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Motto: " ... Stalo se to jedné letní noci, byl jsem tehdy ještě dítě: ležel jsem na malém 

dřevěném stolku pod velkým stromem, abych byl v chládku. Babička mávajíc banánovým 

vějířem seděla vedle stolku, dávala mi hádanky a vyprávěla pohádky. Náhle se zevnitř stromu 

ozvalo škrábání a šoupání; ve tmě se zjevil pár jiskřících očí a já se polekal. Babička 

přerušila pohádku a začala mně vyprávět o kočce: 'A to víš, že kočka byla kdysi učitelkou 

tygra?' ... " (Lu Xun) 



Úvod 

Tato práce se zabývá tématem zvířete v čínské lidové pohádce a představuje některé zvířecí 

motivy v ní přítomné. Rozborem několika čínských pohádek se zvířecím hrdinou 

pocházejících z různých míst Číny bych chtěla doložit jejich příbuznost s indoevropským 

pohádkovým korpusem, zároveň si kladu za cíl poukázat na jejich osobité rysy. Vycházím z 

předpokladu, že i přes místní specifika daná přírodními a kulturně-historickými rozdíly jsou 

pohádky v zásadě všude na světě stejné. 

Pod pojmem pohádka chápu ústně tradovaný slovesný útvar se zřetelnou typologií postav a 

v podstatě ustáleným okruhem motivů. Pohádkový motiv je dále dělitelnou jednotkou. 

Jednotlivé motivy nebo jejich kombinace vytvářejí syžet pohádky, stejně tak i celé syžety se 

mohou vzájemně spojovat a kombinovat. Zvířecí motivy v čínských lidových pohádkách 

nacházíme jak ve zvířecích tak i v kouzelných pohádkách. Užívám-li označení zvířecí nebo 

kouzelná pohádka, respektuji dělení pohádek na kouzelné a zvířecí, jak je uvádí ve své studii 

Morfologie pohádky V. J. Propp. 1 

Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. První kapitola přináší přehled vývoje čínské 

folkloristiky. Je rozdělena do dvou částí, jež se kryjí se dvěma stěžejními etapami vývoje 

tohoto vědního oboru v Číně. Nejdříve je zmapováno průkopnické období prvních tří dekád 

dvacátého století, kdy se na pozadí bouřlivých kulturně-společenských změn utvářela nová 

koncepce národní literatury a formovaly se vědecké základy folkloristických studií v Číně. 

1 V.Propp, 1999:307. 
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------------------------ -

Přestože je pro toto období příznačná nedostatečná erudice výzkumníků, málo zkušeností a 

neznalost odborných vědeckých metod, tato léta nadšení a živelnosti znamenala průlom 

v dosavadním pohledu na lidovou literaturu. Byl zahájen sběr folkloristického materiálu a po 

celé Číně vznikla řada institucí a periodik, které prošlapaly cestu svým následovníkům. 

Druhé, sběratelsky velmi plodné, avšak zároveň značně problematické období začíná po 

vzniku ČLR. Folklóru a jeho studiu se po více než deseti letech útlumu dostávalo ze strany 

vládní garnitury nebývalé přízně. Nicméně hodnota publikovaného materiálu je, především 

pro svou ideologickou zatíženost a selektivní pojetí, diskutabilní. 

Druhá kapitola se zaměřuje na obecnou charakteristiku pohádky. Zabývá se pohádkou jako 

takovou, snaží se postihnout její vztah k mýtu a pověsti, uvádí některé její typické znaky a 

rozdělení. V oddílu, který připomíná nejdůležitější proudy bádání o pohádce, je věnována 

zvláštní pozornost tezím Vladimíra Jakovleviče Proppa a výsledkům zkoumání finské 

etnografické školy. 

Kapitola třetí si všímá vlivů, které působily na čínskou pohádku. Upozorňuje na některé její 

základní rysy a specifika a snaží se postihnout vztah mezi psaným textem a orální tradicí. 

Stručně je okomentováno názvosloví v Číně užívané pro tento literární útvar. 

Jádro diplomové práce tvoří kapitola čtvrtá, v níž je představen zvířecí hrdina v několika 

motivických okruzích. Ke každému okruhu motivů je přiřazeno několik pohádek. Nejdříve je 

uveden jejich stručný obsah. Pozornost je poté věnována proměnám jednajících postav-zvířat 

v rámci jednotlivých motivů, popsány jsou i základní rysy zvířecího hrdiny, případně je 

připojen další komentář. Důležitou součástí komentářů jsou odkazy na některé příručky a 

studie věnující se lidové pohádce. Folkloristé zabývající se třízením pohádek podle typů 
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nejednou konstatovali, že pohádku nelze určit jedním číslem typu.2 Totéž platí do velké míry i 

o čínských pohádkách, z nichž mnohé se vyznačují značnou složitostí, kterou je nesnadné 

zachytit v plné šíři. Proto jsem se omezila na uvedení hlavních motivů a čísel typů. Tyto 

odkazy nabízejí konfrontaci s pohádkovým materiálem na jiných místech světa a měly by 

sloužit jako pomůcka pro případné další studium daných syžetů. V komentářích k jednotlivým 

pohádkám zůstává ústředním předmětem zájmu zvířecí hrdina, respektive zastoupení 

jednotlivých zvířat a jejich vnímání v kontextu čínské kultury. Kapitolu uzavírá "slovníček" 

zvířecích hrdinů. 

Hlavní zdroj čínských lidových pohádek představoval folkloristický časopis Minjian 

wenxue ~ l'al X~. Pracovala jsem s ročníky 1956-1962, k dispozici jsem měla i dva ročníky 

ze začátku osmdesátých let. Další čínské sbírky, ze kterých jsou některé uvedené pohádky 

převzaty, byly vydány vesměs na začátku šedesátých let minulého století. Pohádkový materiál 

v čínštině jsem konfrontovala s překladovými tituly uvedenými v bibliografii. 

Jsem si vědoma, že pohádky, se kterým jsem pracovala, byly v mnoha směrech ovlivněny 

komunistickou ideologií padesátých a šedesátých let. Použité prameny nesou stopy záměrných 

zásahů, kterým byla celá lidová tvorba podrobena. Propaganda zdůraznila prvky třídní 

nerovnosti, potlačila nadpřirozeno a podepsala se i na jejich jazykové podobě. V neposlední 

řadě poznamenala i samotný výběr pohádek. Přesto věřím, že zvířecí motivy v nich zůstaly jen 

málo dotčeny a naše téma lze uspokojivě zpracovat i s takto ambivalentním materiálem. 

Předmětem práce jsou výlučně hanské pohádky. Spojením "čínská lidová pohádka" míním 

2 Srov. Propp, 1999:18. 
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tedy pohádku rozšířenou mezi příslušníky národnosti Han (Hanzu)~~). Čínu, jako typickou 

multietnickou zemi, obývá 56 oficiálně uznávaných národů, národností a etnických skupin. 

Největší z nich tvoří původní obyvatelé Číny, Hanové, jichž je devadesát dva procent. 

Zbývajících osm procent tvoří 55 menšinových národů a národností. 3 Každá z těchto 

menšinových národností mluví vlastní řečí a má vlastní kulturní tradice, které ji v mnoha 

případech spojují s národy jiných zemí. Pohádky národnostních menšin tvoří často mezistupně 

mezi indoevropskými a čínskými variantami a při hlubším studiu čínských pohádek by měly 

být zohledněny. Z důvodu značné složitosti a komplexnosti této problematiky se jimi zde však 

nezabýváme. 

Nedílnou součást práce tvoří několik čínských pohádek přeložených do češtiny. Při výběru 

překladů pohádek jsem se snažila představit zvířecího hrdinu ve všech zmíněných okruzích 

motivů a zařadit ty z pohádek, které dosud nevyšly v českém překladu. Při překladu čínských 

pohádek jsem snažila o co možná největší věrnost originálu, nicméně nevyhnula jsem se 

drobným změnám ve prospěch plynulosti textu a užívání některých ustálených slovních 

spojení vlastním pohádkám v češtině. 

Práci doplňuje seznam používaných zkratek používaných v textu. Všechna literatura, které 

bylo při psaní textu využíváno a na kterou je v textu odkazováno, je uvedena v bibliografii na 

konci práce. Bibliografie je řazena abecedně. U přepisů čínských výrazů používám 

mezinárodní přepis znaků pinyin mil"' v překladech pohádek do češtiny uvedených v příloze 

v závěru práce dávám přednost standardní české vědecké transkripci. 

3 Malina, 2005:108. 
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I. Folkloristika 

K objevení lidové pohádky v relativně původní podobě a funkcích a k jejímu povýšení na 

plnohodnotný literární žánr dochází v Číně až ve dvacátém století, přibližně o sto let později 

než tomu bylo v Evropě. Lidovou literaturou čínští literáti dlouho opovrhovali, považovali ji 

za příliš vulgární a nehodnou pozornosti.4 Ve druhé dekádě dvacátého století se však čínská 

intelektuální elita vrhá do boje za vytvoření nové kultury. Snaží se odstranit předsudky 

minulých staletí, vše přežité a zastaralé a vytváří nový systém hodnot. Dochází ke 

zpochybnění po staletí existujících představ o literatuře. Aktéři těchto revolučních změn volají 

po její zásadní formální i obsahové proměně. 

Pohádky začaly být v Číně cílevědomě sbírány po roce 1911. Podnětem k této činnosti 

bylo uveřejnění cizích pohádek v čínském překladu jako součást hojně vydávané překladové 

literatury. Nejstarším známým příkladem překladů západních pohádek je v roce 1900 vydaná 

kniha Zhou Guishenga ~ti~, Xin'an xie tan *filii.W~ (Harmonické rozpravy v nové chýši), 

jenž obsahovala ukázky z pohádek bratří Grimmů, Tisíce a jedné noci a Ezopových bajek. 

Brzy na to začal Sun Yuxiu 1'HtMi!J publikovat sérii Tonghua Ii! (celkem vyšlo 77 čísel), 

v níž jeho zásluhou od roku 1909 vyšlo velké množství čínských překladů západních pohádek. 

Sun nebyl jen pilným překladatelem pohádek. V roce 1911 se stal editorem prvního časopisu 

pro děti v moderní čínské historii, Shaonian zazhi 9>~~~- O dětské písně a pohádky se již 
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v letech 1912-13 zajímal i Zhou Zuoren m ~ Á sbíral je, překládal a publikoval řadu článků 

psal o nich články. 

Mocným impulzem pro rozvoj čínské literatury bylo roku 1919 Májové hnutí (Wusi 

yundong Ji [g~fJ.J). Do období konce první světové války, přesněji mezi léta 1917-1919, 

spadají i počátky vědeckého zájmu o folklór a začátek jeho systematického sběru. 5 

Protagonisté Hnutí za novou kulturu odmítali dále používat klasický literární jazyk wenyan )z 

i:i a do literární tvorby zaváděli hovorový jazyk baihua Bi!, v němž viděli dorozumívací 

nástroj srozumitelným všem lidem, schopný vyjádřit aktuální pocity a myšlenky nové doby.6 

Literatura v hovorovém jazyce měla být prostředkem reformy společnosti. Cesta k proměně a 

oživení literatury vedla dvěma směry. 

Jedna skupina pokrokových intelektuálů se obrací do minulosti a hledá vzory v literatuře 

minulých staletí, zvláště v poezii. Vůdčí osobnost tohoto proudu, Hu Shi ~~, publikuje 

4 Vulgárnost (su ft:t)lidové literatury byla stavěna do protikladu k eleganci (ya ft) literatury psané v klasickém 
literárním jazyce. 
5 Folklórní instituce, archívy a terénní výzkumy v Číně dvacátého století a jejich zájem o společenské a estetické 

využití lidové slovesnosti mají paradoxně své předchůdce už v době Konfuciově. Kniha písní Shijing i~~, jejíž 

redakce je tradičně připisována samotnému Konfuciovi, obsahovala též mnohé lidové písně. Tyto písně odrážely 
život, zvyky a nálady prostého lidu a měly sloužit panovníkovi jako zdroj ponaučení a zrcadlo jeho vlády. Za 

vlády dynastie Han ))( byly písně sbírány a zpracovávány speciálními hudebními úřady yuefu 5F;}(f a dávaly 

stagnující literatuře nové impulzy. Paradoxně i stoupenci Hnutí za novou kulturu, jinak zarytí odpůrci 

konfuciánské minulosti, hledají nové podněty shodně v lidové slovesnosti. 
6 Koncem devatenáctého století Číňané začínají překládat literaturu ze západních jazyků. Překladová literatura 
otevřela Číňanům úplně nový svět. Evropský realismus a naturalismus přichází s neobyčejnou otevřeností a 
jazykovou přirozeností a ostře kontrastuje se zkostnatělostí klasické literatury. Klasický literární jazyk se ukazuje 
být neschopný převést tento druh literatury. Objevují se první hlasy volající po změně. 
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Baihua wenxue shi 8 i! X~~ (Dějiny literatury v hovorovém jazyce), jež obsahuje velmi 

cenné texty rané čínské literatury napsané v baihua. V předmluvě k této studii Hu Shi 

podotýká, že všechny nové impulzy v literatuře vždy vycházely z lidu, od prostého člověka. 7 

Druhý, 'revoluční' proud pod vedením Lu Xuna •m a Gu Jieganga J®i~IXJ~ zastával názor, že 

jediná správná a účinná cesta jak vytvořit novou, lidovou a všeobecně srozumitelnou literaturu 

je studovat jazyk a zvyky obyčejného venkovského člověka. Tento postoj logicky vedl 

k rozvoji čínských folkloristických studií. 

Centrem folkloristiky se stala Pekingská univerzita, kde byla v roce 1920 založena 

Společnost pro výzkum lidové písně (Geyao yanjiuhui fxiliHiJf~~), která roku 1922 začala 

vydávat časopis Geyao zhoukan fxl&~fiJ. Mezi lety 1922-1925 společnost obdržela 13 339 

písní z celkem sedmnácti provincií, z nichž 2 226 bylo otištěno v devadesáti sedmi vydáních 

Geyao zhoukan.8 Většina tehdy existujících literárních a folkloristických časopisů otiskovala 

vybrané texty lidových písní, některé větší písňové soubory vyšly pak i knižně. 

Od sběru písní se sběratelské aktivity postupně rozšiřují na další oblasti folkloru. Od 

poloviny dvacátých let se pozornost mnoha čínských intelektuálů upírá ke studiu dětských 

říkadel, hádanek a pohádek. 9 Studium tohoto dlouho opomíjeného tématu dětské literatury 

7 Hung, 1985:23. 
8 Bohužel výzkumníci sbírali pouze texty, nikoliv nápěvy (Eberhard, 1970:7). 
9 V březnu 1924 Zhou Zuoren ~tl= A navrhl zahrnout pohádky do folkloristických studií (Hung, 1985: 109). 

13 



bylo úzce spjato se zvýšeným zájmem o vzdělávání a vnitřní svět dítěte. 10 Mnoho pohádek a 

článků věnujících se dětské literatuře bylo otištěno v časopisech Xin qingnian ~ ~ ~ , 

Xiaoshuo yuebao 1J'iŘ...F.l t&, Wenxue )!:.~, Funu zazhi ~~~~. Jednou z nejdůležitějších 

badatelských osobností na poli dětské literatury byl nepochybně Zhou Zuoren. Překládal 

pohádky, zaznamenával říkadla, zdůrazňoval význam divadelních her pro děti, systematicky 

se věnoval teorii dětské literatury. Dalším význačných autorem teoretických prací o pohádce 

byl Zhao Jingshe~ ~~~. Z jeho díla jmenujme alespoň vlivný Úvod do studia pohádky 

Tonghua xue ABC .m:i!~ ABC z roku 1929. 

Po roce 1925 se centrum folkloristických studií přesouvá do Kantonu. V roce 1927 zde 

Gu Jiegang, Zhong Jingwen tlti&Y:.. a další zakládají Folkloristickou společnost. Výsledky 

systematické sběratelské činnosti byly uveřejňovány především v novinách a časopisech, 

například od roku 1928 vydávaném časopise Minsu zhoukan &1i:::t~f1J. Za dobu jeho trvání 

bylo otištěno téměř dvě stě pohádek a vydáno několik pohádkových sbírek. Bohatá činnost 

Folkloristické společnosti vytvořila podmínky pro vznik řady lokálních folkloristických 

společností a periodik v dalších koutech země. Jedním z nejvýznamnějších sběratelů pohádek 

v tomto období byla folkloristka Lin Lan~~, která svými hodnotnými sběry bez následných 

10 Pojem dětská literatura ertong wenxue )UIX~ nebyl nikdy přesně definován. Čínští folkloristé jej chápali ve 

smyslu literatury určené výlučně pro děti, ve skutečnosti však posluchači a čtenáři pohádek byli~ i dospělí. 
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zásahů velkou měrou přispěla k poznání lidové slovesnosti v Číně. 

Roku 193 7 propukla čínsko-japonská válka a na více než deset let ukončila všechny další 

aktivity folkloristického bádání. 

První etapa folkloristické činnosti v Číně byla poznamenána nedostatkem zkušeností a 

odborné erudice. Výzkumníci se potýkali s nedostatkem finančních prostředků a mnoha 

problémy, často plynoucích ze špatné organizace a neznalosti metodologie práce v terénu; 

nebyly vyřešeny ani některé otázky technického rázu, např. jak správně zapisovat dialekty. 11 

I přes svoji proměnlivou kvalitu však výsledky práce z tohoto období zůstávají pro další 

výzkum čínské orální tradice velmi cenné a užitečné. 

Po založení ČLR ( 1949) byl folkloristický výzkum znovu zahájen. Vládnoucí garnitura 

hned od počátku zájem o lidovou tvorbu všestranně podporovala. Od roku 1949 do Kulturní 

revoluce v roce 1966 bylo zaznamenáno ohromné množství folkloristického materiálu a 

založeny mnohé folklorní instituce. Již v roce 1950 v Pekingu zahajuje činnost Čínský 

výzkumný institut pro lidové umění Zhongguo minjian wenyi yanjiu hu i ~~~fa] )Cžttf~ 

~' který začal v roce 1953 vydávat časopis Minjian wenxue ~fa])C~ (Lidová literatura) 

V tomto období byly rovněž publikovány velké sbírky lidových písní a pohádek z různých 

částí Číny. Velká pozornost byla přitom věnována sběru folkloru lidové slovesnosti 

národnostních menšin. Obsáhlá antologie čínských pohádek Zhonguo minjian gushi xuan ~ ~ 

11 Při psaní o čínské folkloristice do roku 1937 jsem využívala těchto zdrojů: Hung, Chang-tai. 1985, Eberhard, 
Wolfram. 1971, Dorson, Richard. 1976. 
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~fá]j!&$~, kterou vroce 1958 sestavili folkloristé Jia Zhi Mi! a Sun Jianbing 11'~~'*' 

obsahuje 124 lidových příběhů jednatřiceti národností. Čtyřicetsedm z nich náleží tvoří 

příběhy většinové národnosti Han, ostatní jsou rozšířené mezi menšinami. Témata v tomto 

výboru oscilují od sestřelení sluncí bájným střelcem Yi až po oslavu úspěchů Komunistické 

strany a předsedy Maa. 

Zde je třeba upozornit na rozdíl v pojetí "lidovosti" v Číně a na Západě. Západní 

folkloristika definuje lidový slovesný útvar jako všeobecně známé a oblíbené dílo neznámého 

autora, jež bylo rozšířeno ústním podáním, a jež má variantní podoby. Čínská komunistická 

folkloristika však za lidový útvar považuje vše, co bylo vytvořeno čínským lidem a co 

vyjadřuje pocity prostého člověka. 12 Tak se ve sbírkách čínské lidové slovesnosti setkáváme 

s bezpočtem budovatelských, politických a revolucionářských písní a pohádek, jež vznikly 

uměle na politickou objednávku.. Právě promísenost původního s uměle vytvořeným velmi 

ztěžuje práci s materiálem z tohoto období. 

Čínští sběratelé a zpracovatelé navíc nikdy nekladli příliš velký důraz na lingvistické a 

stylistické aspekty lidových vyprávění a tak se dodnes setkáme jen málo s texty, které 

skutečně zaznamenávají slova vypravěče. Při uveřejňování sebraného materiálu bývá většinou 

uveden sběratel a zpracovatel, jméno vypravěče však často chybí. Většina textů je 

zaznamenána a čtenáři předložena jazykem zpracovatele, který se sice snaží zůstat věrný 

významu informantova podání, nicméně vše zároveň zapisuje v "krásném" stylu, tj. učesaným 

jazykem. Jsou vynechány všechny dialektické a expresivní výrazy či vulgarismy a texty tak se 

12 Eberhard, 1965: 9. 
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stávají uniformními, nešťavnatými, sterilními. 

Pohádky určené k otištění byly pečlivě vybírány a upravovány i co se týče samotného 

obsahu. Údaj o zpracovateli nám jasně signalizuje, že původní podoba byla s největší 

pravděpodobností náležitě pozměněna. Čínská folkloristika padesátých a šedesátých let byla 

silně poznamenaná komunistickou ideologií a výjimku netvořily ani lidové pohádky. Jejich 

původní podoba byla nezřídka hrubě upravována a podřízena propagandistickým účelům. Pro 

pohádku typické nadpřirozené jevy a bytosti byly cíleně odstraňovány nebo byl jejich význam 

alespoň minimalizován. Takto zmrzačené texty se mnohdy staly nesrozumitelnými. Poměrně 

časté bylo použití jinak nežádoucích fantastických prvků ve vyprávění k jejich zesměšnění či 

krkolomné racionalizaci. Role jsou v "reprezentativních" ukázkách vždy jasně rozděleny: 

Statkář bývá vykreslen v těch nejčernějších barvách, jako odpudivý a zlý vydřiduch, pracovitý 

drobný rolník je naopak vždy veskrze pozitivní postavou. 

Tendence podrobovat texty následným výkladům a úpravám, se zdají být v čínském 

prostředí hluboce zakořeněné a ostře kontrastují s důrazem na autenticitu, jak jej známe 

z euroamerického kontextu. Příbuznost čínských lidových pohádek s pohádkami jiných národů 

zůstávala v Číně stranou pozornosti 13 Srovnávací výzkum byl označen za reakční 

kosmopolitismus; Jia Zhi ostře kritizoval finskou školu evropské folkloristiky. Vytýkal jí, že 

nebere v potaz prostředí a okolností vzniku a nevšímá si uměleckých hodnot pohádek. 

Komparativní metoda analýzy motivů podle něj rezignuje na odkrytí společenského pozadí ve 

vztazích mezi jednotlivými motivy. Sám viděl vysvětlení podobnosti motivů, ve shodě 
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s marxistickou dialektikou, ve srovnatelných sociálních podmínkách jednotlivých dějinných 

období všude na světě. 14 

O systematizaci a rozšíření čínských pohádek se velkou měrou zasloužil sinolog a sociolog 

Wolfram Eberhard, který ve své knize Typen Chinesische Volksmiirchen (Typy čínských 

pohádek), dosud sebrané pohádky zařadil do vlastního systému. Do Aamského systému čínské 

pohádky převedl v roce 1979 v USA žijící Číňan Ding Naidong. 15 

13 Ještě ani v roce 1979 vydané knize Základy lidové literatury (Mif!jian wenxue jiben zhishi) folkloristy Zhang 
Zichena, která byla míněna jako příručka pro sběratele a zpracovatele, není ani zmínka o mezínárodní příbuznosti 
pohádek). 
14 Jia, 1963. 
15 Druhou folkloristickou etapu jsem zpracovávala kromě už v poznámkách uvedeného z následujících zdrojů: 
časopis MJWX. 1980-81, Dorson, R. 1976.), 
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II. Obecná charakteristika pohádky 

/Ll. Pohádka, mýtus, pověst 

"Pro mě je pohádka jako moře a pověsti a mýty jsou jakoby jeho vlny; pohádka vystoupí 

nahoru a stane se mýtem a pak zase klesne dolů a je z ní pohádka."(Marie-Louise von Franz)16 

Většina pohádek vznikala v dobách, kdy náboženství bylo velmi důležitou součástí 

lidského života, a tak jsou pohádky na náboženských představách přímo či nepřímo vystavěny. 

Ve většině kultur neexistuje přesná dělící čára mezi mýtem a pohádkou. Detailní analýzy mýtů 

a pohádek z různých míst světa ukazují, že tyto jsou po obsahové stránce víceméně shodné; 

mají stejnou strukturu a ani jeden z těchto útvarů není druhému nadřazený. Jeden a týž text 

může být jedním společenstvím traktován jako mýtus a druhým jako pohádka, včleňovat se do 

sakrálně-rituálního systému, nebo se z něj vyčleňovat. 17 

V rámci antropologických podobností Mircea Eliade předpokládá, že mýty a pohádky 

byly odvozeny od iniciačních ritů či jiných přechodových rituálů nebo byly jejich 

symbolickým vyjádřením. 18 Vědci ovlivnění moderními směry v psychologii a psychiatrii zase 

nacházejí podobnost snů s nereálnými událostmi v mýtech a pohádkách. Ve snech se splněné 

přání objevují skrytým způsobem, v pohádce je z velké části vyjádřeno přímo. Sny jsou 

výsledkem vnitřních pnutí, pro které neznáme řešení a nezná je ani sen; naopak pohádka 

navrhuje řešení a slibuje šťastný konec. 19 

16 Franz, 1998:176. 
17 Boas: 1982: 405. 
18 E1iade, 1993. 
19 Např. Franz, 1998. 
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Mýty a pohádky vykazují mnoho společných rysů, ale jsou mezi nimi také zásadní 

rozdíly. V obou nacházíme stejné typické situace a postavy, stejné zázračné události. Odlišný 

je způsob jejich pojetí. V pohádce se přesunuje pozornost od osudu neosobního kolektivu 

k osudu jednotlivce. Věci a cíle, jichž se v pohádce dosahuje, zajišťují hrdinovo individuální 

štěstí, tj. štěstí jednoho hrdiny, případně štěstí úzkého společenství lidí.20 

Události v pohádkách, byť často neobvyklé, jsou líčeny jako cosi obyčejného, co se může 

přihodit komukoliv. Pohádkový hrdina se může setkat se zvláštními bytostmi, ale to z něj ještě 

nedělá něco nadlidského, jak je tomu u mýtického hrdiny. V průběhu děje může být obdarován 

zázračnými schopnostmi, mohou u něj nastat i neobvyklé proměny, avšak po boji se opět stává 

smrtelníkem. Mýtičtí hrdinové si nadlidské vlastnosti uchovávají jednou provždy. 

Pohádka není svázaná s obřadem, nepředpokládá se u ní "pravdivost" událostí, jež se v ní 

odehrávají. Pohádka je vědomým výmyslem, kdežto mýty jsou příběhy, v něž lidé věří. 

Přičemž víra zde představuje historický, nikoli psychologický faktor. 21 Mýtus je pevně 

zasazen do určité formální kultury a má tak blíž k známému historickému materiálu. 

V pohádce se vytrácí etnografická konkrétnost mýtu; časová a místní neurčitost je jedním 

z typických znaků pohádky. Pohádky spojují děje bájné a nadpřirozené s obyčejným 

pozemským životem 

M. Luthi pohádky považuje za abstrakce místních pověstí, které nabyly zhuštěné a 

krystalizované podoby, mohou být předávány dál a lépe se pamatovat.22 Pověst je epickým 

prozaickým žánrem lidové slovesnosti, v němž se realita prolíná s určitou mírou fantazie, a 

20 Meletinskij, 1989, 272. 
21 Propp, 1999: 160. 
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jenž se vyznačuje převážně ,jednomotivickou" narací.23 Hrdiny v pověstech jsou od začátku 

do konce obyčejní lidé, kteří nežijí ve vymyšleném světě pohádky. Na rozdíl od 

schematizovaného černobílého jednání hrdiny v pohádkách se a v pověstech mluví o pocitech 

a reakcích skutečného člověka. Pověsti se vážou ke skutečným událostem, konkrétním místům 

a osobám. Často vysvětlují původ jednotlivých míst a krajinných útvarů nebo se věnují 

etiologii místních názvů, případně hovoří o skutečných (neobyčejných) zážitcích atp. Marie-

Louis von Franz hovoří o místních pověstech (spolu s parapsychologickými příhodami a 

zázračnými příběhy) jako s velkou pravděpodobností původních typech lidových příběhů, 

které vyjadřují individuální prožitky jednotlivce.24 Autorka přichází s touto teorií: "Z příběhu, 

který někde zakoření, se stane místní pověst, ta se pak oddělí od místa svého vzniku a je 

unášena proudem jako vodní rostlina, která byla odříznuta od svých kořenů. Pak už je z ní spíš 

abstraktní pohádka a ta zase někde dostane znovu kořeny a tak se opět promění v místní 

pověst. "25 

Thompson upozorňuje na žánrovou nevyhraněnost lidových příběhů a nesnadnost jejich 

dělení vyjádřenou i v absenci přesných termínů jejich označení ve většině jazyků. Zdůrazňuje, 

že kromě Evropy (a do jisté míry západní Asie) pověsti a pohádky nejsou rozdělovány do 

zvláštních kategorií. Všude na světě platí, že hranice mezi těmito útvary je velmi nezřetelná a 

proměnlivá. 26 

22 Luthi, 1986. 
23 Čeňková, 2006: 99. 
24 Franz, 1998: 174. 
25 Franz, 1998: 175. 
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II. 2. Typické znaky pohádky 

Lidová pohádka je epický prozaický žánr ústní lidové slovesnosti, jehož základem je 

umělecká fantastika nebo podobenství?7 Pohádka využívá vlastních svébytných stylistických a 

slohových prostředků. Jsou pro ni charakteristické ustálené úvodní a závěrečné fráze a také 

rytmické traktování příběhu s opakujícími se (nezřídka veršovanými) pasážemi, které 

vypravěči pomáhají lépe si vyprávění zapamatovat a které mohou budit dojem až magického 

zaříkávání. Také přímá řeč v pohádkách zachovává ve schematizovaném tvaru některé rituální 

magické prvky. Ve formálních znacích pohádkových vyprávění se samozřejmě odrážejí také 

tradice jednotlivých národních kultur a jim vlastní vypravěčský styl. 

