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Abstrakt  

 

 Tato práce představuje povídkovou sbírku Saharské příběhy (Sahala de gushi) 

taiwanské spisovatelky San Mao.  

 První část práce seznamuje s moderní taiwanskou literaturou v druhé polovině 20. 

století. Druhá část práce představuje San Mao jako autorku autobiografických próz 

a jako populární povídkářku. Saharské povídky, které San Mao nejvíce proslavily, zachycují 

autorčin život na saharské poušti. Hlavní část práce je zaměřená na motivickou analýzu 

Saharských příběhů. Výsledky analýzy umožňují hlubší představení spisovatelčina vnímání 

odlišností světů a kultur. 

 
Klí čová slova: taiwanská literatura, populární literatura, San Mao, povídka, motiv 
 
 

 

Abstract  

 

 This thesis presents short-story collection Stories of Sahara  (Sahala de gushi) 

by taiwanese women writer San Mao. 

 The first part of the thesis introduces modern Taiwanese literature in the half second 

of twentieth century. The second part of the thesis presents San Mao as a author 

of autobiographical prose and as a popular storyteller.  It is for her Stories of the Sahara, that 

San Mao is best known, which records her personal experience of San Mao in the Sahara 

desert. The main part of the thesis is focused of  motivic analysis of Stories of Sahara. The 

results of analysis allow a deeper presentation of  writer's perception of differences worlds and 

culture. 

 

Key Words: taiwanese literature, popular literature, San Mao, short-story, motif 
 



5 
 

Obsah 
 
Obsah             5 
Úvod              6   
1. Úvod do dějin taiwanské literatury druhé poloviny 20. století    7   

1.1 Padesátá léta – Nostalgická a protikomunistická literatura  8 
1.2 Šedesátá a sedmdesátá léta       9 

1.2.1 Modernistická literatura      9 
1.2.2 Literatura rodné půdy       11 

1.3 Osmdesátá léta a období pluralismu v literatuře   11 
1.4 Taiwanská ženská próza       12 

2. Život            14 
 2.1 Shrnutí          20   
3. Tvorba            21 
 3.1 Raná tvorba – Období dešťů       22 
 3.2  Období pouště a moře        23 
 3.3  Období města         24 
 3.4  Shrnutí          26   
4. Saharské příběhy          27 
 4.1  Shrnutí          29 
5. Populární literatura a San Mao        31 
 5.1  Shrnutí          36 
6. Motiv práce a volného času        37 
 6.1.  Práce Josého         37 
 6.2  Práce San Mao         39 
 6.3  Práce San Mao pro druhé       40 
 6.4  Volný čas hlavních protagonistů      41 
 6.5  Shrnutí          42 
7. Motiv bydlení           44 
 7.1  Bydlení San Mao a Josého       44 
 7.2  Shrnutí          46 
8. Motiv ženy           48 
 8.1  Čínská žena         48 
 8.2  Obraz autobiografické hrdinky San Mao     48 
 8.3  Domorodé ženy z pohledu San Mao     50 
 8.4  Shrnutí          52 
9. Motiv uzdravování          53 
 9.1  Motiv léku          53 
 9.2  Motiv léčení         54 
 9.3  Shrnutí          56   
10. Motiv pokrmu          58 
 10.1  Čínské jídlo         58 
 10.2  Poskytování jídla druhým       62 
 10.3  Shrnutí          63   
11. Motiv vzdělávání          64 
 11.1  San Mao jako učitelka žen a dívek      64 
 11.2  Výuka čínštiny         65 
 11.3  Shrnutí          66 
Závěr             67 
Seznam použité literatury         69 
 



6 
 

Úvod 
 

 Cílem této bakalářské práce je představit povídkovou sbírku Saharské příběhy (Sahala 

de gushi 撒哈拉的故事) taiwanské spisovatelky San Mao三毛.  

 První část práce podává nástin vývoje moderní taiwanské literatury druhé poloviny 20. 

století. Kapitola se zejména zaměřuje na představení moderních literárních proudů, které v té 

době dominovaly na taiwanské literární scéně, a jejichž součástí je i literární dílo San Mao. 

 V druhé části práce je nastíněn spisovatelčin život a představena její literární tvorba. 

Třetí část podává bližší charakteristiku povídkové sbírky Saharské příběhy, kterou tato práce 

zkoumá. Právě autobiografické povídky s náměty z prostředí Saharské pouště si rychle získaly 

oblibu u čtenářů na Taiwanu i mimo něj a San Mao se díky této sbírce stala oblíbenou 

spisovatelkou. 

 Čtvrtá část podrobněji představuje literární vývoj San Mao. Všímá si spisovatelčiny 

experimentální tvorby, inspirované západní modernistickou literaturou, stejně tak jako její 

romantické, spíše konvenční tvorby. Dále se v této kapitole věnuje pozornost popularitě, 

kterou San Mao již během svého života zažila a s ní spojené čtenářské oblibě jejích děl. Jak 

již bylo řečeno, popularitu autorky odstartovala povídková sbírka Saharské příběhy. Tato a 

následující díla podobného charakteru byla hodnocena jako jednoduchá, nezávažná literatura, 

nezabývající se zásadními a důležitými tématy. Jedním z cílů této práce je poskytnout hlubší 

pohled na tuto část spisovatelčina díla a tím i vyváženější hodnocení jeho kvalit.  

 Pátá a stěžejní část předkládá motivickou analýzu povídkové sbírky Saharské příběhy. 

Pozornost se soustředí především na ty motivy, prostřednictvím kterých lze ukázat na 

spisovatelčino vnímání různých kultur a světů. Právě tento aspekt představuje San Mao nejen 

jako spisovatelku populární literatury, ale také jako autorku literatury, která usiluje o uchopení 

vážnějších témat, jako jsou kulturní rozdíly nebo morální principy, které přesahují hranice 

kultur. 
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1. Úvod do dějin taiwanské literatury druhé poloviny 20. století 
 

 Čínsky psaná literatura na Taiwanu v druhé polovině 20. století vznikala nezávisle 

na literatuře vznikající v Čínské lidové republice. Ale jistá návaznost na literaturu 

předválečného období tu byla. Na Taiwan přišli po roce 1949 někteří pevninští autoři, kteří 

byli kulturně spjati s Čínou a předválečnou literaturou. Tito autoři svoji národní i kulturní 

identitu přirozeně spojují s Čínou. „Vycházejí z estetických a uměleckých principů, které jsou 

příznačné pro čínskou tradici.“  (Dluhošová 2006: 32) Vedle sebe tvoří na Taiwanu spisovatelé 

přistěhovalci z Číny i spisovatelé starousedlíci.  

 V době, kdy v Číně guomindangská (guomindang 國民黨) vláda prohrála v občanské 

válce s komunisty a roku 1949 odešla na Taiwan, se obyvatelé ostrova1 hlásili k čínské 

kulturní tradici a byli připraveni spolupracovat na správě Taiwanu spolu s guomindangskou 

vládou. V praxi se však obyvatelé Taiwanu nejen museli podrobit přistěhovalcům z Číny 

v občanském životě, ale také museli snášet zásahy a omezení v oblasti kulturního a literárního 

života. Vláda velmi brzy po svém příchodu na Taiwan zavedla přísnou cenzuru a zřídila 

kulturní instituce, na které dohlížela sama vládnoucí strana Guomindang spolu s vojenským 

vedením země. 

 Prostředí, v němž na Taiwanu vznikala literatura, se od padesátých let zásadně 

změnilo.2 Po přílivu přistěhovalců z pevniny se rozšířila nostalgicky laděná literatura, jejímž 

ústředním tématem se stala problematika utečenců, toužících po návratu do své domoviny, 

kterou byla pevninská Čína. Druhý významný proud dobové literatury představovala literatura 

nevalné literární hodnoty, kritizující komunistický režim v ČLR. Tuto ideologicky 

motivovanou tvorbu posléze vystřídala tvorba vyznačující se vyššími literárními kvalitami. 

Literatura padesátých let, jež sloužila jako prostředek k šíření oficiální vládní propagandy 

na podporu boje proti komunistické čínské vládě a na potlačení komunismu, nemohla oslovit 

mladé umělce, kteří hledali alternativy k ideologické literatuře.   

Od šedesátých let taiwanští spisovatelé nacházeli inspiraci v západní literatuře, snažili  

se o vlastní osobitost a nezávislost ale současně čerpali ze silné čínské tradice. Profesoři  

a jejich studenti zakládali na taiwanských univerzitách a vysokých školách časopisy, 

                                                 
1 Původní obyvatelé ostrova (yuanzhumin 原住民) jsou austronézského původu, druhou velkou etnickou skupinu tvoří čínští 
přistěhovalci, kteří žili po generace na ostrově před příchodem guomindangské vlády.   
2 Od roku 1895 byl Taiwan japonskou kolonií. Z ideologického hlediska byl Taiwan součástí Japonska, japonská kolonizační 
vláda si zabezpečila výsostné postavení japonského jazyka a tradice v kultuře Taiwanu a postupně vytlačovala čínské tradice. 
Proto literatura vznikající na Taiwanu měla být srovnatelná s japonskou tradicí. Od roku 1937 až do roku 1945 byla literární 
scéna Taiwanu podrobená cenzuře, vyžadovala se pouze literatura psaná japonsky, čínští autoři přestali publikovat, 
byly zakázané čínské noviny i časopisy.“ (Dluhošová 2006: 27-28) 
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ve kterých vydávali překlady zahraniční literatury i vlastní tvorbu. Velmi významným 

časopisem zaměřeným především na prózu byla Moderní literatura (Xiandai 

wenxue現代文學), v níž byla mj. otištěna první povídka osmnáctileté San Mao. V šedesátých 

letech převládal na taiwanské literární scéně modernistický proud. „Mladí spisovatelé se 

inspirovali západní avantgardní literaturou, experimentovali ve své tvorbě s modernistickými 

technikami, jakými jsou například nespojitá narativní struktura, vnitřní monolog či proud 

vědomí.“ (Dluhošová 2006: 37) Od šedesátých let vznikala literatura z pera čínských studentů 

studujících v zahraničí.  

 Od sedmdesátých let v opozici k modernismu stáli spisovatelé, kteří kritizovali 

elitářský charakter modernistické tvorby. Autoři se zaměřovali na aktuální realitu Taiwanu. 

Prosazovali psaní v taiwanštině na náměty ze života venkova, projevovali zájem o místní 

kulturu. „Tito spisovatelé však neodmítali čínskou tradici, právě naopak, předmětem jejich 

zájmu bylo mnoho čínských prvků.“(Dluhošová 2006: 41) Literatura tohoto proudu se nazývá 

„literatura rodné půdy“ (xiangtu wenxue 鄉土文學). 

Moderní taiwanskou literaturu 2. poloviny 20. století také pomáhaly utvářet ženy 

spisovatelky. Mají své zastoupení v každém níže zmíněném období. „V devadesátých letech 

se stávají vedoucí silou taiwanské literární scény, a to jak do počtu aktivně píšících 

spisovatelek a množství vydaných děl, tak i do tematického záběru a kvality literární 

produkce.“ (Benešová 2011: 10) Taiwanská ženská próza je velmi různorodá a mnohotvárná, 

spisovatelky se věnují širokému spektru témat, zaměřují svoji pozornost na osudy žen 

ale i na obecnější problémy společnosti. „Častým tématem jsou vztahy mezi mužem a ženou. 

Neméně častými náměty děl ženských autorek jsou „ctnosti tradiční čínské ženy, jako je 

loajalita, píle, tolerance, vytrvalost, štědrost, laskavost a láska.” (Chung 2000: 147) 

Feministicky laděná literatura reflektuje snahu hrdinky o nalezení vlastní identity a boj za její 

osamostatnění.  

 Nejoblíbenějším útvarem moderní prózy je povídka, popřípadě novela.  

 

1.1 Padesátá léta – Nostalgická a protikomunistická literatura   

V padesátých letech se na Taiwanu převážně psala a vydávala literatura ztvárňující boj 

proti komunismu - „literatura odporu“ (fandong wenxue 反動文學). Přistěhovalí spisovatelé 

a vzdělanci se cítili být přímými a jedinými dědici čínské literární tradice. Naopak vládu 

Čínské lidové republiky nepovažovali za legitimního politického nástupce a pokračovatele 

této kulturní tradice. Taiwanská vládní politika podporovala tvorbu v protikomunistickém 
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duchu a poslání literatury spatřovala v kritice komunistického režimu. 

 Autoři této literatury byli nejčastěji vojáci, kteří přišli z pevniny společně s čínskou 

guomindangskou stranou. Chyběla jim však literární průprava a neměli odpovídající vzdělání, 

jejich tvorba tak postrádala dostatečnou literární hodnotu. Autoři náležející k první generaci 

přistěhovalců ve svých dílech nejčastěji vzpomínají na rodnou zemi a zobrazují psychologii 

lidí z pevniny, toužících nostalgicky po návratu. Jejich díla jsou označovaná jako „literatura 

nostalgie po rodném kraji” (huaixiang wenxue 懷鄉文學). Tato literatura však byla odtržena 

od taiwanské reality, vlastí spisovatelů byl bývalý domov v Číně. Proto se dominantním 

trendem v tomto období stala čínská tradice. V rámci boje proti komunismu se ctila tradice, 

o niž se pečovalo a pěstovalo se vzdělání v tradiční čínské kultuře.  

  Koncem tohoto období se prosadili profesionální spisovatelé jako Zhu Xining 朱西甯 

(1927-1998), Sima Zhongyuan 司馬中原 (1933 -), Duan Caihua 段彩華 (1933 -) a další. 

 

1.2 Šedesátá a sedmdesátá léta  

V sedmdesátých letech v taiwanské literatuře koexistovaly a vzájemně se střetávaly 

dva významné proudy: západním myšlením ovlivněná modernistická literatura a literatura 

rodné půdy s náměty z venkovského života. 

