnost se pro tento účel skvěle hodila.  

Jak lze vidět z předchozího rozboru lidských a liščích vztahů v Liaozhai, jednotícím 

prvkem liščích povídek je odhalování lidských slabostí a jejích případná ironizace. Liška 

nastavuje společnosti zrcadlo. Co v něm vidíme? Zrcadlo obvykle ukazuje, jací lidé opravdu 

jsou. Dorian Gray je na první pohled krásný a bezelstný mladík, portrét však ukazuje 

zkaženého odpudivého starce. Liščí zrcadlo je nastavené stejným směrem, ačkoliv obrazy 

v něm jsou obrácené – zatímco lidští protagonisté jsou krutí, úplatní, nenasytní, lehce se dají 

svést na scestí nebo jsou prostě líní a nešikovní, liška často vystupuje jako neobyčejně hrdý a 

snaživý tvor, který se drží vyšších morálních zásad, nelze ji koupit, své rodině je oddaná a na 

své přátele nezapomíná. Lišky samotné jsou vlastně tím zrcadlem. Svět za zrcadlem, tj. liščí 

                                                        
256 KANG, Xiaofei, Cult of the Fox, s. 43.  
257 Tamtéž, s. 6.  
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svět, je světem pořádku, spravedlnosti a krásy, zatímco lidé tonou v chaosu a banalitách. 

Jakoby si Pu Songling pohrával s myšlenkou, že lišky žijí v nefalšované realitě, zatímco lidé 

se pohybují ve smyšleném světě. Liščí svět se řídí pravidly stanovenými nebesy a lišky je také 

přirozeně následují, lidé si spoustu norem společenského chování vymysleli sami a pak mají 

nezřídka problém je dodržovat. Na druhou stranu, možná není natolik překvapivé, že je to 

právě liška, tvor pohybující se na hranici mezi dnem a nocí, životem a smrtí, nebem a zemí, 

jež lidem přináší to věčné a neměnné, to opravdové v prachu tohoto světa.  

Pu Songling se lidskému světu často vysmívá, nelze však říct, že by byl jeho smích 

jenom odsuzující. „Vyhraněný satirik, který zná jen negující smích, zaujímá pozici mimo 

vysmívaný jev, staví se do opozice k němu, a tím se narušuje celistvost „smíchového“ aspektu 

světa; směšné (negativní) se stává dílčím jevem. Lidový ambivalentní smích naproti tomu 

vyjadřuje vidění toho světa, který stále znovu vzniká a do něhož náleží i smějící se 

jedinec.“ 258  Pu Songling je právě takovým kritikem, který sám neváhá nahlédnout do 

zrcadla259. 

 

Může člověk vstoupit do liščího světa? Pu Songling hledá odpověď i na tuto otázku. 

Jedna z možností je znázorněna v povídce Jeden z Jinlingu. Neřestný obchodník s vínem si za 

záchranu života opilého lišáka přeje, aby mohl být neviditelný jako on a vetřít se tak k ženě 

od sousedů. Lišák mu jeho přání vyplní – daruje mu oděv svého mrtvého bratra, který když si 

obchodník obleče, stane se neviditelným. Společně s lišákem se vydají k sousedům, tam již 

však stihli nalepit na zeď ochranný talisman, který je přinutí vrátit se domů. Na druhý den, 

když buddhistický mnich vymítá démony, přijde se obchodník podívat. Najednou se promění 

v lišku, je chycen a umírá. 

Příběh je skvělou ukázkou Pu Sunglingovy mistrné práce s ironií. Motiv zlaté rybky 

plnící přání je vypointován tím, že se dotyčnému jeho přání splní doslova. Obchodník chtěl 

                                                        
258 BACHTIN, M. M., Rabelais, s. 18.  
259 O Pu Songlingově sebeironii, která se projevuje v povídce Jiang fei 絳妃, viz: ZEITLIN, J., Historian of the 
Strange, s. 132-135. 
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být jako liška, v kritickém momentu se ukázalo, že se skutečně stal liškou. S tím zřejmě 

souvisí způsob vstupu do jiného světa. Jak je vidět, stejně tak, jak se musí převlékat liška, 

když chce do světa lidí, musí se převléct i člověk, pokud chce vstoupit do světa lišek. Kromě 

ponaučení, že máme být opatrní ohledně toho, co si přejeme, zde lze spatřit i jiný smysl: 

pokud má někdo srdce zvířete, ani lidský oděv mu nepomůže. 