Pohádka se po staletí předávala ústně a rozvíjela se na základě vztahu vypravěče a 

posluchače. Interakce mezi posluchačem a vypravěčem tvořila významnou součást pohádky?8 

Pohádka je fiktivní útvar, jehož oba aktéři, posluchač i vypravěč, jsou si vědomi 

smyšlenosti vyprávění. 29 

V pohádce je kladen důraz na příběh, nikoli na jeho účastníky. Individualita zde není 

rozpracována, nehraje důležitou roli; postavy jsou plně odevzdány ději. Pohádka zobrazuje 

typické charaktery v typických situacích. Pohádkový hrd.:!J.1<:tj~ abstraktní postava, není vůbec 
- - - -~-·-·-" ·----··-··-···"-·""""·-·-----·--.. -~~ ... __ _ 

'lidský'. Je buď černý nebo bílý a jeho reakce jsou stereotypní: nebojí se draka, protože je to 

26 Thompson 1946: 21, 235. 
27 Sirovátka, 1998: 18. 
28 V našem případě jsme omezeni na zpracování vytvořené jednotlivými sběrateli, kteří reakce publika a proměny 
vypravěčova podání nezaznamenali, pohádku již pravděpodobně většinou slyšeli od vypravěče přímo, bez aktivní 
účasti posluchačů. 
29 Thompson upozorňuje, že ne všechna vyprávění označované jako pohádky jsou všude na světě vždy vnímány 
jako čistá fikce. (Thompson, 1946: 16). 
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hrdina, nemá strach z nebezpečí atd. 30 Pohádka nepoplsuJe prostředí, nesnaží se zachytit 

krajinu, neklade důraz na vnější podobu jednajících postav, o zevnějšku postav se buď vůbec 

nemluví nebo je vzhled určen jen jednotlivými detaily, které nevystihují individualitu, ale typ 

hrdiny jakožto jednající postavy. Stejné jednání se často připisuje lidem, věcem a zvířatům. 

Pokud v příběhu vystupuje více postav, vždy je aktivní jen jedna z nich, ostatní zůstávají 

v nečinnosti. 

Pohádkový děj je vždy zasazen do dávné, velmi vágně definované, nejčastěji vůbec 

neurčené minulosti (srov. "bylo nebylo," "před dávnými časy" apod.). Pohádka má svůj 

vlastní čas, který je stejně relativní jako prostor nebo počet (srov. "za devatero horami a 

devatero řekami"). Čas ani prostor nesnášejí přerušení. Děj většinou probíhá lineárně, platí zde 

zákon tzv. chronologické neslučitelnosti: nemohou probíhat dva děje zároveň. Folklór zná jen 

empirický prostor, tj. ten, kterým je hrdina obklopen v okamžiku dění. Přes jednoduchost 

narativní linky je pro děj charakteristická velká dynamičnost. 31 

Pohádky se zpravidla dělí do tří skupin: na pohádky o zvířatech, pohádky 

s nadpřirozeným obsahem (někdy také označovány jako kouzelné pohádky, nebo pravé 

pohádky) a pohádky ze života, jež se někdy označují jako pohádky novelistické. 32 V naší 

práci se věnujeme pohádkám zvířecím a těm kouzelným pohádkám, ve kterých vystupují 

zvířata v důležité roli. 

30 Liithi, 1986. 
31 Propp, 1999: 278. 
32 K dělení pohádek srov. Propp, 1999: 15-19. 
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Pohádky o zvířatech představují historicky ustavenou, ucelenou skupinu. 33 Ve zvířecí 

pohádce jsou hlavními hrdiny zvířata. Určité etnické skupiny nazývají pohádkou prakticky 

výhradně příběhy o zvířatech. 34 I když jde o postavy zvířat, jedná se o antropomorfní bytosti. 

Jednají jako lidé, často ztělesňují abstraktní lidské vlastnosti. Mohou tedy působit mravoučně, 

což je sbližuje s bajkou. Ta však náleží k útvarům umělé literatury. 35 Zvířecí pohádky zahrnují 

pohádky etiologické, které dále můžeme rozdělit na pohádky o vzniku a původu jednotlivých 

zvířat a pohádky, které vysvětlují charakteristické znaky zvířat. Podle F. Harkorta pohádky 

s těmito motivy (nazývá je "Wie- und Warumgeschichte") pocházejí z tzv. věku otázek 

národů (Fragealter). Stejně jako si děti v určitém raném věku chtějí všechno vysvětlit, i národy 

prošly tímto údobím. 36 

Další skupinu tvoří pohádky o šibalských kouscích mazaných zvířat. V těch slabší ale 

chytřejší zvířata vítězí nad zdánlivě silnějšími zvířecími soupeři. Tyto pohádky jsou úzce 

spjaty s loveckým způsobem života a kulty s ním spojenými. Promítají se do nich četné 

totemické mýty, zvláště mytologické anekdoty o zvířecích šibalech. Příhody o kouscích 

mazané lišky si vyprávěly ženy a děti loveckých národů v době, kdy mužové byli na lovu.37 

Úspěch slabého, jeho vítězství nad silnějším ve vyprávění měl napomáhat k dosažení úspěchu 

ve skutečnosti a má očividně velmi staré kořeny. 38 Zvířecí pohádky patří k nejstarší a 

33 Propp, 1999: 307. 
34 Thompson, 1946: 9. 
35 Mravní ponaučení v závěru příběhu je základním poznávacím mamením bajky. 
36 Harkort, 1967: 87-99. 
37 Propp upozorňuje, že na této úrovni nejsou ještě pohádky o zvířatech skutečnými pohádkami: stávají se jimi 
teprve, když se vytratí víra v jejich zaklínací význam (Propp, 1999: 285). 
38 Na představu rozšířenou v loveckých kulturách o zvířeti jako ochranném duchu a alter egu a s tím související 
možnost snadno a často zaměňovat lidskou a zvířecí podobu upozorňuje Fellner: "Základ pro vmik těchto 
představ byl dán skutečným přestrojováním se za zvířata a imitací lovených zvířat při lovu. Toto lovecké 
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nejzákladnější vrstvě slovesnosti. 

V kouzelné pohádce zvířata často plní jen vedlejší úlohu. Krajina kouzelné pohádky je 

obydlena nejrůznějšími tvory. Vystupují v ní lidé, zvířata a nadpřirozené bytosti. Pro 

kouzelnou pohádku je charakteristická přítomnost magických prvků. Pro postavy a příběh je 

nadpřirozené přirozeným, přestože se s ním nesetkávají každý den. Propp ve své studii 

Morfologie pohádky přichází s tezí, že všechny kouzelné pohádky se vyznačují zcela osobitou 

výstavbou, jež je pro všechny kouzelné pohádky jednotná. To dokládá podrobným rozborem 

struktury pohádkového syžetu. Základním stavebním prvkem je dle Proppa funkce jednajících 

osob, tj. akce jednajících osob vymezená z hlediska jejího významu pro rozvíjení děje. Počet 

funkcí je omezený a jejich posloupnost je vždy totožná. 39 Velmi zjednodušeně řečeno, 

typickou dějovou linku tvoří cesta, na níž je hrdina podrobován nejrůznějším zkouškám a 

nucen často za asistence (vděčných) pomocníků překonávat překážky a úskalí. Nakonec vždy 

dobro vítězí nad zlem. 

Zvířata v kouzelné pohádce jsou nejen obdařena lidskými vlastnostmi, jako je dar řeči, 

nýbrž častou vládnou i neobyčejnou moudrostí a nadpřirozenými schopnostmi. Jsou schopna 

vidět, co lidské oči nevidí, znají mnohá kouzla a tajemství, tajné cesty, skryté poklady. Umí 

předpovídat budoucnost i plnit přání. V kouzelné pohádce se zvířaty nejčastěji setkáváme jako 

s pomocníky hlavního hrdiny příběhu (jako dárci předmětů zajištující štěstí či zneškodňující 

protivníka), jemuž se odvděčují za jeho dobrotu. Mohou však vystupovat i v roli škůdce nebo 

maskování bylo rozšířené ve všech loveckých skupinách a setkáváme se s ním až do současné doby. Právě 
skutečnost, že se člověk převlékl, a tedy změnil ve zvíře, vedla k představě, že i zvíře se může stejným 
způsobem proměňovat v člověka. A tak se zvířecí podoba stává jen vnějším obalem, pod nímž je nakonec stále 
ukryt jenom člověk." (Fel\ner, 1978: 91). 
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být vlastním hrdinou celé pohádky. Univerzálně rozšířené jsou syžety kouzelných pohádek o 

sňatku se zázračnou bytostí, jež na chvíli odloží svůj zvířecí zevnějšek. Zázračná žena (v 

pozdějších variantách muž)40 přináší svému vyvolenému štěstí, opouští jej však po porušení 

manželských zákazů či z jiných důvodů. Hrdina pak hledá svůj protějšek v její zemi a musí 

tam podstoupit řadu svatebních zkoušek. 41 Podobné syžety charakterizují některé reliktně 

totemické mýty o původu rodů a kmenů, vyprávění o putování šamanů a kouzelníků za duší 

zemřelého nebo nemocného. Cesta plná překážek a překonání zlých sil pak připomíná 

iniciační obřady.42 V kouzelných pohádkách jsou světy zvířat a lidí velmi blízko. Na celém 

světě existují pohádky, ve kterých lze jen stěží rozlišit, jestli postava je ve skutečnosti 

člověkem nebo zvířetem. Jsou to zvířata i lidé zároveň a není v tom žádný rozpor.43 

Otázka vzniku a původu pohádek zůstává nedořešena. Pohádky se vyprávějí všude na 

světě, od dob svého vzniku zcestovaly mnoho zemí a stali se nedílnou součástí mnoha 

jednotlivých kultur, a tak je dnes nemožné určit, které pohádky jsou původní a které cizího 

původu. Společný zdroj pohádek však nemusí být jen geografický, může být i povahy 

psychologické. Svou roli jistě sehrála skutečnost, že každý člověk prožívá v podstatě stejné 

touhy obavy a radosti. 

39 Propp, 1999:27,31-73. 
40 Původně šlo o ženu, později se však v roli zázračné bytosti objevuje i muž. Meletinskij, 1989: 270. 
41 srov. Aame-Thompson, 1961: hrdina je podroben zkouškám AT 400, 425, návštěvy jiných světů, kvůli 
osvobození zajatkyň A T 301 aj. 
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11.3. Stavba pohádky 

Pohádky jsou vystavěny z jednotlivých motivů. Tyto motivy jsou neobyčejně stálé a mění se 

jen málo nebo se nemění vůbec. Jejich spojování je ale víceméně labilní. Typickou vlastností 

pohádky je, že část jedné pohádky může být přenesena bez jakékoli změny do pohádky jiné. 

Do známého již existujícího příběhu mohou být vneseny zcela cizí motivy, které se objevují 

v jiných pohádkách v jiných souvislostech. V tom se projevuje vnitřní život pohádky. 

Tak se může jedna skupina motivů zdokonalit v samostatný pohádkový typ nebo dokonce 

vytvoří typ zcela nový. Šíření jednotlivých motivů pohádek a vytváření nových místních 

kompozičních typů se zdá být základní vlastností pohádek. Invence nových témat je ovšem 

všeobecně velmi ojedinělá a kde se tak stalo, tam zpravidla nové typy vycházely pouze z těch 

t ' h 44 s aryc . 

Při vzniku pohádek hraje rovněž důležitou úlohu substituce elementů. Nejčastěji jsou to 

tvůrčí záměny, pramenící jednoduše z vypravěčovy fantazie. Svou roli také sehrávají 

objektivní faktory jakými jsou např. geografické a společenské okolnosti - takové záměny 

hrají větší roli spíš v pohádkách o zvířatech než v pohádkách kouzelných (substituce medvěda 

vlkem, jednoho ptáka druhým atd.). Jsou ale možné i v kouzelné pohádce. Např. v úloze tvora, 

který hrdinu přenáší vzduchem, se může objevit jak orel, tak sokol, havran, husy apod.45 

Velkou rozmanitostí postav a na druhé straně relativně omezeným počtem funkcí Propp 

42 M.Eliade, 1996: 177,325 aj. 
43 Srov.Thompson, 1946: 217,245. 
44 Boas, 1982: 398. 
45 Propp, 1999: 143. 
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vysvětluje dvojí vlastnost pohádky: její překvapivou mnohotvárnost, pestrost a barvitost a na 

druhé straně její neméně překvapivou jednotvárnost a opakovatelnost."46 

II.4. Stručná historie zkoumání pohádek 

Pohádka dlouhou dobu zůstávala stranou odborného zájmu. Soustavná literární a vědecká 

pozornost začala být lidové slovesnosti, respektive celé lidové kultuře věnována až počátkem 

druhé poloviny 18. století. Po dlouhá desetiletí se folkloristické teorie konstituovaly především 

na poli bádání nad pohádkami a lidovými písněmi. Pohádka je zkoumána komparatistickou 

metodou, zejména ve folkloristice, literární vědě a psychologii. Srovnávací folkloristika 

studuje původ a vznik pohádek (teorie mytologická, antropologická, migrační a historicko-

geografická).47 

Myslitelé 18. století jako J.G. Herder a další připravili půdu pro slavné bratry Jacoba a 

Wilhelma Grimmovi. Bratři Grimmovi sbírali pohádky především z ústního podání a poprvé 

je vydali v letech 1812-1815 pod názvem Kinder- und Hausmiirchen. Pod jejich vlivem se 

rozvinula romantická teorie mytologická, která interpretovala pohádky jako dědictví dávné 

předkřesťanské víry a hledala v nich zbytky prastarých, jinak nedochovaných národních nebo 

kmenových mýtů. V duchu mytologické teorie sbírali a upravovali pohádky také Karel 

Jaromír Erben, Alexandr Nikolajevič Afanasjev, Vuk Stefanovič Karadžič aj. 

46 Propp, 1999:27. 
47 Čeňková, 2006: 108- 109. 
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Podle další teorie tzv. školy antropologické lidová pohádka čerpala dějové osnovy a 

základní představy o postavách a situacích z primitivních náboženských rituálů a 

animistických kultů. Podněty pro tuto teorii vzniku pohádek nalézáme ve studiích primitivních 

národů (Edward B. Taylor, James Frazer, Bronislaw Malinowski.). 

Vědci ohromení velkým množstvím opakujících se motivů v pohádkách začínají 

v polovině devatenáctého století zjišťovat, na kterém místě pohádka vznikla nejdříve a kam 

posléze putovala. Vzniká teorie migrační, která hovoří o tom, že pohádky se stěhují od národa 

k národu a každé nové prostředí je specificky utváří. Theodor Benfey se pokusil dokázat, že 

všechny pohádky mají původ v Indii. Další srovnávací výzkumy tuto jednostrannou koncepci 

poopravily a ukázaly i na jiné zdroje vypravěčské tradice. Migrační teorie našla následovníky 

v mnoha zemích, u nás k nim patřili J. Polívka, V. Tille, J. Horák.48 

Na migrační teorii od přelomu 19. a 20. století navazovala teorie historicko-geografická. 

Bylo vytvořeno etnografické centrum, tzv. finská škola, jejímiž prvními zástupci byli Kaarle 

Krohn a Antti Aarne. Ti souhlasně tvrdili, že nelze objevit jedinou zemi, kde pohádky vznikly. 

Rovněž předpokládali, že rozličná vyprávění pocházejí z různých zemí. Představitelé této 

školy shromaždují a srovnávají varianty jednotlivých syžetů podle toho, jak jsou ve světě 

rozšířeny. Materiál se uskupuje geo-etnograficky podle známého, předem vypracovaného 

systému a pak se formulují závěry o základní výstavbě, rozšíření a původu jednotlivých 

syžetů. Aarne dal syžetům název typy a každý typ číselně označi1.49 V tomto katalogu jsou 

rozděleny syžety pohádek do tří základních skupin: 1. pohádky o zvířatech, 2. vlastní pohádky 

48 Slovník literární teorie, 1984: 115-116. 
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a 3. anekdoty. Finská škola poskytla užitečnou sbírku pohádkových syžetů, která se stala 

praktickou příručkou pro mnoho dalších výzkumníků. Aarneho hlavní dílo Verzeichnis der 

Miirchentypen (Soupis pohádkových typů) vydané roku 1911 vyšlo anglicky jako Types of 

Folk- Ta les (Helsinky, 1961 ). Tohoto soupisu se užívá v mezinárodním měřítku a k němu se 

vztahují soupisy národní. Čínské pohádky do Aarnského systému převedl v roce 1978 v USA 

žijící Číňan, Ding Naidong. V souvislosti s touto školou nelze opomenout obecně uznávané 

šestisvazkové dílo Stitha Thompsona Mot~f1ndex- of Folk Literature, které navazuje na soupis 

typů. 

Vedle vědců sbírajících paralely vznikly i jiné školy, jednou z nich je tzv. literární škola. 

Zkoumá rozdíly mezi rozličnými druhy vyprávění (mýtus, pověst, pohádka ad.) z ryze 

literárního a formálního hlediska. Badatelé začali typickou metodou literární školy srovnávat 

hrdinu pověsti s typem hrdiny v klasické pohádce. 50 

Pohádkové varianty a jejich srovnávání jsou rovněž inspirativní pro psychoanalytické a 

archetypální analýzy lidské psychiky. Již v 19.století se někteří vědci pokoušejí najít spojení 

mezi opakujícími se typickými sny a folklorními motivy, archetypem a pohádkou. Později se 

tímto tématem zabývá hlubinná psychologická literatura. (Bruno Bette1heim, Car1 Gustav 

Jung, Marie-Louise von Franz.) 

V bádání o pohádkách a jejich formální výstavbě je svými závěry stále aktuální Morfologie 

pohádky ruského badatele Vladimíra Jakovleviče Proppa z roku 1928. Na základě 

morfologické analýzy více než stovky syžetů ruských pohádek a studia dalšího mezinárodního 

49 Pohádkové syžety spolu ovšem souvisí tak těsně, že je často obtížné přiřadit pohádku k jedinému typu, tudíž se 
jedna a táž pohádka objevuje v soupisu hned pod několika čísly. 
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pohádkového materiálu dospěl Propp k závěru, že základními prvky kouzelných pohádek 

nejsou motivy, nýbrž strukturní jednotky, které tvoří jádro motivů. Tyto prvky, které Propp 

nazval funkcemi (pod pojmem funkce rozumí akci jednající osoby, vymezenou z hlediska 

jejího významu pro rozvíjení děje), se stále opakují a představují společného jmenovatele 

motivů, jimiž se jinak od sebe pohádky liší. V syžetech kouzelných pohádek se vyskytuje 

ustálený počet jednatřiceti funkcí, které jsou spjaty s účinkujícími postavami (tzv.funkce 

jednajících osob). Na tomto základě zformuloval Propp definici kouzelné pohádky a vytvořil 

jeden model její struktury. 

50Srov.Luthi, 1986. 
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III. Cínská lidová pohádka 

III. I. Kořeny čínské lidové pohádky a vlivy jiných kultur 

Z 843 typů a podtypů pohádek uvedených v Dingově katalogu čínských pohádek. A Type 

Index of Chincsc Folktalcs pouze 268 označených syžetů důsledně neodpovídá typům 

indoevropským. Většina z nich se navíc příliš od původních západních předobrazů neliší, jiné 

mají příbuzné ve Vietnamu a dalších blízkých zemích. 51 

Původní nesmírně stará témata a motivy, z nichž mnohé nalézáme ve starověké literatuře 

a o kterých můžeme s jistotou tvrdit, že jsou čínského původu, si udržují stabilní okruh 

rozšíření již tisíce let a mísí se s motivy importovanými. 

Badatelé se shodují na tom, že podstatná část mezinárodně spřízněných pohádkových typů 

je s největší pravděpodobností indického původu.52 Indické pohádky se do Číny dostaly přes 

Turkestán současně se šířením buddhismu v prvním století po Kristu. Pokud lze mezinárodně 

rozšířený motiv vyskytující se v čínské pohádce vystopovat až do šestého století, je velmi 

pravděpodobné, že pochází právě z Indie a lze jej většinou doložit čínskými překlady 

indických buddhistických textů.53 

Přítomnost tolika mezinárodních pohádkových typů v Číně však nemůže být připisována 

pouze příchodu buddhismu a ne všechny tyto typy přišly do Číny nutně přímo z Indie. Některé 

51 Ting, 1978: 17. 
52 Eberhard, 1937:8. 
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z Indie zřejmě putovali jinam, smísily se z jinými pohádkami a teprve v takto modifikovaných 

podobách si našly svou cestu do Číny. 

Eberhard ve své studii upozorňuje na skupinu příběhů, které se v Číně neobjevují dříve 

než v jedenáctém století a které svůj výskyt omezují na jižní a jihovýchodní pobřežní 

provincie, tzn. musely se do Číny dostat po moři, nikoli přes Turkestán. Tyto velmi 

pravděpodobně přišly do Číny až někdy v patnáctém století; určitě ne po sedmnáctém století, 

jelikož obchodní námořní styky mezi Blízkým východem a Čínou existovaly za vlády 

mingského císaře Y ong Le * 5F: , ale byly brzy přerušeny a po příchodu evropských 

obchodníků do Číny už nebyly nikdy obnoveny. Srovnáním bylo dokázáno, že všechny tyto 

pohádky do Číny přišly z Blízkého východu. 54 

Dosud jsme hovořili o významu proudu ze západu, indoevropské pohádkové tradici a její 

cestě do Číny. Další neopomenutelnou skutečností je příbuzenství čínských pohádek 

s japonskými, korejskými a jihoasijskými pohádkami. Sledování vzájemných vlivů těchto 

kulturních oblastí (tzv. tichomořské tradice) je pro studium čínské pohádky neméně důležité.55 

Významnou roli prostředníků mezi nečínskou a domácí hanskou pohádkovou tradicí, 

trvale udržujících nepřetržitou vzájemnou výměnu pohádkových látek, mají menšinové 

národnosti žijící na území Číny. Soužití různých etnik čínské kulturní oblasti se vyvíjelo celá 

staletí. Situace vytvořená tímto složitým historickým procesem vedla k tomu, že obyvatelstvo 

Číny dnes představuje velmi pestrou mozaiku s ohledem na jeho antropologickou 

53 Eberhard, 1970a. 
54 Tamtéž. 
55 Srov. Eberhard, 1937; Ting, 1978. 
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charakteristiku, etnické složení, sociální strukturu a jazykové, kulturní, náboženské a jiné 

zvláštnosti. Nepochybně docházelo k vzájemnému přejímání řady zvyků, praktik a idejí a to se 

odrazilo i na lidové slovesné tvorbě. 56 

Zkrátka zeměpisná poloha a historické okolnosti spolu s dalšími podmínkami přispívaly 

k pronikání kulturních vlivů, jejichž směr a intenzita se během staletí proměňoval~,Obchodní 

a kulturní styky mezi Čínou a sousedními zeměmi, osídlení západní Číny národy mluvícími 

altajskými jazyky, velké evropské kolonie v pobřežních provinciích, expanze císařství 

v dobách jeho rozkvětu, vlny nájezdů nečínských etnik ze západu - všechny tyto faktory 

spoluutvářely podobu čínské pohádky. 

II/.2. Hlavní ry"y a .\pecifika čínské pohádky 

Nejtěžší otázkou při studiu čínských lidových pohádek je určení jejich národních zvláštností. 

Řešení této náročné problematiky je do značné míry závislé na předběžných srovnávacích 

studiích, jichž je však velmi málo. Z tohoto důvodu se můžeme jen pokusit o shrnutí některých 

poznatků a o dílčí zobecnění. 

Jakjiž bylo řečeno, základní složkou čínského pohádkového bohatství jsou mezinárodní 

látky, které existují ve větších či menších obměnách také na jiných etnických územích. Proces 

stěhování pohádek přitom nelze chápat jen jako pasivní přejímání podání jednoho národa 

národem druhým. Čínský materiál ukazuje, že lidé přebírali jednotlivé syžety a motivy 

tvůrčím způsobem a obohacovali je o nové momenty, charakterizující jejich vkus, sociální 

56 Srov.Mackerras, 1995. 
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postavení, způsob života, psychické založení, jazyk, náboženské představy atd., které vedly ke 

vzniku dalších verzí, často dosti odlišných od původního textu. Většina čínských pohádkových 

typů tak zachovává stejný základní děj a stejnou myšlenku jako je tomu v jejich západních 

verzích. Nicméně liší se ve zřejmých jednotlivých detailech jako například ve vykonavateli 

děje (pomáhajícím božstvem je nezřídka dračí král, lev ustupuje tygrovi apod.), které 

vycházejí z odlišného kulturního prostředí. 

Čínská společnost je tradičně agrární a tento její rys se významně projevuje i v lidové 

slovesnosti. Typickým znakem čínské pohádky je, že se její děj odehrává vždy ve známém, 

tedy snadno uvěřitelném prostředí, a sice na čínské vesnici. Zasazení pohádek na venkov je 

běžné v pohádkách mnoha jiných národů, v Číně ovšem nabývá téměř na výlučnosti. Prince 

z evropských pohádek nahrazují chudí venkovští chasníci, nesetkáme se ani s okázalými 

popisy dvorského života a vladařských sídel, blyštivá nádhera probleskne snad pouze při 

letmém pohledu do 'dračího pláce.' Nejdůležitější roli v čínských pohádkách hrají rolník, 

sběrač dřeva a rybář. Narozdíl od obdělávání polí a chovu dobytka, se zde lov zvěře vyskytuje 

jen málo. Lesy a hory jsou tradičně považovány za nebezpečná místa, kde žije divoká zvěř a 

přebývají duchové. 

Čínským specifikem jsou náměty, v nichž vystupují státní úředníci, tj. příslušníci úzké 

vrstvy vzdělanecké elity Uinak také literáti nebo mandaríni), resp. postavy pokoušející své 

štěstí u císařských státních zkoušek. 

Čínské teritorium bylo v průběhu dějin ovlivňováno různými náboženskými představami 

a myšlenkovými proudy. Patřily k nim animistické a šamanistické náboženské představy a 

motivy spjaté s prastarým kultem, mezi nimiž ústřední místo zaujímaly zvířecí kulty a s nimi 
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spojené mýty a legendy. Později do čínské lidové pohádky pronikají prvky taoismu a 

buddhismu (stěhováni duši, znovuzrozeni, fantastično). Proměna mnohých motivů reflektuje 

historický vývoj náboženských představ. Příkladem může být proměna ústřední postavy 

v příbězích o nadpřirozených sňatcích: totemické zvíře je postupně nahrazováno člověkem ve 

zvířecí podobě či duši zemřelého. Konfucianismus v pohádkách prosvítá především v pojetí 

rodiny. Bývá zde zdůrazňována synovská oddanost vůči rodičům, respektive hierarchizované 

vztahy ve společnosti s jasně danými pravidly chování. 

Je nutno též konstatovat, že Čína není a nikdy nebyla homogenní kulturně-etnickou 

jednotkou a v průběhu dějin došlo k vymezení některých přirozených kulturních zón. 57 

Zjednodušeně tyto oblasti můžeme rozdělit do dvou skupin- severní a jižní. 

Prostor staré jižní kultury se kryje s prostorem pěstování rýže. Jižní kultuře lze s nemalou 

pravděpodobností připsat původ pohádek o vzniku rýže (nejčastěji zásluhou psa po potopě) a 

rovněž pohádek o hovězím dobytku, neboť dobytek je typickým domácím zvířetem pro tuto 

kulturu. Severní kultuře se přičítá například původ příběhů o liškách. 58 Určitou kulturní a 

etnickou svébytnost je třeba připsat východním částem dnešních provincií Gansu a Qinghai a 

to nejen proto, že se tudy do Číny dostal kůň- typické obětní zvíře nomádského severu. 59 

S existencí mnoha kulturních zón souvisí v čínských pohádkách časté záměny jednajících 

osob. Události, které se vyprávěly o jednom božstvu, se na jiném místě vyprávějí přesně se 

stejnými detaily o jiném božstvu. Na severu existovaly skupiny příběhů o liškách, syžetem 

57 
Badatelé shodně podtrhují komplexnost kultury a náboženství staré Číny. Jazyk kultura ani náboženství 

zpočá~ku netvořil~ jednotné systémy. Wolfr~m Eberhard upozornil na přínos ok;ajových' etnických prvků 
~~aJskych, tunguskych, turecko-mongolských, tibetských) k čínské syntéze. (Eberhard, 1943). 

Eberhard, 1937: 373. 
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podobné příběhům o lesních skřítcích, které jsou známy z jihu apod. U některých motivů je 

jejich rozšíření podmíněno čistě zeměpisně (klimaticky). Je pochopitelné, že pohádky o 

opicích se vyprávějí především na jihu, kde opice žijí apod.60 

Ve stavbě pohádek docházelo v průběhu staletí k nejrůznějším proměnám, spočívajícím 

často v kontaminaci; jeden motiv byl v daném syžetu nahrazen jiným. Uvedený způsob 

proměny byl mnohdy podmíněn strukturou textu, jindy byl závislý na zapomínání nebo 

záměrné obměně jednotlivých částí či motivů pohádky samotným vypravěčem. Vypravěč 

mohl způsobem svého vyprávění dodat pohádce národní kolorit. Ten se projevoval v mnoha 

formách: protkáváním děje epizodami z čínských dějin, uváděním detailů z tradičního života 

čínského lidu, zdůrazňováním zvláštností země, charakteristikou postav apod. Syžetová 

improvizace, k níž v čínských pohádkách dochází častěji než v evropské pohádkové tradici, 

vedla k tomu, že v čínském prozaickém folkloru převažují pohádkové typy smíšené. Typová 

nevyhraněnost a proměnlivost zejména na začátku a na konci vyprávění, kde vypravěč 

s oblibou připojuje další a další motivy, připomíná pohádky indické. Struktura čínské pohádky 

je však přece jenom sevřenějši. 61 

Čínské pohádce je vlastní smělá fantazie, nikoli ve smyslu výskytu kouzelných jevů, ale 

především odvážným vrstvením jedné zápletky za druhou a někdy až bizarním proplétáním 

jednotlivých motivů a jejich svévolným spojováním. Dlužno podotknout, že Číňané si libují 

v zemitých a někdy až hororových prvcích. Ani míře naturalističnosti se v čínských pohádkách 

59 Fellner, 1975: 179. 
60 Eberhard, 1937: 373. 
61 Ting, 1978:18. 
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meze nekladou. Poměrně výrazným rysem je také velký důraz na detail. I neuvěřitelné příhody 

jsou vyprávěny velmi podrobně a se zcela přesným a konkrétním popisem. 