 

1.2.1 Modernistická literatura 

 Modernisté, kteří dominovali literární scéně šedesátých let, zapustili své kořeny již 

v létech padesátých. Přibližně na začátku šedesátých let se objevuje nová generace mladých 

spisovatelů, s ní se objevují i nezávislé časopisy a (literární) společnosti, vymykající 

se kritériím, která určovala guomindangská politika prostřednictvím vládních institucí. 

„V čase politického útlaku a ideologického fanatismu modernistické hnutí sklidilo obrovský 

úspěch.” (Chi 2000: 14) Spisovatelé začali publikovat své práce v nově založených literárních 

časopisech, jako byl na prózu zaměřený Literární časopis (Wenxue zazhi 文學雜誌, 1956), 

přejmenován v roce 1960 na Moderní literaturu. Básnická společnost modrá hvězda (Lan 

xing shi she 藍星詩社) a společnost Století tvorby (Chuang shiji 創世紀), které byly založeny 

už v roce 1954, časopis Moderní poezie (Xiandai shi 現代詩) i Spolek moderní poezie 

(Xiandai shi she 現代詩社, 1956), se staly modernistickými hnutími v poezii. (Dluhošová 

2006: 36) „Básníci se programově hlásili k modernistickému literárnímu proudu a odkazu 
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západní literární tradice jako k jedinému zdroji inspirace. Snažili se distancovat od státem 

předepsané tvorby a od zpolitizované literatury. Jejich cílem bylo prosadit nové postupy, 

dát literární tvorbě nový obsah a založit novou literární tradici.“ (Dluhošová 2006: 36) 

Součástí dobového diskursu byly explicitní požadavky na zpřetrhání svazků s vlastní 

kulturou. Cílem bylo najít nové formy a obsahy, které by založily novou tradici. 

 „Přední modernisticky zaměřený časopis Moderní literatura byl založen studenty 

Taiwanské Univerzity, hlavním redaktorem se stal Bai Xianyong 白先勇 (1937 - ), redaktory 

Wang Wenxing 王文興 (1939 - ) a Chen Ruoxi 陈若曦 (1938 - ).” (The Cambridge History 

of Chinese Literature 2010: 622) Cílem časopisu Moderní literatura bylo seznamovat 

taiwanské čtenáře se západními díly a literárními teoriemi západní literatury uplynulého 

století. Píšící studenti se seznámili s tvorbou západních autorů a naučili se od nich novým 

tvůrčím postupům, kterými chtěli obohatit vlastní tvorbu. Cítili, že staré umělecké formy a 

styly nedostačují uměleckému cítění moderních lidí. „Proto se snažili napodobovat 

a vytvářet nové umělecké formy a styly a tím vytvářet prostor pro vznik nové svébytné 

literatury Taiwanu.“ (Dluhošová 2006: 38) Vycházeli ze západní avantgardy, půjčovali 

si literární prostředky a konvence od západní literární tradice. Přikláněli se k formalismu, 

zdůrazňující jazyk a formu. „Jejich hlavním cílem tedy nebylo šíření západního umění 

a literatury jako takové či upřednostňování západní literatury před literaturou domácí.” 

(Ko 2000: 82) Časopis představil čtenářům překlady děl západních modernistických 

spisovatelů a myslitelů jako byli Virginia Woolfová, Jean-Paul Sartre, Franz Kafka, 

 James Joyce, nebo Wiliam Faulkner (Ko 2000: 82).  Zároveň v tomto periodiku studenti 

publikovali vlastní díla. „Modernisté toužili po vyjádření nového osobního pohledu 

na jednotlivce i na společnost.” (Chi 2000: 15) Spisovatelé volili lyrický, expresivní 

a zejména individuální způsob vyjádření, experimentovali s literární alegorií, se symbolismem 

a techniku proudu vědomí.   

Začátkem šedesátých let taiwanští studenti začínali odjíždět na studijní pobyty 

do Spojených států. Literatura, která vznikala v období šedesátých let, jejímiž autory jsou 

taiwanští studenti v Americe, bývá v čínsko-jazyčné sekundární literatuře označována jako 

„literatura zahraničních studentů” (liuxuesheng wenxue 留學生文學). Zabývá se otázkami 

vznikajícími v kontaktu s novým či cizím prostředím a je pro ni charakteristické hodnocení 

domácích událostí s jistým odstupem.  
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1.2.2 Literatura rodné půdy 

První vlna „literatury rodné půdy” se na Taiwanu objevila za japonské okupace  

(1895 – 1945).3 Jak již bylo zmíněno, pro druhou fázi „literatury rodné půdy”, která nastupuje 

v sedmdesátých letech, je charakteristické, že stála v opozici k modernistické literatuře. 

Spisovatelé „literatury rodné půdy“ kritizovali literaturu modernistů za slepé napodobování 

západních vzorů a za přílišný důraz na formu, který mnohdy činil modernistická díla obtížně 

srozumitelnými. „Ve své tvorbě se snažili reflektovat dopad rychle postupující industrializace 

a rozvíjejícího kapitalismu na venkovany a obyvatele malých měst a tak reflektovat sociálně-

politické změny, jež na Taiwanu probíhaly.“ (Dluhošová 2006: 84) Autoři „literatury rodné 

půdy” projevovali zájem o místní kulturu a prvky, psali o prostém životě rolníků a půvabech 

přírody a jako jazyk literárních děl používali místní dialekty, hlavní hrdinové těchto děl často 

mluví taiwanským dialektem. Tito spisovatelé již nejsou přistěhovalci, ale narodili se na 

Taiwanu a pevninu nikdy nepoznali. Patří mezi ně například Huang Chunming 黃春明 (1935 - 

), Wang Zhenhe 王禎和 (1940–1990), Chen Yingzhen 陳映真 (1937 - ) a jiní. 

 

1.3 Osmdesátá léta a období pluralismu v literatuře 

Začátkem osmdesátých let nastoupila mladá generace spisovatelů a s ní období 

pluralismu. V prozaické, zejména v povídkové a románové tvorbě, zavládla od osmdesátých 

let velká různorodost. Generace autorů tohoto období nabízela řadu nových témat, zpracování, 

přístupů i literárních technik. Spisovatelé se zaměřili na literární ztvárnění života městské 

společnosti nebo prostého venkova. Ústředními tématy literární tvorby byly mimo jiné 

feminismus, snaha o „taiwanizaci“4 ostrova. Mnozí autoři se rovněž pokoušeli o science 

fiction, jejímž prostřednictvím vykreslovali vysněný obraz budoucího čínského světa. 

Tito spisovatelé náležejí ke druhé generaci přistěhovalců. Narodili se na Taiwanu a považují 

ho za svůj domov. Čerpají z hodnot země, ve které žijí, ale zároveň vycházejí z hodnot čínské 

kultury.  

 

 

                                                 
3 V reakci na asimilační tlak ze strany Japonců obyvatelé volali po používání prvků místního jazyka a reálií i po vytvoření 

„literatury rodného kraje“ Jednoduše řečeno měla to být literatura dostupná širokým masám hovořící jejich jazykem 
 o jejich problémech. (Dluhošová 2006: 21) 

4 „Hnutí za taiwanizaci” (bentu hua 本土化) v první fázi v sedmdesátých letech bylo jen politickou opozicí vůči vládní 
straně. Na okrajích kulturní scény se objevoval zájem o místní prvky, zkoumaly se například lidové písně nebo lidová 
architektura. Toho hnutí však neodmítalo čínskou tradici. Snaha o „taiwanizaci” ostrova je podporováno i novou vládou 
devadesátých let a zahrnuje zavedení institucí zkoumajících místní tradici, revizi historie a důraz na místní umění a jazyk. 
(Dluhošová 2006: 41-43) 
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1.4 Taiwanská ženská próza   

Zvláštní kapitolu dějin moderní taiwanské literatury tvoří literatura psaná ženami. 

Snad s výjimkou literatury rodné půdy, o níž se mluví jako o hlavním proudu sedmdesátých 

let, jsou ženské autorky zastoupeny v každém z výše uvedených literárních proudů. Přestože 

taiwanské spisovatelky nepsaly díla, která by bylo možné přiřadit k literatuře rodné půdy, 

prostředí venkova je v jejich tvorbě výrazně přítomné. Převážná část modernistické tvorby 

žen z let šedesátých je reprezentována příběhy zasazenými do prostředí taiwanského venkova. 

Tato literatura tak často pracuje s motivy, které jsou typické pro literaturu rodné půdy. 

Samotná sedmdesátá léta, kterým dominovala literatura rodné půdy z pera mužů, jsou naopak 

všeobecně označována za období, kdy vznikalo jen velmi málo tvorby z pera spisovatelek.  

  „Osudy ženské literatury jsou těsně propojeny s postavením ženy v tradiční čínské 

společnosti. Sociální role ženy byly vždy jasně definovány a striktně prosazovány 

a pozůstatky patriarchálního uspořádání společnosti jsou stále patrné jak v ČLR, 

tak na Taiwanu. Kulturní styky Taiwanu se západem, jeho modernizace, rychlé šíření a rozvoj 

vzdělání, vliv tržního hospodářství a později i proces demokratizace však postupně vedly 

k zásadním změnám ve společenském postavení taiwanských žen. V důsledku těchto změn 

došlo k otevření ženské otázky, v rámci které byly kritizovány a zkoumány tradiční genderové 

role a nejrůznější aspekty života žen. Tento vývoj je samozřejmě na různé způsoby 

reflektován v prozaické tvorbě taiwanských spisovatelek, které samy v mnoha případech 

aktivně přispívaly do debaty kolem ženské otázky, či se dokonce ženského hnutí osobně 

zúčastnily.“ (Benešová 2010: 15) 

 „V padesátých a na počátku šedesátých let taiwanské spisovatelky tvořily literaturu 

subjektivního, lyrického charakteru. Vedle sentimentalismu dominovaly klasické realistické 

techniky, k nimž se spisovatelky uchylovaly pod vlivem západní literatury.  Spisovatelky 

neváhaly ve svých dílech představovat psychologický svět postav, byly zběhlé i v používání 

obrazů a symboliky. Autorky často s hrdinkami svých děl sympatizují a soucítí s nimi. 

Oblíbeným žánrem mezi spisovatelkami byla revoluční romance, která propojovala příběh 

lásky s  proti-japonským nebo proti-komunistickým bojem. Ženské autorky na rozdíl 

od mužských autorů tohoto období svojí tvorbou jasně prohlašují Taiwan za svou novou 

domovinu. Zatímco Čína se v těchto povídkách často stává místem, které symbolizuje staré 

feudální pořádky a patriarchální ideologii, Taiwan představuje ostrov naděje, kde žena dostává 

příležitost začít znovu a nalézá nový smysl svého života.“ (Benešová 2010: 24 – 27) 

 V průběhu šedesátých let dospěla generace spisovatelek, která se zapojovala do snah 

tehdejší intelektuální elity, která se snažila obohatit taiwanskou literaturu o to nejlepší 



13 
 

ze západního umění. Začaly se zajímat o světovou modernistickou literaturu. „Dostalo se jim 

stejného vzdělání jako mužům, na základě čehož také získaly status privilegované vrstvy, 

což jim umožnilo vyhnout se nejrůznějším formám diskriminace, jež tehdy stále ještě 

ve společnosti převládaly. Zaníceně si osvojovaly hodnoty a normy intelektuální komunity, 

které však byly často definovány z mužské perspektivy a úmyslně se distancovaly od všech 

negativních obrazů kulturně spojovaných s ženskostí jako takovou.“ (Benešová 2010: 30) 

Mezi modernistické autorky patří Chen Ruoxi 陳若曦 (1938 - ) a Ouyang Zi 歐陽子(1939 - ). 

 „Tato generace zaměnila předcházející genderový model první generace přistěhovalců, 

za genderový model západní modernistické literatury založený na mužských hodnotách, 

byl to právě tento model, který těmto autorkám umožnil otevřeně zpochybňovat ženské 

vlastnosti a normy týkající se chování žen tak, jak byly definovány v tradiční čínské 

společnosti. Pod vlivem sebereflexe typické pro modernistickou literaturu se neváhaly tyto 

mladé autorky pouštět hluboko do podvědomí svých hrdinek a otevřeně zkoumaly jejich 

potlačované vášně, touhy a poprvé také ženskou sexualitu.“ (Benešová 2010: 31) 

Od poloviny osmdesátých let vznikala díla feministicky laděná ale i díla, ve kterých 

převládají hodnoty založené na patriarchální ideologii tradiční čínské společnosti.  V této době 

se autorky věnují mnoha tématům, jako například svatba v pozdním věku, rozvod, 

mimomanželský poměr, kariéra, stárnutí, prostituce, kriminalita mládeže, rodinné vztahy atd.  

V jejich dílech vedle tradičních ženských rolí, jako jsou role manželky, matky či snachy, 

vystupují svobodné matky, rozvedené ženy nebo ženy, jež vedle rodinného života též úspěšně 

zvládají kariéru. Mezi současné významné spisovatelky patří Li Ang 李昂 (1952 - ), 

Zhu Tianwen  朱天文 (1956 - ) a její sestra Zhu Tianxin 朱天心 (1958 - ), Ping Lu 平路  

(1953 - ) a další.  
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2. Život 

 

 San Mao, vlastním jménem Chen Maoping 陳懋平5
, se narodila 26. března 1943 v 

Chongqingu v provincii Sichuan.6 Její otec Chen Siqing 陳嗣慶 byl právník a matka Miao 

Jinlan 繆進蘭 učila na základní škole. San Mao měla starší sestru a dva mladší bratry.  Rodiče 

byli křesťané a vedli své děti ke křesťanské víře.  