Jiným způsobem se do liščího světa dostává hrdina povídky Liščí sen. Bi Yian je 

velkým obdivovatelem lišky Qing Feng a hořce lituje, že nikdy podobnou liščí vílu nepotkal. 

Když jednou nocuje v místnosti, kde údajně řádí lišky, zdá se mu, že ho v noci někdo budí. 

Před sebou spatří půvabnou ženu ve středních letech, která mu slíbí, že příští noci přivede 

svou krásnou dceru. Bi i mladá liška pak žijí šťastně nějakou dobu spolu a volný čas tráví 

hráním šachů. Liška ho seznámí i se svými neméně půvabnými sestrami, které ho šibalsky 

napojí tak, až ráno Bi ani neví, zda to vše nebyl jen sen. 

Překračování z jedné vrstvy reality do druhé je klíčem k příběhu. Čtenář si není nikdy 

zcela jistý, zda se Bi opravdu vzbudil, když s ním první noc někdo třásl, nebo zda bylo setkání 

s liškami opravdu jen snem, když ještě druhý den cítil v ústech chuť vína. Nejistota pramenící 

z toho, že nedokážeme od sebe odlišit sen od reality, však patrně byla Pu Songlingem 

indukována záměrně. Na jednu stranu si nelue říct s jistotou, zda se nám někdy podaří potkat 

lišku i někde jinde než jen ve snu. Na druhou stranu se tato možnost nevylučuje. Liška 

z povídky Humeng prosí svého milého, aby o ní povyprávěl svému příteli – autorovi Liaozhai. 

Pu Songling tak s radostí učiní a přeje své lišce, aby si ji i příští čtenáři zamilovali stejně jako 

Bi. Zároveň tak znovu dává najevo, že rozdíl mezi fikcí a realitou je jen v úhlu pohledu. 

„Není to autor, kdo vytváří své postavy, ale postavy samotné trvají na tom, aby byly 

vytvořeny a znovu vytvářeny prostřednictvím jeho čtenářů“260.   

 

Ve výstavbě světů vzhůru nohama nebyl Pu Songling ve své době osamocený. 

Přibližně ve stejně době vzniká i román Xingshi yinyuan zhuan. Jak poukazuje Daria Berg, 

                                                        
260 ZEITLIN, J., Historian of the Strange, s. 180.  
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zde stojí proti sobě dvě roviny, utopická a dystopická261. Ačkoliv dílo hlásá, že chce oslavit 

morální chování a odsoudit nemorální, je toto tvrzení nestydatou ironií, jelikož zobrazuje svět, 

v němž jsou spravedliví trestáni a darebáci vítězí. Román na jedné straně vyjadřuje zděšení 

nad úpadkem morálky a strach z měnícího se světa, na druhé straně lze vybadat fascinaci při 

pozorování těchto změn. Utopie je sice krásná, ale po delší době nudná. Konečné vyznění se 

nese v konfuciánském duchu – je tady snaha o dosažení ideálu bez nutnosti vymazat stávající 

svět262.  

Na něco podobného se dá narazit i v Liaozhai. Svět lišek se prolíná se světem lidí a 

důmyslně zrcadlí všechny jejich nedostatky, jako jsou chamtivost, pýcha, závist a zloba, které 

sužují lidstvo od nepaměti. Na první pohled to vypadá, že jsou lišky mnohem víc než lidé, že 

se s nimi lidé nemůžou vůbec srovnávat. Liščí ženy a dívky plní svou roli manželky, matky, 

přítelkyně i dcery i bez příkazů, zákazů a omezování osobní svobody. Liščí vzdělanci mají 

nejen rozsáhlé vědomosti, jaké by jim mohl nejeden čínský student závidět, ale jsou i 

nejvytříbenějších způsobů a pevného charakteru.  

Koho si však Pu Songling cení více: lidí nebo lišek? Vrátím se zpět k motivu svatby 

lišky s člověkem. Pokud se liška opravdu vdá a se svým lidským manželem zestárne a porodí 

mu syna, začlení se úplně do lidské společnosti a ztratí všechny atributy své původní jinakosti. 