Zatímco hrdina evropských lidových pohádek bývá anonymní nebo uváděn velmi 

obecným jménem, čínský vypravěč rád uvádí plné jméno hrdiny. Toto jméno je nezřídka 

všeobecně známé. Vypravěči lidových pohádek uvádějí i konkrétní místo a čas děje. Snad je 

inspirují profesionální vypravěči, kteří vždy uvádějí zcela přesné zasazení příběhu a údaje o 

jeho hrdinovi. 

Vzhledem ke konkretizaci hrdiny a časoprostorových souřadnic se stírá rozdíl mezi 

pohádkou a místní pověstí. Ding se však domnívá, že většinu čínských lidových ústně 

tradovaných pohádek lze od legend a pověstí oddělit. Podle něj se neliší jen povahou a 

náladou - charakterizuje je především odlišná kulturní a sociální funkce. Příběhy vycházející 

z historických událostí, objasňující prvky náboženského učení či příběhy založené na 

pověrách, kterým lidé věřili (respektive dodnes věří), z pohádek vyděluje a považuje je za 

legendy. Zdůrazňuje, že základní vlastností pohádky je všeobecně vnímaná fiktivnost. 62 

Odlišný názor prezentuje Thompson. Podotýká, že vnímání pohádky v Číně se liší od toho 

evropského. V Evropě jsou pohádky čistou fikcí, naopak v Číně se v ně často věří. 63 Je 

oprávněné domnívat se, že tento rozpor tkví v značné problematičnosti samotné definice 

pohádky a stanovení hranic mezí ní a ostatními žánry. 

62 Ting, 1979: ll. 
63 Thompson, 1946. 
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IIL3. Literatura a pohádky 

Přestože ústní podání zaujímá v předávání lidových příběhů stěžejní místo, platí to, co 

zaznamenal Václav Tille, totiž že vyprávění, která označujeme jako pohádky či pověsti, 

nejsou jen ústně dochovaným posvátným odkazem našich předků. Ústní a psané formy často 

koexistují a vzájemně se ovlivňují.64 Tak je tomu i s čínskou pohádkou. V Číně existuje velmi 

starobylá vrstva lidového vyprávění a mnohé z ní se stalo integrální součástí čínského 

písemnictví. 

Čínská literatura obsahuje při svém obrovském rozsahu nejen popisy chování, zvyků, 

obřadů atd., ale i velké množství fragmentů dávných vyprávění, které dodnes mezi lidmi kolují 

ve své původní verzi, zjiných se stala obecně známá přísloví a pořekadla. Na pohádkové 

motivy lze narazit i v čínské literatuře a to v románech, divadelních hrách, ve vypravěčských 

manuálech, sbírkách naučných příběhů, ale i v místních i oficiálních kronikách, cestopisech, 

sbírkách anekdot i filozofických spisech. A tak tatáž látka nabývá během doby na různých 

místech rozmanitých tvarů a velmi různé hodnoty a je velmi těžké určit stáří jednotlivých 

motivů. Jakmile jednou ústní podoba vyprávění pronikne do lidové literatury, literární verze 

zpětně ovlivňuje její ústní podobu. A přestože přesně neznáme, do jaké míry působila 

v procesu utváření pohádkových typů jak je známe dnes ústní tradice a jakou úlohu sehrála 

literatura, vliv literatury nelze podceňovat. 

64 Tille, 1967:8-9. 
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/11.4. Termín pohádka 

Přesný termín pro pohádku a pověst, podobně jako jinde na světě, v Číně neexistuje. 

Lidová vyprávění se v čínštině označují různě65 a rozlišení mezi používanými výrazy není 

jasné a důsledné. Pohádky bývají často nazývány dosti obecným pojmem gushi 1i~C$.66 Gushi 

doslovně znamená 'staré události.' Tento výraz se používá též ve formě minjian gushi ~113]1& 

:$, ve významu 'lidové příběhy,' resp. 'události šířené mezi lidmi.' 

Pohádky přitom nejsou odděleny od některých jiných druhů lidové slovesnosti a tak do 

tohoto žánru spadají různé anekdoty a frašky stejně jako lidové dějiny. V posledních 

desetiletích se k nim přidaly ústně tradované vzpomínky na revoluční boje a dokonce 

anekdoty o politických vůdcích současnosti, které jsou označovány jako nové lidové dějiny. 

Označení pro pohádku a pověst čínští folkloristé používají víceméně nahodile a bez jasného 

rozlišení jednoho od druhého. Do angličtiny se minjian chuanshuo ~ 113l .ffl i.,St obyčejně 

překládá jako ,folk legend' a minjian gushi jako ,folktale.' Hranice mezi těmito dvěma 

termíny je ovšem velmi neostrá. 

Jiným výrazem pro pohádku je termín tonghua Il!, který byl převzat patrně v prvním 

desetiletí dvacátého století z japonštiny (japonsky dowa znamená 'vyprávění pro děti'). Toto 

označení bylo zvlášť oblíbené mezi čínskými folkloristy dvacátých let minulého století, kteří 

65 Zcela nemístná a chybná jsou pro čínskou pohádku označení, která uvádějí Bolte a Polívka (BP, IV 2). 
66 Slovník Cihai definuje gushi jako ,,literární druh, jenž zobrazuje událost jako celek a klade důraz na živost a 

plynulost příběhu, a je obecně vzato vhodnější pro ústní vypravování. podání."( Cihai '§$1iij, 1979: 3359). 
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zdůrazňovali těsné sepětí pohádky a dětské duše. Výraz tonghua se někdy rovněž objevuje 

s předsunutým minjian.67 Používá se také pojem tonghua gushi !ii.!i!&$, neboli 'pohádkový 

příběh.' Umělé pohádky se někdy nazývají yishude tonghua z#á9j!i!. Vedle spisovných 

slov gushi nebo tonghua existují pro pohádku ještě různá lidová či dialektická označení. 68 

Slovo gushi je i součástí slovního spojení dongwu gushi ~~i&$ (pohádka o zvířatech). 

67 Většina čínských folkloristů ve dvacátých letech minulého století převzala Zhou Zuorenem navržené rozdělení 

pohádek do dvou kategorií: na lidovou pohádku minjian tonghua l~JBJli.i! a umělou (literární) pohádku wenxue 

tonghua. :>t~li.l!. Lidové pohádky byly považovány za nadřazené literárním, umělým. Hranice mezi lidovou a 

umělou pohádkou jsou však dosti nejasné a ztěží přesně určitelné. 
68 V severní Číně se setkáváme s výrazem xiaohuar ~i! )L, což spisovně znamená komické vyprávění, vtip. 

Vypravěč pohádek se nazývá xiaohuarlouz, vtipálek, taškář. Podle Zhao Jingshena spojení ~ il ~ 
bailongmenzhcn v Sichuanu znamená vyprávět pohádky. (Ting, 1978:8). 
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IV. Některé zvířecí motivy v čínských lidových pohádkách 

V této kapitole se budeme zabývat některými zvířecími motivy, které se vyskytují v čínských 

lidových pohádkách. Pro snadnější orientaci tyto pohádky dělím do několika skupin/ okruhů 

motivů: 

1. Charakteristické znaky zvířat 

2. Šibalské kousky mazaných zvířat 

3. Sňatky zvířat a člověka 

4. Vděčná zvířata a zvířecí pomocníci 

Okruhy vycházejí z Thompsonova Motif-Indexu. 69 První skupinu motivů Thompson 

zahrnuje do skupiny motivů mytologických. Do naší práce byly tyto pohádky zařazeny proto, 

že jednajícími postavami jsou v nich zvířata mající charakteristické vlastnosti hrdinů-zvířat, 

vystupujících ve zvířecích pohádkách. 70 Důvodem pro jejich zařazení do této práce byl i 

jejich častý výskyt v čínských lidových pohádkách. Druhá skupina motivů obsahuje motivy 

zvířecích pohádek u Thompsona přítomné ve dvou samostatných oddílech 71 
• Další dva 

uvedené okruhy motivů označuje Thompson přímo jako motivy zvířecí. V prvních dvou 

okruzích jsou hrdiny pouze zvířata. Hrdiny v pohádkách náležejícím ke skupinám tři a čtyři 

vystupují zvířata i lidé. Pokud se v souvislosti s motivy z námi vymezených skupin objeví i 

69 Thompson, 1932. 
70 Srov. Propp, 1999. 
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některé další zvířecí motivy, jsou uvedeny v komentáři k pohádce. 

Ke každému okruhu motivů je přiřazeno několik pohádek, v nichž jsou příslušné motivy 

obsaženy. Za názvem pohádky v českém překladu následuje stručný děj pohádky, její původní 

titul v čínštině a zdroj, z něhož byla pohádka převzata. V komentářích kjednotlivým 

pohádkám se věnuji úloze zvířete v příběhu a snažím se upozornit na případná čínská 

specifika či zvláštnosti daného motivu. Uvádím též odkazy na mezinárodní i národní katalogy 

na další některé vědecké příručky a sbírky pohádek, čímž se snažím podtrhnout fakt 

spřízněnosti čínských pohádek s pohádkami jinde na světě. 

Mimo Thompsonův soupis motivů jsou důležitou součástí poznámek odkazy na tyto 

příručky: Mezinárodní katalog pohádkových syžetů A. Aame- S. Thornpson, The Types of 

Folk-Tale. (AT), soupis čínských pohádkových typů Ting Nai-tong, A Type Index ofChinese 

Folktales (Ting), komentář k německé sbírce bratří Grirnrnů (J. Bolte-G. Polívka, 

Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmarchen der Bruder Grimm I- V; BP) a katalog 

japonských syžetů a motivů lidové literatury Hiroko Ikeda, Type and Motive Index of 

Japanese Folk-Literature (lkeda) 72
. 

71 Thompson, 1932:25-26, oddíly J. a K. (Chytráci a hlupáci a Lsti). 
72 V závorce je vždy uvedena zkratka, kterou jsou jednotlivé knihy dále označovány. 
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IV.l. Charakteristické znaky zvířat 

Mnoho čínských pohádek objasňuje výrazné rysy chování či vzhledu některých zvířat. 

Charakteristické znaky zvířat ve zde uvedených pohádkách vznikly převážně jako důsledek 

jejich jednání a jsou výsledkem činnosti obvykle dvou zvířat, z nichž jedno klame a podvádí, 

dopustí se omylu nebo nejedná podle úmluvy. Jejich charakteristický vzhled může být 

přivozen různými způsoby: neopatrností, rozčílením, hloupostí atd. Zvířata svou podobu 

zpravidla získají za trest. Všechna zvířata z těchto pohádek se v Číně běžně vyskytují. 

Nejvíce pohádek se zabývá vzhledem zajíce. O zvláštnostech zaječího těla se vyprávějí 

mnohé etiologické pohádky všude na světě. Nejčastěji se věnují zaječím pyskům a většinou 

jsou zajedno v tom, že si zajíc tento svůj nápadný znak přivodil smíchem (Thompson 

A2211.2). Avšak také dlouhé uši (Thompson A2325.1), hluboko umístěné oči (Thompson 

A2332.4.1 ), dlouhé zadní běhy (Thompson A2371.2.11) a krátký ocas (Thompson A 2378.4.1) 

podnítily fantazii a daly vzniknout mnoha příběhům. 

Jak přišel zajíc ke svým natrženým pyskům, dlouhým uším a červeným očím vypráví 

pohádka: 

Zajíc 

Hlavní hrdina pohádky, zajíc, si připadal velmi chytrý a neustále jen vymýšlel, jak by druhé 

podvedl. Jednou viděl několik kuřátek, jak zobou sojové klíčky. Řekl jim, že se k nim blíží 

kuna a kuřátka v panické hrůze odběhla pryč. Pak si bezostyšně pochutnával na jejich klíčcích. 

To, jak lehce se mu podařilo kuřátka napálit a jak snadno k pochoutce přišel ho tak 
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rozradostnilo, že si svým divokým smíchem natrhl pysky. 

Pak dostal zajíc zálusk na trávu, na níž se pásl starý buvol. A tak si řekl, že převeze buvola. 

Namluvil mu, že se blíží tygr. Čekal, že se buvol zalekne a uteče. Buvola sice znepokojil, ale 

k útěku jej nepřiměl: než se buvol odběhl skrýt, stačil spást všechnu trávu. Zajíci nic nezbylo a 

z rozčilení si vytahal uši a rozškrábal oči do ruda. 

Poté, co zajíc nepochodil u starého buvola, zkusil oklamat kozu. Ani tentokrát mu však lest 

nevyšla. Koza zrovna chroupala hlávku zelí, když k ní zajíc přišel. Chtěl zelí pro sebe a tak se 

snažil vystrnadit kozu pryč. Řekl jí, že se blíží vlk. Koza začala utíkat, ale když se po chvilce 

ohlédla, spatřila zajíce, jak užírá její hlávku zelí. Došlo jí, že ji zajíc obelhal, rozzuřila se a 

řítila se na něj. Zajíc nechal hlávku hlávkou a upaloval pryč. Při úprku narazil do velkého 

stromu a kromě toho, že se pořádně uhodil do hlavy, mu obě oči ustoupily na stranu. 

Původnínázev: Tuzí~~ 

Pramen: MJWX, Květen 1960 

Tato pohádka dává atributy zajícovy podoby za vinu jeho špatným povahovým rysům. Za 

to, že chce každého jen podvést, si pokaždé přivodí újmu na těle. Ding Naidong ji řadí pod typ 

70A ("Zajíc si natrhne pysky"), Aame-Thompson pod typ 70 (" Strašpytel jako zajíc"). 

Další z pohádek vypráví nejen o původu zaječích pysků, ale i o tom, proč má opice červený 

zadek, proč kůň spí ve stoje a proč je srst lišky nerovnoměmě vybarvená: 
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Liška, opice, zajíc a kůň 

Hlavním hrdinou pohádky je liška. V lese, kde žila, byla neoblíbená, protože všechny 

ustavičně obelhávala a myslela jen na vlastní prospěch. Nikdo však nevěděl, jak na ni vyzrát. 

Až jednou opice vymyslela plán: namluvila lišce, že největší lahůdkou na světě je koňská kýta. 

Ve výsledku ji navedla k tomu, aby dřív něž se do ní zakousne, svázala svůj ocas s koňským. 

Pak jí prozradila, kde zrovna jeden kůň odpočívá. Liška se tvářila lhostejně, mávla svým 

dlouhým ocasem a odešla. A však byla to jen přetvářka: ve skutečnosti koně hned, co se opice 

vzdálila, vyhledala. Kůň odpočíval tvrdým spánkem. Liška oba ocasy svázala a zakousla se 

mu do kýty. Jakmile kůň ucítil bolest, vyskočil a vyrazil splašeně vpřed. Protože jejich ocasy 

byly pevně svázány, kůň liškou divoce smýkal po zemi. Opice mezitím vyšplhala na strom, 

aby mohla všemu přihlížet. Když viděla, jak kůň liškou pohazuje sem a tam, skákala na stromě 

radostí. Nakonec ze stromu spadla a natloukla si zadek. Zajíc celé dění sledoval z kopce a 

když viděl, jak sebou liška hází ze strany na stranu a jak opice spadla ze stromu, rozesmál se 

tak, že si natrhl pysky. 

Původní titul: Huli, houzi, tuz, ma ll1l.W~-T9.1-T ~ 

Pramen: MJWX, květen 1956, s. 22-23 

Pohádka náleží k typu A T 4 7 A ("Liška/medvěd/vlk atd. se zuby zavěšenými na ocase 

koně." "Zaječí ret"), u Grimmů č. 132 (BP III, 74). Rovněž podle Aarne-Thompsona původ 

zaječích pysků patří pevně k tomuto typu. I některé další motivy z této pohádky nacházíme u 

Thompsona: červený zadek opice (Thompson A2362.1), barva lišky (Thompson A2411.1.3.1), 

spánek koně ve stoje. 
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Liška, kterou známe jako zvíře, které svou mazaností vždycky nad ostatními vyzraje, zde 

figuruje v roli oběti. Opice bývá obyčejně znakem ošklivosti a vychytralosti. V čínských 

pohádkách je její role zanedbatelná. 

O tom, kterak zajíc přišel o ocas, se dozvíme z pohádky: 

O zaječích ocasech 

Zaječí hrdinové této pohádky měli původně nádherné dlouhé a huňaté ocasy. Rádi vyváděli 

všelijaké lumpárny a dobírali si ostatní zvířata. Jednou se jim to však vymstilo. Jen proto, aby 

se dostali na druhý břeh řeky, troufale podvedli želvu a členy její rodiny: navedli je k tomu, 

aby se položili na vodu, aby je mohli lépe spočítat. Při počítaní pak skákali z jedné želvy na 

druhou, až po jejich krunýřích dohopsali na druhý břeh. Z něj na želvy pokřikovali, že jsou 

hloupé a že se nechali oklamat. Jejich radost byla předčasná: ocasy jim totiž částečně zůstali 

ve vodě a želvy, které byly u břehu, se do nich zakously. Zajíci chtěli utéct, ale želvy je pevně 

držely ve svých zubech. Od těch dob prý mají zajíci namísto husté oháňky jen krátké pahýly. 

Původní název: Tuzidc wciba ~ T ~ ~ fg 

Pramen: MJWX, Květen 1956 

Vzhled medvědího ocasu vysvětluje pohádka: 

Jak medvěd přišel o svůj ocas 

Pohádka na úvod připomíná, že dříve medvěd míval dlouhý a krásný ocas. Když jím zamával, 
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vyjímal se prý jako šavle. Jednoho večera se medvěd slunil u vchodu do jeskyně. Tu od řeky 

přiběhla liška s rybou, kterou ukradla nepozornému rybářovi. Medvědovi se sbíhaly sliny a tak 

vyzvídal, kde k ní přišla. Lstivá liška mu namluvila, že ji chytila pomocí svého ocasu. 

Medvědovi dále poradila, ať si do ledu udělá díru, do ní strčí ocas a jím pak chytá ryby. 

Medvěd udělal, jak liška řekla. Když už měl svůj ocas docela zmrzlý, začal jej, v domnění, že 

mu do něj kousla ryba, vytahovat z vody. Ale ne a ne jej vytáhnout. Pohnul jím na stranu a 

jeho na kost zmrzlý ocas se zlomil a zbyl mu z něj pouhý pahýl. 

Původní titul: Xiongde weiba nali qule ~~~~ll]~~-* 7 

Pramen: MJWX, říjen 1955 

Světoznámý příběh o rybaření pomocí ocasu (AT 2) se vypráví v Číně v původní podobě 

(Ting 2). Jeho hlavním hrdinou je medvěd; nikoli vlk, jak je tomu v západoevropských zemích 

a Rusku (srov.Afanasjev). Z toho důvodu závěr pohádky vysvětluje délku ocasu medvěda. 

V Japonsku, kde je pohádka rovněž rozšířena (Ikeda 2), je většinou obětí lišky opice. 

Další z pohádek, které známe z Číny i Japonska, je pohádka: 

Krab a buvol 

V dávných dobách zvířata uměla mluvit tak jako lidé. Za vyzrazení nebeských tajemství však 

byla božstvy o tuto schopnost připravena. Zvířecí prostořekost je tématem i příběhu kraba, 

jehož tělo bylo kdysi hladké a kulaté. Jednou prý krab hlasitě žaloval na krávu, že z pole tajně 

ujídá rýži. Kráva se tuze rozlítila a šlápla na něj svým kopytem. Od té doby je krab placatý a 
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na jeho hřbetě lze rozeznat otisk kravského kopyta. 

Původní název: 4=-~~M 

Promáčknuté krabi tělo podnítilo t"imtazii mnoha lidí. Obzvlášť v Japonsku je tento motiv 

velmi oblíbený. Ding k pohádkám o zvláštnosti krabího těla přiřazuje index 276A. 

Dalším v Číně velmi oblíbeným motivem je motiv, kdy si jedno zvíře vypůjčí rohy od 

jiného zvířete. Jedná se pravděpodobně o specificky čínský motiv. Vyskytuje se v mnoha 

variantách, přičemž jeho postavami mohou být různá zvířata. Ding syžet pohádky označuje 

jako A 235 "Zvíře si půjčuje rohy od ptáka či jiného zvířete" pro jeho blízkost k typu Aameho 

Thompsona "Sojka si půjčuje kukaččí peří."(AT 235.) 

Příběh o tom, jak kohout půjčil své rohy drakovi, ale i o tom proč kohouti každé ráno kokrhají 

a proč sezobnou kdejakou stonožku nám přiblíží pohádka: 

O kohoutovi 

Vypráví se v ní o tom, jak si drak od kohouta vypůjčil rohy, aby se mohl dostat do nebe. Jako 

prostředníka si zvolil stonožku. Stonožka kohoutovi slibovala, že své rohy od draka zase 

dostane zpět, když za svítání nahlas zavolá směrem k obloze: "Vrať mi mé rohy!" Záhy se 

však ukázalo, že drak se stonožkou kohouta podvedli. Od těch dob kohouti nemají rohy a 

každé ráno kokrhají k obloze ve víře, že své rohy jednoho dne přece jen dostanou zpět. A 

pamětlivi své dávné křivdy, sezobnou stonožku, jen co ji zahlédnou. 
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Původní název: Gongji 0~ 

Pramen: MJWX, květen 1957, s. 22-23. 

Hrdiny jiné pohádky, náležející k typu, kdy jedno zvíře druhému nevrátí vypůjčené rohy a 

tím dá mezi nimi vzniknout nepřátelství, jsou buvol (kráva) a osel. Pohádka zároveň 

vysvětluje, jak kráva přišla ke svým rohům a proč je bezzubá. 

Buvol a osel 

Na úvod se dozvídáme, že kdysi dávno, když měl osel ještě rohy a buvol byl bezrohý, byli ti 

dva nejlepšími přáteli. Liška jim přátelství záviděla a rozhodla se je rozkrnotřit. Buvolovi 

řekla, že v upřímnost jejich přátelství neuvěří, dokud si buvol od osla nevypůjčí rohy; oslu 

zase napovídala, že ho buvol chce o rohy připravit. V oslu začaly klíčit pochybnosti. Když 

buvol přišel k oslu pro rohy, spoléhajíc na ryzost jejich přátelství si je bez dovolení nasadil; 

osel, nahlodán liščí pomluvou, měl náhle důkaz jeho proradnosti a ve vzteku mu vykopl zuby. 

Od té doby je buvol bezzubý a osel nemá rohy. 

Původní název: Niu hc lu 4-~~ 

Pramen: MJWX, květen 1960, s. 18-19. 

Pohádky náležející ke skupině motivů 'charakteristické rysy zvířat' vysvětlují i jedinečné 

dovednosti a vlastnosti zvířat. V provincii Hebei se vypráví pohádka: 
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O tygru a jeho učiteli 

Jedním ze dvou hrdinů pohádky je nemotomý tygr, který i přes svou velkou sílu nebyl 

schopen ulovit si skoro žádnou kořist. Jednoho dne potkal kočku. Když viděl, jak se hbitě a 

mrštně pohybuje, zachtělo se mu umět se pohybovat stejně dobře jako ona. Požádal ji, aby se 

stala jeho učitelem. Teprve když ji prohnaný tygr ujistil, že se nemusí ničeho bát a že jí bude 

do smrti za výuku vděčný, svolila. Od té doby se mu kočka neúnavně věnovala od rána až do 

večera. Brzy jej naučila téměř všemu, co sama uměla. Jednoho dne však tygr na kočku vrhl 

mlsný pohled, který kočku vystrašil. Připravila malou zkoušku. Řekla mu, že je výuka u 

konce, že se již všemu naučil. Přesvědčen o své převaze tygr otevřel svou tlamu a chtěl kočku 

sežrat. Kočka v tu ránu zmizela na stromě. Nevděčný tygr zuřil pod stromem, ale nebylo mu to 

nic platné. Dostat se nahoru do koruny stromů nedokázal. Tím, že tygra prozíravě nenaučila 

lézt na stromy, si kočka zachránila život. 

Původní název: Laohu bai sh~fu ~mff.~řfi~ 

Pramen: MJWX, Květen 1956, s.33 

Tato pohádka je patrně indického původu (Thompson A 2581 ), v Číně je všeobecně 

rozšířená. Ding Naidong ji zařadil k typu AT 105 ("Jedinečné umění kočky," odpovídá 

Grimmovi čís.75 "Liška a kočka," srov. BP ll 119, nepřítelem je zde liška). Shoda mezi 

pohádkami je jen ve zvláštní schopnosti kočky vylézt na stromy a tím uniknout nepřátelům, 

kteří to nedokážou. Přestože se obě pohádky věnují umění kočky vylézt na strom, děj pohádek 

se liší. Chování tygra je podle čínských měřítek zvlášť zavrženíhodné. Kočka zde vystupuje ve 

ctěné roli učitele. 
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Pohádka o netopýrovi 

Smutným hrdinou této pohádky je netopýr, který dřív žil v lese jako ostatní ptáci. Každé ráno 

vyletěl z hnízda, někdy zpíval, jindy hledal potravu. Jednoho dne se straka a havran přeli o 

obilný klas. Netopýr využil příležitosti a když si pro samé hádání klasu nevšímali, odnesl jej a 

snědl. Rozzlobenému havranovi pak namluvil, že o něm straka prohlašuje, že je hlupák a 

zloděj. Nato odletěl ke stračímu hnízdu a tam stejně licoměrně promlouval ke strace. Tvrdil, 

že ji havran pomlouvá a že se ji chystá rozklovat. Od té doby byli havran a straka nepřáteli a 

za nejlepšího přítele považovali svorně netopýra. Když se fénix, král ptačí říše, dozvěděl, že o 

nepřátelství havrana a straky, rozhodl se je usmířit. Zavolal si všechny ptáky a poručil 

havranovi a strace, aby všem vyložili příčinu svého sporu. Ukázalo se, že je proti sobě poštval 

netopýr. Straka s havranem se nakonec usmířili, zato netopýr letěl domů a velmi se styděl. 

Aby se nemusel vídat s ostatními ptáky, kteří jím pro jeho nečestnost opovrhovali, odstěhoval 

se z lesa a žije od té doby u lidí pod střechami. Ve dne se bojí potkat s jinými ptáky a raději se 

skrývá doma. Vylétá až navečer a vždy jen kousek od hnízda. A protože má strach, že by ho 

ostatní ptáci mohli zaslechnout, ani nezazpívá. 

Původní název: Bianfit de gushi .W~á9~$ 

Pramen: MJWX; květen 1957, str. 51 

Pohádka vysvětluje, proč se netopýr vyhýbá dennímu světlu a létá jen v noci. (Thompson A 

2491.1 ). Děj pohádky přitom odpovídá typu A T 59* "Šakal jako rušitel klidu," který je v Číně 

poměrně oblíben. Netopýr je v Číně nejčastěji vnímán jako symbol štěstí a prosperity. Zde je 

však tvorem dvou tváří, což může pramenit z jeho pozoruhodného vzhledu, nejednoznačného 
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zařazení ve zvířecí říši a nakonec i neobvyklého denního režimu. 73 Ve své tradiční roli 

spravedlivého krále ptáků se v pohádce objevuje fénix. 

Poměrně početná skupina pohádek vysvětluje nepřátelství mez1 určitými zvířaty. Jednou 

z nich je například pohádka z provincie Shandong: 

Jak se kočka a pes znepřátelili 

V této pohádce vystupují jeden stařec a jeho slepá žena, kteří neměli než psa a kočku. Dobře 

se o ně starali a oni jim na oplátku věrně sloužili. Jednou, když šel stařec nakosit trávu, našel 

na pěšině hlady polomrtvého černého hádka. Vzal jej domů, nakrmil ho a pečoval o něj. Když 

had zesílil, daroval starci z vděčnosti svůj vlastní ocas. Dědeček ho vložil do dřevěné skříňky. 

Ocásek byl kouzelný: když jím zatřásli, sypali se z něj měďáky. Kouzelný předmět jim ale 

ukradl potulný obchodník. Kočka se psem jej získali nazpět, ale na zpáteční cestě jej kočka 

upustila skříňku s ocáskem do vody. Psovi se ji podařilo vylovit, ale pro samou únavu usnul. 

Mezitím kočka se skříňkou utekla zpátky domů. Dostalo se jí pochvaly a hostiny za odměnu. 

Když se později vrátil domů pes, dostal jen vyhubováno a k jídlu jen trochu zbytků. Kočka ani 

nehlesla a k pravdě se nepřiznala. Od té doby jde pes kočce po krku. 

73 Jiné lidové vyprávění se zmiňuje o narozeninách fénixe. Všichni ptáci přišli na oslavu, jen netopýr se 
nedostavil; řekl že není pták, ale savec. později nepřišel ale ani na oslavu narozenin jednorožce, že prý není 
žádný savec, ale pták, má přece křídla. Oba oslavenci- fénix i jednorožec svorně žasli nad netopýrovou 
prohnaností.(Eberhard, 20001: 172). 
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Původní název: Mao goujiechou W~M-~ 

Pramen: MJWX, květen 1956, str. 27. 