 San Mao se narodila v době, kdy v Číně skončila válka s Japonskem a probíhala 

občanská válka mezi komunisty a vládní stranou Guomindangem. Občanská válka skončila v 

roce 1949. Komunisté převzali kontrolu nad pevninskou Čínou a  Guomindang v čele 

s Čankajškem (Jiang Jieshi 蔣介石, 1887-1975) se uchýlil na ostrov Taiwan. „Spolu s ním se 

na Taiwan přeplavila i část jeho kabinetu a poslanců zákonodárných sborů zvolených v roce 

1948, elitní armádní jednotky, prominentní rodiny, významné osobnosti vědeckého a 

kulturního života a bohatí podnikatelé, celkem asi dva miliony osob. Na Taiwan se měli dostat 

jen vyvolení.“ (Bakešová 2004: 97) Mezi „vyvolenými“ byla i rodina San Mao.  

 Když San Mao nastoupila na základní školu v Taibeii, jejím nejoblíbenějším 

předmětem se stala literatura. Ve škole i doma nejraději četla. Z rodinné knihovny přečetla 

díla významných moderních čínských spisovatelů – Lu Xuna 魯迅 (1881-1936), Ba Jina 巴金 

(1904-2005), Lao She 老舍 (1899-1966). Poté co přečetla všechna díla rodinné knihovny, 

začala si knížky půjčovat a seznamovat se i se západní literaturou. Nejsilnější dojem v ní však 

zanechaly dva klasické čínské romány, Příběhy od jezerního břehu (Shuihuzhuan 水滸傳) 

a Sen v červeném domě (Hongloumeng 紅樓夢). San Mao uvádí, že Sen v červeném domě 

ji zaujal nejen jako literární dílo, ale zanechal v ní dojem i jako dílo filosofické, v němž 

se prolíná myšlenkový svět buddhismu a taoismu. Právě toto dílo San Mao údajně pomohlo 

utvořit si vlastní pohled na svět. Současně jí setkání s románem pomohlo při výběru oboru 

na vysoké škole. Místo literatury, o jejímž studiu do té doby uvažovala, se rozhodla studovat 

filosofii. (Cui, Zhao 1995: 9-11) Studium jí nedělalo velké problémy, byla nadanou žačkou 

                                                 
5 Osobní jméno se sestává ze znaku Mao 懋, jenž byl dívčím jménem spisovatelčiny matky, a znak Ping平 vybrali její 

rodiče. Dobová situace údajně ovlivnila rodiče spisovatelky při rozhodování, jaké jméno dají svojí dceři. Výraz ping 平, který 
mimo jiné znamená klidný, měl vyjadřovat naději rodičů v to, že válka brzy skončí. 
6 Rok 1943 uvádějí v  Biographical Dictionary of Chinese Women 2003: 440, Columbia Companion to Modern East Asian 

literature 2003: 515, Historical Dictionary of Modern Chinese literature 2010: 162. V čínsko jazyčném zdroji je uveden 
rok narození 1945(Cui a Zhao 1995: 2). 
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a studentkou, ale měla mnoho roztržek se svými učiteli. Se svými spolužáky a vrstevníky 

si nerozuměla, nehrála si s nimi, jejím jediným společníkem se stala kniha. K jejím 

povahovým rysům v této době patřila uzavřenost a samotářství.   

Ve dvanácti letech byla přijata na „První taibeiskou dívčí střední školu” (Taibei shengli 

diyi nüzi zhongxue 臺北省立第一女子中學), nejprestižnější školu v Taibei (Biographical 

Dictionary of Chinese Women 2003: 440). Ve druhém ročníku byla učitelem matematiky 

neprávem nařčena z podvodu a neoprávněně potrestána. Po tomto konfliktu se uzavřela 

do sebe a odmítla navštěvovat školu. Začala chodit za školu a dokonce se pokusila 

o sebevraždu. Rodiče se na základě lékařského doporučení rozhodli, že ji dál budou vzdělávat 

sami. Životopisci spisovatelky se domnívají, že odpor vůči vzdělávacímu systému později 

San Mao zajistil velký zájem mladých čtenářů. (Biographical Dictionary of Chinese Women 

2003: 440) 

 Vedle literatury další vášní budoucí spisovatelky bylo výtvarné umění. Její otec 

jí zaplatil soukromého učitele, malíře Gu Fushenga 顧福生 (1935 - )7, jenž se později stal 

výraznou postavou uměleckých kruhů na Taiwanu. Gu Fusheng si ihned všiml, že San Mao 

nemá valný malířský talent, zato rozpoznal její talent literární a podporoval ji v jejích 

literárních pokusech. Díky přispění Gu Fushenga časopis Moderní literatura otiskl v roce 

1962 autorčinu prvotinu, povídku „Pochybnost” (Huo 惑).8 Během pěti let, v období před 

odjezdem na studijní pobyt do Španělska, San Mao napsala pět povídek, které byly otištěny v 

časopisech jako United Daily News (Lianhe bao 聯合報) nebo Ústředním deníku (Zhongyang 

ribao 中央日報). Tyto časopisy byly dostupnější i širší veřejnosti.  

 Jelikož San Mao řádně nedokončila střední školu, nemohla se zúčastnit přijímacích 

zkoušek na vysokou školu. Gu Fusheng jí však doporučil, aby si zažádala o povolení 

navštěvovat přednášky na „Čínské univerzitě kultury“ (Zhongguo wenhua daxue 

中國文化大學) v Taibeii. Její žádosti bylo vyhověno. Vybrala si katedru filosofie. San Mao 

vysvětluje, proč si vybrala filosofii místo literatury nebo umění, kterým se až do této doby 

                                                 
7 Gu Fusheng je taiwanským malířem olejových maleb. Narodil se v Šanghaji, v Číně. V roce 1958 dokončil studium 

na „Taiwanské pedagogické univerzitě“ (Taiwan shifan daxue臺灣師範大學). V letech 1961 a 1962 žil v Paříži a New 
Yorku, v letech 1974 až 1989 žil v San Franciscu. Mezi jeho nejznámější díla patří abstraktní modré lidské figury. Rád 
používat jasné a výrazné barvy, maloval však také tradiční tušovou malbu. Jeho jméno je spojováno se San Mao a to proto, že 
byl důležitou osobou v jejím životě. Pomohl ji v začínající spisovatelské kariéře.  
 
8 jenž byl přítelem několika významných spisovatelů – Bai Xianyonga a Chen Ruoxia. 
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věnovala, těmito slovy: „Vybrala jsem si filosofií, protože chci pochopit smysl života.” (Cui, 

Zhao 1995: 34) Předtím, než začala navštěvovat přednášky na vysoké škole, prožila sedm let 

většinou jen doma, odtržena od společnosti. Velmi se uzavřela do sebe, do svého vlastního 

světa. Zamýšlela se nad otázkami života, dokonce se pokusila sáhnout si na život. 

Filosofii si zvolila proto, aby se dobrala odpovědí na otázky existenciální povahy. (Cui, Zhao 

1995: 34) 

 Na vysoké škole se zamilovala do studenta herectví Liang Guangminga 梁光明. 

Po třech společně prožitých letech se rozešli, San Mao, ve snaze na Liang Guangminga 

zapomenout, odjela roku 1967 do Španělska, kde po dobu dvou let studovala filosofii 

na Madridské univerzitě. V Madridu prožila šťastná a spokojená léta. Během této doby rovněž 

navštívila Paříž, Mnichov, Řím a Amsterdam. Rok 1968 je rokem, kdy v Evropě propukaly 

studentské bouře. Tyto nepokoje byly namířeny proti tehdejší blahobytné konzumní 

společnosti a hmotného úspěchu. Protesty nejbouřlivěji probíhaly ve Francii a v Německu 

ale také v ostatních zemí Evropy. V této rozbouřené době San Mao navštívila velká města 

Evropy. Uvolněná a liberální Evropa na ni jistě zapůsobila. Tyto události ji nepochybně jistým 

způsobem ovlivnily. Je zřejmé, že nikdy příliš nelpěla na materiálních hodnotách, a protesty 

namířené proti konzumní společnosti jí jistě imponovaly.  

 Na jednom z vánočních večírků se seznámila s o čtyři roky mladším Josém Mariou 

Quero Ruizem, který se později stal jejím manželem, a který, jak San Mao zdůrazňuje, byl její 

životní láskou. José byl do San Mao velmi zamilovaný, byla to pro něho vážná známost 

a záhy požádal San Mao o ruku. Nejdříve však musel dokončit vysokou školu a povinný 

vojenský výcvik. Proto San Mao žádal, aby na něho šest let počkala. San Mao to však slíbit 

nemohla, šest let jí připadalo jako dlouhá doba a sama nevěděla, kde za šest let bude a co bude 

dělat. Proto se rozešli. José však slíbil, že na San Mao počká, až do doby, kdy bude chtít 

být s ním. Po rozchodu s Josém se San Mao sblížila s německým spolužákem a rozhodla 

se pokračovat ve studiu v jeho zemi. Nejdříve se chtěla naučit německy a proto se přihlásila 

do Goethe institutu. Po roce intenzivního studia získala certifikát z německého jazyka a 

kvalifikaci vyučovat tento jazyk. (Cui, Zhao 1995: 49) Navštívila některé evropské země - 

„Francii, Itálii, Dánsko, Polsko, Československo, Nizozemí, Anglii, tehdejší Jugoslávii a další 

země“ (Cui, Zhao 1995: 70) a za dalším studiem odcestovala do Ameriky. Ubývalo jí však 

finančních prostředků, a proto si našla práci v knihovně právnické fakulty Illinoiské 

univerzity.  

 V roce 1971 se San Mao vrátila na Taiwan, kde vyučovala německý jazyk, a kde se též 

seznámila s kolegou německé národnosti, s kterým se posléze i zasnoubila. Snoubenec však 
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nečekaně zemřel na infarkt a San Mao se rozhodla opět odjet do Španělska, na které měla 

krásné vzpomínky ze studií a doufala, že právě tam by mohla zapomenout na bolestnou ztrátu 

snoubence. 

 V Madridu se po letech opět setkala s Josém. Opět se spolu začali scházet, 

ale tentokrát byla zamilovaná i San Mao. Když ji José požádal o ruku, nabídku sňatku 

bez váhání přijala.  

 San Mao se rozhodla cestovat a pobývat v saharské poušti. „Saharská poušť byla mým 

snem již po mnoho let.“ (San Mao 2009: 120) Když pracovala v illinoiské knihovně 

a prohlížela si časopis National Geographic (Guojia dili zazhi 國家地理杂志), narazila 

na fotografie saharské pouště. Tyto fotografie ji tak fascinovaly, že se rozhodla spatřit poušť 

na vlastní oči. (San Mao 2009: 118) Josého velkou láskou bylo moře, plavba po moři 

a potápění. Ale brzy pochopil, že tam, kde je poušť, není moře, a kde je moře, nebude 

San Mao. José tedy musel volit a vybral si San Mao. Našel si práci v Západní Sahaře, 

španělské koloniální oblasti v západosaharské poušti.9 V únoru roku 1973 José odjel 

do Západní Sahary a za tři měsíce ho následovala San Mao. 

 Příchod na Saharu pro spisovatelku znamenal počátek nového životního období. Právě 

v této době si za svůj literární pseudonym zvolila jméno San Mao. Jméno San Mao 

je obyčejné, ničím pozoruhodné jméno, používá se jako přezdívka pro malé děti, většinou 

pro chlapce.10 „San Mao se představuje jako běžný člověk a vypravěč jednoduchých příběhů 

spíše než jako spisovatel uhlazené, elegantní literární tvorby.” (Biographical dictionary 

of Chinese women, 2003: 441) Jak autorka píše ve své předmluvě k povídkové sbírce 

Saharské příběhy: „jsem malým člověkem, který nemá žádné velké bohatství, v kapse mám 

pouze tři halíře.” (San Mao 2009: 1) Znak 毛 zapisuje slovo mao a znamená „vlas“, „chlup“ 

a zároveň značí malou jednotku čínské měny. Znak 三, který zapisuje slovo san, 

je výrazem pro číslovku tři. Když San Mao říká, že má pouze tři halíři v kapse, snaží se 

ukázat, že nežije život v přepychu, že ve skutečnosti je chudá. San Mao přiznává, 

že při výběru svého pseudonymu se inspirovala komiksem Sanmaoův potulný život (Sanmao 

                                                 
9 Jedná se o nehostinné pouštní sporné území v severozápadní Africe. Na severu sousedí s Marokem na severovýchodě 
s Alžírskem a na jihu a jihovýchodě s Mauritánií.  Země je z větší části spravována Marokem, které ji považuje za integrální 
součást svého území. OSN uvádí území jako nesamostatné a neuznává nad ním ani marockou suverenitu, ani suverenitu 
Saharské arabské demokratické republiky. Na konci 19. století se území Západní Sahary stalo španělskou kolonií.  
V sedmdesátých letech dvacátého století, s vidinou prosperity a lákavého výdělku do stále chudé země přicházelo a následně 
se v ní usídlilo několik tisíc španělských úředníků a dělníků, protože zde byly nalezeny rozsáhlé zásoby fosfátů. (Veselá, 
Michaela. (Problém Západní Sahary [online]. E-polis.cz, 8. březen 2009. [cit. 2011-05-27]. Dostupné z WWW: 
<http://www.e-polis.cz/mezinarodni-vztahy/359-problem-zapadni-sahary.html>) 
10 Mnoho ženských autorek na Taiwanu si od sedmdesátých let záměrně vybíralo literární pseudonym, který zněl neutrálně, 

ne-li mužsky.  (Benešová 2010: 30) 
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liuliang ji 三毛流浪記) od čínského autora komiksů Zhang Lepinga  張樂平 (1910-1990).11 

San Mao se zdálo, že její toulavý život je podobný životu její oblíbené komiksové postavičky. 

Komiksový hrdina je nakreslen vždy jen se třemi vlasy na hlavě, podle nichž dostal jméno. Tři 

vlasy mají naznačovat chudobu malého hrdiny. Sanmao byl sice chudý, měl ale dobré srdce. 