Z povídky Lianxiang vyplývá, že liščí hrdinka získá právo vdát se za člověka, až když se 

znovuzrodí v lidské podobě, a to bylo něco, co si i ta nejlepší liška musela zasloužit 

výjimečnými zásluhami. Lišákovi se ani v Liaozhai nepodařilo získat lidskou dceru za 

manželku. Takže ani Pu Songling nedovolil svým liškám, byť by byly jakkoliv ušlechtilé, 

vládnout člověku. Pu Songling si je dobře vědom toho, že nehledě na všechnu krásu a vnitřní 

ušlechtilost jsou jeho lišky jen fantazií. Ta fantazie prosí autora neobyčejných příběhů, aby 

zapsal její příběh, snad si jej za tisíc let lidé přečtou a budou se jí inspirovat (Humeng). 

Zároveň je místy cítit jeho smutek nad tím, že se tato fantazie nestává skutečností, že lidstvo 

nemá dost sil a odhodlání vzít si z jeho lišek příklad. Pořád však ve středu světa, uprostřed 

                                                        
261 BERG, D., Carnival in China, Brill, Leiden 2002.  
262 Tamtéž, s. 56.  
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nejrůznějších neobyčejností, stojí člověk a svoje štěstí i zodpovědnost za svůj osud má ve 

svých rukou.  
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Závěr 

 

Po staletí byla liška na Dálném východě vnímána ze dvou protichůdných perspektiv. 

Jevila se jako nejednoznačný tvor, který vzbuzuje bázeň i opovržení zároveň, tvor, s nímž je 

lepší mít dobré vztahy než špatné a vůbec nejlepší se mu zcela vyhnout. Na jedné straně 

léčitelka, nositelka a ochránkyně bohatství a symbol plodnosti a rodinného štěstí, na straně 

druhé zlomyslný démon, šířitel nemocí a žhář. Již od počátku měla liška i erotické konotace. 

V touze po nesmrtelnosti číhala v noci u cesty na osamělé poutníky, jejichž životní energii 

potřebovala pro vytvoření kouzelného elixíru věčného života.  

Velmi brzo byla liška ztotožněna s ženou a ženskostí. Díky předchozímu 

ambivalentnímu hodnocení nevyšla ani její proměna v člověka jednoznačně. Liška se stala 

symbolem všech okrajových ženských členů společnosti – nevěst, konkubín a kurtizán – a do 

obrazu lišky se projektovaly obavy z nedovoleného a nebezpečného sexuálního chování.  

Zároveň se jí však dostalo privilegia zosobnit ideál ženy, který sjednocoval všechny představy 

vzdělaných mužů Číny o tom, jaká by ideální partnerka měla být. Její zvířecí podstata 

odstoupila do úzadí a lišce byla připsána krása a laskavé a spravedlivé srdce.  

Tato tradice nachází své vyvrcholení v díle z konca 17. století Liaozhai zhiyi. Jeho 

autor Pu Songling sjednotil všechny dřívější lidové představy i literární obrazy a dal tak 

vzniknout celému liščímu světu, v němž se potkávají učení liščí stařešinové s mladými lišáky-

záletníky, či krásné a laskavé liščí víly se zlomyslnými šprýmařkami. Svého nejednoznačného 

postavení, které zaujímali v myslích lidí, využívají k tomu, aby lehce překračovaly hranice 

různých rovin reality, a nechaly čtenáře zamyslet se nad tím, zda je skutečnější a pravdivější 

ten jeho svět nebo svět lišek. Zároveň člověku nastavují zrcadlo, v němž se zřetelně odráží 

všechny jeho slabosti a nedostatky.   

Způsob výstavby povídek podle principu „křivého zrcadla“ jsem zde načrtla jen 

předběžně. Pro úplnost bude třeba toto téma prozkoumat podrobněji. Rovněž bude nutné 

věnovat více pozornosti karnevalovému aspektu světa Liaozhai a utopickým či dystopickým 
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prvkům, které se v něm objevují. V neposlední řadě bude užitečné srovnat liščí tematiku 

s ostatními motivy vystupujícími v povídkách v Liaozhai a prozkoumat ji v širším konceptu 

Pu Songlingova stěžejního díla.  
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