V Evropě dobře známá pohádka o čarovném prstenu, který opět přinesla vděčná zvířata, 

kočka a pes. (AT 560) je Aamem specielně studována a prohlášena za orientální. Také v Číně 

je pohádka všeobecně rozšířená. Již u Wilhelma (číslo 14: Proč jsou pes a kočka nepřáteli) ji 

nalézáme zapsanou z ústního podání. Je také známá z Japonska a Korey (pro obě viz Ikeda 

560) jakož i z Vietnamu (Landes: Contes et legendes annamites, č. 107: L 'homme qui achete 

un chien, un chat et un serpent). Zvláštností všech čínských pojetí je účelově ztvárněný konec 

pohádky; pohádka vysvětluje nepřátelství mezi kočkou a psem (Thompson A 2494.1.2), což 

zřejmě není v žádné evropské variantě. Paralelu ukazuje jen indický motiv, který lze nalézt u 

Thompsona. (A 2281.3: Proč kočka a pes spolu bojují: pes sežral podíl kočky z odměny 

nabídnuté pánem). 

Had se zde (stejně jako v japonských variantách) vyskytuje jen okrajově a bývá nahrazen i 

jiným předmětem. Čarovná věc, která činí jiné věci nevyčerpatelnými (Thompson 1652.0.1), 

zde krabička s hadím ocáskem, je v čínských pohádkách velmi oblíbeným motivem. 

Stará borovice 

Podle této pohádky byli kdysi tygr se želvou nerozlučnými přáteli. Chodili se často 

navštěvovat a jejich cesta vedla kolem staré borovice, která jim tajně jejich pevné přátelství 

záviděla. Jednou se rozhodla, že je znepřátelí. Když jednoho dne šla želva navštívit tygra, 
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borovice jí šeptem sdělila, že jí tygr pomlouvá a chystá se jí sežrat krunýř a vypít žluč. Želva jí 

uvěřila a běžela se schovat. Protože dlouho nešla, rozhodl se ji tygr navštívit. Když míjel 

borovici, řekla mu, že želva prohlašuje, že ho utopí a že o něm nemluví pranic dobře. Tygr a 

želva se přestali navštěvovat. Za nějaký čas to tygrovi ale nedalo a vydal se za želvou. A však 

pro vzájemné podezřívání skončilo vzájemné setkání rvačkou, při níž oba přišli o život. Mrtvá 

zvířata našli chlapci a upekli si je na dříví ze staré borovice. 

Původní název: Lao songshu ~t'.L}.f}j 

Pramen: MJWX, březen 1961 

IV.2. Šibalské kousky mazaných zvířat 

Kromě etiologických pohádek se ke zvířecím pohádkám obyčejně řadí i zábavné historky o 

všelijakých šibalských kouscích mazaných zvířat, kde většinou menší a zdánlivě slabší zvíře 

svou mazaností zvítězí nad silnějším soupeřem a udělá z něj hlupáka.74 

V Číně se do dnešní doby dochovalo poměrně malé množství těchto pohádek. W. Eberhard 

v roce 1937 napočítal jen sedm takových syžetů.75 Riftin o více než třicet let později uvádí až 

74 Jung v mytologickém šibalovi-uličníkovi spatřuje ztělesnění všech nejnižších charakterových rysů 
v individuu.( Jung, 2000:75). 
75 Eberhard, 193 7. 
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zečtyřnásobení počtu těchto pohádek. 76 A však i tak se toto číslo s ohledem na velikost Číny 

jeví jako velmi malé. Důvody proč tomu tak je, nebyly dosud zcela objasněny. Riftin hledá 

důvody v brzkém ustrnutí tvorby těchto syžetů vlivem velmi raného přechodu Číňanů 

k usedlému způsobu života. Svou roli podle něj sehrály faktory jako rozvoj zemědělství a 

řemeslné výroby, stejně jako malá pestrost fauny, která je dána nedostatkem zemědělsky 

nevyužité půdy a vymýcením lesů. 77 Tato hypotéza se zdá být přijatelná, jelikož tyto zvířecí 

pohádky zůstávají živé především ve společnostech, které svou obživu zakládají na lovu zvěře 

(ve společnostech lovců a kočovných pastevců) a které udržují kulty s lovem spojené. 

Některé z pohádek o mazaných zvířatech se v Číně dochovaly a vyprávějí dodnes. 

Příkladem je i následující pohádka: 

O kachně 

Kachna narazí u potoka za vesnicí na lišku. Liška chce kachnu sežrat. Kachna však lichocením 

lišku přiměje k tomu, aby jí vyplnila její poslední přání, a sice naučit se liščímu volání. 

Kachně se lišku záměrně nedaří napodobit a tak liška znovu a znovu předvádí liščí volání, až 

je zaslechnou psi z vesnice a pro lišku si přiběhnou. Kachna vyvázne bez úhony. 

Původní název: Yazi '~T 

Pramen: MJWX, Květen 1960, 20-21. 

Pohádka je typickou ukázkou. 

76 Kitajskije narodnyje skazki. 1957, předmluva B. Riftina. 
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Přátelství mezi hadem a strakou 

Had a straka uzavřeli mezi sebou přátelství. Jednoho dne lidé hada roztrhli na dva kusy a ten 

zemřel. Straka slepila hada blátem a pokropila ho vodou z nebeské řeky. Had znovu ožil a rána 

se mu zahojila. Had se nabídl, že jí na oplátku pohlídá děti. Straka zavedla hada do svého 

hnízda odletěla za potravou. Had zatím spolykal jedno ptáče za druhým. Brzy se straka vrátila 

a sháněla se po svých mláďatech. Had dělal, že o nich nic neví. Straka poletovala kolem 

dokola a hledala svá mláďata. Až když se vrátila zpět do hnízda, všimla si v hadově tlamě 

malého peříčka. Podívala na jeho břicho a viděla, že je nafouknuté a že se z něj ozývá 

štěbetání. Pod záminkou, že mu převáže rány, straka hadovi rozpárala břicho a ptáčata 

zachránila. Pak uchopila straka hada do zobáku a vynesla jej vysoko do vzduchu a pustila jej 

na zem. Had se zabil a straka letěla domů nakrmit svá mláďata. 

Původní název: She he xinque panqin !lrt~ffiWUl* 

Pramen: MJWX, srpen 1959, str. 18 

Původ: Provincie Jiangsu 

Pohádku Ding řadí k typu A T 56 B ("Liška přesvědčí straku, aby jí dala hlídat svoje děti a lstí 

pak uloupí její mláďata. Hledání pečovatelky dětí.") U Thompsona motiv K 931, O falešné 

pečovatelce. Vyskytuje se často ve spojení s motivem Thompson F 913, ("Záchrana oběti 

z břicha toho, který je pohltil") motivem, který je nám důvěrně znám z pohádky O vlku a 

sedmi kůzlátkách (Grimm č.5) a Červená Karkulka (Grimm č.26). Had je v této pohádce 

77 Kitajskyje narodnyje skazki, 1957. Předmluva B. Riftina 
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vylíčen jako tvor nevděčný a proradný, jehož chování zasluhuje hlubokého opovržení. 

V závěru pohádky je jeho nevděčné a zlé chování po zásluze potrestáno. Had je v čínské 

pohádce ambivalentní postavou. Ve zvířecích pohádkách bývá někdy zobrazen ve své 

negativní podobě, častěji se sním však setkáváme s ním setkáme s jako jednoznačně kladnou 

postavou: jako vděčným zvířetem, pomocníkem a dárcem (Přátelství mezi hadem a strakou) a 

spravedlivým milujícím mužem (Cuir a Lianr). Straka zde zastupuje slabší, ale chytřejší zvíře, 

které se jen tak nedá a svůj důvtip využije k náležitému potrestání škůdce/viníka. 

Štěnice a blecha 

Netrpělivá blecha kousne člověka ještě než usne (hned jak si lehne do postele) a tak zradí 

štěnice, z nichž mnohé, když člověk hledá vetřelce ve své posteli (obtížný hmyz, rušitele 

spánku) přijdou o život. Stará štěnice, které jediné se podařilo utéct a tak přežila a blecha se 

druhý den ráno dají do hádky a na konec se rozhodnou najít někoho, kdo by jejich spor 

rozsoudil, a protože je ještě moc brzy, jediný vzhůru je kohout a tak požádají o rozsouzení 

jeho. Kohout jim vyhubuje a obě sezobne. 

Původní název: Choushi he gezao ~:;],~ iZ~ 

Pramen: MJWX, květen 1957, str. 50 

Pohádka spOJUJe motiv o bleše, která svou netrpělivostí vrhá do zkázy ostatní hmyz 

s motivem zvířat, která svého nepřítele činí soudcem a jsou jím sežrána (srov. Thompson K 

815.7) Ding Naidong přiřadil toto spojení motivů typu AT 282C* (srov. AT 276** "Veš zve 

blechu"). V pohádce kohout jedná spravedlivě, když hubí hmyz, což odpovídá čínské 
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představě o kohoutovi jako pozitivní postavě. Kohout jako zvěstovatel rána podle tradice 

vyháněl zlé noční démony. Mimo to byl tradičně považován za hubitele pěti jedovatých 

škůdců.(srov. Doré V 7081).78 

Zvědavý tygr 

Jeden rolník nabídl obchodníkovi nocleh ve stáji s dírou ve střeše. Slovo díra zaslechne tygr. a 

protože je velmi zvědavý, vplížil se v noci do stáje, aby zjistil, co to vlastně díra je. V noci do 

stáje přišel zloděj dobytka. Tygr jej pokládal za díru a velmi se polekal. Zloděj tygra přivázal 

za provaz a odvedl. Když se rozednil a on zjistil svůj omyl, celý vystrašený vylezl na strom. 

Tygr byl tak vylekaný, že se ani nehnul. Po chvíli přiběhl jelen. Tygr ještě nikdy předtím 

jelena neviděl. Počal se tedy jelena vyptávat, kde přišel ke svému paroží a hvězdami posetému 

tělu. Jelen mu namluvil, že paroží jsou vidličky, jimiž pořádá tygry a že za každého snědeného 

tygra mu přibude jedna hvězda na těle. Tygr se strašně polekal a utekl pryč. Zloděj slezl ze 

stromu a spřátelil se s ním. 

Původní název: Haojide laohu 

Pramen: Longdeng 

78 Na vysvětlenou k ukázkám a překladům pohádek do češtiny je třeba říci, že v čínštině není vyjádřeno pohlaví 
podstatných jmen. V češtině je například pták straka ženského rodu, v čínské pohádce straka může vystupovat 
jako sestra, ale v jiných pohádkách jako bratr (pohádka o netopýru) nebo jako strýc. Ačkoli je nutno uvést 
pohlaví zvířat, která jednají jako lidé, když jsou oslovena, nejsou k tomu žádné normy. Nejvíce je rozšířeno 
oslovení "bratře", které používají muži stejného společenského stupně. Tak se oslovují liška a medvěd (Jak 
medvěd přišel o svůj chvost) a také zajíc a želva (Zajíc) a opice lišku (Liška, opice, zajíc, kůň) a netopýr havrana 
a straku (Pohádka o netopýru). 
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V.3. Sňatky zvířete a člověka 

Další motivy, se kterými se v čínských pohádkách setkáváme, jsou motivy souborně 

označované jako sňatky zvířat s člověkem.79 Zahrnují nejen motiv sňatku zvířete a člověka, 

ale i následující motivy: zvíře-milenec, zvíře-nápadník, potomek ze sňatku se zvířetem, sňatek 

s osobou ve zvířecí podobě a sňatek se zvířetem v lidské podobě. V čínských pohádkách se 

setkáváme se všemi uvedenými motivy. Podle Thompsonova Motif-lndexu se skupina motivů 

nazvaných sňatek člověka se zvířetem objevuje nejen v čínských pohádkách, ale i např. u 

Japonců, Korejců, Indů, Eskymáků a Indiánů. V pohádkách evropských národů se tyto motivy, 

s výjimkou motivu sňatku člověka s člověkem ve zvířecí podobě, neobjevují. V Evropě se 

příběhy o sňatcích se zvířetem proměnily ve sňatky hrdinů se zakletým partnerem, nejčastěji 

princem/princeznou. V Číně se původní podobě tolik nevzdálily. Časté jsou ovšem záměny 

zvířete zvířecím duchem. Pohádky o vztazích ke zvířatům se pomalu mění v příběhy o 

vztazích k duchům. Muž se už nežení se zvířetem, ale s ženským duchem. Pohádky o sňatcích 

se zvířecími duchy však pohádky o sňatcích se zvířaty ještě zcela nenahradily. Některé 

varianty těchto pohádek se změnily v legendy vysvětlující původ starobylých rodů 

považujících se za potomky zvířat. Spojitost mezi existujícím klanem, kultem a pohádkou je 

často demonstrována právě na příbězích o nadpřirozených sňatcích. 

Z motivů sňatku člověka a zvířete vychází další motiv: potomek ze sňatku člověka a zvířete. 

Buď je potomek zvířecím mládětem nebo dítětem člověka. Většinou se z manželství člověka a 

zvířete narodí děti člověka, nikoli mláďata partnera-zvířete. Děti mnohdy od svého zvířecího 
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rodiče dostávají do vínku některé zvláštní znaky či schopnosti, bývají například obdařeny 

neobyčejnou silou, schopností plavat pod vodou apod. Pohádkou s tímto motivem je 

například: 

Syn želvího ducha 

Pohádka se začíná příběhem staré želvy, která dík svému dlouholetému studiu ovládne umění 

převtělování a v podobě mladého chlapce v noci tajně navštěvuje krásnou mladou dceru 

hodnostáře, v jehož zahradě přebývá. Totožnost milence zůstává dlouho utajena. Předmětem 

zájmu začíná být až v okamžiku, kdy s ním dívka otěhotní. Dík lsti s nití, již dívka svému 

milenci jedné noci přišije ke kabátu, konečně vyjde najevo, s kým měla celou tu dobu čest. Na 

příkaz hodnostáře je jezírko vypuštěno a želva usmrcena. Dívka pro svého syna uschová 

alespoň pár kostí jeho otce. 

Mezitím se z jejího syna stane sedmiletý chlapec, jehož osloví velmi neobvyklá nabídka: jeden 

boháč hledá někoho, kdo by se nebál ze dna nebezpečně dravé řeky vylovit poklad. Ve 

skutečnosti však takového člověka hodlá využít k tomu, aby za něj na dno řeky umístil ostatky 

jeho předka. Syn želvího ducha bez bázně na nabídku přistoupí a jeho matka, spoléhajíc na 

jeho zděděné sklony pro pohyb ve vodě, mu k tomu dává své svolení. Avšak dříve, než se 

chlapec vydá pod vodu, předá mu ještě ostatky jeho otce, želvího ducha. Chlapec úkol splní a 

odměnou dostane tisíc zlaťáků a tisíc stříbrňáků. Postupně se z něj stává výjimečný chlapec. 

Nakonec se stane císařem. 

79 Thompson, 1932. Tyto motivy mají index B 600-B 609. 
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Pramen: Folktales ofChina, s. 62-67 

Dívka- kapr 

Pasáček jednoho dne spatřil z úkrytu na břehu zajímavou scenérii. Za zvuku gongů a hřmění 

bubnů se z řeky vynořili stařík, generál a mladá žena, která překrásně zpívala. Pasáček se do ní 

zamiloval a den co den chodil na břeh řeky naslouchat jejímu zpěvu. Jednoho dne si dodal 

odvahy a vyšel ze svého úkrytu. V ten okamžik však všechno zmizelo pod vodou. Za nějaký 

čas navštívil pasáček svého strýce a, protože ho chtěl potěšit, vymyslel si, že si našel ženu. 

Když si ji chtěl strýc prohlédnout, pasáčkovi nezbylo než si vyrobit hliněnou pannu. Dívka

kapr se s hliněnou pannou vyměnila a tak panna k chlapcově velikému údivu najednou 

promluvila a připravila jídlo. Když strýc odešel, svěřila se pasáčkovi, že je převtělený kapr a 

její paní černá želva ji nutí zpívat pro obveselení a musí tedy odejít. Na rozloučenou řekla 

pasáčkovi, že když ji bude chtít slyšet, ať třikrát zaklepe na černý kámen v zátočině a ten se 

promění ve dvířka a okénko. Okénko ani dvířka však nesmí otevřít. Hoch poruší slib, ocitne se 

zpátky na břehu a už ženu nikdy nespatří. 

Původní název: Liyu guniang M. -ťě M~ 

Pramen: Zhao guniao ~M~ 

Nadpřirozená žena je v této pohádce ryba. Sňatek s rybou či z jiným vodním tvorem byl 

považován za šťastný. Věřilo se totiž, že rybáři zabezpečí jistý úlovek. Motiv sňatku 

s vodními živočichy je proto častý především v přímořských oblastech. 
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Liščí žena 

Kdysi dávno žil mládenec jménem Dazhuang. Přišel čas, aby se oženil. Jednou na jaře, když 

sbíral chrastí potkal v lese dvě sličné dívky. Jedna byla v zeleném, druhá v rudém šatu. Mladík 

se do jedné z nich zamiloval. Dívka se jmenovala Emii. Emii a Dazhuan se vzali a do roka se 

jim narodil syn. Jednoho dne Emu Dazhuanovi oznámila, že odchází do jiného kraje a že se už 

nevrátí. Když se s ním loučila, vyndala Emu z úst kouzelnou perlu a dala ji Dazhuanovi. Poté 

se dívka proměnila v lišku a zmizela. Hoch se vydal dívku hledat. Našel starý akát, pod 

akátem jeskyni a v jeskyni černá vrata. Za vraty ležela liška. Dazhuan jí vložil do tlamy perlu 

a liška se proměnila v Emu. V tom se objevil dívčin otec. Emii ještě stačila Dazhuana varovat, 

že mu bude otec nabízet všelijaké lahůdky, on ale smí jen pít, sníst nesmí nic. Dazhuan měl na 

paměti její slova, když ale pil polévku malá nudlička mu vklouzla do krku. Nudlička se 

proměnila v jedovatého hada. Od hadího jedu mladíka zachránila perla, kterou získali lstí od 

otce. Dazhuan a Emu se pak vrátili domů a žili v radosti. 

Původní název: Huli guniang !11I.W1li!i* 

Pramen: Zhao gu niao ft1ci!i ~ 

Pohádky o liškách přicházejí zároveň s liščím kultem ze severu a teprve později pronikly na 

jih. Výzkumy ukazují, že nejpozději v 18. století již byly rozšířeny po celé střední a jižní 

Číně.80 Typologicky se dají zařadit pod typ poměr k duchu. Liščí příběhy se vyvíjejí z příběhů 

o zvířatech na příběhy o duších. Základní motiv pohádky: B 651 Sňatek se zvířetem v lidské 
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podobě, respektive B 651.1 Sňatek s liškou v lidské podobě.Další motivy :B 601, B 641. 

K nejznámějším pohádkovým syžetům v Číně patří příběh o hadím ženichovi. Zde je jedna 

z jeho variant: 

Cuir a Lianr 

Sedlák našel v horách krásný květ. Když ho chtěl utrhnout, uviděl velkého hada. Had mu 

lidským hlasem řekl, že která dívka bude květ nosit ve vlasech, ta se musí stát jeho ženou. 

Sedlák se polekal a s vdavkami souhlasil. Macecha poručila své nevlastní dceři Cuir, aby si 

květ vetkla do vlasů. Na druhý den odvedl sedlák Cuir do hor k hadovi. Had řekl, že je zakletý 

mládenec a že ho může vysvobodit, když ho z lásky omyje vlastním potem. Cuir udělala, jak 

řekl a had se proměnil v silného mladého muže. Krásná Cuir a hadí mládenec spolu šťastně 

žili v chaloupce v horách. Macecha a nevlastní Cuirlina sestra Lianr jim jejich štěstí záviděly a 

když přišla Cuir jednoho dne navštívit svého otce, Lianr shodila Cuir do studny. Šla pak do 

jejich domu a vydávala se za sestru. Mladý muž-Hadí mládenec lest prohlédl. Ze studny 

vyletěl ptáček a hadí mládenec v něm poznal svoji ženu. Zlá a ošklivá Lianr ptáčka rozšlapala. 

Hadí mládenec ho pochoval pod stromem, Lianr ho porazila. Muž zjeho dřeva zhotovil práh, 

Lianr jej rozštípala. Z třísek muž vyrobil kolovrátek, Lianr ho v peci spálila. Přišla je navštívit 

paní Wang a našla v peci klubko nití. Vzala si je domů a od té doby bylo ve světnici každý 

večer uklizeno a na stavu kus látky přibylo. Paní Wang to bylo divné, schovala se a viděla 

Cuir, jak pracuje. Dívka jí vše povyprávěla. Cuir a Hadí mládenec se znovu shledali. Když se 

80 Eberhard, 1937. 
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to dozvěděla Lianr, skočila do studny a proměnila se v ropuchu. 

Původní název: Cuir he Lianr «jml~~jml 

Pramen: MJWX, září 1956, str.44 

Pohádka o dvou dívkách se skládá z úvodní části pohádkového typu AT 425 (Netvor/Zvíře 

jako ženich) a typu AT 408 (Tři pomeranče). Na podkladě početnosti, s níž se tato kombinace 

vyskytuje, vytvořil Ding Naidong zvláštní podtyp (Ting 433D: Hadí manžel). V Japonsku a ve 

Vietnamu je tato pohádka taktéž známá.(Ikeda 408A). Podobně jako u Grimmů (č.88, srov. BP 

II 229) začíná jednání naší pohádky prosbou dcery o květinu. Za květ musí otec slíbit dceru za 

nevěstu zvířeti (Thompson L221 ). Dobrá dcera je srozuměna provdat se za zvíře, špatná ji 

později závidí. Dcera se provdá za mladíka v hadí podobě a vysvobodí ho svým potem 

(obyčejně slzami, Thompson D 766.3, nebo polibkem, nebo spálením zvířecí kůže, srov. AT 

425, II). V závodě v kráse s dobrou dívkou, zhlíží se dívky na přání zlé sestry ve vodě jako 

v zrcadle, aby nevlastní sestru mohla shodit do vody.(Thompson K 832.1.1). děj pokračuje 

podle typu tří pomerančů, nevlastní dcera zaujímá místo zavražděné, ta se proměňuje v ptáka, 

potom ve strom a předmět z jeho dřeva, pracuje jako tajuplná hospodyně u staré ženy a je 

zbavena kouzla. Zlá sestra spáchá sebevraždu a je proměněna v ropuchu. (viz Thompson A 

2275.3: Volání zvířat při vzpomínkách na dřívější život jako člověk) 

V jedné z variant této pohádky (Zhongguo minjian gushi xuan I, Shelang ~ft~) se po celou 

dobu o dívčině ženichu hovoří jako o hadím mládenci, aniž by byly zmíněna proměna hada 

v člověka. 
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Bažantí hory 

Chudý sirotek Liu Hai zrovna hořekoval nad svým krušným osudem, když tu se k němu 

přiblížil pestrobarevný bažant, zakřičel něj a odletěl. Večer, když se mládenec vrátil domů, na 

něj čekala večeře. A byla tam i druhý den. Mládenci to vrtalo hlavou, schoval se a z úkrytu 

pozoroval, co se bude dít. Přiletěl bažant, udělal přemet, odhodil své peří a proměnil se 

v mladou dívku s bambusovým košem v rukou. Když dívka vyložila všechno jídlo, lehla si do 

peří a proměnila se zpět v bažanta. Při její další návštěvě Liu Hai dívce peří schoval. Slíbil, že 

ho vrátí, když se stane jeho ženou. Vzali se a žili spolu šťastně až do chvíle, než je Liu Hai 

vinou křivého obvinění bohatého sedláka postaven před soud. Bohatý statkář chtěl krásnou 

dívku pro sebe a je jí za to tvrdě potrestán. Než došlo k vykonání rozsudku nad Liu Haiem, 

dívka otevřela svůj koš, z něj vyšlehl obrovský plamen a všechny hodnostáře včetně sedláka 

spálil. Liu Hai a dívka se nakonec promění v párek bažantů a odletí do hor. V horách lidé pak 

často vídali párek bažantů a proto je nazvali Bažantími horami. 

Původní název: Yejiling !ř~dlt 

Pramen:MJWX, září 1956, s. 50 

Tato pohádka vykazuje téměř shodný děj jako mnohé další pohádky, přičemž jen jejich 

hrdinky se obměňují (srov. např. Luoke zhong zhi nulang -%~ 3dl~ ve sbírce Longdeng JE 

H). Dívka vystupující jako tajemná hospodyně je v této pohádce ptákem. Musí se provdat za 

muže, jenž jí sebral její péřový šat.(Thompson F 302.4.2). Jméno Zhinii, jímž se představuje, 
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znamená doslovně bažantí dívka. Tato forma úvodu je zvlášť častá v japonských pohádkách. 

(viz Ikeda 413A, Jestřábí žena). V bodě, kdy se dívka i muž promění v bažanty a dále spolu 

žijí, se pohádka odlišuje od předcházející pohádky i dvou příbuzných pohádek, které uvádí 

Eberhard. 81 V nich se zvíře proměněné v ženu opět stává zvířetem a prchá, když po nějaké 

době společného života s mužem dostane zpět svůj ukrytý šnečí domek, popř. tygří kůži.82 

Bažant hraje významnou úlohu především v rané čínské kultuře. Věřilo se, že se bažant v 

prvním zimním měsíci promění v ústřici. V jiných textech se uvádí, že se proměňoval 

v hada. 83 

Další pohádka o nadpřirozené ženě byly sebrána v provincii Shandong: 

Chun Wang a devátá nebeská panna 

Mládenec Chun Wang zachrání před smrtí jelena. Jelen mu daruje čarovný předmět (košík) a 

za odměnu slíbí pomoc, kdykoli bude v nouzi. Když se chce chlapec oženit, jelen mu řekne, 

jak získat nejkrásnější z nebeských panen. Nebeské dívky sestupují v ptačím šatě na zem, aby 

se vykoupaly. Chun Wang schová šat deváté z nich a ta se pak stane jeho ženou. Jednoho dne 

se nebeská panna vydá navštívit svého otce do nebe a otec ji tam uvězní. Chun Wang požádá 

jelena o radu. Jelen mu poradí, jak se dostat do nebe. Otec dívky chce Chun Wanga zabít, ale 

ten s její pomocí projde všemi nástrahami a splní všechny úkoly. Chun Wang a nebeská 

panna se pak vrátí na zem a prožijí život v radosti. 

81 Eberhard 1937. 
82 Tamtéž. 
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Původní název: Chun Wang hejiuxiangu ~~~fL1iliM 

Pramen: MJWX, září 1957, str. 30 

V této pohádce se setkáváme s dvěma velmi častými motivy: jsou jimi motiv cesty hrdiny 

za svojí nadpřirozenou vyvolenou a v Číně velmi oblíbený motiv Sňatek s labutí dívkou.(B 

653.1). 

Hrdinovi se dívku podaří získat s pomocí jelena, kterého předtím zachránil před smrtí. 

(Thompson B 443: Pomáhající jelen). Jelen zde plní jemu tradičně připisovanou úlohu 

prostředníka mezi prostředníka mezi pozemským a nadpřirozeným světem. (Thompson 

D1599.3). Jelen je zde též dárcem čarovného předmětu, který náleží k druhům, které jiné věci 

rozmnožují. Na cestě do nebe za svou ženou-vílou mu jako dopravní prostředek poslouží 

nebeský tygr. 84 Thompson zaznamenává pouze jeden srovnatelný motiv: 

"Držet se ocasu slona," který označuje jako indický (Thompson F95). Nejpozoruhodnější je 

tato pohádka ve zkouškách, které muži ukládá jeho surový tchán a které zvládá s pomocí své 

manželky.(Thompson H 151 O, srov. Thompson T 172:3) Ze tří nestvůr(blecha, štěnice, štír) 

zmiňuje Thompson jen obrovského štíra. 

83 Eberhard, 2001 :21. 
84 Jedná se o kosmogonické téma doložené na nejrůznějších kulturních úrovních, komunikaci mezi nebem a zemí. 
Většina variant vyzdvihuje prvotní epochu jako rajskou dobu, v níž těsné sousedství země a nebe dovolovalo 
bohům sestupovat na zem a mísit se s lidskými bytostmi a lidé mohli vystupovat do nebe tak, že vyšplhali na 
horu, strom, příp. žebřík nebo se nechali vynést ptáky. V důsledku jakési mytické události (rituální chyby) bylo 
nebe od země násilně odtrženo, strom poražen, liána přeseknuta, nebo hora dotýkající se nebe srovnána se zemí. I 
přesto však některé privilegované bytosti-šamani, hrdinové, mystikové jsou schopni v extázi vystoupit až do 
nebe a komunikaci obnovit. (srov. Eliade, 1989: 215). 
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Zářící perla 

Dcera dračího krále dospěla, a tak jí otec začal hledat ženicha. Jeho úředníci, kancléř Želva a 

maršál Krab doporučili několik kandidátů, princezna ale všechny odmítla. Netoužila po 

bohatém ani mocném úředníkovi, ale především po čestném a statečném muži. Když se jednou 

generál úhoř vrátil z tažení po moři, řekl, že slyšel o muži, který má požadované kvality. Aer 

Králi se to moc nelíbilo, ale protože měl svou dceru rád, zařídil vše dle rady dvorního učitele. 

Té noci měl Aer sen. Bělovlasý stařec mu řekl, že na břehu řeky sedí dívka a tu má poprosit o 

ruku. Dozvěděl se to i jeho bratr a tak šli na břeh oba. Dívka pravila, že se zaslíbí tomu, kdo jí 

z dračího paláce přinese zářící perlu. Oba bratři se vydali na cestu. Šli mnoho dní, až došli do 

vesnice stižené povodní. Vesničané oba bratry požádali, aby jim od dračího krále přinesli 

kouzelnou zlatou naběračku, která jim od velké vody jako jediná může pomoci. Když dorazí 

do dračího paláce, starší bratr myslí jen na vlastní štěstí a vezme si perlu a další poklady. 

Mladší Aer nezaváhá a sáhne po sběračce. Pomůže vesničanům a ti mu za odměnu dají 

obyčejnou říční perlu. Když se pak však oba setkají s dračí dcerou, perla Ady se praskne a 

Aerova perla zazáří. Aer a Dračí dcera zůstávají spolu. 