Například se vždy s ostatními sirotky podělil o vlastní věci. Je velmi vynalézavý a 

houževnatý. Chudoba hrdiny kontrastuje s přepychem a bohatstvím obyvatel Šanghaje. 

Sanmao dodnes zůstává jednou z nejoblíbenějších a nejmilovanějších fikčních postaviček v 

Číně.  

 S příjezdem do pouště rovněž začíná nové literární období, pro které jsou 

charakteristické autobiografické povídky se saharskou tematikou. José si pronajal domek 

na okraji hlavního města Al´-Ajún. José a San Mao se vzali, zařídili si bydlení a společně tu 

žili tři roky. Jedním z důvodů, kvůli kterému San Mao chtěla žít na poušti, bylo to, že toužila 

poznat obyvatele saharské pouště. Zajímala se o jejich život, který zachycovala nejen svým 

fotoaparátem, ale také perem. Neúnavně si zaznamenávala místní zvyky a tradice a své 

zážitky literárně ztvárnila v povídkách, které vyšly ve sbírkách Saharské příběhy, Plačící 

velbloud (Kuqi de luotuo 哭泣的駱駝) a Mírná noc (Wenrou de ye 溫柔的夜). Zejména první 

sbírka sklidila na Taiwanu velký úspěch téměř ihned po vydání a San Mao se díky ní stala 

známou autorkou.  

 Západní Saharu byla San Mao nucena opustit 30. října 1975. „Na území Západní 

Sahary začalo docházet k nepokojům a narůstalo napětí mezi místními obyvateli a Španěly. 

Obyvatelům Západní Sahary bylo v roce 1975 přiznáno právo na sebeurčení, to ale vyvolalo 

nelibost marocké strany, která si už od 50. let území Západní Sahary nárokovala. V říjnu téhož 

roku proniklo na území Západní Sahary několik stovek tisíc neozbrojených Maročanů.“ 

(Lacina 1987: 526-533) Pro San Mao to byla složitá situace. Poušť se stala jejím domovem, 

měla zde nejen dům a manžela, ale také mnoho přátel. Nakonec se San Mao a José rozhodli 

odjet na bezpečnější místo -  na Kanárské ostrovy. Na saharské poušti prožili celkem tři roky 

a osm měsíců. José si na Kanárských ostrovech našel práci jako potápěč. Tato práce, 

která byla jeho velkou láskou, se mu však stala osudnou. V roce 1979 se utopil 

                                                 
11 Zhang Leping dětství prožil ve velké chudobě. V roce 1928 dokončil uměleckou školu. Ve 30. letech 20. století Čína 
využívala komiksy a stripy (“proužek”, krátký komiks, obvykle má 3 – 5 panelů) v novinách a časopisech jako nástroj proti-
japonské propagandy. Od roku 1935 se k této proti-japonské aktivitě připojit i Zhang Leping a vytvořil postavičku Sanmao. 
Sanmao se stal symbolem dětí na ulici, sirotků, malých obětí války, které přišly o rodiče a rodiny. Komiksy s postavičkou 
Sanmao nejdřívě vycházely časopisecky, později se dočkaly knižních vydání. Je nejslavnější komiksovou postavičkou Zhang 
Lepinga, žádný jiný jeho komiks nedosáhl takové obliby. Už během jeho života byl překládán do cizích jazyků a byl znám i v 
jiných zemích. Původní postavička Sanmao se také stala hlavním hrdinou v mnoha filmech i jiných komiksech. 
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při podmořském rybolovu. 

 Po této tragédii, se San Mao naplněná zármutkem opět pokusila o sebevraždu, 

byla však včas zachráněna. Po návratu na Taiwan rodina, přátelé ale i čtenáři, se San Mao 

soucítili a byli jí velkou oporou. Každý den přijímala telefonáty a dostávala dopisy s 

kondolencemi od věrných čtenářů. Nicméně život na Taiwanu San Mao nenaplňoval a 

spisovatelka zakrátko opět odcestovala do Evropy. Pobývala na Kanárských ostrovech a 

cestovala rovněž po Švýcarsku, Rakousku a Itálii. 

 San Mao dlouho toužila poznat Indiány a proto roku 1980 odletěla do Ameriky. 

Procestovala celou Střední a Jižní Ameriku. Po návratu z Ameriky vydala sbírku cestopisných 

povídek inspirovaných právě těmito cestami.  

 V letech 1981 až 1984 vyučovala na „Čínské univerzitě kultury“ v Taibeii. Vedla 

hodiny tvůrčího psaní a kompozice eseje. Náročná práce a vážné zdravotní problémy ji však 

donutily této práce zanechat. San Mao se chtěla plně věnovat psaní a přitom se léčit. Proto 

odcestovala na několika měsíční pobyt do USA, během něhož chtěla načerpat nové síly. 

 Uběhlo téměř čtyřicet let, od okamžiku, kdy se svými rodiči opustila své rodiště na 

pevninské Číně. Roku 1988 díky zlepšení vztahů a otevření se hranic mezi Čínou a Taiwanem, 

opět mohla navštívit své příbuzné, kteří na pevnině zůstali. Během svého cestování po ČLR se 

seznámila se tvůrcem komiksů Zhang Lepingem, jehož dílo jí bylo důležitou inspirací. 

 V roce 1990 San Mao napsala scénář k filmu Rudý prach (Gungun hongchen 

滾滾紅塵) a zúčastnila se též jeho natáčení. Film vypráví o lásce dvou mladých Číňanů na 

pozadí japonské okupace Číny v 30. letech 20. století. V prosinci 1990 při udílení filmových 

cen Zlatý kůň12 (Jingma jiang 金馬獎), film Rudý prach získal dvanáct nominací a nakonec 

získal sedm cen. Mezi dvanácti nominacemi byla nominována i San Mao za nejlepší scénář, 

cenu však nakonec nezískala.  

 Na Nový rok 1991 byla San Mao hospitalizována v nemocnici, podstoupila operaci, 

která byla úspěšná, a po pěti dnech měla být propuštěna. 4. ledna 1991 však San Mao spáchala 

sebevraždu, uškrtila se silonovými punčochami. Bylo jí 47 let. Přesné důvody sebevraždy 

nejsou známy, ale předpokládá se, že léky, které užívala, vyvolávaly silné výkyvy nálad 

a deprese. Spisovatelčina křehkost a nervová labilita i ztráta milovaného manžela vyústila v 

psychickou chorobu a dobrovolný odchod ze života v době, kdy byla na vrcholu slávy. 

 Po smrti San Mao taiwanský, hongkongský ale i čínský tisk zaplnily nekrology 

                                                 
12 Zlatý kůň je na Taiwanu považován za nejprestižnější filmové ocenění, a který je vysoce ceněn také v celé jihovýchodní 
Asii. 
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a články věnované San Mao a zvedla se druhá vlna zájmu o její osobnost a literární tvorbu. 

(Barmé 1999: 110) 

 

2.1 Shrnutí 

 San Mao prožila život světoběžníka, jenž byl bohatý na zážitky, o které se dělila se 

svými čtenáři. Prožila několik životních zlomů, které rozdělují její život do určitých životních 

etap. Pro její dětství a školní léta jsou příznačná osamocení, rebelantství vůči autoritám ve 

škole a konflikty s učiteli i s rodiči. Dobrovolným odchodem ze střední školy se uzavřela před 

svými vrstevníky i před společností. Nicméně s nástupem na vysokou školu přichází zvrat v 

autorčině životě. Nejenže se dostává mezi své vrstevníky, ale především začíná publikovat 

literární prvotiny. San Mao díky tomuto počátečnímu literárnímu úspěchu nabírá nové síly, 

stoupá jí sebevědomí. V tomto životním období nastupuje dráhu světoběžnice, díky tomu 

získává mnoho nevšedních námětů pro tvorbu povídek a dalších literárních děl. Získává 

vzdělání v zahraničí a stává se na čínské poměry samostatnou mladou ženou.  

 Krátkou avšak nezanedbatelnou část svého života San Mao prožila se svým manželem 

na Sahaře a na Kanárských ostrovech. Právě toto období je důležité pro její tvorbu. Od 

momentu, kdy vydala první povídku se saharskou tematikou, se stává známější a oblíbenější, 

nejdříve na Taiwanu, posléze v Hong Kongu, jihovýchodní Asii a následně též v Čínské 

lidové republice.  

 Po tragické smrti manžela se San Mao vrací k rodině na Taiwan, kde se věnuje 

akademické kariéře. Píše a učí na vysoké škole. Neskrývá se před společností, naopak se stává 

mediálně známou osobností. Stále cestuje a následně o svých cestách píše. Ve svých čtyřiceti 

osmi letech vlastní rukou ukončuje svůj život.  
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3. Tvorba 

  

 Životopisci Cui Jianfei 催建飛 a Zhao Jun 趙珺 člení literární tvorbu San Mao 

na tři období a to podle životních etap, kterými autorka během svého života procházela. 

Do prvního období zařazují její ranou tvorbu, zahrnující díla vytvořená v období 

od studentských let až do doby, kdy začala žít na saharské poušti. Jedná se o období mezi léty 

1962 až 1973 a kritici ho nazývají „období literatury dešťů“ (yuji wenxue shiqi 

雨季文學時期). (Cui, Zhao 1995: 38) Kritici toto označení přebírají podle sbírky povídek 

Období dešťů se již nevrátí (Yuji bu zailai 雨季不再來), ve které jsou shromážděny povídky z 

tohoto období. „Období dešťů“ symbolizuje smutek a splíny, kterými spisovatelka během 

tohoto období trpěla. Tvorbu tohoto období reprezentují převážně melancholické 

a sentimentální povídky. (Cui, Zhao 1995: 40-41) Druhé období vymezené lety 1973 – 1979 

kritici nazývají „obdobím literatury pouště“ (shamo wenxue shiqi 沙漠文學時期). Toto 

období dále dělí na období „povídek z pouště“ (Shamo gushi 沙漠故事) a období „povídek z 

ostrova“ (Haidao gushi 海島故事). (Cui, Zhao 1995: 96) Poušť a ostrov jsou prostředími, do 

kterých je zasazen děj povídek a také místem, kde povídky vznikaly. Životopisci tuto periodu 

prohlašují za období, ve kterém vznikla autorčina nejvyspělejší a nejvýznamnější díla, (Cui, 

Zhao 1995: 75) Třetí a poslední období bývá označováno jako „období literatury města” 

(dushi wenxue shiqi 都市文學時期). (Cui, Zhao 1995: 126) San Mao v této době píše 

převážně autobiografické povídky, čerpající z autentické zkušenosti. Toto platí i pro výše 

zmíněná období. Reprezentativními díly tohoto období jsou povídky, jež San Mao napsala na 

Taiwanu po návratu z Kanárských ostrovů, kde tragicky zahynul její manžel. Časově je toto 

období ohraničeno lety 1979 až 1991, tedy rokem autorčiny dobrovolné smrti. 

  Povídky jsou nejpočetněji zastoupeným literárním žánrem v celé literární tvorbě 

San Mao. Kromě povídek San Mao psala také cestopisy, vzpomínkové črty a osobní eseje, či 

texty k písním. San Mao je též autorkou filmového scénáře a řady literárních recenzí. Ze 

španělštiny přeložila do čínštiny komiks pro děti a pomáhala na překladech knih kněze 

Barryho Martinsona. Její tvorba je celkově velmi různorodá, tematicky velmi bohatá a 

rozmanitá. Hlavní škálu námětů jí poskytovalo její světoběžnictví. 
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3. 1 Raná tvorba – Období dešťů 

Ranou tvorbu představují povídky napsané ve studentském období spisovatelčina 

života. Protože se jedná o povídky, které jsou nejčastěji naplněné smutkem, melancholií 

a úzkostí, či které tematizují nenaplněnou lásku, mezi životopisci San Mao se pro toto období 

vžilo pojmenování „období dešťů”. (Cui, Zhao 1995: 40) Vůbec první povídka nazvaná 

„Pochybnost” byla otištěna v literárním časopise Moderní literatura roku 1962 

na přímluvu Gu Fushenga, autorčina učitele malby. Napsala ji ještě před nástupem na vysokou 

školu. Při psaní této povídky se silně inspirovala postupy západní avantgardní literatury, 

konkrétně narativní technikou proudu vědomí.  

 V roce 1963 byla otištěna v Ústředním deníku povídka „Podzimní láska” (Qiulian 

秋戀), která v sobě nese prvky milostné prózy. S otištěním prvních dvou povídek se San Mao 

stala sebevědomější a opouštěla období splínů. Než odjela 

na studijní pobyt do Španělska, napsala povídky „Měsíční řeka” (Yuehe 月河, 1963), „Rajka” 

(Jileniao 極樂鳥, 1966), „Období dešťů se již nevrátí” (Yuji bu zailai 雨季不再來, 1966) 

a „Jedno pondělní ráno” (Yi ge xingqiyi de zaochen 一個星期一的早晨, 1967).  

 Na Madridské univerzitě napsala povídku „Antoníne, můj Antoníne” (An-dong-ni, 

wode An-dong-ni 安東尼,我的安東尼, 1968). Tato povídka se svým stylem podobá povídce 

„Pochybnost”. Povídky z tohoto období San Mao vydala pod svým občanským jménem Chen 

Ping. Tyto i další povídky, které San Mao napsala mezi osmnáctým a dvaadvacátým rokem 

svého života, byly sebrány do sbírky Období dešťů se již nevrátí, která vyšla v roce 1976 v 

taiwanském vydavatelství Koruna (Huangguan 皇冠). 

 V době, kdy píše své rané povídky, San Mao prochází nelehkým obdobím dospívání 

a zrání. Jak již bylo zmíněno, v této době měla konflikt s kantorem ve škole, kvůli kterému 

ze střední školy odešla a již se do ní nevrátila. Trávila tak spoustu času doma, izolovaná 

od svých vrstevníků i od společnosti, byla velmi samotářská a uzavřená do vlastního světa. 

Byla velmi citlivou dívkou, trpěla depresivními náladami, které se také promítaly do jejího 

psaní. San Mao prostřednictvím svých povídek reflektovala své vlastní pocity a nálady. 

Pro povídky tohoto období jsou typické pocity jako smutek, sentimentálnost, citlivost, 

melancholie a také touha po lásce.    

 Pro všechny povídky „období dešťů“ je charakteristická obsahová i tematická 

rozmanitost, také jejich forma je různá. Některé jsou vyprávěny v ich-formě, jiné naopak 
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v er-formě. Mladá spisovatelka se inspirovala technikami západní avantgardní prózy. 

 

3. 2 Období pouště a moře 

Jak je již z názvu patrné, životopisci do tohoto období zařazují spisovatelčinu tvorbu 

ze životního období, kdy žila na Západní Sahaře a na Kanárských ostrovech.  Začala zde psát 

povídky, které se výrazně liší od její dřívější tvorby. Jak již bylo řečeno, tvorba tohoto období 

je spjata s pseudonymem San Mao. Po adolescentním období depresí, melancholie, smutku 

a osamění, přichází radostnější období, kdy se spisovatelka rozhodne žít po boku svého 

partnera Josého. (Cui, Zhao 1995:76) Ve sbírce Saharské příběhy jsou obsaženy povídky, 

jejichž děj je bez výjimky zasazen do pouštního prostředí. Všechny povídky sbírky také 

vznikly během autorčina života na saharské poušti. Sbírku vydalo taiwanské vydavatelství 

Koruna v roce 1976.  V roce 1977 vyšly hned dvě sbírky povídek: Poznámky hastroše 

(Daocaoren shouji 稻草人手記） a Plačící velbloud, v roce 1979 pak vyšla sbírka Mírná noc. 

Povídková sbírka Poznámky hastroše již obsahuje povídky, které San Mao napsala po odjezdu 

z pouště, a povídky sbírek Plačící velbloud a Něžná noc vznikly již na Kanárských ostrovech. 

Obě sbírky však obsahují povídky zasazené jak do Západní Sahary, tak i do prostředí 

Kanárských ostrovů. Také tři posledně jmenované sbírky vyšly ve vydavatelství Koruna, byly 

velmi dobře přijaty a velmi dobře se prodávaly.  

Saharská poušť se pro San Mao stala místem, kde dostala příležitost znovu začít žít 

svůj život a snad i konečně nalézt smysl života. Tímto prostředím se pro ni nestal Taiwan jako 

pro mnoho jiných autorek, ale země cizí a neznámá. Nachází smysl a naplnění života prací 

pro druhé. Nejen že kteří nejsou Číňany či Evropany, nýbrž, kteří jsou Afričany. Saharská 

poušť se také stala prostředím, kde San Mao formuje svoji identitu, protagonistku 

autobiografických próz, pod kterou ji znali její čtenáři. K nejvýraznějším rysům spisovatelčina 

literárního já patří laskavost, dobrota, zájem a starost o druhé lidi, také smysl pro humor či 

důraz na individualitu.   

 Na Sahaře San Mao společně se svým manželem přeložila španělský komiks pro děti  

Dítě kouká na svět13 (Wawa kan tianxia 娃娃看天下, 1980). Komiksy měla San Mao ráda 

od dětství, byly její celoživotní lásku. Komiks byl dvoudílný a oba díly byly vydány ve 

vydavatelství Koruna a to jak na Taiwanu, tak i v Hong Kongu a velmi dobře se prodával.  
                                                 
13 Originální titul komiksu je „Mafalda”. Autorem komiksu je od argentínský kreslíř Joaquín Salvador Lavada (1932 - ), známý pod 
pseudonymem Quino. Komiks vycházel v letech 1964 až 1973 časopisecky jako stripy. Byl velmi populární v Jižní Americe ale i v 
Evropě, Quebecu i Asii. Hrdinkou komiksu je šestileté děvčátko Mafalda, která se velmi zajímá o „svět dospělých“. Je uvědomělá, 
angažovaná a komentuje svět kolem sebe. Vyptává se svých rodičů na politiku, ti zůstávají němí, protože často neví, co mají 
odpovědět. Mafalda kritizuje materiální hodnoty současného světa, válečné tendence nebo korupci.  Je zřejmé, že San Mao 
imponoval Mafaldin zájem o svět a o společnost (Mafalda například touží po světovém míru), její zvídavost a troufalost. 
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 Saharské příběhy i další díla, která následovala, byla velmi dobře přijata nejdříve na 

Taiwanu a v Hongkongu a jméno San Mao se stalo známé nejen zde, ale také v jihovýchodní 

Asii a v 80. letech i v Čínské lidové republice.14 

 

3. 3 Období města 

Po smrti svého manžela se San Mao začala věnovat psaní mnohem intenzivněji. (Cui, 

Zhao 1995: 126) V prvních dvou publikovaných sbírkách z posledního tvůrčího období 

se autorka ještě zcela nevyrovnala s tragickou smrtí svého manžela Josého. Jedná se o sbírky 

Ve snu květy opadaly. Kdoví kolik? (Mengli hua luo zhi duoshao 夢里花落知多少, 1981) 

a Silueta (Beiying 背影, 1981). Obě sbírky byly vydány až po smrti Josého ale v některých 

povídkách vzpomíná na společný šťastný život. Zpovídá se tak ze svých pocitů po smrti 

manžela, truchlí a vzpomíná na něho. „Květy opadaly – kdoví kolik?“15 (Hua luo zhi duoshao 

„花落知多少”) je verš známé básně „Jarní svítání“16 (Chunxiao 春曉) tangského básníka 

Meng Haorana 孟浩然 (689 - 740). San Mao k názvu přibírá dva znaky (mengli 夢里). Název 

k svému dílu nepřebírá pouze z klasické čínské literatury ale také z moderní čínské literatury, 

jako je to u druhé zmíněné sbírky lyrických próz Silueta. Tento název si půjčuje od čínského 

básníka a esejisty Zhu Ziqinga 朱自清 (1898 – 1948). Jeho esej „Beiying“ je velmi známým 

esejem v čínské literatuře. Jeho autor v něm hovoří o vzdálenosti mezi otcem a synem. 

 Podle mínění některých badatelů, „povídkové sbírky z 'období města' nedosahují 

takových literárních kvalit jako povídky z 'období pouště'.“ (Cui, Zhao 1995: 127) Povídky 

z pouštního prostředí jsou naopak považovány vůbec za nejzdařilejší z celé autorčiny literární 

tvorby. Navzdory tomu, že již překročila zenit svojí literární dráhy, San Mao zůstává stále 

populární, mimo jiné díky tomu, že se vrátila na Taiwan a navázala tak se svými čtenáři užší 

kontakt.  

 Povídky o cestách po Střední a Jižní Americe vyšly v roce 1982 pod názvem Dlouhé 

                                                 
14 V Čínské lidové republice byla poprvé sbírka vydána v roce 1984 ve vydavatelství „Přátelství Číny“ v Pekingu (Zhongguo 

youyi chubanshe中國友誼出版社), dále v roce 1987 a 1993 v „Hunanské vydavatelsví umění a literatury“ (Hunan wenyi 

chubanshe 湖南文藝出版社), v roce 1996 v „Guangdongském cestopisném vydavatelství“ (Guangdong lüyou chubanshe 

廣東旅游出版社), v roce 2003 a 2004 pak v „Harbinském vydavatelství“ (Haerbin chubanshe 哈爾濱出版社), v roce 
2007 a 2009 v Pekingu ve vydavatelství „Říjnové vydavatelství umění a literatury“ (Beijing shiyue wenyi chubanshe 

北京十月文藝出版社). 
15 překlad Olgy Lomové v Čítance tangské poezie 1995: 64. 
16 Takto je to pojmenováno v Čítance tangské poezie 1995: 64, a pojmenováno v Zpěvech staré Číny 1988: 128 
jako „Jarní ráno“.  
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a svízelné putování (Wanshui qianshan zoubian 萬水千山走遍). Na rozdíl od Saharských 

příběhů jsou prózy sbírky Dlouhé a svízelné cestování ryzími cestopisy, pro něž je navíc 

charakteristické to, že jsou napsány velmi strohým slohem. Další sbírkou cestopisných próz 

jsou Dunhuangské zápisky (Dunhuangji 敦煌記), jedná se o zápisky z cest po Čínské lidové 

republice, které San Mao podnikala na konci osmdesátých let. Styl těchto próz se výrazně 

neliší od próz sbírky Dlouhé a svízelné putování. V roce 1983 San Mao vydala sbírku Dávám 

ti koně (Song ni yi pi ma 送你一匹馬), obsahuje autobiografické prózy, které vyprávějí o její 

akademické kariéře. 

 Po roce 1984, kdy přestala učit na vysoké škole, San Mao napsala tři povídkové 

sbírky: Zborcené město (Qingcheng 傾城, 1985), Mluvit k srdci (Tanxin 談心, 1985) 

a Náhodné myšlenky (Suixiang 隨想, 1985). Tyto sbírky převážně obsahují povídky 

vyprávějící o jejích studentských létech. V roce 1987 vyšla sbírka Moje poklady (Wode baobei 

我的寶貝), jedná se o intimní vzpomínkové prózy věnované jednotlivým osobním předmětům 

nebo suvenýrům z různých cest, především z Ameriky. Následujícího roku vyšla povídková 

sbírka Školní trable (Nao xue ji 鬧學記). 

 V osmdesátých letech San Mao přeložila (kromě již výše zmíněného španělského 

komiksu) tři prózy: Zpěvy Ostrova orchidejí (Lanyu zhi ge 蘭嶼之歌, 1982), Qingquanské 

příběhy (Qingquan gushi 清泉故事, 1984) a Zlomek času (Chana shiguang 刹那時光, 

1986). Autorem těchto próz je Americký přítel San Mao, tou dobou mladý jezuitský misionář 

a katolický kněz, Barry Martinson (čínským jménem Ding Songqing 丁松青). S Barrym 

Martinsonem se San Mao seznámila v roce 1971 ještě před svoji cestou do Afriky.  Po smrti 

Josého a návratu na Taiwan se San Mao s Martinsonem začala opět scházet a od této doby 

se datuje jejich hluboké přátelství. Barry Martinson pracoval na Taiwanu třicet pět let. Šest let 

působil jako kněz ve vesnici Qingquan 清泉, která se nachází v horské oblasti na severu 

Taiwanu, kde žijí příslušníci národnosti Taiya 泰雅. Prózy sbírky Qingquanské příběhy 

vyprávějí o misionářově životě v této komunitě. Zpěvy Ostrova orchidejí jsou literárním 

ztvárněním Martinsonovy misijní činnosti na taiwanském ostrově Lanyu 蘭嶼, který obývá 
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národ Yami 啞謎. Posledním literárním počinem San Mao je scénář k filmu Rudý prach. Děj 

filmu začíná v roce 1938 v Japonci okupované Číně. Hlavní hrdinkou je mladá, úspěšná, 

nezávislá a idealistická spisovatelka, která se zamiluje do muže, který sympatizuje s Japonci. 

Nejlepší přítelkyně protagonistky bojuje proti Japoncům a se vztahem s kolaborantem 

nesouhlasí. Tato situace je příčinou konfliktu mezi třemi hlavními protagonisty. Konflikt 

končí, když nejlepší přítelkyně hlavní hrdinky a její milenec umírají na protivládní 

demonstraci. Hlavní hrdinka chce spolu se svým manželem uprchnout z Číny, ale získává 

pouze jednu letenku. Přenechává ji však svému muži, který netuší, že mají jen jednu letenku. 

Odjíždí ze země, protože Čína je plná pomstychtivých Číňanů, kteří chtějí potrestat ty, kdo 

spolupracovali s Japonci. Muž se po letech se vrací do Číny, aby vyhledal svoji ženu, ta už 

však nežije. 

 

3. 4 Shrnutí 

 Literární tvorba San Mao je rozdělena do tří období, která charakterizují odlišná 

období autorčina života. Stojí za povšimnutí, že hlavní protagonistky raných povídek jsou 

vesměs umělkyně. San Mao se v tomto období svého života rozhodovala, čemu se bude dál 

věnovat. Rozhodovala se mezi literaturou a malířstvím, nakonec zvolila filosofii. Tyto hrdinky 

hledají nebo čekají na svoji lásku, nebo je jejich láska opouští. I když se s největší 

pravděpodobností nejedná o autobiografické povídky, lze v nich vysledovat jistou touhu 

autorky promítnout se do těchto hrdinek. Spisovatelka prostřednictvím povídek nepřímo 

vypovídá o svých představách o životě a vlastních nenaplněných touhách. 

 Druhé spisovatelčino období je naopak charakteristické velkou mírou 

autobiografičnosti.  Skutečnost, že díla jsou vyprávěna v první osobě a že hlavní 

protagonistka má jméno totožné s autorkou, dodává dílům na silné autentičnosti. Tato díla 

vznikají v prostředí, které jejich námětem a nebo bezprostředně po odjezdu z tohoto prostředí. 

 I ve třetím období zůstává ve spisovatelčině díle velká míra autobiografičnosti. 

Ve většině případů se jedná o zpětné vzpomínání na životní situace a cesty. 

San Mao s láskou vzpomíná na svého zemřelého manžela nebo se vrací ke svým cestám do 

zahraničí. Místy se také vrací do svých adolescentních let. 
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4. Saharské příběhy 

 

V květnu roku 1974 byla otištěna vůbec první povídka San Mao se saharskou 

tematikou nazvaná „Čínský restaurant“ 中國飯店 (později přejmenovaná na „Restaurace 

v poušti“ Shamo zhong de fandian 沙漠中的飯店) v taiwanském deníku United Daily News. 