Původní název: Y cmcngzhu 

Pramen: Lang dcng 

Zářící perla je v Číně po staletí spojována s dračím králem (srov. Doré VI, 169. Motiv sňatku 

dračí dcery s chudým chasníkem je v čínské pohádce velmi častý. Thompson zařadil čínské 

dračí krále do svého systému nejasně. Jednou je dračí král (B 11.12.) mezi pohádkovými 

zvířaty a příšerami a v rubrice "jiné rysy draků", potom ale ještě jednou jako král draků mezi 
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králi zvířat v jedné řadě se lvem jako králem všech zvířat a Grimmovým žabím králem, který 

je však královským synem v žabí podobě. 

IV.4 Vděčná zvířata a zvířecí pomocníci 

Motivy vděčných zvířat jsou typickými motivy čínských lidových pohádek. Skupina těchto 

motivů, označovaná jako vděčná zvířata, obsahuje tyto motivy: vděčnost zvířat za záchranu ze 

smrtelného nebezpečí, vděčnost zvířat uchvatiteli-lovci za propuštění na svobodu, vděčnost 

zvířat za úlevu od bolesti a vděčnost zvířat za jiné činy. 85 V čínské literatuře se motiv 

vděčných zvířat objevuje již v 5. století.86 

Tyto motivy se objevují nejčastěji v kouzelných pohádkách. Z hlediska funkcí jednajících 

osob, jak je formuluje Propp, zahrnují vděčná zvířata několik okruhů jednání.87 Začínají jako 

dárci (tj. prosí o pomoc nebo o ušetření), pak odměnou hrdinovi nabízejí své služby a stávají 

se jeho pomocníky. Obyčejně hrdinovi sdělí formuli, s jejíž pomocí je možno je přivolat 

(zvířata se obyčejně dostaví se zvoláním jejich jména). Někdy hrdinou vysvobozené zvíře mizí 

beze slova, avšak v kritický okamžik se objeví jako pomocník. Pomocníci mohou způsobit 

přemístění hrdiny z místa na místo, likvidaci neštěstí nebo nedostatku, záchranu před 

pronásledováním, proměnu hrdiny či splnění těžkých úkolů. 

Na typech úkolů často závisí výběr zvířecího pomocníka. Je-li třeba roztřídit zrní či 

85 Thompson, 1965. Tyto motivy mají index B 350- B 399. 
86 Eberhard, 19 3 7. 
87 Propp, 1999:70-71. 
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drobečky, nejpříhodnějším pomocníkem se stávají ptáčci či mravenci. Předmět ukrytý hluboko 

na dně moře nejspíš přinese ryba či jiný vodní tvor. Některá zvířata jsou tak těsně spojena 

s konkrétní službou-úkolem, že se s nimi jen zřídka potkáme v jiných souvislostech. 

Vysvobození chyceného zvíře, respektive ušetření jeho života podle některých badatelů 

ztělesňuje buddhistický princip zvířata nezabíjet a rozšířenou buddhistickou praktiku pouštět 

chycená zvířata na svobodu. 88
/

89 Pohádky s těmito motivy (Thompson B 370)jsou ovšem 

natolik rozšířené, že jejich souvislost s buddhismem je nepravděpodobná a jedná se nejspíš o 

obecný trend ve vývoji pohádky, který v buddhismem ovlivněných zemích našel živnou půdu. 

Motiv zvířecích pomocníků se vyskytuje někdy ve spojení s motivem zvířecí proměny. Často 

jde o proměnu v člověka, ve věc kouzelné povahy, méně v jiné zvíře. Zvláštní postavení mezi 

zvířecími pomocníky v čínské lidové pohádce má jelen a had. 

V provincii Hebei se vypráví pohádka: 

Shi Yongova svatba 

Hlavním hrdinou je chudý, ale čestný a statečný chlapec jménem Shi Yong. Jednou se stane 

svědkem toho, jak mocný démon unese mladičkou dceru císaře. Nabídne se císaři, že jeho 

dceru přivede zpátky. Vydává se do útrob jeskyně, kde se netvor skrývá a tam se postupně 

setkává s pěti různými branami, k nimž je přikováno pět různých zvířat. Shi Y ong je 

88 Doré 1911, IV 445. 
89 Buddhistický zákaz zabíjení živých tvorů platí stejně na lidi jako na zvířata. Buddhisté věří, že zvířata jsou 1 
lidé, kteří se jako trest za své hříchy znovu narodili jako zvířata. Kdo zabije zvíře, tomu hrozí trest: znovuzrození ( 
se v podobě zabitého zvířete. , 
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vysvobodí ze zajetí a zvířata mu odměnou za to přislíbí pomoc v nouzi. S hi Y ong společně 

s císařskou dcerou netvora zneškodní, avšak zpátky na zem se vrátí pouze dívka. Poté, co se 

S hi Y ong s pomocí jednoho ze zvířat dostane ven a stane znovu před císařem, císař jeho 

oprávněný nárok na manželství se jeho zachráněnou dcerou podmíní splněním třech úkolů. 

S těmi S hi Y ongovi pomohou další tři zvířata. Poslední ze zvířat, které Shi Y ong zachránil, se 

mu odvděčí při jeho útěku před císařem a jeho vojáky. Pohádka končí tím, že Shi Yong a 

císařská dcera spolu odcházejí do Shi Yongovy rodné vesnice, aby vedli šťastný život 

obyčejných lidí. 

Původní název: ShiYong chengqin :ti~ PX~ 

Pramen: MJWX, duben 1961, str. 70 

Pohádka je spojením dvou známých pohádkových typů; AT 301 "Třf uloupené princezny", 

(v Číně vždy jen jedné princezny, proto Ding Naidongem obměněna na 301A) a AT 554 

"Vděčná zvířata". Mnohé z nich jsou společné několika dalším pohádkám. 

Zvířecí pomocníky z této pohádky, včelu, hada, draka, divočáka a mravence najdeme i u 

Thompsona (včela B 481, had B 491, drak B 498, divočák B 443.5, mravenec B 481.1). Motýl 

u Thompsona mezi zvířecími pomocníky chybí. Pomocníky lze přivolat obvyklým způsobem, 

zvoláním jejich jmen (Thompson O 1420.4). Motiv posmrtné proměny netvora v devítiocasou 

lišku se vyskytuje i v románu Xi you ji. g§~i.c. U Thompsona je uvedeno, že se jedná o motiv 
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korejský, japonský a čínský (B 15.7.7.1). Již zhruba na počátku tohoto letopočtu se o lišce 

tradovalo, že je to démonické zvíře a tento rys si podržela i v některých čínských pohádkách. 

Proměna zvířete v člověka je u Thompsona je zaznamenána následovně: včela D 382.1, vepř 

D 336, had D 391, mravenec D 382.2., motýl opět není katalogizován. Je třeba poznamenat, že 

v pohádce se nejedná o obyčejná zvířata, nýbrž o duchy zvířat, jak je známe ze Xi you ji. 

Pozoruhodná je také metoda proměny kotrmelcem, která je v čínských pohádkách častá, avšak 

není omezená pouze na Čínu (Thompson 561.2). Podobně je tomu i s motivem odchodu 

zvířecích duchů nárazem větru charakteristické barvy (srov. Thompson D 421.5.1 Jelen ve 

větru, D 429.2.1: Proměna: Dračí král v nárazu větru.) Pro pohádku vcelku typická 

nelogičnost, že se zvířata proměňují v lidi a v nejbližším okamžiku jsou popisována a 

označena jako zvířata je v originál u a proto byla v překladu v příloze ponechána. 

V provincii Jiangsu se vypráví pohádka, ve které hrdina zachrání hada, mravence a včely a ti 

mu pak na oplátku pomohou. 

Kouzelná loďka 

Chudý mládenec Wang Xiao dostane od kouzelného stařečka loďku, v níž se má zachránit 

před potopou. Stařík přitom chlapci řekne, že může zachránit jakékoli zvíře, varuje ho ale před 

tím, aby pomohl člověku. Když pak skutečně přijde velká voda, Wang Xiao a jeho matka 

nastoupí na loďku a postupně před utonutím pomůžou hadovi, mravencům a včelkám. 

nakonec narazí na topícího se člověka a i tomu zachrání život. Oba mladí muži si pak přísahají 

bratrství. Když voda opadne, nový Wangův "bratr" svého zachránce zradí a nakonec málem 
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připraví o život. Téměř k smrti ztlučeného Wanga zachrání vděčný had, který mu daruje 

léčivou bylinu přemáhající na každou nemoc. Pomocí této byliny Wang uzdraví císařovu 

dceru. Než ji však získá za ženu, musí opět díky úkladům svého nevděčného bratra překonat 

dvě těžké zkoušky. Nejprve mu císař uloží, aby přes noc přebral hromadu plev smíchanou se 

sezamovým semínkem. S pomocí mravenců, kterým kdysi pomohl, se W angovi tento 

nadlidský úkol podaří splnit. Když pak má jako druhý úkol poznat svou nevěstu mezi padesáti 

čtyřmi zahalenými pannami, pomůžou Wangovi vděčné včelky, které kolem císařovi dcery 

krouží. Nakonec se Wang s císařskou dcerou ožení a žije s ní šťastný život, zatímco zlého 

Wangova bratra nemine spravedlivý trest. 

Původní název: Baochuan 3i WJ 

Pramen: MJWX, září 1957, str.39 

Původ: provincie Jiangsu 

Pohádka je variantou typu A T 160 "Vděčná zvířata, nevděčný člověk." Pohádka se vypráví 

také ve formě záchrany z jámy. (srov. 8P IV 139). V následující formě záchrany před potopou 

je pohádka známá z Číny (Ting 160), Japonska (lkeda 160), Koreji (viz pod lkeda 160) a 

z Vietnamu (Chudý rybář a had, str.26). Hrdina zachrání před potopou několik zvířat, která se 

mu pak odmění. U Thompsona najdeme hned několik motivů z této pohádky. Zvířata vděčná 

za záchranu života (Thompson 8 370), Záchrana před potopou jako odměna (Thompson 

Q150.1 ). Zvláštní postavení mezi pomáhajícími zvířaty zaujímá had jako léčitel (Thompson 8 

511.1). Tento motiv tvoří v Číně samostatný pohádkový typ. (Ting 612; srov. Grimm čís.16 

Tři hadí šupiny/ listy; k tomu 8P I 128). Nápadnické zkoušky, jimž se musí hrdina podrobit a 
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ve kterých uspěje s pomocí zvířat, jsme našli již v předchozí pohádce. Zatímco třídění zrní 

neukazuje odchylky, je poznání princezny lehce obměňováno. 

Eberhard ve své sbírce uvádí variantu této pohádky s poněkud košatějším dějem. Mezi 

zvířaty zachráněnými před potopou figurují opět mravenci a had, dále hrdina zachraňuje 

vrabce a navzdory varování také člověka a vlka.Vděčná zvířata opět mládenci pomáhají plnit 

nesnadné úkoly, mravenci klasicky přebírají zrní, vrabci fazole, had, pro kterého jako 

zvířecího pomocníka není nějaký specifický úkol, tentokrát přenáší těžký poklad z jednoho 

místa na druhé. v této variantě pohádky zvířata úkoly plní v tajnosti, aniž by hrdina věděl, kdo 

mu ve skutečnosti pomáhá. Jako záporná postava v této pohádce kromě zachráněného člověka 

figuruje vlk, který se za záchranu svého života odvděčí tím, že sežere matku hlavního hrdiny. 

Motiv nevděčného zvířete. Na jiném místě této pohádky vystupuje ještě jeden vděčný zvířecí 

pomocník, typicky čínský rohatý drak. 

Ve variantě pohádky, kterou uvádí Eberhard, se nepřátelství psa a kočky nevysvětluje. 

Stejně jako v první pohádce se zvířata poté, co získají zpět kouzelný předmět vydají se na 

zpáteční cestu. Při přeplouvání řeky kočce vyklouzne z tlamy, ví si však rady a přinutí vodní 

krysu, aby jej ze dna vylovila. Přes moře chtěl kouzelný střep přenést pes, také jemu ale cenný 

poklad vyklouzl a spadl na mořské dno. Tentokrát zvířata nevěděla, co si počít a začala se na 

břehu hádat a prát až se celá od bahna. Jejich křik přivolal dračího krále, který střep nechal 

vylovit a zvířátkům donést. Zvířata se vrátí domů, ale rozlícená hospodyně je uhodí tak silně, 

že jsou oba na místě mrtví. 

Jednou z nejznámějších čínských pohádek s motivem vděčného zvířete je pohádka: 
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Dračí oči 

Chlapec našel jednoho dne malého draka, vzal si ho domů a krmil ho. Až drak vyrostl, odnesl 

ho do jeskyně v horách. Před jeskyní za nějakou dobu vyrostl vzácný strom, ale nikdo neměl 

odvahu přiblížit se k dračí jeskyni. Císař se dozvěděl, že chlapec draka vychoval a poručil mu 

kořen přinést. Ten to udělal. Za nějaký čas onemocněla císařovna. Jediným lékem na její 

potíže bylo dračí oko. Chlapec se vydal znovu za drakem a drak mu dovolil vyříznout jedno 

své oko. Císařovna se uzdravila a chlapec byl náležitě odměněn. Stal se z něj velký pán a 

změnil se. Napadlo ho, že by bylo dobré mít jedno oko pro sebe. Šel znovu do jeskyně a řekl 

drakovi, ať mu dá i své druhé oko. Drak chlapce spolkl. 

Původní název: Yao longyan ~:tEUN 

Pramen: Zhaoguniao ~M~, s. 135 

Had nebo drak, kteří jsou vychováni chlapcem, mu dají kousek srdce, játra nebo oko, aby 

vyléčil boháče nebo císaře a přišel tak k bohatství a úřednické hodnosti. Když nenasytný 

mladík žádá víc a víc, had (drak) ho spolkne. V Dingově katalogu tuto pohádku najdeme pod 

značkou 285 O. 

Boj s tygrem 

Stařenka našla bronzovou minci. Vložila ji do malého červeného hrnečku do polovic 

neplněného rýží. Brzy stařenka zjistila, že ať bere z hrnečka kolik chce, rýže neubývá. 
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Stařenka se radovala a nechala bronzovou minci v hrnečku. Dozvěděl se o tom tygr, šel ke 

stařence a chtěl ten hrneček získat. Stařenka mu jej odmítla dát a tak jí tygr oznámil, že ji 

v noci přijde sežrat a hrneček si pak vezme. Stařenka se rozhodla, že tygra odpraví srpem a 

začala srp brousit. Broušení srpu zaslechl hrách, stařenka mu vše vypověděla a hrách jí nabídl 

pomoc. Postupně se přidali další pomocníci: kuřátko, krab, polínko, žába, kolovrátek a 

kladívko. Nakonec společně tygra, který se v noci vplížil do chaloupky, zničili. 

Původní titul: Sha laohu *~m 

Pramen: Longdeng, s. 111 

Tato pohádka je jednou z mnoha čínských variant pohádkového typu AT 210 (srov. Ting 

21 O) s hlavním motivem Thompson K 1161, který se vyskytuje i u Grimmů (č.1 O, 41; srov. BP 
' f/>1, 

175). Aarne věnoval této pohádce speciální studii (Die Tiere auf der Wander~aft, FFC XI) 

kde ji označuje za původem asijskou hledá její původ v Asii, čínské varianty však přitom 

nezmiňuje. Asijským variantám je společné, že zvířata a věci v domácnosti pána nezabíjejí, 

spíš mu naopak pomáhají zdolat vetřelce. Tím je zde všeobecně obávané zvíře, tygr. 

oo rozšíření této pohádky v Japonsku a Koreji viz Ikeda 210. 

Z předchozích textů je patrné, že se v čínských lidových pohádkách objevuje velké 

množství zvířat. S některými z nich se setkáváme častěji s jinými méně. Některá se vyskytují 

pouze ve specifických situacích nebo ve vazbě na určitý pohádkový typ, jiná se vyskytují 

nevyhraněně a jsou často zaměnitelná a zaměňována.V čínských pohádkách se nejčastěji 
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setkáváme s těmito zvířaty: tygr, had, jelen, zajíc, kohout, drak. 

Pro jednotlivé výše popsané okruhy motivů jsou některá zvířata více či méně typická. 

V pohádkách reprezentujících první okruh motivů se nejčastěji dozvídáme o zajíci, buvolu, a 

kohoutovi. Jsou to zvířata, se kterými se lidé denodenně potkávali a dobře je znali a mohli tak 

odpozorovat jejich chování a dobře si všimnout jejich vzhledu. 

V pohádkách s motivem sňatku člověka se zvířetem je patrný prastarý základ těchto 

příběhů, zvířata v nich vystupující byla obvykle v dávných dobách zvířaty kultovními, jež 

mnohé kmeny uctívaly a od nichž mnohé rody odvozovaly svůj původ. 

Jako vděčná zvířata a zvířecí pomocníci vystupují stejně jako jinde na světě nejrůznější 

zvířata. Zvláštní místo v čínské pohádce zaujímá jelen, který je považován za prostředníka 

mezi světem pozemským a světem nadpřirozeným. 

Výjimečné postavení má v čínských pohádkách také had. Had bývá uctíván pro svou 

nadpřirozenou moc a příbuznost s drakem, osvobození chyceného hada bývá vždy 

odměňováno. Hadům je připisován vytříbený smysl pro spravedlnost a vděčnost. 

V čínských pohádkách se také často hovoří o obtížném hmyzu a to jak v pohádkách 

zvířecích, tak v pohádkách kouzelných se zvířecím hrdinou. Tento jev svědčí vychází 

pravděpodobně a z častým hojný výskyt potýkáním se s těmito škůdci potvůrkami a z toho 

pramenící nelibé pocity vůči nim. 

Za zvláštní zmínku stojí skupina zvířat bájných či nadpřirozených. Za nadpřirozená zvířata 

jsou tradičně v Číně považováni drak, fénix, jednorožec a želva. Drak, respektive dračí král je 

v čínských pohádkách zmiňován nejčastěji. 
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Čínský drak se o od oheň chrlící, mnohohlavé saně evropských pohádek v mnohém liší. 

V čínských pohádkách není onou strašnou saní, která ubližuje člověku, tak jak ji známe 

z našeho prostředí, nýbrž vystupuje jako symbol deště a úrody. 

Drak se v evropských pohádkách objevuje zvnějšku, jakoby z jiného světa. V takových 

případech se prostředí uvádí jako neznámé, nejasné, temné, ležící nejen za hranicemi hrdinova 

horizontu, nýbrž i mimo okruh našeho světa. V čínských pohádkách hrdina dobře ví, kde 

přebývá a často u něj hledá pomoc a zastání. 

S kultem draka se v rozvinuté podobě setkáváme už v shangské a zhouské Číně. Vlastní 

drak byl původně zvířetem deště a mraků, za božstvo vod byl ve starších kulturách 

pravděpodobně považován dobytek. Teprve v dalších vrstvách, které pocházejí z jiných kultur 

je zaměněn drakem. 

Podle pověsti existují čtyři králové moří podle čtyř světových stran. Každý z nich má vládu 

nad jedním mořem. Dračí král, long wang, ačkoliv v čínských pohádkách velmi oblíbená 

pohádková figura, není čínského původu. Staré čínské spisy znají pohádkové zvíře long , 

draka, který je vládcem šupinatých plazů a vládne mrakům a dešti. Do vládců moří, řek a jezer 

se dračí králové vyvinuli až splynutím s hinduistickými duchy hadů, naga-y, které přinesl do 

Číny buddhismus. (srov. Doré Vll 409 a Werner: Dictionary of Chinese Mythology, s.285) 

Také palác dračího krále a jeho dcera se objevují v buddhistických mýtech. V případě dračího 

krále přišla z Indie ovšem natolik blízká představa představám domácím, že ihned ztratila cizí 

charakter a v čínské pohádce rychle zdomácněla. 

Hranice mezi kouzelným a obyčejným je v pohádkách velmi pohyblivá a nadpřirozenými 

kvalitami v nich mohou být obdařena všechna zvířata. 
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V. Závěr 

Se zvířecími hrdiny se setkáváme v pohádkách všude na světě. Spektrum zvířat a jejich rolí je 

široké; na různých místech se proměňuje v závislosti na mnoha faktorech, které jsme výše 

popsali. Některá zvířata jsou pro určité role typická, jiná jsou snadno zaměnitelná a získávají 

specifičnost až v momentě, kdy se stávají nositeli symbolického či alegorického významu. 

Předchozí kapitoly se pokoušely vymezit a charakterizovat kategorie čínských pohádek se 

zvířecími hrdiny, zasadit je do kontextu čínské lidové tradice a širších kulturně historických 

souvislostí, na základě primárních pramenů zmapovat výskyt jednotlivých zvířat a zachytit 

jejich charakteristické vlastnosti, které jsou jim tradičně připisovány a toto ilustrovat 

komentovanými ukázkami z lidových pohádek. 

Vzhledem k tomu, že čínská civilizace je odedávna civilizací agrární, ve které každodenní 

život lidí nezávisí na zvířeti jako kořisti či predátorovi, a čínská pohádková tradice tedy není 

historicky spjata s divokou přírodou, zvíře nezaujímá v čínské pohádce nikterak dominantní 

postavení. Zvířecí pohádka je v rámci jednotlivých pohádkových druhů v Číně zastoupena 

okrajově. Prostředí, v němž čínská pohádka vzniká a "žije," je výrazně venkovské. S různou 

intenzitou se to projevuje ve výše vytyčených motivických okruzích. Vliv venkovského 

prostředí je nejmarkantnější v pohádkách etiologických, popisujících především vznik a původ 

domestikovaných zvířat, se kterými lidé žili v každodenním kontaktu. Pohádek o vítězství 

slabšího nad silnějším, které jsou typické pro přírodní národy se způsobem života založeným 

na lovu, nacházíme v Číně málo. Spíše než samostatně se s motivy zvířecího šibalství setkáme 

ve spojení s vysvětlením zvířecích charakteristik, tedy v pohádkách etiologických. Domácí 
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zvířata se snad pro jejich relativní všednost daleko méně objevují v pohádkách kouzelných. 

Do pohádek o sňatcích zvířat s člověkem, které jsou v čínské pohádkové tradici relativně 

silně zastoupeny, se promítají prastaré mytické představy o spojení s ženou-totemem 

(zázračnou totemickou bytostí), z něhož se odvozoval původ rodu a které znamenalo zisk pro 

jedince i společenství. V čínských pohádkách s motivy vděčných zvířat a zvířecích pomocníků 

se často setkáváme s archetypálními zvířaty, která jsou většinou univerzální. Jinde je výběr 

zvířecího hrdiny podřízen roli, kterou v konkrétní situaci zastává. 

Snad všechny stránky života Číňanů jsou prostoupeny řečí symbolů. V celé přírodě pro 

Číňany de facto neexistuje nic, co by nemělo zároveň symbolickou hodnotu a nešlo určitým 

způsobem vyložit. Přirozeně i zvíře v čínské pohádce nese symbolické významy. Ty jsou 

mnohdy mnohem živější a čitelnější, než je tomu v pohádkách z naší kulturní oblasti. Čínské 

pohádkové syžety dokládají několik vývojových stupňů, jimiž pohádky od svého vzniku po 

současnost prošly. Během dlouhého historického vývoje se však symbolika v Číně značně 

proměnila. Tudíž staré symbolické významy již nemusí být čitelné; buďto proto, že byly 

překryty významy novými, anebo se jejich srozumitelnost časem zcela vytratila. Zatímco 

některé zvířecí postavy jsou spojeny s množstvím symbolických významů (např. tygr, drak), 

jiná (typicky zvířata domácí) tak často zřetelný symbolický význam nenesou. 

Tato práce si neklade ambice srovnávat zvířecí téma v čínské lidové pohádce s 

pohádkovými tradicemi jiných národů. Tento úkol by vyžadoval zevrubnou znalost všech 

srovnávaných kulturních kontextů a přesahuje rámec této práce. Nicméně doložili jsme, že 

všechny motivy v čínských pohádkách se zvířecím hrdinou můžeme zařadit do základních 
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motivických okruhů, jak je formuluje Thompson.90 Dále můžeme konstatovat, že na čínskou 

pohádku lze aplikovat Proppova teorie, která stanovuje za jádro motivu funkci jednajících 

postav a tu definuje jako veličinu stálou, zatímco samotné jednající postavy a způsob 

vykonávání děje jsou proměnné. 91 V čínské pohádce nalézáme univerzálně rozšířené 

konstantní funkce nezávisle na tom, kdo a jak je plní, zatímco zvířecí hrdinové jsou často 

odlišní od hrdinů známých z jiných kulturních prostředí a variabilní i v rámci čínské 

pohádkové tradice. Proppovu teorii o zaměnitelnosti postav lze velmi názorně demonstrovat 

právě na čínské pohádce se zvířecím hrdinou. 

90 Thompson, 1932. 
91 Propp, 1999:26-27,77-78. 
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Příloha č. 1 

Komentovaný slovníček nejčastěji se objevujících zvířat v čínských lidových pohádkách 

Buvol I niu 4- : čínština nerozlišuje mezi domácím buvolem, býkem, volem a krávou. Jsou to 

všechno zvířata, "která se zapřahají k pluhu." O zestárlé buvoly se Číňané starali až do jejich 

přirozené smrti a vyjadřovali tak úctu k nejvěrnějším pomocníkům na rýžových polích. Ve starších 

kulturách byl dobytek považován za božstvo vod, až později byl patrně vlivem jiných kultur 

zaměněn drakem. Buvol bývá symbolem jara a zemědělství, vystupuje např. i v románu Cestě na 

Západ. Setkali jsme se s ním v etiologické pohádce, která nám objasnila, proč je bezzubý. 

Drak I long ::1E : čínský drak se od soptící, několikahlavé saně evropských pohádek v mnohém 

liší. V čínských pohádkách není děsivou stvůrou, která člověku ubližuje, nýbrž vystupuje jako 

symbol deště a úrody. S kultem draka se v rozvinuté podobě setkáváme už za Shangů a Zhouů. 

Drak byl původně zvířetem deště a mraků, za božstvo vod byl ve starších kulturách 

pravděpodobně považován dobytek. Teprve v dalších vrstvách, které pocházejí z jiných kultur, 

je zaměněn za draka. Drak se v evropských pohádkách objevuje zvnějšku, jakoby z jiného 

světa. V takových případech se prostředí uvádí jako neznámé, nejasné, temné, ležící nejen za 

hranicemi hrdinova horizontu, nýbrž i mimo okruh našeho světa. V čínské pohádce hrdina 

přesně ví, kde draka najde a nezřídka se s ním setkává, bývá jím obdarován nebo si dokonce 

bere jeho dceru za ženu. 

Fénix I fenghuang ~Jil hned po drakovi druhý nejuctívanější a nejčastěji znázorňovaný 
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mytologický živočich v Číně. Je to pták zářivých barev, podobný bažantovi nebo pávovi, 

krasavec mezi okřídlenci, když letí následují ho ostatní ptáci v tisících. Bájemi opředený 

fenghuang nemá s egyptským fénixem do Evropy převzatým, který se každých pětset let ve 

svém hnízdě spaluje a tak vzniká mladý fénix, nic společného. Staré čínské prameny jej 

označují jako krále ptáků a jeho přítomnost či spatření je považováno za šťastné znamení. 

Když se objeví, panuje pak v zemi mír. Říká se, že jeho vejce jsou potravou víl. V čínských 

pohádkách je mu připisována vždy pozitivní úloha. Patří mezi čtyři nadpřirozená zvířata, 

kterými jsou : drak, fénix, jednorožec a želva. 

Had I she .!lffi: bývá uctíván pro svou nadpřirozenou moc a příbuznost s drakem. Je páté zvíře 

zvířecího zvěrokruhu a jedním z pěti jedovatých zvířat. Dříve existoval hadí kult, především 

podél čínských řek. Je považován za chytré, ale zlé a lstivé zvíře. V čínských pohádkách je 

ambivalentní figurou. Některé zvířecí pohádky představující hada jako nevděčného a 

proradného tvora bez jakýchkoli morálních zábran. Naproti tomu se had v mnoha jiných 

pohádkách vyznačuje vybraným smyslem pro spravedlnost a vděčnost. Osvobození chyceného 

hada bývá v pohádkách vždy odměňováno. Někdy se objevuje jako bytost s léčitelskými 

schopnostmi, jeho játra byly považovány za účinný lék. V pohádkách vystupuje i jako ženich. 

Jelen I Iu ft :je symbolem dlouhého života, někdy hojnosti. Jako jediný je schopen nalézt 

rostlinu nesmrtelnosti. V starověké Číně se setkáváme s rozvinutým kultem jelena. 

V pohádkách o vděčných zvířatech mu náleží důležité místo. Jedná zde jako posel 

nadpřirozeného světa, zprostředkovává styk mezi reálným světem a světem nadpřirozených 

bytostí. 
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Kohout I gongji ~~ :je desáté zvíře čínského zvěrokruhu. Je to zvíře, které zahání zlo 

(noční démony) a hubí jedovatá zvířata (stonožka, had, škorpión, ještěrka). Je považován za 

nejen odvážné, ale i dobrosrdečné a spolehlivé zvíře. Říká se, že všichni pozemští kohouti 

pocházejí z nebeského kohouta. Nebeský kohout je pták se zlatým peřím, který třikrát za den 

kokrhá. Poprvé, když provádí slunce svou ranní koupel na okrajích oceánu, podruhé, když je 

slunce v zenitu a potřetí, když zapadne. První kokrhání otřese nebem a probudí lidi. Nebeský 

kohout je předkem mužského vesmírného prvku yang. Má tři nohy a hnízdí na stromě fusang, 

jehož výška se měří stovkami mil a který roste v krajích Jitřenky. Hlas má velmi silný a 

vykračuje si majestátně. Z vajec, která klade, se rodí mláďata s červenými hřebínky, která 

každé ráno odpovídají na jeho zakokrhání. Právě kohoutí kokrhání spolu s hubením pěti 

škůdců bývá nejčastějším námětem pohádek o tomto ptáku. 

Liška I huli WW : liška platí v Číně, podobně jako u nás, za chytré zvíře. Její průměrný věk 

se pohybuje mezi osmi sty a jedním tisícem let. Pokládá se za zvíře přinášející neštěstí a každá 

část jejího těla vyniká jinou schopností. Stačí, aby švihla svým ocasem o zem a způsobí 

požáry; může předvídat budoucnost a brát na sebe rozmanité podoby, nejčastěji mladých 

dívek, staříků a mudrců. Je prohnaná, opatrná, nachází potěšení v tropení naschválů a 

rozsévání nepokojů. Zemřelí se často vtělují do liščích těl. Někdy bývá objevení se lišky 

považováno za šťastné znamení, často je zdůrazňován její erotický význam. Ženy lišky často 

tvrdí, že jejich příjmení je Hu, což je slovo souzvučné se slovem liška. Příběhy o liškách jsou 

vlastní spíš literátské povídce než lidovým pohádkám, i mezi nimi je však najdeme. Ve zvířecí 

pohádce se objevuje i v roli napáleného zvířete. 
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Medvěd I xiong 1m : symbolicky představuje muže, je znázorněním statečnosti a síly. Může 

být i nemotorný a přihlouplý. V této poloze se představuje ve zde uvedené pohádce, kde 

doplatí na svou důvěřivost a naivitu. Medvěd patří mezi uctívaná zvířata a v některých 

kulturách jej považují za svého předka a civilizátora. Legendární zakladatel dynastie Xia i jeho 

syn Yu se proměňovali v medvěda. V čínských pohádkách se objevuje motiv sňatku s 

medvědem/medvědicí, odkazující na kdysi existující kult tohoto zvířete. 

Tygr I hu m : je třetím zvířetem čínského zvěrokruhu a nejdůležitějším zvířetem v čínské 

pohádce. Obecně zastupuje mužskou sílu a Je vždy spoJen se západní světovou stranou. 

V Čínské starověké literatuře existují četné zmínky o uctívání tygra. V traktátu Li Ji se praví, 

že se na počest tygrů při podzimních svátcích se uskutečňovaly speciální obřady, během nichž 

byly tygrům přinášeny oběti. Pohádky o tygrech jsou velmi rozšířené. Tygr má podobnou 

úlohu jako vlk v našich pohádkách. Číňané jej považují za krále zvířat, podle starodávných 

představ měl tygr právo oženit se z člověkem. Syžet o tygrovi, který si vzal za ženu dívku, byl 

rovněž rozšířen v středověké povídce. Vztah k tygrovi v sobě obsahuje obojí, strach i obdiv. 

Je vnímán zároveň jako nebezpečná šelma, má však i kvality, ke kterým člověk vzhlíží. 

Zajíc I tu ~ : je čtvrté zvíře čínského zvěrokruhu. Sedí na Měsíci, kde pod akáciovým 

stromem z drtí v magickém hmoždíři omamné látky potřebné pro elixír nesmrtelnosti. Ve 

všelijakých lidových pověrách bývá tento zajíc nazýván "doktorem," "drahocenným" či 

"nefritovým" zajícem. O obvyklém zajíci se věří, že žije až tisíc let a že ve stáří šediví. 

V čínské zvířecí pohádce nejčastěji vystupuje v podobné úloze jako liška v našich pohádkách. 

86 



Chce každého napálit a obelstít. Většinou je však po zásluze potrestán. O zajíci se vypráví 

velké množství pohádek vysvětlujících jeho vzhled. 

Želva I gui -€! : odjakživa byla považována za záhadné a velmi symbolické zvíře. Ve staré 

Číně byl v želvích krunýřích pro jejich půlkulatý tvar spatřován obraz či model Vesmíru a 

bylo z nich věštěno. Způsob, kterým oddělil velký Yu svět lidí mu zjevila nadpřirozená či 

božská želva. Matka všech želv údajně sestává z vody a ohně.0Jiní tvrdí, že její podstatu tvoří 

světlo hvězd tvořících souhvězdí Střelce. Želvy se vyznačují nebývalou dlouhověkostí a jsou 

zařazovány mezi neobyčejná zvířata. V uvedené pohádce vystupuje želví duch jako 

nadpřirozený milenec. 
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Příloha č. 2 

Překlady pohádek 

Jak medvěd přišel o svůj ocas 

Dříve míval medvěd svůj ocas dlouhý a krásný. Když jím zamával, vyjímal se jako šavle. A 
proč jej má nyní tak krátký? Inu říká se, že za tím vězí jeden příběh: 

Jednoho večera se medvěd slunil u vchodu do jeskyně. V tom od řeky přiběhla liška, která si 
zrovna pochutnávala na rybě, již ukradla rybáři, když nedával pozor. 

Když jí medvěd spatřil, zeptal se jí: "Copak to jíš, sestro?" 
"Rybu," odpověděla liška. 
"A kde jsi ji vzala?" 
" Sama jsem si ji chytila!" 
" Jakže? Chytila?" zapochyboval medvěd. "To jsem ještě neviděl, aby někdo chytil rybu bez 
sítí." 

Lstivá liška hbitě vymyslela lež: "Tak ty si myslíš, že bez sítí si rybu ulovit nemůžeš? 
Jestlipak je někde na světě někdo hloupější než ty? Poradím ti, jak to udělat: protože je řeka 
teď zamrzlá, musíš si nejdřív do ledu udělat díru. Do ní pak stačí strčit svůj ocas, kterým 
z řeky ryby vytahuješ. Bratře, tvůj ocas je delší než ten můj, jistě jím z řeky vytáhneš víc než 
já. Jestli mi nevěříš, běž a vyzkoušej si to! Ale pozor: až budeš táhnout svůj ocas s rybami ven 
z vody, nesmíš jej vytahovat rovně nahoru- táhni jím na stranu." A tak medvěd šel. 

Tolik prahnu! po rybě, že byl v tu ránu u řeky. A jak liška řekla, tak udělal: do díry v ledu 
strčil svůj ocas a trpělivě čekal. Po chvíli byl jeho ocas zmrzlý na kost. Medvěd cítil, jak mu 
kostmi projíždí bolest a pomyslel si: "To mě už určitě do ocasu kousla nějaká ryba." Chtěl ji 
vytáhnout, ale svým ocasem ne a ne pohnout. Říkal si, že to bude asi hodně velká ryba. A rup! 
Zvednu! svůj ocas a vidí, že mu z něj zůstal jen pouhý pahýlek. 

Medvěd příliš snadno uvěřil lišce, nu a žádnou rybu neulovil - místo toho přišel o svůj krásný 
ocas. 

O tygru a jeho učiteli 

Říká se, že hluboko v horách žil tygr, který byl tak nemotomý a pohyboval se tak nešikovně, 
že si nebyl schopný ulovit téměř žádnou kořist. A to i přesto, že byl jinak velmi silný. 
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Jednoho dne tygr opustil své doupě a vydal se na lov. V tom z lesa naproti němu vyběhla 
kočka. Když tygr viděl, jak se kočka hbitě pohybuje, pomyslel si: "Jak by to bylo pěkné, 
kdybych se uměl plížit jako ona!" A tak ji začal prosit: "Mistře kočko, nemohla bys mě naučit, 
kterak se plížit a běhat?" 

Kočka dávno o tygrovi věděla, že je známým proradníkem a obávala se, že kdyby jej naučila 
všemu tomu, co sama umí, nebyla by již před ním nikdy více jista. Potřásla hlavou a pravila: 
"Bylo by to hezké, ale mám strach, že kdyby ses všemu naučil, setkala bych se jen s tvým 
nevděkem." 

Tygr se uklonil k zemi a žadonil: "Mistře kočko, mohu tě ujistit, že ti to nikdy nezapomenu! 
Toho, kdo by se ti opovážil jakkoli ublížit, si podám!" 

Kočka se nechala oklamat jeho předstíranou upřímností. Sklonila hlavu a řekla: "Když mi 
slíbíš, že se poté, co se u mě vyučíš, ke mně nezachováš nevděčně, stanu se tvým učitelem." 
Když tygr viděl, že je kočka jeho přání nakloněna, zavrtěl ocasem a pokleknut na kolena: 
"Naučím-li se tomu, jak se plížit a ulovit kořist, nikdy nezapomenu, co pro mě můj učitel 
vykonal. Kdybych se snad vůči tobě dopustil sebemenší nepatřičnosti, vrhnu se sám do 
nejhlubší propasti a roztrhám se na tisíc kousků." 

Od té doby se tygr v horách učil od svého učitele kočky a kočka se mu neúnavně věnovala od 
brzkého rána až do pozdních večerních hodin. Brzy jej naučila téměř všemu, co sama uměla a 
zbývala jen jediná věc. I tygr byl spokojen: myslel si totiž, že již ovládá všechno skoro tak 
dobře jako kočka. 

Jednoho dne tygr při výuce vrhl na kočku tak žádostivý pohled, až se mu v tlamě seběhly 
všechny sliny. Kočka si jeho výrazu dobře všimla a připravila mu malou zkoušku. Řekla: 
"Všemu, co umím, jsem tě již naučila- můžeš jít!" 
Když tygr slyšel, že se již naučil všemu co kočka umí, v duchu si řekl: "Teď už mým ostrým 
řezákům kočka neunikne!" Aby si však byl opravdu jistý, znovu se kočky zeptal: 
"A opravdu jsi mě, mistře kočko, naučila všemu svému umění?" 
"Ano, víc neumím," odvětila kočka. 
Tu se uchýlil tygr ke lsti, zvednul své oči a řekl: "Podívej, kočko, co to tam sedí na stromě?" 
Jakmile se kočka otočila, otevřel svůj chřtán, zvednul své pracky a skočil na ni. Ale ozvalo se 
jen zašustění. Kočka zmizela na vysokém stromě. Odtamtud hleděla na tygra a volala 
pobouřeně: 

,,Takže všechny tvé sliby byly falešné, nevděčníku! Jenom dobře, že jsem tě prohlédla a 
nenaučila tě, jak lézt na stromy. Jinak bys mě teď sežral jako zákusek." 

Tygr skákal po stromě, ale nahoru se nedostal. Pak zkoušel strom překousnout, ale jeho kmen 
byl příliš tlustý. Kočka přeskočila na jiný strom, olizovala si vousy a dívala se na tygra. Tygr 
byl zuřivě rozzlobený, ale nemohl nic dělat. Nezbývalo mu než přihlížet tomu, jak kočka beze 
stopy mizí v horách. 
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Tygrův zákeřný plán byl ten tam a nemile překvapený tygr se ztratil v lese. 

Přátelství mezi hadem a strakou 

Had a straka mezi sebou uzavřeli přátelství. Had říkal strace "starší sestro" a straka jej 
oslovovala "švagříčku hade". 

Jednoho dne kdosi z lidí hada roztrhal na dva kusy a had zemřel. Když to straka viděla, byla z 
toho velmi smutná. Letěla k nebeské řece, do zobáku nabrala bláto a hada jím pak slepila 
dohromady. Poté odletěla znovu k nebeské řece a do zobáku nabrala vodu a tou pak hada 
pokropila. Had znovu ožil a rána se mu zahojila. 
"Sestro! Sestro! Jak skvělé, že jsi mě zachránila," řekl had. "Budu ti dohlížet na děti." 
"To je skvělé!," odvětila straka. "Když budeš dohlížet na mé děti, budu moci v klidu odletět za 
potravou." 

Straka vzala hada do svého hnízda a svým dětem řekla: "Děťátka, toto je váš strýček" Na to 
odletěla shánět něco k snědku. Had zůstal v hnízdě a spolykal jedno ptáče za druhým. Pak se 
dal do spaní. 

Brzy na to přiletěla straka s jídlem v zobáku, chtějíc nakrmit svá ptáčata. Když přiletěla zpátky 
do hnízda, viděla, že jsou všechna pryč. Zeptala se hada: "Švagříčku, švagříčku- kde jsou má 
ptáčata?" 

"Nevím, usnul jsem," řekl had. "Kdepak jen mohou být?" 
Straka poletovala kolem dokola a hledala svá ptáčata, ale jak by je jen mohla najít?! Nakonec 
přiletěla zpátky do hnízda a rozplakala se. 
"Nebuď smutná, sestřičko," řekl had. "Až zase budeš mít děti, budu ti je lépe hlídat." Straka se 
podívala na hada a všimla si v jeho tlamě malého peříčka. Pak se podívala na jeho břicho a 
viděla, že ho má naťouknuté a že se odtamtud ozývá štěbetání. 
"Ach ne!" řekla. "Ještě jsem ti vůbec nevyměnila obvaz!" 
"No to pak není divu, že mě břicho bolí k prasknutí!", řekl had. 
"Doletím ti pro lék," řekla straka. Ale letěla jen do lesa, kde si na jednom kameni nabrousila 
své drápy, až byly ostré jako nože. Potom se vrátila zpátky do hnízda. "Zavři oči, švagříčku!" 
řekla straka. "Upravím ti obvaz." 

Had zavřel oči a straka mu rozpárala břicho, až se celé rozestoupilo. Jedno po druhém 
vyskákala stračí mláďata. Pak uchopila straka hada do zobáku a vynesla jej deset tisíc zhangů 
vysoko a pustila jej dolů. Had se zabil a straka letěla domů a nakrmila svá mláďata. 
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Chun Wang a devátá nebeská dcera 

Byl jednou jeden mládenec jménem Chun Wang. Žil s matkou v nouzi a chudobě, na společné 
živobytí vydělával jen sekáním trávy. Ačkoliv Chun Wang pocházel z velmi chudobné 
rodiny, byl velmi pohledný. Byl pilný a měl dobré srdce. Všichni lidé ho chválili. 

Když jednoho dne se sedmi nebo osmi dalšími dětmi sekal v horách trávu, navrhl jeden větší 
chlapec, aby zašli do údolí pro vodu. Všichni odešli, jen Chun Wang sekal dál. Děti se brzy 
vrátily a vzrušeně se bavily: "Nesmíme zapomenout srpy," volali někteří a druzí říkali: 

"Vezmeme nosítka!" Ale velký hoch poručil: "Ještě s tím počkáme. Ještě nespí dost tvrdě. 
Uhodíme na něj, až tvrdě usne." 
Chun Wang netušil, co se chystají ulovit, ale říkal si, že by šakal nebo liška ke spánku neulehli 
tak blízko cesty. Určitě to bylo neškodné zvíře, myslel si Chun Wang. Tajně se odplížil od 
ostatních. Když přišel k prameni, našel tam spícího jelena. Chvatně jej probudil a zvolal: 
"Bratře jelene, bratře jelene, chtějí tě zabít - rychle uteč!" Jelen otevřel oči, vstal a bez 
ohlédnutí zmizel. 

Když ostatní děti přišly a viděly, že jelen je pryč, rozhněvaly se na Chuna. Ve vzteku ho 
svázaly a zbily. Chuna bolelo celé tělo a tak zůstal ležet, i když se už setmělo. Tu začali výt 
vlci a vrčet tygři. Wang se strachem a rozrušením rozplakal. Tu se objevil mladý drvoštěp a 
odnesl jej. Když přišli k jeho domu, Wang se ohlédl a podivil se: před vraty nestojí sochy lvů, 
dům není ani velký ani pokrytý taškami. Wang se udiven zastavil, ale drvoštěp řekl: 
,,Jen vejdi, malý bratře! Nic se nediv, já jsem jelen, kterého jsi zachránil a toto je můj dům. 
Pojď rychle dovnitř." 

Chun Wang pár dní u jelena zůstal a dostalo se mu velkolepého pohoštění. Jedli ryby, maso a 
ke každému jídlu pili víno. Wangovi se u jelena vedlo věru dobi(a brzy spolu uzavřeli 
bratrství. Jednoho dne si Wang vzpomněl na svou matku a chtěl za ní domů. Když jelen 
poznal, že jej nemůže déle zdržovat, doprovodil jej až k bráně a na rozloučenou mu daroval 
koš. 
,,Jen si nemysli, bratře, že to je jen tak ledajaký koš," řekl jelen. "Však až půjdeš sekat trávu, 
poznáš, co v něm máš." Wang si vzal od jelena koš a rozplakal se, že se musí s jelenem 
rozloučit. Jelen však pravil: "Jen jdi! Budeš-li mít starosti, přijď sem a zavolej: ,Bratře 

jelene!' a já budu hned u tebe." 

Když byl Wang opět doma, pilně pracoval a láskyplně se staral o svou starou matku. Ale co 
se nestalo: v momentě, kdy dal do koše první hrst, koš se hned naplnil. Wang díky tomu na 
sekání nepotřeboval tolik času a mohl svého bratra jelena často navštěvovat. 
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Když bylo Wangovi osmnáct let, matka mu zemřela. Poté, co ji pochoval, navštívil jelena. 
"Jakýpak zármutek tě to trápí, bratříčku," ptal se jelen, když viděl jeho smutnou tvář. "Svěř se 
svému bratrovi." 
"Bratře jelene, má matka zemřela. Nyní nemám nikoho, kdo by mi jídlo chystal. Myslil jsem, 
že ... " Začervenal se a sklonil hlavu, aniž by domluvil. Ale jelen pochopil, co tím myslel. 
"Nebuď smutný bratříčku," řekl. "Zítra má otec Nebeských dcer narozeniny. Jeho dcery se 
dnešní noci budou koupat v Západní řece. Jakmile se setmí, sletí ve svých pavích rouchách k 
zemi. Půjdeš tam a počkáš, až budou všechny ve vodě. Pak vezmeš paví roucho deváté 
nebeské dcery - ta je ze všech nejkrásnější. Poběžíš s ním sto kroků pryč a budeš čekat. Toť 
vše." 

Po večeři se Wang ukryl v trávě. Když začala první noční hlídka, uviděl skupinu jasných 
hvězd, jak se snášejí z nebe. Když přistály u řeky, poznal, že je to devět krásných pávů. Pávi 
odložili svá krásná péřová roucha a bylo z nich devět dívek, které nahé vstoupily do řeky. 
Wang čekal na vhodný okamžik. Poté vzal roucho té nejkrásnější z nich a běžel s ním sto 
kroků pryč. Zanedlouho si osm dívek obléklo svá paví roucha a vznesly se lehounce k nebi. 

~~ Devátá zůstala na ,Zemi sama, protože nemohla svůj oděv najít. Sedla si nahá na břeh a v 
plakala. Najednou uslyšela, jak kdosi v trávě schovaný zpívá: 
"Z nebe přišlas, krásná dívko; ukradl jsem tvůj šat.Však bude opět tvůj, když slíbíš, že mou 
nevěstou chceš být." 
Dívka hledala toho, kdo zpíval, a objevila hezkého mládence, který ve svých rukou držel její 
šat. Udiveně se sama sebe ptala: "Může být na světě krásnějšího jinocha?" Čím déle se na něj 
dívala, tím více se jí líbil a aniž by sama chtěla, v jejím srdci loftMca-se probudila láska. 1 

Nesměle zazpívala: 
"Je-li tvoje láska věrná a pravá, pak budeme manželi. Jestli mě miluješ a ctíš, dej mi můj šat, 
prosím." 

Chun Wang jí podal paví roucho a když se oblékla, strnul údivem. Žádný div: vždyť se vždy 
říkalo, že Nebeská dcera je tím nejkrásnějším, co si lze představit. Žádné děvče na světě se jí 
nevyrovnalo. Oba se spolu oženili a jejich štěstí netřeba popisovat. Po devíti měsících 
porodila Nebeská dcera dvojčata. Děti byly bílé, kulaťoučké a velmi milé. 
Když byla devátá nebeská dcera přesně rok na Zemi, zasadila uprostřed dvora dýni a ta 
v okamžiku vyrostla až k nebi. 
"K čemu jsi nasadila tak vysokou dýni?," ptal se Wang. Ona odpověděla: "Dnes má můj otec 
narozeniny, chci mu jít popřát. Postarej se o děti, v noci se vrátím." 
Wang jí důvěřoval a nechal ji jít. Jeho žena stoupala po listech dýně nahoru a v mžiku byla 
v Nebi. Kdo mohl tušit, že nebude zpátky doma, když se setmí? Wang čekal den, ale jeho žena 
se nevrátila. Čekal ještě další den, ale pořád se nevracela. Opuštěné děti křičely a naříkaly, 
Wang se bil do prsou a dupal nohama. Nezbylo mu nic jiného, než jít za jelenem. 
Když vyšel na horu, třikrát zavolal: "Bratře jelene!" A jelen skutečně přišel. A tak mu Wang 
vypravoval, jak jeho žena, devátá nebeská dcera, odešla a už se nevrátila. 
"Vím o tom, bratře," řekl jelen, "ale není to proto, že by se nechtěla vrátit- její otec nenávidí 
lidi a nechce ji pustit zpět." Jelen ještě ani nedomluvil a už se ho Wang s pláčem ptal: "Ale co 
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mám dělat, bratře jelene? Nemohl bys mi poradit, jak se dostat do nebe, abych ji přivedl 
zpátky?" 
"Je jen jediná možnost, bratře," řekl jelen. "Dnes v noci se k Západní řece přijde napít devět 
nebeských tygrů vystupujících k nebi. Uvaž své děti pevně ke svým kyčlím a vyčkej jejich 
příchodu. Pak se i s dětmi tajně přivaž k ocasu jednoho z nich a nech se jimi zanést do nebe. 
"Nesežere mne tygr, až se otočí?" 
Ale jelen odpověděl: "Tygr nežere nic, po čem by se musel otočit." 
"A jak najdu devátou nebeskou dceru, když tam budu?" 
"Dej každému dítěti pohlavek tak, aby se rozplakaly. Jejich matka určitě hned přijde. Až ji 
najdeš, musíš se s ní o všem radit, jinak by se ti zle vedlo." 

Chun Wang se rozloučil a odešel. "Odcházím, bratře jelene. Na tvá slova budu pamatovat." 
Když nastala noc, udělal Wang přesně to, co mu jelen řekl a skutečně se setkal s devátou 
nebeskou dcerou. Udivená a ustaraná ptala se ho v slzách. 
"Jak ses sem s dětmi dostal? Musíš být opatrný," pokračovala, "chtěla jsem zpět, ale můj otec 
mi to nedovolil. Nyní, když jsi tady, tě určitě bude chtít zahubit." 
"Co uděláme, když se o to pokusí?" 
"Neměj obavy. Musíš mi jen prozradit, co ti poručí, abys vykonal. Podej mi děti, vydáme se za 
ním." 

Otec nebeské dcery byl hrubý a zlý. Nejraději by Wanga na místě zabil. Ale přesto se k němu 
choval velmi přátelsky. Uctivě mu nabídl jídlo a víno a choval se k němu jako k milému hostu. 
Ale W ang se měl na pozoru: mluvil málo a víno sotva okusil. Po jídle šel Wang k deváté 
nebeské dívce a ta se jej zeptala: "Kde ti můj otec poručil, abys spal?" 
"Ve východním pokoji," odpověděl Wang. 
,,To je špatné," řekla dívka s hrůzou v očích. "Ve východním pokoji bydlí devětašedesát yinů 
těžká obří blecha. O půlnoci přichází a žere lidi." ~~-
"Musíš vymyslet něco, čím bys mě zachránila," prosil Wang zděšeně. 
,,Neměj strach," odpověděla devátá nebeská dívka. "Řekla jsem, že tě zachráním, tak tě 
zachráním. Dám ti pohár vody, kus masa a hřeben. Až bleší nestvůra přijde, musíš říct: ,Máš-li 
žízeň, napij se vody, máš-li hlad, nažer se masa. Nemáš-li ani žízeň, ani hlad, kliď se pryč! 
Mám na tě dívčí hřeben!' Pak musíš hřeben pohladit a nestvůra s se strachem odběhne." 

O půlnoci uslyšel Wang velký hřmot. Podlaha se roztřásla, pokoj rozkymácel, pak hned Wang 
spatřil blechu, která byla ještě větší než vodní buvol. Rychle řekl: "Máš-li žízeň napij se vody! 
Máš-li hlad, nažer se masa! Nemáš-li žízeň ani hlad, kliď se pryč! Mám na tě dívčí hřeben, 
abych ti rozškrábal hlavu." Pak hrábl přes hřeben, až to zaskřípalo. Když to potvora uslyšela, 
horem pádem odběhla. Příštího rána přišel krutý stařec s dřevěnou lopatou a koštětem a chtěl 
smést Wangovi kosti. Když však odsunul dveře a nahlédl do pokoje, Wang tam ležel a 
chrápal. Nejen že byl naživu, ale neměl zkřivený ani vlas. Stařec poznal, že musí vymyslet 
další úkoL 

Když nastal opět večer, devátá nebeská dcera se nanovo ptala Wanga: "Kde máš dnes v noci 
spát?" 
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"V jižním pokoji," odvětil Wang. 
"Musíš být opatrný!" řekla dívka. "V jižním pokoji je tři tisíce osm set yinů těžká štěnice- je 
to strašná potvora." Sotva to Wang uslyšel, hned zase prosil dívku, aby ho zachránila. Dívka 
řekla: "Dám ti zase pohár vody, kus masa a kromě toho jehlu. Když nestvůra přijde, musíš 
říct: ,Máš-li žízeň napij se vodu, máš-li hlad, nažer se masa. Nemáš-li hlad ani žízeň, kliď se 
pryč.' Pak musíš zabrnkat na jehlu a nestvůra strachy uteče." 

Když nastala noc, Wang se uložil ke spánku v jižním pokoji. Kolem půlnoci uslyšel opět 
hřmot a zpozoroval, že se podlaha chvěje a pokoj kymácí. Pak spatřil štěnici, která byla ještě 
větší než spodní díl kamenného mlýna. Rychle řekl: "Máš-li žízeň, napij se vody. Máš-li hlad, 
nažer se masa. Nemáš-li žízeň ani hlad, kliď se pryč! Mám na tě dívčí čarovnou jehlu." Pak 
zabrnkal na jehlu až to drnčelo a nestvůrná štěnice se strachy hrnula pryč. 

Příštího ráno přišel zase krutý stařec s lopatou a koštětem, aby zametl Wangovy kosti. Avšak 
když odsunul dveře a nahlédl do pokoje, viděl tam Wanga, který ležel a chrápal. Stařec soptil 
hněvem, skřípal zuby a řekl si: ,Dnes v noci mne poznáš! Tentokrát uvidíme, co dovedeš. ' 
Večer se znovu devátá nebeská dívka Wanga ptala: "Kde máš dnes v noci spát?" 
"V západním pokoji," odpověděl Wang. 
Tu dívka couvla strachy. "Nyní je to skutečně nebezpečné," řekla. "V západním pokoji je starý 
nestvůrný škorpión .. Jeho jedovatý bodec je tlustý jak rýžová miska. Sotva se najde někdo, 
kdo by si s ním věděl rady." Když to Wang uslyšel, dostal strach a prosil dívku, aby jej 
zachránila. 
"Dávej dobrý pozor," řekla dívka. "Nestvůrný škorpión má strach jedině před jednou věcí a to 
jsou nůžky, které leží u mé matky. Tajně ti je přinesu. Poté si opět vezmeš mísu s vodou, kus 
masa a až škorpión přijde, řekneš: ,Máš-li žízeň napij se vody, máš-li hlad, nažer se masa. 
Nemáš-li žízeň ani hlad, kliď se pryč. Mám na tě nůžky zdejší paní.' Pak musíš nůžkami 
zaklapat a škorpión od strachu uteče." 

O půlnoci skutečně přišel škorpión. Mával svým bodcem, který byl tlustší než rýžová miska. 
Sotva to Wang spatřil, řekl: "Máš-li žízeň, napij vody. Máš-li hlad, nažer se masa. Nemáš-li 
žízeň ani hlad, kliď se pryč. Mám na tě nůžky zdejší paní." Párkrát zaklapal nůžkami a 
škorpión se tak polekal, že svěsil žihadlo a rychle utekl pryč. Ráno opět přišel stařec s lopatou 
a koštětem, aby smetl Wangovy kosti. Sám k sobě promlouval: "Tentokrát mi neutečeš." Když 
odsunul dveře, ptal se Wang s chladným úsměvem: "Starý pane, pročpak takto brzy z rána 
vymetáte?" 
Když to stařec uslyšel, nemohl vzteky ani promluvit. Otočil se a odešel. Čtvrtého večera se 
devátá nebeská dcera Wanga zeptala: 
"Kde máš v noci spát tentokrát?" 
"Dnes mám spát v posteli u tvého otce," řekl Wang. 
"To je to nejhorší, co se ti mohlo stát." řekla dívka. "Pod pokojem je šestatřicet tisíc zhangů 
hluboká skleněná studna a v ní šestatřicet tisíc jedovatých hadů. V pravou půlnoc se studna 
otevřela. Byla vyhloubena speciálně na hubení lidí. Můj otec tě tam chce hodit. Spadneš-li do 
ní, je s tebou konec." 
"A dokážeš mě zachránit?" ptal se Wang. 
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"Uděláme to takto," řekla dívka. "Dám ti podhlavník, který o přesně půlnoci, poté, co vylezeš 
z postele, položíš zpátky na své místo. Kdyby se tě otec na něco ptal, nesmíš odpovědět. Až 
vhodí polštář do studny, lehneš si opět do postele a budeš spát. To je vše." 

Když Wang zpozoroval, že už už bude půlnoc, vylezl tiše z postele a položil polštář zpět na 
své místo. Za chvíli se stařec hlasitě ptal: "Zeti, nemáš žízeň?" Když se mu nedostalo 
odpovědi, myslel si, že Wang tvrdě spí a vší silou kopl do strany, kde Wang ležel. Bác! Bylo 
slyšet velké třísknutí a stařec se zasmál úlevou a řekl: "Já tě naučím! Víckrát o mou dceru 
žádat nebudeš, ty pozemský červe!" 