Na Taiwanu postupně vyšlo celkem dvanáct povídek ze saharského prostředí. Povídky byly 

sebrány a zařazeny do sbírky Saharské příběhy. Tato povídková sbírka obsahuje povídky: 

„Restaurace v poušti“, „Svatba“ (Jiehun ji 結婚記), „Léčitelka“ (Xuanhu jishi 懸壺濟世), 

„Dětská nevěsta“ (Wawa xinniang 娃娃新娘), „Noc na pustých horách“ (Huangshan zhi ye 

荒山之夜), „Pouštní lázeň“  (Shamo guan yu ji 沙漠觀浴記), „Hledání lásky“ (Aide  xun qiu 

愛的尋求), „Soused“ (Fang lin 芳鄰), „Amatérští rybáři“  (Suren yufu 素人漁夫), „Mrtvý 

plod“ (Siguo 死果), „Vysoký žebřík“ (Tianti 天梯) a „Začínáme od píky“ (Baishou chengjia 

白手成家).  

 Po prvním vydání sbírka vyšla ještě v několika vydáních a vydává se dodnes. Sbírka 

si získala pozornost a oblibu velkého množství čtenářů. Zejména oslovila mladé adolescentní 

dívky, kterým spisovatelka vděčí za nemalý díl svého věhlasu.  San Mao si získala 

své příznivce nejenom na Taiwanu ale také v Hongkongu a v jihovýchodní Asii. Po otištění 

povídky „Začínáme od píky“ která vyšla samostatně, ještě předtím než byly všechny sebrány 

do sbírky, jméno San Mao již bylo známé širší veřejnosti jak na Taiwanu, tak i v Hong Kongu 

a jihovýchodní Asii. San Mao se stala oblíbenou spisovatelkou a idolem mladých lidí. 

San Mao si získala oblibu také tím, že nabízela svým čtenářům a čtenářkám to, co jim bylo 

v letech izolace Taiwanu odepíráno, tedy nahlédnutí do nových, neznámých světů. 

 Styl Saharských příběhů je výrazně odlišný od stylu autorčiny rané tvorby. Opouští 

od psaní povídek plných melancholie, smutku a žalu a začíná psát autobiografické povídky 

cestopisného charakteru17, pro které je charakteristický životní elán a optimistické vidění 

světa.  

 Německá badatelka Marion Eggert uvádí, že díky San Mao a jejím saharským 

povídkám došlo v čínské literatuře k oživení žánru cestopisu, neboť po druhé světové válce 

                                                 
17 „Cestopisná próza zachycuje průběh putování objevovaným zeměpisným prostorem, přináší emotivní a poznávací zážitek 
spisovatele. Vedle popisu krajiny obsahuje poznatky o zvláštnostech zeměpisných, společenských, kulturních, národopisných 
aj. Cestovatel obvykle vnímá a interpretuje cizí zemi prostřednictvím zkušeností a kritérií své vlasti. Odtud často čerpá 
srovnání, konfrontace, osvětlující příměry. Zaujímá určitý postoj k novému, odlišnému a cizímu. Typickým znakem cestopisu 
je blízkost autora a vypravěče, zpravidla plnící roli účastníka a pozorovatele, je součástí představeného světa, bývá o něm 
předem poučen, vždy ale má limitované informace. Viděné jevy jsou zároveň popisované, prožívané, promyšlené 
a vyprávěné.“  (Mocná, Peterka 2004: 75) „Patří k žánrovým formám s dlouhou tradicí a najdeme ho takřka v každé kulturní 
oblasti.“ (Pavera, Všetička 2002 : 59) 
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se jak Taiwanci, tak obyvatelé Čínské lidové republiky podnikali málo cest do zahraničí. 

(2004: 195) Eggert považuje Saharské příběhy za cestopisnou literaturu a navíc je dává do 

souvislosti s tradiční čínskou cestopisnou literaturou. Australská badatelka Miriam Lang 

upozorňuje na problematičnost řazení Saharských příbězích do určité, jasně vymezené 

žánrové kategorie, uvádí však, že jsou obvykle označovány jako cestovní prózy (travel 

writing). (Lang 2003: 76) 

 Je zřejmé, že Saharské příběhy nejsou ryzími cestopisy, byť vykazují mnoho rysů 

literatury inspirované cestami. Saharské příběhy nelíčí putování po cizích zemích či krajinách, 

ale jsou spíše literárním ztvárněním autorčiny autentické zkušenosti s dlouhodobým pobytem 

mimo domov, s radostmi i strastmi života v zeměpisně i kulturně zcela cizím prostředí. 

Saharské příběhy sice obsahují značný podíl postřehů a záznamů o geografických 

zvláštnostech saharského prostředí či o zvláštnostech kulturních i sociálních, což je typickým 

tématem literatury inspirované cestami po cizích zemích, současně jsou však líčením 

autorčiny subjektivní zkušenosti, jejích postřehů a vnímání. Pro povídky sbírky je příznačné, 

že autorka usiluje o literární ztvárnění vlastního života více než o zachycení života 

domorodých obyvatel Sahary. V tomto smyslu jde především o prózy autobiografické 

a až v druhé řadě o prózy cestopisné. Odlišnost Saharských příběhů od literatury cestopisného 

charakteru spočívá rovněž ve formě. Literatura cestopisného charakteru mívá často deníkovou 

formu, bývá záznamem o cestě, která je ohraničena časově, autor cestopisné literatury líčí, kde 

se nachází a kam směřuje. Saharské příběhy tuto formu nemají, jejich součástí nejsou přesné 

časoprostorové údaje. Autorka zpracovává vlastní prožitky jednoznačně beletristickým 

způsobem, na rozdíl od literatury cestopisného charakteru, pro niž je charakteristická 

dokumentární či publicistická forma. 

 Všech dvanáct povídek vypráví především o autorčině každodenním životě v prostředí 

pouště severní Afriky. Hlavními hrdiny povídek jsou San Mao a její manžel José. 

Autobiografická hrdinka San Mao vypráví „o všedních událostech jako je vaření jídla nebo 

starost o domácnost, líčí však též dobrodružství a mnohdy i útrapy, které zažili 

při občasných cestách do rozlehlé pouště. Přináší do pouště léky a rozdává je, léčí a předává 

základní znalosti ve vzdělání a v hygieně domorodým lidem.“ (Lang 2003: 518) 

 V povídkách lze nalézt několik narážek a biblických motivů, které jsou dokladem 

toho, že San Mao byla výrazně formována křesťanskou etikou. Na studijním pobytu ve 

Španělsku bydlela na katolické koleji pro dívky, na které získávala podobnou výchovu jako 

od svých rodičů. Skutečnost, že San Mao se hlásila ke křesťanské víře, dokládá mimo jiné její 

blízké přátelství s americkým knězem Barrym Martinsonem, který na Taiwanu pracoval a 
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působil. V povídkách kromě biblického výroku o „pěti chlebech a dvou rybách“ (o tom 

podrobněji níže) se v Saharských příbězích např. objevuje opakovaně výraz „Šalomounův 

poklad“. Tímto pojmenováním vyjadřuje údiv nad objevením něčeho mimořádného. V prvním 

případě, („Restaurace v poušti“, San Mao 2009:10) jde o to, co mělo zůstat skryto, v druhém 

případě, („Amatérští rybáři“, San Mao 2009: 80) o to, co zůstalo skryto lidskému oku. 

 Jiný poukaz na křesťanství je situace, kdy se jí José zeptal, jestli velbloudí maso nejí 

kvůli tomu, že jí to křesťanství zakazuje. San Mao však odpovídá, že velbloud se v její víře 

spojuje s výrokem „projde velbloud uchem jehly.” („Soused”, San Mao 2009: 131) Pro 

odpověď použije výrok z Nového zákona, konkrétně výrok Ježíše.18 

 A také se v povídkách objevuje i samotné slovo Bible a to v situaci, kdy se učí 

pravidlům silničního provozu do autoškoly. Toto memorování ji připomíná dětství, 

když chodila do nedělní školy a přijde ji, že dopravní pravidla recituje, jako recitovala pasáže 

z Bible a vše si potom musela zapamatovat. („Vysoký žebřík”, San Mao 2009: 108) Toto 

všechno jsou přímé narážky na křesťanství a především na Bibli, které nás vedou 

k tomu, že byla křesťanka. 

 Saharské příběhy jsou psány živým a citlivým jazykem. Jejich podání skutečnosti 

je přímé, jednoduché a skutečné. Povídky obsahují řadu komických prvků, které navozují 

uvolněnou a místy romantickou atmosféru a nechybí v nich silné emoce. Podrobné popisy 

prostředí i situací se střídají s vtipnými konverzačními pasážemi, dialogy, které mezi sebou 

vedou především hlavní protagonisté - San Mao a José.   

 Lze souhlasit s hodnocením, že San Mao „od předcházejícího období dešťů 

k saharskému období udělala obrovský krok, co se týká změn stylu a tematiky, současně 

dosáhla i nejvyzrálejšího a nejvyššího stupně své literární tvorby.” (Cui, Zhao 1995: 77) 

 

4.1 Shrnutí 

 Saharské příběhy je první sbírkou povídek San Mao. Sbírka obsahuje dvanáct povídek 

a náměty spisovatelka čerpá z pouštního prostředí. Sbírka byla vydána na Taiwanu, Hong 

Kongu a také v Čínské lidové republice. S vydáním této sbírky se San Mao stala známou a 

oblíbenou spisovatelkou a idolem mladých lidí. Těm se líbily neotřelé náměty, způsob jejich 

podání i živost jejího vyprávění.  

 Povídky jsou silně autobiografické cestopisného charakteru, spisovatelka zpracovává 

své osobní prožitky, zážitky i pocity. Ústřední dvojící je autobiografická hrdinka San Mao a 

                                                 
18 A to že „d říve projde velbloud uchem jehly, než boháč vstoupí do božího království.“ (Mat 20, 24) 
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její manžel José. Povídky pojednávají o běžném každodenním životě v cizím, neznámém 

prostředí. Protagonisté se seznamují s domorodými lidmi, a jsou otevření seznámení se s 

jejich kulturou a tradicemi. San Mao navíc různými způsoby Sahařanům pomáhá. Pro kulturní 

identitu San Mao je klíčové, že si cení prvků vlastní čínské kultury, s nimiž neváhá 

seznamovat Josého i své saharské sousedy. 

 Povídky jsou psány jednoduchým avšak živým jazykem, mnohé vyznívají humorně. 

Čínsko-jazyční badatelé pokládají tuto sbírku a následující sbírky s náměty z pouštního 

prostředí za nejvyzrálejší z celé autorčiny tvorby.  
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5. Populární literatura a San Mao 

 

 „San Mao je považována na Taiwanu za jednu z nejúspěšnějších prozaiček 70. let,” 

(The Cambridge History of Chinese literature 2010: 441) za úspěšnou autorku populární 

literatury19 pro širokou čtenářskou veřejnost.   

 Přesto nelze jednoznačně tvrdit, že by San Mao od počátku své spisovatelské dráhy 

byla výhradně autorkou konvenčních próz vyhovujících vkusu okruhu nenáročných čtenářů. 

První literární pokusy San Mao koketují s modernismem, který v době, kdy autorka začíná 

tvořit, začíná pronikat na taiwanskou literární scénu. 

 Jak už jsem zmínila výše, první povídku nazvanou „Pochybnost”, v té době 

osmnáctileté San Mao, uveřejnil prestižní literární časopis Moderní literatura.  

 V době, kdy malíř Gu Fusheng dával San Mao soukromé hodiny malby, seznamoval 

ji také s evropskou a čínskou modernistickou literaturou. Půjčoval jí vlastní výtisky Moderní 

literatury a podporoval ji v jejích pokusech o literární tvorbu. Gu Fusheng byl shodou 

okolností také blízkým přítelem významného taiwanského spisovatele Bai Xianyonga 白先勇 

(1937-)20. Právě tomuto přednímu modernistickému spisovateli nabídl prvotinu San Mao. Bai 

Xianyong se jí následně rozhodl uveřejnit v časopise Moderní literatura. (Lang 2003: 98) 

 Povídka „Pochybnost” vypráví o mladé ženě (v povídce není ani jednou zmíněno 

jméno protagonistky), která po zhlédnutí filmu Portrét Jennie (Portrait of Jennie) pociťuje, 

jakoby ji posedla hlavní hrdinka filmu Jennie.21 Kdykoli se hrdince povídky zdá, že slyší 

ústřední píseň z filmu, Jennie se zmocní její duše i těla a hrdinka začne divoce pobíhat 

po ulicích, nekontrolovatelně se třese po celém těle, případně se její posedlost projevuje jiným 

                                                 
19 „Populární literatura je označení jednoho z literárních subsystémů, který se liší od umělecké literatury i od folkloru. Oproti 

umělecké, ‚vysoké‘ literatuře vyniká vyšším stupněm užitkovosti a zábavnosti, bez umělecké literatury však žánry 
populární literatury nejsou vůbec myslitelné, neboť vznikají tak, že vzorce umělecké literatury transformují do podoby 
přijatelné širokému okruhu příjemců. Proto v tvorbě autorů populární literatury je možné rozpoznat některá schémata 
a konvence umělecké literatury. Převážně je spjata s moderními žánry masové komunikace (komiks, dobrodružná próza, 
detektivka, populární píseň, televizní seriál). Struktura žánrů populární literatury má několik příznačných prvků: 
dominuje v nich napínavost, zobrazování neobyčejných životních osudů a dramatických událostí, avšak málo 
pravděpodobných, bez prvotní motivace a bez hlubšího rozboru psychiky postav, s cílem pobavit čtenáře a působit 
na jeho city.“ (Pavera, Všetička 2002 : 284) Hlavní funkcí populární literatury je funkce sdělovací nikoliv estetická. 
„Populární literatura má za cíl pobavit čtenáře, působit na jeho city a tím si získat, co největší okruh čtenářů.” (Nünning, 
2006: 514) 

20 Narodil se v Guilinu ale vyrostl na Taiwanu. Absolvent fakulty zahraniční literatury Taiwanské univerzity (Taiwan daxue 

台灣大學, Waiwen xi 外文系 ), se svými spolužáky založil časopis Moderní literatura. Později dobrovolně emigroval 

do USA, aby si uchoval tvůrčí svobodu. Jeho zásadní dílo Tchajpejané (Taibei ren 台北人), čerpá z prostředí čínských 
přistěhovalců, kteří se nevyrovnali, nebo nechtěli vyrovnat s faktem, že taiwanský exil se pro ně má stát domovem. 
Také jako první už počátkem šedesátých let v literatuře Taiwanu otevřel problematiku homosexuality. 