Když ráno stařec otevřel oči, tuze se podivil. Jak to, že Wang leží klidně vedle něj a spí? 
"Musím vymyslet něco jiného," řekl si. Po snídani viděla devátá nebeská dcera, že se Wang 
smutně tváří a tak se jej zeptala: "Co tě zase trápí?" 
"Tvůj otec ale umí lidem ztrpčit život," zanaříkal Wang. "Dal mi bambusový koš a poručil, 
abych dnes dopoledne pokropil celou květinovou zahradu. Když to nedokážu, mám jít domů 
sám, jestli se mi to podaří, můžeme odejít spolu. Jak mám ale sám zalít nekonečně velikou 
zahradu?" 
"Ach," řekla dívka. "Neznáš jeho triky. Nejde o květiny, chce tě zahubit. U studny leží čtyři 
drobní kamenní dráčci, ale jakmile se někdo dotkne vody ve studni, obživnou a změní se v 
draky tlusté jako klády. Ani kdyby tam stálo sto mužů tobě podobných, jediný z nich by 
nezůstal naživu." 
"Co tedy uděláme?" ptal se Wang zcela zmaten. "Cožpak mám jít domů sám?" 
"Myslíš, že tě nechám jít domů samotného?" řekla devátá nebeská dcera. "Já vím, co je třeba 
udělat." Rychle ze svých prstů sundala čtyři prsteny a řekla: "Tyto prsteny musíš položit všem 
čtyřem drakům na hlavy. Nesmíš je ale sundat dřív, než drakům docela nepopletou hlavy; než 
tě budou prosit o život. Pak jim poručíš, aby zalévali květiny." 

Když Wang přišel do květinové zahrady, viděl, že v ní květiny sahají až k samotnému okraji 
Nebe. U studny našel čtyři malé kamenné dráčky a navlékl jim přes hlavy prsteny. Než 
bys vykouřil dýmku tabáku, dráčci s nářkem prosili o život. "Kterému z děvčat patří ty 
prsteny?" ptali se. "Vždyť nám rozdrtí hlavy! Milost! Měj slitování!" 
"Má-li vám manžel té dívky darovat život, musíte napřed zalít zahradu," řekl Wang. A 
kupodivu, sotva to vyslovil, začalo jemně pršet a květiny dostaly bohatou, rovnoměrnou 
zálivku. I tato úloha byla splněna. A však otec dívky nepovolil a vymyslel nový úkol. Dal si 
Wanga zavolat a řekl mu: "Tu máš dřevěný nůž. Tím musíš na druhé straně hor nakácet 
třistašedesát bambusových kmenů tlustých jako rýžová mísa. Do večera musí ležet před 
branou! Když to nedokážeš, nemůžeš víc doufat, že ti dám svou dceru a zahubím tě." Tím 
Wanga skutečně vystrašil. Wang přemýšlel: "Ráno jsem mu ještě unikl, teď mne chce zahubit. 
Musím se zeptat deváté nebeské dcery!" 
Když to nebeská dcera slyšela, řekla: "Žádný strach! Se mnou se nemusíš ničeho bát. Ještě 
jeden úkol a můžeme jít domů." 
S ulehčením se Wang ptal: 
"A co uděláme?" 
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"V každém bambusovém kmeni na druhé straně hor vězí jedovatý had. Pokud jen jediný kmen 
usekneš, budeš mrtvý." Pak mu dala klubko zelených hedvábných nití, stříbrnou jehlici do 
vlasů a řekla: "Nesmíš se unáhlit. Napřed uvážeš kolem bambusových vrchol~ů hedvábnou 
nit. Tím hadům přivážeš hlavy. Hadi tě pak budou prosit o milost, aby se nezadusili. Potom 
musíš na dřevěný nůž nasadit stříbrnou jehlu a pokaždé, když jí usekneš bambusový kmen, 
musíš říci: ,Kliď se ke svému pánovi před bránu!' Hedvábné nitě nesmíš odvázat, ani když 
budou hadi ležet před bránou. Bambusovým kmenům musíš odseknout vrcholy. To je vše." 

Když Wang přišel na druhou stranu hor, viděl, že všechno je porostlé tlustými bambusovými 
kmeny. V nich syčeli jedovatí hadi. Aniž by si odpočinul, navázal hedvábné niti na vrchol 
třistašedesáti bambusových kmenů. Dusící se hadi se syčením prosili o milost. Potom Wang 
vložil do dřevěného nože stříbrnou jehlu a sekal jeden kmen po druhém a pokaždé volal: 
"Kliď se ke svému pánovi před bránu!" A světe div se , všech třistašedesát bambusových 
kmenů následovalo poslušně Wangův rozkaz a kutálelo se před bránu. Když je Wang je 
spočítal, žádný nechyběl. Wang všem srazil vrcholy a pak zavolal starce, aby si je přepočítal. 

Když stařec vstoupil před bránu a uviděl kmeny, pukl zlostí. Jakmile se nebeská dcera 
dozvěděla, že její otec pukl zlostí, zavolala Wanga k sobě, dala mu deštník a řekla: "Musíš 
rychle jít. Kdybychom jen na okamžik zaváhali, přišly by mí suroví bratři a zabili by nás." 
Rozčilen a se slzami v očích Wang pravil: "Ale já přece neumím létat, jak se dostanu dolů?" 
"S deštníkem jsi jistější, než kdyby ti křídla narostla," řekla dívka. 
"A když přijdu domů, bez tebe to nemá smysl. To se nechám raději zabít." 
"Pospěš si," naléhala dívka a její hlas nabyl na důraznosti. "Až dorazíš domů, budu tě tam již 
čekat. Věř mi, prosím! Ale na jedno si dej pozor! V žádném případě nesmíš deštník otevřít 
dřív, než budeš doma." 
Wang držel deštník oběma rukama a pomalu se snášel dolů. Když byl v polovici vzduchu, 
vyvalily se černé mraky. Hřmělo a blýskalo se. Déšť a kroupy se sypaly. Wang se však držel 
přesně toho, co mu dívka řekl. Nechal se raději stlouct a promočit, než by deštník otevřel. 

Když Wang přišel domů, byl mokrý jako kachna. Ale než si oblékl suché šaty, deštník otevřel. 
Už nemusel mít strach. O to větší měl radost. neboť v témže okamžiku, když deštník otevřel, 
dopadla nebeská dívka s oběma dětmi na zem. Wang je šťastně sevřel do náruče. Pak prožili 
život v lásce a radosti. 

Boj s tygrem 

Byla kdysi jedna stařenka, která jednou ráno při úklidu světnice našla bronzovou minci. 
Položila ji dovnitř malého červeného hrnečku, jenž byl z půlky zaplněný rýži. 

Když se stařenka pustila do přípravy snídaně, viděla, že je malý červený hrneček s rýží z půlky 
zaplněný rýží. tak z něj nabrala několik hrstek a jednu hrst v něm ponechala. Když se pustila 
do vaření obědu a otevřela malý červený hrneček, byl znovu z půlky zaplněný rýží. Nabrala 
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z něj několik plných hrstí a jednu hrst nechala. Když chtěla vařit večeři, otevřela hrneček a 
hrneček byl znovu z půlky zaplněný rýží. 
Stařenka se zaradovala a nechala bronzovou minci dál v hrnečku. Teď budu mít ke každému 
jídlu půlku hrnečku rýže, pomyslela si. 

Dozvěděl se však o tom jeden tygr z lesa. Přišel ke stařence a hrneček po ní požadoval. 
Stařenka mu jej však nechtěla dát. Na to tygr řekl: "V noci přijdu a sežeru tě! Pak si vezmu i 
hrneček." Když to tygr dořekl, zařval a odešel. 
Stařenka na to pořád musela myslet. Netrvalo dlouho a dala se do pláče. Chvíli plakala, pak 
vytáhla srp a začala jej brousit na kameni, který při broušení syčel. 

Broušení zaslechl hrách a zeptal se jí: "Pročpak brousíš svůj srp, stařenko?" 
"Hrášku, můj drahý," odvětila střenka, "tygr po mně chtěl bronzovou minci, ale já mu ji 
nedala. Proto chce večer přijít a sežrat mě. Já si ale nabrousím svůj srp a odpravím jej!" 
"Stařenko," řekl hrášek, "my ti pomůžeme." 
"Můj drahý, jakpak byste mě mohli pomoci?" 
"Stařenko, lehneme si s ostatními zrnky ke dveřím a budeme tam spát!" Zrnka hrachu se 
skutálela na zem a rozprostřela se ke dveřím. 

A stařenka dál brousila svůj srp a ten u toho syčel.Zaslechlo to jedno kuřátko a zeptalo se jí: 
"Stařenko, pročpak brousíš svůj srp?" 
"Kuřátko, mé drahé" odvětila střenka, "tygr po mně chtěl bronzovou minci, ale já mu ji 
nedala. Teď chce večer přijít a sežrat mě. Já si ale nabrousím srp a odpravím jej." 
"Stařenko," řeklo kuřátko, ,já ti pomohu." 
"Mé drahé, jakpak by si mi mohlo pomoci?" 
"Stařenko, já si sednu ke kamnům!" A kuřátko si sedlo ke kamnům. 
A stařenka dál brousila svůj srp a ten u toho syčel. Slyšel to jeden malý krab. Přišel ze své díry 
a zeptal se: "Pročpak si brousíš srp, stařenko?" 
"Můj malý drahý krabe," odvětila střenka, "tygr po mně chtěl bronzovou minci, ale já mu ji 
nedala. Teď chce večer přijít a sežrat mě. Já si ale nabrousím srp a odpravím jej." 
"Stařenko, řekl krab, ,já ti pomohu." 
"Můj drahý, jakpak bys mně ty mohl pomoci?" 
"Stařenko, já si vlezu do kbelíku." A vlezl si do kbelíku. 

A stařenka dál brousila svůj srp a ten u toho syčel. Slyšelo to polínko a zeptalo se jí: " 
Stařenko, pročpak brousíš svůj srp?" 
"Polínko," odvětila stařenka, "odvětila střenka, "tygr po mně chtěl bronzovou minci, ale já mu 
ji nedala. Teď chce večer přijít a sežrat mě. Já si ale nabrousím srp a odpravím jej." 
"Stařenko", řeklo polínko, ,já ti pomohu." 
"Mé drahé, jakpak bys mě mohl pomoci?" 
"Stařenko, lehnu si ke kraji tvé postele!" A lehnul si ke kraji její postele. 

A stařenka dál brousila svůj srp a ten u toho syčel. Slyšela to jedna žába, přiskočila blíž a 
zeptala se: "Pročpak brousíš svůj srp, stařenko?" 
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"Žabičko, moje drahá",odvětila střenka, "tygr po mně chtěl bronzovou minci, ale já mu ji 
nedala. Teď chce večer přijít a sežrat mě. Já si ale nabrousím srp a odpravím jej." 
"Stařenko", řekla žába, ,já ti pomohu." 
"Moje drahá, jakpak bys mě mohla pomoci?" 
"Stařenko, sednu si do nohou tvé postele." A žába vyskočila na postel a sedla si do jejích 
nohou. 

A stařenka dál brousila svůj srp a ten u toho syčel. Slyšel to kolovrátek zeptal se jí: "Stařenko, 
pročpak brousíš svůj srp?" 
"Kolovrátku," odvětila střenka, "tygr po mně chtěl bronzovou minci, ale já mu ji nedala. Teď 
chce večer přijít a sežrat mě. Já si ale nabrousím srp a odpravím jej." 
"Stařenko, já ti pomohu." 
"Kolovrátku, jakpak bys mě ty mohl pomoci?" 
"Stařenko, sednu si do kouta místnosti!" A kolovrátek si sedl do kouta místnosti. 

A stařenka dál brousila svůj srp a ten u toho syčel. Slyšelo to kladivo a zeptalo se jí: "Stařenko 
pročpak brousíš svůj srp?" 
"Drahé kladívko," odvětila střenka, "tygr po mně chtěl bronzovou minci, ale já mu ji nedala. 
Teď chce večer přijít a sežrat mě. Já si ale nabrousím srp a odpravím jej." 
Když to kladivo slyšelo, vyskočilo do výšky a řeklo: "Já ti pomohu!" 
"Kladívko, jakpak bys mně mohlo ty pomoci?" 
"Stařenko, posadím se na stůl." A kladivo se usadilo na stole. 

Když nastal večer, srp se už třpytil a lesknul a byl nabroušen jako nejostřejší nůž. Stařenka s 
ním ulehla do postele. Když tygr přišel, zůstal stát u dveří. V místnosti byla černočerná tma. 
Protáhl se dveřmi, ale sotva se dotknul svými tlapami podlahy, uklouzl na rozsypaném hrachu 
a -bác!- spadl přímo na nos! 

Tygr se rozzlobil a chtěl rozdmýchat uhasínající oheň, aby si posvítil. Nahmatal ve tmě dvířka 
do kamen, strčil dovnitř svůj čumák a fouknul do žhavého popela. Fouknul jednou, fouknul 
podruhé, v tu ránu: Pum Kuřátko mu fouklo do obličeje popel, až mu to úplně oslepilo oči. 
Tygr hned začal hledat vodu, aby si mohl propláchnout oči, ale sotva našel kbelík s vodou a 
vložil do něj své tlapy, štípnul jej oběma svými klepety krab a to tak, že mu z nich vytryskla 
krev. Vyjíc hněvem a bolestí bloudil tygr po místnosti s úmyslem skočit na stařenku. Mrskal 
sebou sem a tam, až nahmatal postel. Tu vyskočilo polínko a začalo jej mlátit. 
Z nohou postele řvala žába: "Kvá! Kvá! Kvá! Bác! bác! bác!" 
A v koutě zpíval kolovrátek: "Ej,ej, ej! Jen mu dej!" Tygr dostal strach. V tom vylezla 
z postele stařenka se svým srpem. Když tygr uslyšel srp, celý pomatený zařval. Rychle se 
otočil a chtěl utéct pryč. Ale na podlaze ležel hrách. Tygr se svalil na zem a vletěl do dveří. 
Odtamtud vyskočilo kladívko a uhodilo tygra přímo do hlavy tak, že ztratil vědomí. Rychle 
přiskočila stařenka, popadla srp a tygra jednou ránou zabila. 

Š'-jungova svatba 

98 



Před dlouhým časem žil-byl jeden mladý chlapec, který se jmenoval 
Š '-jung. Rodiče mu brzy zemřeli a na světě zanechali jen jeho. Bydlel úplně sám v rozpadlé 
chatrči s doškovou střechou a živil se kácením stromů v lese. 

Jednou, bylo to v patnáctý den prvního měsíce, šel Š-jung do hor, aby porazil strom a nasekal 
dříví. Ještě dopoledne stačil dříví nasekat, svázat a odnést domů. Odpoledne se do lesa vydal 
nanovo. Právě když dříví svázal do otýpky, začalo sněžit. Sněžilo tak vydatně, že sněhu bylo 
po chvilce jíž na dva cuny. Se dřevem na zádech sestupoval Š '-jung z hor dolů do údolí. Když 
přišel k říčce a přecházel most, přihnal se náhle ze severozápadu silný černý vítr a rychle se 
setmělo. Země se zachvěla, hory se pohnuly a staré borovice zapraskaly. Když se vítr přiblížil, 
bylo slyšet nezřetelné lidské hlasy volající o pomoc. Za okamžik byl vítr vedle něj a Š '-jung 
v něm spatřil jakousi nestvůru vypadající jako liška, jež svým ocasem obepínala dívku 
s vlajícími vlasy. 

Š '-jung odhodil svůj náklad dříví, hbitě vytáhl ocelovou sekeru, jež měl ukrytou za opaskem a 
sekal jí po černém větru. Slyšel ještě, jak vítr vyrazil prudký řev, ale pak zmizel ve vánici 
směrem najihovýchod. 

Když vítr odvál, Š '-jung se sehnul k zemi a ve sněhu objevil černočernou krvavou stopu. 
Kapky krve směřovaly na jihovýchod. Š '-jung zastrčil svou sekeru zpátky za opasek, popadl 
dříví na záda a vydal se po krvavé stopě. Od úpatí hory vedla stopa k jejímu vrcholku. Když 
tam Š '-jung vystoupal, viděl, že z vrcholku vede stopa zase dolů. I šel zpátky dolů. Tak to šlo 
přes hory a doly, až už Š'-jung ani nevěděl, přes které hory vlastně šel. Námahou těžce 
oddychoval, pot se z něj jen řinul. Z jednoho vrcholku se zkusil rozhlédnout na všechny 
strany, ale krajina nebrala konce.Všude ležely jen bíle pokryté třpytící se hory. 

Pozvolna se nebe vyjasňovalo. Rudé slunce zapadlo za horami a vyšel měsíc. Š '-jung šel stále 
dál po stopě, až najednou kdesi hluboko v horách stopa náhle skončila. Rozhlížel se po ni 
všude možně, ale nemohl ji najít. Náhodou na zemi objevil místo veliké jako mlýnský kámen, 
jež nebylo pokryto sněhem. Když si místo v měsíčním svitu prohlédl, hnedle leknutím 
odskočil: vždyt' to byl otvor do jeskyně a mohl tam klidně spadnout! Pak si lehl na břicho, 
podíval se dolů, ale dole byla jenom černočerná tma a nebylo nic vidět. Byla to bezedná svislá 
díra. Chopil se své sekery a zkoušel sestoupit dolů. A však nešlo to. Znovu se postavil na nohy 
a obešel otvor jeskyně. Slyšel výt šakaly a vlky a to mu nahnalo strach. Říkal si: "Tady určitě 
přebývá ta obluda. Než tam sestoupím, musím najít nějakou pomoc." 
Ještě v noci se vydal na cestu zpátky. Když dorazil domů, bylo již zase světlo. Aniž by se 
prospal, vyrazil hned po snídani ze své chatrče. Zrovna vycházelo slunce. Š '-jung si znovu 
naložil náklad dříví na záda a odešel jej do města prodat. Cestou slyšel lidi vyprávět, že prý 
třetí dceru císaře odnesl "větrný duch." A že v císařském městě všude visí oznámení, na nichž 
stojí, že ten, kdo zachrání třetí císařovu dceru, bude bohatě odměněn a bude-li mlád, stane se i 
císařovým zetěm. 
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A tak Š '-jung odešel do císařského města. Vyhlášky tam skutečně visely, lidé se před nimi 
tísnili. Š '-j ung přistoupil ke zdi, vmísil se do davu a strhl vyhlášku ze zdi. Důstojník císařské 
gardy, který právě držel vedle stráž, zadržel Š '-junga a zeptal se jej: "Pročpak strháváš 
císařské nařízeni? " 
Š '-j ung odpověděl: "Protože dokážu zachránit třetí dceru císaře." 

Důstojník odvedl Š' -junga do paláce. Císař se mračil, císařovna naříkala, dvořané bezradně 
přihlíželi. Š '-jung předstoupil a pozdravil. 
"Ty prý dokážeš zachránit mou třetí dceru?" zeptal se císař. 
"Ano, dokážu." odpověděl Š '-jung. 
"Když ji nezachráníš, useknu ti hlavu." řekl císař s hrozivým výrazem ve tváři. Císařovna 
vrhla na císaře vyčítavý pohled a s úsměvem řekla Š '-jungovi: 
"Odvážný mládenče, když ji zachráníš, staneš se císařovým zetěm." 
"Cožpak na tom záleží?" 
"Zde se jedná o lidský život." 
Potom se císař zeptal Š '-junga, odkud že ví o místu pobytu jeho dcery. Š '-jung mu vyprávěl ve 
všech podrobnostech, jak den předtím při sekání dřeva spatřil obludu. Na to se císař zeptal, jak 
že by vlastně chtěl Š '-jung jeho dceru zachránit a Š '-jung mu odpověděl: 
"Potřebuji 500 lidí z císařské gardy, 2 holuby a malé lano s navijákem." 
Načež císař přikázal důstojníkovi císařské palácové gardy okamžitě všechno přichystat. 

Příštího rána zastrčil Š '-jung svou sekyrku za opasek, vzal obě holubice pod kabát a vydal se 
následován císařem a císařovnou v čele pětiset vojáků císařské gardy, nesoucích lano i 
s navijákem, přímo k jeskyni hluboko v horách. Když tam dorazili, vydal se hledat otvor do 
jeskyně. Pak přikázal vojákům, aby dávali pozor. 
"Nechám se spustit na laně dolů," řekl Š'-jung. "Necháte lano odvíjet tak dlouho, dokud na 
znamení toho, že jsem v pořádku sestoupil dolů, nevypustím první holubici. Když vypustím 
druhou holubici, bude to znamenat, že jsem císařovu dceru zachránil a vytáhnete nás nahoru." 

Vojáci souhlasně kývali hlavami a vše mu slíbili. Císař, strachy bez sebe, se schovával opodál. 
Císařovna, usilovně myslíc na svou dceru, seděla s rudýma, uplakanýma očima u vchodu do 
jeskyně a s tváří plnou slz nabádala Š '-junga: 
"Mé dobré dítě: zachraň mi mou dceru!" Při těchto slovech si sundala náramkový šperk a dala 
jej Š'-jungovi. "Dejjej mé dceři. Takpozná,kýmjsi." 
Š '-jung si vzal náramek, strčil jej pod kabát a řekl: "Nemějte obavy, císařskou dceru určitě 
zachráním." Potom si ještě víc utáhl opasek, sekyrku si posunul na pravou stranu, zavěsil se na 
lano, zamával rukou a zavolal: "Spustě mě dolů." 
Vojáci odvíjeli lano a slyšeli, jak Š '-jung se skřípotem mizí v hlubinách. Ruch víc a víc utichal 
a dřív, než bys řekl švec, nebylo slyšet zhola nic. Potom z díry do jeskyně vylétla holubice. 
Císařovna přestala plakat a císař přišel blíž. 

Když byl Š '-jung na dně jeskyně, byla kolem něj tma tmoucí a na vzdálenost pěti prstů 
rozevřené dlaně nebyl schopen nic rozeznat. Uchopil svou sekyrku a počal si razit svou cestu 
kupředu. Šel a šel, když tu náhle se před ním cosi zlatě zablesklo. Byla to zlatá brána a 
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zatarasila mu cestu. Visel na ni zlatý zámek, veliký jako pletená lopata. Š '-jung vytáhl sekyrku 
a chtěl jej odseknout. Tu někdo řekl: "Zlatá brána je zavřená zlatým zámkem a nikdo nesmí 
skrz." 
Š '-jung se obrátil a vedle brány zpozoroval řetěz, kterým byla připoutaná včela. Její oči se 
leskly a plačky Š '-junga prosila: "Když mě vysvobodíš, pustím tě dovnitř." 
"Dobrá," řekl Š '-jung, vytáhl sekyrku a přeseknul zlatý řetěz. Včela se na zemi převrátila a 
proměnila se v mladého chlapce se žlutobílým obličejem, světlými vlasy, žlutým šatem a 
žlutou čepicí a chlapec třikráte se Š '-jungovi poklonil. 
"Jakpak ses sem dostal?" zeptal se Š '-jung. 
Včelí mládenec: "Jsem včelí král. Jednoho dne jsem byl se včelami sbírat med a odnesl si mě 
netvor. Pak mě přikoval, abych držel u brány stráž." Pak včela zvolala ke zlaté bráně: "Zlatá 
bráno, zlatá bráno, otevři se -bratr Š '-jung chce vstoupit dovnitř." 
Včelí mládenec se svou zadní částí otočil k bráně a svým tlustým zlatým žihadlem silně udeřil 
do brány, která se za zvuku zvonů otevřela. 
Š '-jung se zaradoval a včelí chlapec řekl: "Až budeš v nouzi a budeš mě potřebovat, zavolej 
třikrát ,Malá včelo!' a já ti přijdu na pomoc." Opět se Š '-jungovi třikrát poklonil, proměnil se 
ve žlutý vítr a zmizel. A s ním zmizel i žlutý svit a byla opět tma. 

A Š '-jung se opět prodíral dál kupředu. Šel a šel, až se před ním cosi stříbrně zatřpytilo. A 
opět mu cestu zatarasila brána. Byla to stříbrná brána, která byla uzamčena na stříbrnou 
závoru. Š '-jung vytáhl sekyrku a chtěl ji přeseknout, když tu kdosi pravil: 
"Stříbrná brána je zamčena na stříbrnou závoru, přes niž se dovnitř jen tak někdo nedostane." 
Š '-jung se otočil a vedle brány viděl řetěz, kterým byl přivázán malý bílý had. Oči hada se 
leskly a se slzami v očích Š' -junga prosil: "Když mě osvobodíš, nechám tě projít." 
"Dobrá," řekl Š '-jung a s velkým lomozem řetěz přese kl. 
Bílý had se na zemi převrátil a rázem se proměnil v švarného mládence v bílém šatu a bílé 
čepici a třikrát se Š '-jungovi poklonil. 
"Jakpak ses sem dostal?" zeptal se Š'-jung. Malý bílý had řekl: "Jsem třetím synem dračího 
krále z Východního moře. Jednoho dne jsem si hrál na břehu moře a odnesl si mě netvor. Pak 
mě přikoval, abych u brány držel stráž." Potom bílý had zvolal ke stříbrné bráně: "Stříbrná 
bráno, stříbrná bráno, bratr Š '-jung chce vstoupit dovnitř." Bílý had pokynul směrem ke 
stříbrné bráně a ta se za zvuku zvonů otevřela. 
Š'-jung se zaradoval a bílý had řekl: "Až budeš v nouzi a budeš mě potřebovat, zavolej třikrát 
,Malý bílý dráčku!' a já ti přijdu na pomoc." Opět se Š '-jungovi třikrát poklonil, pak se 
proměnil v chladný vítr a zmizel. A s ním zmizel i stříbrný svit a byla opět tma tmoucí. 

A Š '-jung se opět prodíral kupředu. Šel a šel, až se před ním rudě zablesklo. A opět mu cestu 
uzavřela brána. Byla to měděná brána. Visely na ní dva měděné zámky, veliké jako dvě velké 
lopaty a byla zavřena na tlustou měděnou závoru. Š '-jung vytáhl svou sekyrku a chtěl ji 
přeseknout, ale kdosi pravil: "Měděná brána je jako měděná zeď. Kdo si myslí, že tudy projde, 
ten je na omylu." 
Š'-jung se otočil a vedle brány viděl řetěz, kterým byl přivázán divočák. Jeho oči se leskly a se 
slzami v očích Š '-junga prosil: "Vysvobod' mě a já tě nechám projít!" 
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"Dobrá," řekl Š '-jung, vytáhl sekyrku a s velkým lomozem řetěz přesekl. Divočák se na zemi 
převrátil a proměnil se v silného rudolícího muže s kudrnatými rezavými vlasy, rudým šatem a 
rudou čepicí a třikráte se Š '-jungovi poklonil. 
"Jakpak ses sem dostal?" zeptal se š '-jung. 
Divočák odpověděl: "Jsem duchem divočáka. Jednoho dne jsem v horách hledal své .... A 
odnesla si mě obluda. Pak mě přikovala mě, abych držel stráž u brány." Potom divočák zvolal 
k měděné bráně: "Měděná bráno, měděná bráno, otevři se, bratr Š '-jung chce vstoupit 
dovnitř." Divočák se opřel rypákem do měděné brány a ta se za zvuku zvonu otevřela. 
Š '-jung se zaradoval a divočák řekl: "Až budeš v nouzi a budeš mě potřebovat, zavolej třikrát 
,Bratře divočáku!, a já ti přijdu na pomoc." Opět se třikrát Š '-jungovi poklonil, pak se 
proměnil v rezavý vítr a zmizel. A s ním zmizel i rudý svit a zavládla opět tma. 

A Š '-jung se opět prodíral dál kupředu. Šel a šel a najednou se před ním černě zablesklo. A 
opět mu cestu uzavřela brána. Byla to železná brána. Visely na ní dva železné zámky, veliké 
jako dvě velké lopaty a byla zavřena na tlustou železnou závoru. Š '-jung vytáhl svou sekyrku 
a chtěl ji přeseknout, ale kdosi pravil: "Železná brána je jako zeď ze železa. Kdo si myslí, že 
tudy projde, ten se mýlí." 
š '-jung se otočil a vedle brány viděl řetěz, jimž byl připoután velký mravenec. Jeho oči se 
leskly a se slzami v očích Š '-junga prosil: "Osvoboď' mě a já tě nechám projít!" 
"Dobrá," řekl Š '-jung. Vytáhl sekyrku a s velkým lomozem železný řetěz přesekl. Mravenec 
na zemi udělal kotrmelec a proměnil se v štíhlého černolícího muže se dvěma černými copy, 
oděného v černý šat a černou čepici a třikráte se Š '-jungovi poklonil. 
"Jakpak ses sem dostal?" zeptal se Š'-jung. 
Mravenec odpověděl: "Jsem králem mravenců. Jednoho dne jsem vedl ostatní mravence sbírat 
obilí na zimu a odnesl si mě netvor. Pak mě přikoval, abych držel stráž u brány." Potom 
mravenec zvolal k železné bráně: "Železná bráno, železná bráno, ()tevři se, bratr Š '-jung chce 
vstoupit dovnitř." Mravenec pokynul hlavou a brána se za zvuku zvonu otevřela. . . -~ ... 
Š '-jung se zaradoval a mravenec mu řekl: "Až budeš v nouzi a budeš mě potřebovat, zavolej 
třikrát ,Bratře mravenče!' a já ti přijdu na pomoc." Opět se třikrát Š '-jungovi poklonil a 
proměnil se v černý vítr a zmizel. A s ním zmizel i černý svit a nastala,zase tma. 