21 Americký film z roku 1948 vypráví o chudém malíři, který stále dokola maluje portrét dívky. Pokaždé, když se setkají, a 
on ji maluje, zdá se mu starší než předtím. Zamilují se do sebe, ale zjišťuje, že dívka je už několik let mrtvá.  Jakmile 
dokončí její poslední portrét, dívka znovu ožívá při bouři podobné té, při níž před časem zahynula. Umělec se ji snaží 
z bouře zachránit, avšak selhává. 
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nenormálním chováním. Rodiče si myslí, že je nemocná, a proto přivolají doktora, žena se 

však brání vyšetření a má pocit, že její vztah s Jennie se čím dál tím víc prohlubuje. Příběh 

končí v okamžiku, kdy je mladá žena přesvědčena, že se spojuje s Jennie a „vsakuje se” 

do jejího světa. Zvolání „Jennie, Jennie, jdu, jdu k tobě!” a závěrečné tečky dodávají závěru 

příběhu mnohoznačnost. Otázka, co spojení s Jennie ve skutečnosti znamená, zůstává 

otevřená. Pokud vezmeme v úvahu film, kterým byla povídka inspirována, a v němž 

je postava Jennie přízrakem, poukazuje závěr povídky pravděpodobně ke smrti.   

 Tato povídka vykazuje vliv modernismu, zejména na něj ukazuje narativní technika 

„proudu vědomí“. (Lang 2003: 99) „Modernisté psali velmi často o ošklivosti, senzaci nebo 

dokonce o něčem skandálním až šokujícím. Ztvárňovali lidské podvědomí, tu stránku, 

jež zůstává skrytá a temná.” (Chang 1993: 25) Právě díky tomuto aspektu byla povídka 

San Mao vybrána pro otištění v Moderní literatuře. Bai Xianyong pro svůj časopis hledal díla, 

která byla nějakým způsobem „zvláštní” či novátorská. Dalo by se říci, že dával přednost 

originalitě před hloubkou. Tuto podmínku prvotina San Mao splňovala. „Když se o třicet let 

později Bai Xianyonga ptali, jaký podíl měl na kariéře spisovatelky San Mao, Bai Xianyong  

nepopřel, že by mladá San Mao neměla chuť, odhodlání a touhu stát se spisovatelkou. 

Podle Bai Xianyonga jí ale chyběl talent, jenž by ji umožnil proniknout do „vysoké” 

literatury. (Lang 2003: 99) 

 Za měsíc po uveřejnění povídky „Pochybnost”, byla publikována autorčina další 

povídka, „Podzimní láska” v Ústředním deníku. Jedná se o milostný příběh, jehož hlavním 

tématem je smutek po domově. 

 Povídka vypráví o náhodném setkání dvou mladých Číňanů – umělkyně a námořníka – 

v pařížské kavárně. Oba jsou daleko od svého domova a nostalgicky vzpomínají na Taiwan. 

Po poněkud zvláštní konverzaci dívka z kavárny utíká. Toulá se pařížskými ulicemi 

a přemýšlí nad verši od bengálského básníka R. Tagoreho - objeví-li se šance na lásku, 

uvědomuje si, musí se jí chopit, možná, že další již nikdy nepřijde. Vrací se do kavárny, do 

které přichází také mladý námořník, s ním se pak ruku v ruce prochází po Paříži až do té doby, 

kdy se mladý námořník musí vrátit na loď, na níž odpluje pryč. Protagonisté se loučí se slzami 

v očích a v objetí.  

 Tento příběh zřetelně vykazuje přítomnost motivů a symboliky romantické literatury. 

K takovým symbolům patří např. kytice, kterou námořník před svým odjezdem dívce koupí. 

Ta ji po rozloučení hodí do Seiny, aby ji odnesl proud řeky. Kytice je v jejích očích symbolem 

lodi, která odplouvá s jejím námořníkem. Navzdory tomu, že ústředním motivem této povídky 

je romantická láska mezi mladými lidmi, nejde o sentimentální příběh se šťastným koncem. 
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(Lang 2003: 100)  

 Zatímco časopis Moderní literatura zpravidla nepřekročil hranice akademické půdy a 

zájmy odborníků a studentů, Ústřední deník byl periodikem určeným široké veřejnosti. 

Pro samotný počátek literární dráhy San Mao je tedy charakteristické, že její tvorba oscilovala 

mezi modernistickou prózou a konvenční romantickou literaturou, která dominovala stránkám 

časopisů zaměřeným na masového, konzumního čtenáře. (Lang 2003: 100) 

 Ani ne rok po uveřejnění povídky „Pochybnost” v časopise Moderní literatura 

San Mao publikovala svoji v pořadí třetí povídku v časopise Koruna. Povídka nazvaná 

„M ěsíční řeka” je rovněž romantickým příběhem, podobně jako v případě povídky „Podzimní 

láska” příběhem se smutným koncem.  

 Povídka začíná citátem o lásce z díla Tagoreho. Hlavní hrdinkou příběhu je umělkyně 

Lin Shan, která se na večírku setkává s malířem-expresionistou jménem Shen. Zná ho pouze z 

doslechu, nikdy předtím se s ním nesetkala. Když se na večírku seznámí, pouze na sebe hledí, 

nic si však neřeknou. Lin Shan však dokáže v Shenových očích číst své vlastní city a cítí 

nevyjádřitelné spojení, které se mezi nimi zrodilo. Příští den ji její kamarádka zve do galerie, 

kam má přijít také Shen. Lin Shan své city skrývá a pozvání odmítá. V tom však zazvoní 

telefon a Shen ji oznamuje, že odjíždí do Kanady, aby tam dokončil svá studia. Lin Shan stojí 

jako omráčená, pláče a truchlí nad ztracenou láskou.  

 Uběhnou týdny a Lin Shan nedostává od Shena žádný dopis ani zprávu. Rozmýšlí 

nad tím, jestli zda vztah skončil dříve, než začal, nebo zda jsou jejich vzájemné city pravdivé, 

pevné a nezničitelné, aniž by potřebovala skutečný důkaz. Uvědomuje si, že Shena miluje, i 

když je spojuje pouze letmá známost. Ačkoli s ním nemá žádné spojení, cítí, že „k sobě patří.” 

Konečně přichází dlouho očekávaný dopis. V záblesku předtuchy Lin Shan rozpozná, že dopis 

přináší špatné zprávy.  Avšak dopis ji ubezpečí, že Shenovi velmi chybí. Jelikož odjel tak 

daleko a dlouhou dobu se nesetkali, její city ochably a dopis v ní nevyvolává žádné emoce. 

Představuje si sebe a Shena, jak na sebe volají přes řeku osvětlenou měsícem, každý stojí na 

jiném břehu, zůstávají řekou navždy odděleni. Hrdinka nakonec na Shenův dopis neodpovídá. 

 Další tři povídky, které následovaly po otištění povídky „Měsíční řeka”, v sobě 

kombinují prvky „vážnosti” povídky „Pochybnost” a prvky sentimentality povídky „ Měsíční 

řeka”. 

 Povídka „Rajka”, jež vyšla v roce 1966, má formu monologu adresovaného jistému 

„S” nebo „Simovi”, který přebývá v zahraničí. Postava vypravěče (není jasné, jestli jde o 

muže nebo o ženu) prožívá existenciální životní krizi, vyzpovídává se ze svých pocitů. 

 Povídka „Období dešťů se už nevrátí” vypráví o dívce, která čeká na příchod svého 
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přítele, zatímco bez ustání prší. Podobně povídka „Jedno pondělní ráno” vypráví o mladé ženě 

čekající na přítele, kterého už přes rok neviděla. Bylo by možné říci, že tyto tři povídky staví 

San Mao mezi vysokou a populární literaturu. (Lang 2003: 101) Povídka „Rajka” se zabývá 

poměrně závažný tématem, psychikou a myšlením postavy, tedy běžným tématem moderní 

literatury. Následující dvě povídky jsou literárním ztvárněním pocitů mladých dívek, 

které čekají na svoji lásku, vzpomínají na ni a touží se s ní opět vidět. Jedná se tedy 

o výrazněji konvenční prózy postrádající hlubší vhled do nitra postav, jejichž cílem této prózy 

je působit na city čtenáře. 

 Následující období a tvorba, díky níž se San Mao proslavila, v očích badatelů již 

jednoznačně představuje posun od „vysoké” literatury k literatuře populární. „'Vytvoření' 

literární autobiografické hrdinky San Mao s jejími sentimentálními dobrodružstvími (a také 

možná pravidelné uveřejňování povídek v Koruně) jí dopomohlo k tomu, že se o ní přestalo 

uvažovat jak o spisovatelce vysoké literatury.“  (Lang 2003: 102) 

  „Kdyby se bývala Chen Ping nestala San Mao“, píší spisovatelčini životopisci 

Cui a Zhao, „San Mao by bývala zůstala ‚lístkem v celém lese modernistů‘, ‚hvězdičkou‘ 

na taiwanském modernistickém nebi, ‚malým člověkem‘ vedle velikánů jakými jsou 

Bai Xianyong, Wang Wenxing a podobní.” (Cui, Zhao 1995: 53) San Mao se začala čím 

dál tím více zaměřovat na čtenáře, snažila se je zaujmout, vycházet vstříc jejich vkusu 

a očekáváním tak, aby jejich počet neustále rostl. „Odhodila adolescentní pocity úzkosti 

a nahradila je zidealizovaným bezstarostným cestováním, hravostí a soucitem”. (Lang 2003: 

103) 

 Image San Mao jako spisovatelky populární literatury pomohl vytvořit taiwanský 

časopis a vydavatelství Koruna22 orientované na komerční literaturu pro nenáročné čtenáře.  

 Časopis Koruna je především zaměřen na kulturní dění, moderní životní styl, volný 

čas, seznamuje však také se současnou poezií i prózou. V 70. letech, kdy mimo jiné 

uveřejňoval povídky San Mao, zásoboval zejména čtenářky romantickými a sentimentálními 

příběhy. Vkusu průměrných čtenářů vycházel rovněž vstříc tím, že uveřejňoval příběhy 

s vědecko-fantastickou či hororovou tématikou. San Mao nebyla jediná, která díky tomuto 

časopisu získala popularitu. Další autorkou, které uvedený časopis napomohl k popularitě, 

byla například Qiong Yan 瓊瑤 (1938 -), oblíbená spisovatelka milostných románů. (The 

Cambridge History of Chinese literature 2010: 628) 
                                                 
22 Časopis Koruna, je od svého vzniku v roce 1954 až dodnes jedním z nejoblíbenějších a nejprodávanějších časopisů 

na Taiwanu. Zakladatel periodika, Ping Xintao 平平平平鑫鑫鑫鑫涛涛涛涛, byl důležitou osobností taiwanské literární scény od poloviny 50. 
let. Vlastnil vydavatelství Koruna, v němž byl šéfredaktorem stejnojmenného časopisu. V letech 1963 až 1974 byl také 
redaktorem literárních stránek United Daily News, jež od 50. do 70. let patřily k nejrozšířenějším a nejvlivnějším 
taiwanským periodikům. (Lang 2003: 78) 
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 Navázání spolupráce s vydavatelstvím Koruna představuje důležitý mezník 

spisovatelské dráhy San Mao. Od roku 1976, kdy v Koruně vydala sbírku Saharské příběhy, 

byla s vydavatelstvím spjata po zbytek svého života, vydala zde většinu svých povídkových 

sbírek.  Spisovatelka byla nakladatelství vděčná za to, že zvyšuje její popularitu a podporuje 

zájem čtenářů o její dílo. Již s vydáním v pořadí druhé povídkové sbírky Období dešťů se již 

nevrátí se San Mao stala spisovatelkou známou široké veřejnosti.  

 Pro povídky se saharskou tématikou ale i pozdější sbírky povídek, které vznikají 

po roce 1979, je charakteristický výrazný podíl autobiografických prvků. Často v nich svým 

čtenářům podává velmi osobní zpověď svého života. Po smrti Josého a návratu z Kanárských 

ostrovů na Taiwan  se její vztah ke čtenáři stal ještě bližší a osobnější. San Mao se účastnila 

nejrůznějších společenských akcí, poskytovala rozhovory pro časopisy, vystupovala 

v televizních pořadech, pořádala autogramiády, stávala se mediální hvězdou. Denně dostávala 

velké množství dopisů, na které trpělivě odpovídala, denně přijímala mnoho telefonátů od 

svých fanoušků. 

 Získala si srdce zejména mladých čtenářů, pro ně se stala idolem a zpravodajem 

o nových, neznámých světech.  

 San Mao také vzbudila pozornost svými názory na taiwanský vzdělávací systém. 

„Kritizovala systém přijímacích zkoušek na vysoké školy a stavěla se na stranu studentů.” 

(Lang 2003: 82) Mezi mladými lidmi žijícími na Taiwanu bylo jen málo těch, kteří 

by povídky San Mao nečetli.  