A Š '-jung se opět prodíral dál kupředu, šel a šel a najednou se před ním zjevila šedý opar. A 
opět mu cestu uzavřela brána. Byla to cínová brána. Visely na ní dva cínové zámky, veliké 
jako dvě velké lopaty a zavřena bzla na tlustou cínovou závoru. Š '-jung vytáhl svou sekyrku a 
chtěl ji přeseknout, ale kdosi pravil: "Cínová brána je měkká, ale pevná- nožem ani sekyrou s 
ní nic nezmůžeš." 
š '-jung se otočil a vedle brány viděl řetěz, jimž byl k ní připoután velký bílý motýl. Jeho oči 
se leskly a se slzami v očích Š '-junga prosil: "Vysvoboď mě a já tě nechám projít!" 
"Dobrá," řekl Š '-jung. Vytáhl sekyrku a s velkým lomozem železný řetěz přesekl. Motýl 
udělal na zemi přemet a proměnil se v krásnou dívku v květovaném šatu, jejíž vlasy byly samá 
kudrlinka. 
"Jakpak ses sem dostal?" zeptal se Š'-jung. 
Motýl odpověděl: "Jsem motýlí duch. Jednoho dne jsem vedl hejno svých motýlích sester 
sbírat pyl z květů a odnesl si mě netvor. Pak mě přikoval, abych držel stráž u brány." Nato 
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motýl zvolal k cínové bráně: "Cínová bráno, cínová bráno, otevři se, bratr Š '-jung chce 
vstoupit dovnitř." Motýl mávnu} křídly a brána se zvoněním otevřela. 
Š '-jung se zaradoval a motýl mu řekl: "Až budeš v nouzi a budeš mě potřebovat, zavolej 
třikrát ,Bratře motýle!' a já ti přijdu na pomoc." Opět se třikrát před Š'-jungem uklonil a 
proměnil se v bílý vítr a zmizel. A s ním zmizel i šedý opar a před Š '-jungem se rozjasnilo. 

Š '-jung prošel celkem pěti branami a zachránil život pěti zvířatům: včele, bílému hadovi, 
divočákovi, mravenci a motýlovi. Š' -jung pokračoval dál, až přišel do míst, kde bylo ještě 
jasněji a prostorněji a kde svítilo i slunce. Avšak slunce bylo tmavé a zamračené, vzduch 
nepříjemně chladný. Š-jung šel a šel, až přišel k čistému, zurčícímu potůčku, který odtékal 
směrem na východ. Šel podél potoka a přemýšlel: "Kde by tak císařova dcera mohla být?" 
V tom zpozoroval u potoka dívku, která něco prala. Udiveně se ptal sám sebe: "Že by to byla 
dcera císaře?" Zlehounka přistoupil k dívce, avšak dívka se polekala. 
"Kdo jsi, že se odvažuješ přijít až sem?" 
"Přišel jsem, abych zachránil třetí dceru císaře. Nevíš, kde bych ji našel?" řekl Š '-jung. 
Dívka si Š '-junga dlouze a zkoumavě prohlédla, teprve potom řekla: "Já jsem třetí dcerou 
císaře. Kdo jsi ty?" 
Š '-jung vyňal z pod kabátu nefritový náramek a podal jí jej se slovy: "Jmenuji se Š '-jung." 
Sotva císařova dcera náramek uviděla, propukla v hlasitý pláč. "Vždyť ten nosila má císařská 
matka," stále opakovala. Náhle si na něco vzpomněla. Podívala se na Š'-junga, Š'-jung sklopil 
hlavu. Císařova dcera viděla, že je dobře rostlý a její hoře se pomalu měnilo v radost. 
Ostýchavě mu řekla: "Ale vždyť to měl být zásnubní dar." Potom sklonila hlavu a vrátila 
náramek Š '-jungovi. 

Když Š '-jung slyšel její slova, začervenal se a pravil: "Utečme rychle pryč!" 
"To nejde," řekla císařova dcera. "Netvor je stále naživu. Toho dne, kdy mě odvlekl, jej kdosi 
zranil sekerou." 
"To já jsem jej zranil," řekl Š '-jung. 
"Netvor má teď na čele velkou otevřenou ránu, o niž se musím starat," řekla císařova dcera. 
"K potoku jsem přišla, abych vyprala jeho obvaz. Pokud se hned nevrátím, vydá se mě hledat 
a z našeho útěku nic nebude." 
"Zabiji jej a budeme mít od něj pokoj," řekl Š '-jung. 

S těmito slovy chtěl vyrazit, ale císařská dcera jej zadržela. "Jsi příliš unáhlený," řekla. 
"Netvor je ve skutečnosti mocný démon, nesmíme jej dráždit. Avšak zabít jej není zas tolik 
obtížné. Hlavu mu musíš odseknout najednou a pak ji dobře odkopnout, přinejmenším dvacet 
kroků daleko. Neodsekneš-li hlavu naráz, ihned znovu naroste." 
"Dobrá, budu si to pamatovat," odvětil Š '-jung. 

Císařova dcera vedla Š '-junga dál podél potoka, až najednou zůstala stát: "Musíš se ukrýt pod 
mými šaty," řekla. "Vykročím-li vpřed svou levou nohou, musíš také vykročit levou; 
vykročím-li dopředu svou pravou nohu, musíš vykročit pravou. Jen tak tě netvor nespatří." 
Š '-jung se ukryl pod její široké šaty a společně vyrazili kupředu. Císařská dcera mu přikázala: 
"Jednat smíš pouze když ti řeknu!" 
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Netrvalo dlouho a stáli přede dveřmi, které vedly do pokoje k netvorovi. Sotva vstoupili, 
netvor pravil: "Cítím, jako by tu byl někdo jiný, někdo cizí." 
"Jsi příliš podezíravý," opáčila císařova dcera. "Jsem zde jenom několik málo dnů, to nejspíš 
ještě nestačila vyvanout má vůně." Netvor na to nic neřekl a císařská dcera rychle spustila o 
jiném: "Vyměním ti obvaz." 
Netvor se pousmál a řekl: "Dobrá. Až se uzdravím, vezmu si tě za ženu." 
Když to Š '-jung slyšel, zaskřípal zlostí zuby a nejraději by byl netvora ubil. Císařova dcera ho 
musela dloubnout loktem, aby se ovládl. Potom začala netvorovi umývat ránu odvarem 
z pelyňku. Záměrně mu natřepala polštář a jeho ránu bohatě zvlhčila tekutinou, aby mu odvar 
spolu s krví stékal přímo do očí a on je tak raději pevně přivřel. Brzy byla rána čistá a císařova 
dcera netvorovi pevně obvázala oči obvazem. Poté popíchla loktem Š' -junga, aby zlehka 
předstoupil před netvora. Když uviděl jeho krvavou tlamu velkou jako mísa, jeho mohutné 
zuby a tesáky, polila jej hrůza. Zakopl o jeho nohu a netvor okamžitě zvolal: "Co to bylo?" 
"Odpusť, jen jsem o tebe zakopla," odpověděla císařova dcera. 
V š '-jungovi by se krve nedořezal. Císařova dcera na něj pohlédla a zamrkala očima. Š '-jung 
pomalu vytáhl svou sekyrku a namířil ji netvorovi přímo na krk. Zapraskalo to a Š '-jung hbitě 
naráz odkopl jeho useknutou hlavu třicet kroků daleko. Před Š-jungem ležela mrtvá 
devítiocasá liška. 
Š'-jung zvolal: "Rychle pojďme pryč!" A pak vedl císařovu dceru kjámě do jeskyně, kterou 
prve sestoupil. Na první pohled bylo znát, že lano je příliš tenké, než aby je oba uneslo. 
"Jdi a nechej se vytáhnou jako první," řekla císařova dcera. 
Š '-jung přemýšlel a potom řekl: "To nepůjde. Císař si pomyslí, že jsem tě nezachránil a nechá 
mě zabít. Nejdříve se nech vytáhnout ty!" 
"Dobře," odpověděla císařova dcera. "Až budu nahoře, řeknu jim, aby lano opět spustili dolů." 

Když se císařská dcera pověsila na lano, Š '-jung vyňal zpod kabátce holubici, kterou tam 
ukrýval a vypustil ji. Holubice vzlétla vzhůru přímo k otvoru do jeskyně. Tam už celí 
nedočkaví čekali císař s císařovnou. Když uviděli vzlétnout holubici, byli opět šťastni. Císař 
ihned přikázal vojákům vytáhnout lano nahoru. Bylo slyšet skřípání, hluk přicházel stále blíž. 
Dřív než se hodiny dvakrát přesypaly a vonná tyčinka dodoutnala, objevila se u otvoru do 
jeskyně císařova dcera. Když ji císařovna spatřila, nezmohla se na jediné slovo. Jen ji objímala 
a plakala. Dcera rychle volala: "Spusťte lano rychle zpátky dolů, ještě tam je někdo!" 
Ale císař hlasitě křičel: "Rychle zacpěte vchod do jeskyně, jinak netvor vyleze nahoru!" 
Vojáci císařské gardy si s vykonáním rozkazu nedovolili dlouze otálet a hbitě vchod velkými 
kameny zatarasili. Císařova dcera mohla volat jak chtěla, avšak nebylo to nic platné. Najednou 
celá zbledla a omdlela. 
Aby bylo jasno, císař změnil své úmysly. Nechtěl, aby se Š'-jung dostal zpátky nahoru a 
v duchu přemítal: "Vždyť má dcera je císařského rodu, vznikla spojením draka a fénixe- jak 
jen bych ji mohl dát za ženu obyčejnému dřevorubci?" Rozmyslel si to a přikázal vojákům 
zatarasit vchod do jeskyně a Š '-junga připravit o život. 

Š '-jung dlouho čekal na dně jeskyně na lano, ale lano ne a ne se spustit. Čekal marně. Když 
pohlédl vzhůru, viděl jen řítící se kameny. Věděl, že to pro něj neznačí nic dobrého. Bohužel 
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proti tomu nemohl nic dělat. Obrátil se zpátky a vydal se smutně cestou, kterou přišel. 
V pokoji netvora stále ležela mrtvá a nehybná devítiocasá liška. Poddávaje se svému trápení, 
vzpomněl si najednou na bílého dráčka a třikrát zavolal: "Bílý dráčku!" 
Tu se vzedmul chladný vítr a v mžiku před ním stál had: "Jaké máš trápení bratře Š'-jungu?" 
Š' -jung mu vyprávěl o všem, co se mu přihodilo a bílý dráček mu řekl: "To ještě není tak zlé. 
Nic se nehoj - vynesu tě nahoru! Zavři oči, ale neotvírej je dříve, než ti řeknu!" Š '-jung 
přikývl a sedl si dráčkovi na záda. "Zavři oči!" řekl dráček a vznesli se spolu do povětří. Š'
jungjen slyšel, jak to kolem něj hučí, ale oči se neodvažoval otevřít. 
Prásk! a dráček několika svými blesky udeřil do vchodu od jeskyně, až balvany vzlétly k nebi. 
Dráček se Š' -jungem poletovali vzduchem, vystoupali až nad mraky, až konečně dorazili 
k Východnímu moři. Š '-jung si všiml, že se vzduch kolem něj ochladil a že mu kolem hlavy 
hvízdal vítr. A však na to, aby promluvil s dráčkem, si nechal zajít chuť. Najednou jakoby cítil 
pevnou půdu pod nohama. Tu dráček řekl: 
"Otevři oči, bratře Š '-jungu!" Š '-jung otevřel oči a rozhlédl se kolem sebe. Stáli na velkém 
dvoře s mnoha domy, pavilóny, terasami a zlaté zdi mu zaslepovaly oči. Š '-jung nevěděl, kde 
to jsou i zeptal se: "Kde to jsme?" 
"Tady bydlím," řekl bílý dráček. "Je to dračí palác." Sotva to vyslovil, objevil se dračí král a 
jeho žena, aby je pozdravili. Uklonili se před Š '-jungem, který osvobodil jejich syna. 

Š '-jung bydlel v dračím paláci tři dny, ale nemohl v klidu sedět ani stát. Musel stále myslet 
stále na třetí císařovu dceru a chtěl se za ní vypravit. Dráček řekl: "Bratře Š '-jungu! Proč se 
chceš tak rychle vrátit? Císař tě zabije hned, co se objevíš. Jak se potom oženíš s jeho 
dcerou?" 
Ale Š '-jung odvětil: "Jsem v právu, čeho bych se měl obávat?" 
Tu dračí král řekl: "Měl bych pro tebe jeden návrh, ale nevím, zda jej chceš slyšet." 
"Jen mluvte," řekl Š '- jung. Dračí král se podíval na svou ženu a ona přikývla. "Mám dceru," 
začal dračí král. "Je pěkná a nadaná a já byl ji chtěl s tebou zasnoubit. Souhlasil bys se 
svatbou?" 
Sotva to Š '-jung uslyšel, řekl: "Cožpak by to šlo?" 
"Jistě, že šlo," řekla žena dračího krále, ale Š '-jung vrtěl hlavou. 
"Bratře," řekl bílý dráček, ,,já bych také chtěl, abys nechodil pryč. Zůstaň v dračím paláci do 
konce svého života!" Ale Š '-jung opět zavrtěl hlavou. "Bratře," řekl, "rychle mě odnes 
z paláce pryč, na tuto svatbu nemohu přikývnout." 
Ale bílý dráček mu řekl: "Tři dny v dračím paláci jsou pro člověka jako tři roky. Třetí císařská 
dcera má jistě už jiného manžela." 
"Tři roky?" strnul Š '-jung. "Rychle mě odnes zpět, bratře!" prosil. 
Dračí král, jeho žena i bílý dráček dále k Š '-jungovi promlouvali, ale Š '-jung se chtěl za 
každou cenu vrátit zpět. 
"Jsi skutečně věrný člověk," řekl dračí král. 
Jeho žena Š' -jungovi pravila: "Vezmi si s sebou co se ti zlíbí! Máme tu zlato, stříbro, perly i 
drahé kamení." 
"Nechci nic z toho, co mi nabízíte," odvětil Š '-jung. "Chci jen domů, znovu sekat dříví. 
Odneste mě zpátky!" Dráčkovi nezbývalo nic jiného, než vzít Š'-junga na záda a odnést ho 
pryč. 
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Když dorazili zpátky do císařského města, proměnil se dráček v studený vánek a zmizel. Š'
jung šel rovnou cestou do císařského paláce. Když ho císař uviděl, strašně se vyděsil a 
roztřásl: 

"Jsi člověk nebo duch?" 
Š' -jung hrdě a dopáleně odpověděl: "Kde by se tady za bílého dne asi vzal duch?!" 
Když se císař ujistil, že Š'-jung není duch, zeptal se jej: "Jak ses sem dostal?" Š'-jung řekl: "Je 
úplně jedno, jak jsem se sem dostal, jsem tu, abych se oženil s tvou dcerou." 
"Tak oženil s mou dcerou ... cha cha," smál se císař. "Moc si o sobě myslíš! Má dcera je 
císařského rodu, ze spojení draka a fénixe- cožpak bych ti ji mohl dát za ženu?!" 

Š '-jung na okamžik zaváhal a potom řekl: 
"Porušil jsi své slovo a chtěl jsi mě zabít. Ale nepovedlo se ti to. Chceš snad také porušit 
manželský slib? Což si nepamatuješ, co stálo na císařské vyhlášce?" 
Císař přestal mít ze Š '-junga strach a odvětil: "Je mi jedno, co tam stálo, mou dceru 
nedostaneš!" 
Š '-jung si stál pevně za svým. "Jsi pánem země," řekl, ,jak chceš vládnout lidu, když neumíš 
dodržet své slovo?" 

Na to zůstal císař stát s otevřenými ústy a nezmohl se na žádnou odpověď. "Má pravdu," 
přemýšlel, "pokud neplatí, co řeknu, bude se mi lid vysmívat. Musím mu svou dceru dát." Ale 
potom jej zase napadlo: "Má dcera je příliš vzácným klenotem, nemohuji mu dát jen tak." 
"Š'-jungu," řekl konečně, "musíš splnit můj úkol. Splníš-li jej, dostaneš mou dceru za 
manželku." 
"Jaký úkol?" zeptal se Š'-jung. "Mluv!" A císař řekl: "Mám deset mu císařských lánů, které 
nebyly najaře zorány. Nyníje třeba zasít, tak mi je zorej! Nedám ti však ani pluh, ani dobytek. 
Pole musíš zorat za jedinou noc a sice tři brázdy hluboko. Dokážeš-li to, má dcera bude tvá. 
Nedokážeš-li to, zabiji tě." 
"To mi děláš naschvál: říkáš, že nedostanu pluh ani dobytek- zorat deset mu pole během jedné 
noci přece nelze ani s pluhem a dobytkem!" Chtěl pak ještě něco říct, ale císař mu do toho 
skočil: 

"Tak do toho! Nepodaří-li se ti to, budeš o hlavu kratší!" Mávnul širokými rukávy svého 
roucha a zmizel v paláci. 

Když Š'-jung opouštěl císařský palác, byla už tma. Nevěděl co dělat a tu si vzpomněl na bratra 
divočáka. Třikrát zavolal: "Bratře divočáku!" a najednou se zvednul tmavě rudý vítr a v tu 
ránu před ním stál divočák: "Jaké máš starosti, bratře?" 
Š '-jung mu všechno vyprávěl a divočák supěl hněvem. Potom řekl: "Není to zas tak zlé. 
Někam si lehni a zdřímni si. Já pole zořu za tebe!" Kolem půlnoci divočák mávl tlapou a 
pronesl zaklínací formuli. V tom cosi zahučelo, obloha i země se zachvěly a ze severozápadu 
se přiřítilo obrovské stádo divočáků, až se z toho setmělo. Divočáků bylo tolik, že je nebylo 
možné spočítat. 
"Bratři," oslovil je divočák, "můj přítel Š '-jung je v nouzi, císař jej chce zabít. Musíme mu 
pomoci zorat deset mu císařského pole!" Divočák se postavil na špici stáda divočáků, kteří se 
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za mocného chrochtání pustili svými rypáky do orání. Neuběhla ani hodina a deset mu pole 
bylo zoráno a prokypřeno. 

Druhý den ráno, sotva se rozednělo, odešel Š '-jung do císařského paláce vyzvat císaře k tomu, 
aby si prohlédl zorané pole. 
"Ty jsi ho zoral?" zeptal se císař. 
"Myslíš, že bych jinak za tebou přišel?" odvětil Š '-jung. 
"Kate, hlídej ho očkem a nedopusť, aby utekl!" přikázal císař s jízlivým smíchem. Š '-jung si z 
toho ale nic nedělal a řekl: "Jen se klidně podívej! Přece kdybych to byl nedokázal, přišel bych 
o hlavu." Š '-jung šel napřed a císař ho následoval. Důstojně opouštěl svůj palác, ale když 
dorazili k císařskému poli, celý se vylekal. Jeho deset mu půdy bylo bezchybně zoráno a to 
nejen tři, nýbrž celých pět brázd hluboko. Císař nevěděl, co říci. 
V tom se Š'-jung zeptal: "Ted' už se snad můžeme vzít, ne?" 
Ale císař svraštil obočí. "Ještě ne," řekl. "Při tvých schopnostech mi musíš splnit ještě jeden 
úkol."' 
"Copak by to ještě mělo být?" zeptal se Š '-jung. A císař mu odpověděl: "Rozsypu na zem dvě 
dou jáhlových zrn a ty je musíš přes noc sesbírat - ale žádné nesmí chybět! Když je všechna 
posbíráš a nebude ani jedno chybět, můžete se vzít. Pokud však jediné zrnko pochybí, přijdeš 
o hlavu." 
Aniž by císař počkal, jestli Š '-jung na to něco řekne, otočil se a odešel zpátky do paláce. 

K večeru Š '-jung zíral na jáhly ležící na zemi a byl celý zoufalý. Dvě dou jáhel přece nemůže 
sesbírat ani za rok! V zoufa.losti si vzpomněl na bratra mravence. "Říkal přece, že až budu v 
nouzi, mám se na něj obrátit. Zkusím to a uvidím. Třeba si bude vědět rady." 
A tak Š '-jung třikrát za sebou zavolal: "Bratře mravenečku!" Tu se zvednul černý vítr a v 
okamžiku před ním stál mravenčí král a ptal se jej: "Jaké máš starosti bratře?" Š '-jung mu 
všechno vyprávěl a on se jen chladně usmíval: "Nic se ne boj! Někam se ulož ke spánku a já za 
tebe jáhly posbírám!" 

O půlnoci mávl mravenec rukou a pronesl zaklínací formuli. V tom to zahučelo, nebe i země 
se otřásly a ze severozápadu přiletělo hejno mravenců. Bylo jich tak mnoho, že se nedali 
spočítat a obloha celá potemněla. 
"Bratři," oslovil je mravenčí král, "můj přítel Š '-jung je v nouzi, císař ho chce zabít. Musíme 
mu pomoci posbírat jáhly- žádné zrnko nesmí chybět!" Poté se postavil mravenčí král do čela 
a mravenci svými kusadly na hlavách sbírali zrníčko za zrníčkem a nosili je do odměrné 
nádoby. Netrvalo ani hodinu a všechna zrnka byla posbírána. Nechybělo ani jedno. 

Když druhého dne ráno přišel císař před dveře, hrozně se polekal a znovu nevěděl, co říci. 
"Teď už se snad přece můžeme vzít?" zeptal se Š'-jung. 
Císař svraštil obočí, pak se přinutil k úsměvu a řekl: "Ano! Můžete." Š '-jung se zaradoval. V 
tom však císař řekl: "Mám ale devět dcer a všechny vypadají stejně- jedna je jako druhá. Zítra 
ráno je přivedu do císařské zahrady a ty musíš vybrat, která je ta tvá. Když ji poznáš, dostaneš 
ji. Nepoznáš-li ji, zabiji tě!" Aniž by čekal na Š'-jungovu odpověd', řekl: "Co jsem řekl, to 
platí." Potom tleskl třikrát do dlaní na znamení, že dohoda platí. 
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Když přišel večer, Š '-jung posmutněl. "Uplynuly tři roky," řekl si. "Kdo ví, jak teď císařská 
dcera vypadá, třeba se změnila. Všechny budou mlčet a bude jich devět - kdybych ji tak mohl 
vidět o samotě! To bych jistě nezaváhal." Zatímco hloubal, vzpomněl si na bratra motýla. 
"Poprosím jej, třeba mi pomůže." Š '-jung zavolal třikrát za sebou: "Bratře motýle!" tu se 
zvedl bílý vítr a v dalším okamžiku stál před ním motýl: "Jak se ti daří bratře? Co pro tebe 
mohu udělat? Máš snad nějaké starosti?" 
Š '-jung mu všechno vyprávěl, motýl se zamyslel a potom řekl: "Nedělej si starosti! Zítra si 
pozorně prohlédni jejich hlavy. Ta, na jejíž hlavě bude sedět bílý motýl, bude třetí císařovou 
dcerou. Zapamatuj si to!" 

Druhého dne ráno šel Š '-jung do císařské zahrady. Po obou stranách kvetly broskvoně, zelené 
vrby zářivě svítily a všechno krásně vonělo. Ale Š'-jung byl jak smyslů zbavený. Zrovna 
kráčel po mostě přes vodní příkop, když zpozoroval devět císařových dcer v jedné řadě. 
Vypadaly jako ztělesněné nebeské víly. Byly bíle napudrovány, měly nachové tvářičky, hlavy 
ozdobeny perlami a šperky. Vlasy měly upraveny do starodávného účesu. Všechny vypadaly 
docela stejně: měly každá stejný šat, nebylo vidět žádný rozdíl. Š '-jungovi se zatmělo před 
očima. 

"Která to jen může být?" přemýšlel a pak ho opět napadlo, co mu říkal bratr motýl. Pozorně se 
podíval na dívčí hlavy, ale i když si prohlédl celou řadu, na jediné hlavě motýl neseděl. 
Podíval se tedy v obráceném pořadí, ale stále nikde žádný motýlek. "Zapomněl snad bratr 
motýl na to, co mi slíbil?" pomyslel si. Císař jej už nabádal, aby si pospíšil. V tom okamžiku 
přiletěl z broskvoňového háje bílý motýlek. Nejdříve poletoval kolem dokola, potom třikrát 
zakroužil kolem hlavy dívky, která stála v řadě třetí od konce. Posadil se na její zlatou jehlici, 
kterou měla ve vlasech a zakmital křídly. Š '-jung to dobře viděl. Rychle přikročil k dívce, 
uchopil ji za ruku a řekl: "To je ona!" 

Císař chtěl něco říct, ale jeho dcera přikývla hlavou a řekla: "Konečně jsi opět tady!" a přitom 
se jí z roztrhaného náhrdelníku řinuly horké slzy jako perly a obličejem se přitulila na Š '
jungovu hruď. Císař byl bledý vzteky a třásl sebou tak mocně, že ze sebe dlouho nemohl 
vypravit ani slova. 
Š'-jung se vedl s císařskou dceru za ruce a s úsměvem pravil: "Teď mám už ale musíš dát své 
svolení." Císař nevěděl, co namítnout a tak souhlasil. Toho večera bylo všechno slavnostně 
vyzdobeno a konala se velká oslava. Š '-jung a třetí dcera císaře pod širým nebem vstoupili do 
svazku manželského. Císařovna byla velmi šťastná a Š '-jung císařské dceři řekl: "Zítra se 
vrátíme zpět ke mně domů. Já budu sekat dříví a ty budeš vařit jídlo. Bude nám spolu moc 
dobře! Já nechci být císařovým zetěm. Souhlasíš s tím?" 

V slzách mu řekla: "Copak tys ještě nepoznal mé srdce? Tři roky jsem na tebe čekala a tři roky 
jsem čelila otcovu nátlaku. Pamatuj si: dříve než tě opustím, musí vyjít slunce na západě!" 
Š '-jung pochopil, že se tak neměl ptát a rychle odvětil: "Ty a já musíme stát neustále při 
sobě!" Když se pak spolu radili o návratu domů, vešla dovnitř rozčílená císařovna: "Je zle! 
Otec rozhodl, že Š '-jung bude dnes v noci tajně připraven o život." 
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Když to oba uslyšeli , hrozně se vylekali. "Utíkejte rychle pryč!" řekla císařovna. "Ale jak?" 
zeptal se Š '-jung. "Všechny městské brány jsou pevně uzamčeny." 
"N ásledujte mě," řekla potichu císařovna. Š '-junga a svou dceru vedla do císařské zahrady. 
Tam byla brána, která vedla přímo před město. Císařovna potichu otevřela dveře, vystrčila oba 
ven ze dveří a řekla: "Utíkejte rychle pryč!" Potom dala Š '-jungovi na cestu plnou dlaň zlata. 
Císařská dcera lkala: "Maminko, nyní se o Vás nebudu moci starat jak se na dceru sluší a 
patří." 

"Neplač," řekla císařovna. "Jen aby tě někdo neslyšel!" 
"Vřelý dík za to, že jste nám zachránila život!" řekl Š '-jung. 
"Běžte rychle!" řekla císařovna. "A dávejte na sebe cestou dobrý pozor!" 
Š '-jung podpíral císařskou dceru, společně klopýtali kupředu, aniž by znali cestu. Měli stále 
strach, že by je mohl někdo pronásledovat. Šli a šli, až náhle kohout oznamoval dobré ráno. 
Široká řeka jim zatarasila cestu. Kromě toho byla císařská dcera unavena útěkem a bolely ji 
nohy. Š '-jung ji zavedl pod broskvoň u kraje cesty, pod níž ležel velký kámen, na kterém si 
mohla odpočinout. Sotva se tam posadili, jakoby slyšeli volání a řehtání koně. Š '-jung se 
obrátil. V prašném mračnu za ním se valil oddíl jezdecký oddíl. 

Císař chtěl připravit Š '-junga o život. Když objevil, že oba uprchli, skřípal vztekle zuby a pak 
nastoupil do nosítek s osmi nosiči, aby se mohl sám zúčastnit pronásledování. Š '-jungovi s 
císařskou dcerou odřízli útěkovou cestu. Před nimi ležela řeka, za nimi šli pronásledovatelé -
schovat se nebylo kam. Když už byli pronásledovatelé nablízku, oba se objali a potichounku 
plakali. "Budeme držet pospolu," řekl Š '-jung. "V životě i ve smrti," odvětila císařská dcera. 

Když tak chvíli plakali, pustil Š '-jung císařskou dceru, vytáhl svou ocelovou sekyrku a 
postavil se na obranu před dívku. Chtěl si počkat na císaře, až pojede kolem a pak se dát do 
boje. Císařská dcera se podívala k obloze a vzdychla. Přitom si všimla, jak ve stromě poletují 
včely sem a tam a sama pro sebe si řekla: "Ach ty včeličky! My jsme lidé a přec se nemáme 
tak dobře jako vy!" Š '-jung to uslyšel a hned si vzpomněl na včelího krále. Zvolal rychle 
třikrát za sebou: "Včelí mládenče!" 
Tu se ze severozápadu přihnal žlutý vítr a včelí mládenec zvolal do vzduch: "Nic se nehojte! 
Jen se podívejte, jak je zaženu zpět!" V tu ránu vítr vystoupal do výšky a rozvířil písek a 
kameny. Obloha se zakabonila a ve větru začaly létat proti vojákům včely velké jako špačci. 
Hrozivě bzučely a bodaly do nich. Vojáci volali o pomoc a prchali hlava nehlava. Nosiči 
odstavili nosítka i s císařem a strachy zalézali pod ně. Císař, který nevěděl, co se děje, vytáhl 
po obou stranách závěsy a vykoukl ven. Včely však bzučely ještě hlasitěji: seskupily se do 
hroznu a řítily se směrem na nosítka. Nemilosrdně císaře píchaly, až byl jeho nos modrý a jeho 
oči oteklé. Bolestí se válel po zemi. Netrvalo dlouho a nemohl se pohnout. 

Vítr se ztišil. Na východě vyšlo rudé slunce. Š '-jung a císařská dcera se navzájem podpírali a 
ubírali se dál k domů. Nohy ji pomalu přestávaly bolet. Radovali se z krajiny, kterou 
procházeli a domů přišli s velkou radostí. Přišli za nimi i sousedé, aby jim blahopřáli a všichni 
Š '-j ungovi říkali, že si našel dobrou ženu. 
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Š · -jung denně nosil vodu a chodil sekat dříví, císařská dcera prala prádlo a vařila jídlo.Pilně 
pracovali a žili spolu v lásce. Po roce manželství pokryl Š '-jung chatrč čerstvou slámou a ve 
stejné dobu přivedla císařská dcera na svět dvě zdravé děti. 
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