 Navzdory tomu, že San Mao ve svých Saharských příbězích popisuje prostý, 

jednoduchý, jednotvárný a snad až nudný způsob života na poušti, čtenáři její povídky přijali 

s nadšením. Jejich život ve vlastní zemi nebyl jiný. Také oni zakoušeli všední a jednotvárnou 

existenci. Když čtenáři četli povídky San Mao, stávali se svědky poutavého příběhu mladé 

Číňanky úspěšně se vypořádající s životem v neznámém, exotickém světě. Dokázali si vše 

živě představit, jako kdyby byli s ní. Uvěřili jí, že takové životy autorka skutečně na poušti 

žila, jeden den radostný, druhý méně radostný. Navíc je přitahoval humor, s nímž San Mao o 

svém životě vyprávěla. Čtenáře rovněž upoutala šíře a pestrost tematického záběru 

spisovatelčiných povídek. Autobiografická hrdinka je zobrazena jako spravedlivá, statečná, 

ochotná, laskavá a nápomocná mladá žena. Právě pro tyto kladné vlastnosti si čtenáři 

autobiografickou hrdinku a spisovatelku zamilovali. 

 „Taiwanská i hongkongská populární, komerčně zaměřená kultura, ať již v podobě 

filmu, popové hudby, televizních pořadů či literatury, začala pronikat do Čínské lidové 

republiky v 80. letech 20. století. K taiwanským spisovatelkám, které se staly známými a 
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oblíbenými v ČLR, patřila také San Mao. Romány Qiong Yao a povídky San Mao svojí 

oblíbeností u čtenářů přispěly k tomu, že se v ČLR postupně prosadila komerčně zaměřená 

kulturní produkce“. (Columbia Companion to Modern East Asian literature 2003: 300) Obě 

taiwanské spisovatelky pomáhaly nástupu nové vlny populární literární tvorby v ČLR 80. let. 

(Lang 2003: 82) „Pokud mluvíme o ‚populární‘ kultuře v ČLR myslí se tím, kultura 

‚neoficiální‘.“ (Link, Madsen, Pickowitcz 2002: 3) Zde tkví specifičnost postavení literárního 

díla San Mao v pevninské Číně, která byla současně jedním z důležitých zdrojů jeho 

popularity. V ČLR autorčino dílo nebylo spojováno s oficiálními vydavatelstvími 

zaměřujícími se na šíření a popularizaci vládou či úřady schválených materiálů a společensky 

závažné literatury.  

 

5. 1 Shrnutí 

 San Mao je považována za autorku taiwanské populární literatury sedmdesátých let, 

vyhovující vkusu širokého okruhu čtenářů. Tato charakteristika platí zejména pro její 

autobiografickou tvorbu inspirovanou vzpomínkami, z doby, kdy se pod svými díly 

podepisovala pseudonymem San Mao. Jedná se tedy o tvorbu vznikající na saharské poušti 

a tvorbu následujícího období. Některé nejranější povídky San Mao jsou ovlivněné moderními 

literárními proudy západní literatury, a proto se – hovoříme-li o úplném začátku spisovatelské 

dráhy, na San Mao nahlíží jako na spisovatelku vážné či vysoké literatury. Pozdější povídky 

již nebyly uveřejňovány v prestižním časopise, ale na literárních stránkách novin určených 

široké veřejnosti. Od doby, kdy spisovatelčina díla vycházela ve vydavatelství Koruna, tvorba 

San Mao začala být interpretována jako jednoduchá a nezávažná literatura, nezabývající 

se zásadními a důležitými tématy. Spojením s vydavatelstvím a s ním spojeným časopisem 

orientovaným na módní životní styl a i komerčně zaměřenou četbu, zajímavé čtení vyhovující 

vkusu běžného čtenáře, se San Mao zařadila mezi „módní spisovatelky“ bez „vyšších ambicí”. 

 Západní badatelé ji spojují se jmény jiných autorů, které také pokládají za představitele 

populární literatury. San Mao byla jednou z prvních osobností taiwanské kultury, která se stala 

mediálně známou tváří. Nejen svým dílem ale také svoji osobností oslovila velký okruh 

čtenářů. „V sedmdesátých letech bylo na Taiwanu málo mladých lidí, kteří by neznali jméno 

San Mao.“ (Cui, Zhao 1995: 79) 

 Následná analýza představuje San Mao v poněkud jiném světle, která umožňuje 

vyváženější hodnocení jejího díla.  
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6. Motiv práce a volného času 

 

 Práce je velmi výrazným motivem, nejčastěji má podobu různých přístupů k práci 

hlavních protagonistů San Mao a Josého.     

 Motiv práce jako zdroje obživy je nejtěsněji spjat s postavou Josého, který chodí 

do zaměstnání, aby uživil sebe i San Mao. Podobný význam má práce pro domorodé přátele 

hlavních hrdinů, kteří jsou z velké části Josého spolupracovníci. Práce neplacená 

či dobrovolná je součástí líčení konání autobiografické hrdinky San Mao, která pracuje 

nejenom pro vlastní domácnost ale také pro druhé lidi. Pokud bychom měli vystihnout 

podstatu San Mao jako pracující postavy, mohli bychom říct, že věnuje mnoho sil lidem okolo 

sebe a nezištně jim svojí prací pomáhá.  

 

6.1 Práce Josého 

 Práce Josého je významně přítomna např. v povídce „Začínáme od píky“. José pracuje 

na poušti jako zaměstnanec německé společnosti zabývající se zpracováním fosfátů. 

Jako vystudovaný inženýr zastává podřadnou práci, která neodpovídá jeho kvalifikaci. 

Původním povoláním Josého je rybolov. V poušti si však musí hledat jinou práci. José není 

typickým Španělem, který odjíždí zbohatnout do Španělskem kolonizované oblasti Západní 

Sahary, spíše je tím, kdo se vzdává zázemí domova a odchází do cizí a nehostinné země. 

Autorka nejen v této, ale rovněž v řadě dalších povídek tematizuje práci, jejíž étos vystihuje 

biblický výrok „V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž jsi byl 

vzat.“ (1 Moj 3,19) Hlavním důvodem Josého odchodu do pouště je San Mao, s níž chce 

José založit rodinu. I tato situace rezonuje s biblickým motivem, konkrétně výrokem Ježíše, 

jenž hovoří o muži, který opustí „otce i matku a připojí se k své manželce.“ (Mat 19, 5) 

 José přistupuje k práci jako k činnosti nezbytné pro život a pro obstarání obživy. 

V manželském páru je tím, kdo vydělává peníze na domácnost. Je mladý, nemá našetřené 

peníze. Do pouště přijíždí jako první a prakticky bez finančních prostředků, může si pouze 

dovolit pronájem prostého, nezařízeného domku na okraji města. Po příjezdu do pouště musí 

tvrdě pracovat, aby zaopatřil sebe a San Mao, práce ho fyzicky velmi zmáhá. Následující 

pasáž ilustruje, jak tvrdá a namahavá práce pozměnila Josého. San Mao popisuje, vzhled 

Josého po třech měsících na poušti. Vidí ho poprvé po dlouhém čase. Všímá si, jak tvrdá práce 

změnila jeho zevnějšek a výraz Josého ale také vidí únavu v očích a bolest. 

Také si uvědomuje, že je to kvůli ní.  Právě tato scéna konkretizuje již výše zmíněný biblický 

výrok „V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž jsi byl vzat.“  
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Ten den měl na sobě vybledlou khaki košili, podobnou těm, které nosí vojáci 

a dlouhé džíny. Objal mě velmi silně kolem ramen, ruce měl tak nesnesitelně 

drsné,že jsem v jeho objetí nevydržela. Vlasy i vousy měl pokryté žlutým prachem, 

vítr mu ošlehal tváře tak, že je měl spálené do tmavočervena, rty měl rozpraskané 

a v jeho pohledu se skrývala bolest. 

他那天穿著卡其布土色如軍裝式的襯衫，很長的牛仔褲，擁抱我的手臂很有

力，雙手卻粗糙不堪，頭髮鬍子上蓋滿了黃黃的塵土，風將他的臉吹得焦紅

，嘴唇是乾裂的，眼光卻好似有受了創傷的隱痛。 („Začínáme od píky“, San 

Mao 2009: 119) 

   

 José je velmi pracovitý i doma, vlastníma rukama vyrábí vybavení domácnosti: 

  

Druhý den byl den odpočinku, proto bychom neměli pracovat ale odpočívat, kdyby 

však José nepracoval, by ani neposeděl, a tak nepřestával na terase bušit 

kladivem.  

第二天是安息日，應該停工休息，但是荷西不做就不能在心靈上安息，所以

他还是不停的在天臺上敲打。(„Začínáme od píky“, San Mao 2009: 133)  

  

 José podle San Mao tráví v práci a prací příliš mnoho času. Dělá jí starosti, že pracuje 

i v den, který je určený k odpočinku. San Mao ctí sváteční den, kdy se nepracuje, tedy tradici 

biblického původu.23 Přála by si, aby mohli trávit více času společně. Současně je však hrdá 

na to, že pro ni José opustil zázemí rodiny a vlasti. Práce se v této a řadě dalších povídek 

sbírky stává důkazem opravdovosti citů, které José k San Mao chová. Díky tvrdé práci se José 

jeví jako „průkopník“ vydávající se do nehostinných a neznámých končin. José, navzdory 

tomu, že odchází na Saharu jako první, však není tím, kdo takové „archetypální 

dobrodružství“ iniciuje. Skutečným průkopníkem je San Mao. Právě její vyjití do neznáma, 

v němž José sehrává důležitou nicméně podpůrnou roli, je významovým jádrem povídkové 

sbírky jako celku. Toto vyjití do neznáma má rovněž biblický podtón a to odchod Izraelitů 

z Egypta a putování pod vedením Mojžíše pouští. 

                                                 
23 „A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ (1 Moj 2, 3) a 

rovněž je to přikázání z desatera o svěcení den odpočinku. 
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Práce místních obyvatel je ukázána skrz přátele a sousedy San Mao a Josého. Jsou to 

jednak spolupracovníci Josého, kteří pracují stejně jako on v zahraničních firmách 

a za podobných podmínek, a jednak místní obyvatelé, jejichž život je mnohem tvrdší než život 

Evropanů.  

 S prací mužů se San Mao seznamuje díky spolupracovníkům  Josého, s prací žen díky 

svým sousedkám. Ty zůstávají doma stejně jako ona a starají se o domácnost a děti. Celý den 

se starají o zvířata a domácnost.  

 Jejich přístup k práci se mírně liší od přístupu hlavních protagonistů, protože 

José vydělává peníze především pro „tady a teď“, aby se mohl se San Mao zařídit. Domorodci 

také pracují ze dne na den, aby vyšli ale také pro svoji pozdější budoucnost, pro budoucnost 

svých rodin. 

 

6.2 Práce San Mao 

 Jak již bylo řečeno, José vydělává peníze na domácnost a jídlo, zatímco San Mao 

se podobně jako domorodé ženy stará o chod domácnosti a pohodlí svého manžela:  

 

Poté, co José odešel do práce, jsem prala a žehlila prádlo, ustlala jsem, vytřela 

podlahy, utřela prach, uvařila jsem a pletla. 

等荷西白天去上班了，我洗衣，燙衣，鋪床，掃地，擦灰，做飯，打線。 

(„Vysoký žebřík“, San Mao 2009: 108) 

 

 San Mao každý den nabírá do věder vodu ze studny, která slouží jim ale také jejím 

sousedům a nosí ji domů. („Začínáme od píky“, San Mao 2009: 127) Je to pro ni práce velmi 

namáhavá, vyčerpává ji víc, než domorodce či starousedlíky, kteří už jsou na takové činnosti 

zvyklí. San Mao se však snaží přizpůsobit místním podmínkám. Například tím, 

že již nepřipravuje jídlo na oddělených pánvích, nýbrž na jediné pánvi, aby tak ušetřila vodu 

na mytí nádobí. („Začínáme od píky“, San Mao 2009: 132) San Mao stěžuje život pouštní 

prach a špína, kterou dělají zvířata a která se zanáší do domu, Díky svojí pracovitosti 

a vynalézavosti se však posléze dokáže i s těmito úskalími saharského života vypořádat. 

 Kromě starosti o chod domácnosti San Mao také kontroluje domácí finance. Dohlíží, 

jestli vystačí s penězi, jestli musí šetřit, nebo naopak, zda si mohou dovolit utrácet apod. 

Postava pracující San Mao po boku Josého se jeví jako všestranně nadaná, adaptabilní žena, 

která navíc nepostrádá rozhodnost, vytrvalost a vůdcovské schopnosti, tedy rysy, které jsou 

charakteristické spíše pro muže. 
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6.3 Práce San Mao pro druhé 

 San Mao tráví značnou část dne sama. José odchází do práce brzy ráno s rozedněním 

a domů se vrací až večer. V čase, kdy je doma sama, se vedle domácnosti také věnuje svým 

sousedům, domorodcům, kteří za ní přicházejí s nejrůznějšími prosbami a problémy. San Mao 

se jim snaží všemožně pomoci, nezřídka s přispěním Josého: 

 

„Bydlíme tady rok a půl a za tu dobu se José stal opravářem elektrických přístrojů 

našich sousedů, stal se truhlářem i zedníkem---Já jsem se stala písařkou, 

zdravotní sestřičkou, učitelkou a švadlenkou.“  

我们住在這兒一年半了，荷西成了鄰居的電器修理匠、木匠、泥水工——

我呢，成了代書、護士、老師, 裁縫。(„Sousedé“, San Mao 2009: 73) 

 

 San Mao je velmi aktivní, pokouší se být prospěšná lidem okolo sebe. S čím může, 

s tím pomůže. Ve vlastním domě otevře „školu“ pro domorodé dívky, které nepracují 

a zůstávají doma a stejně jako San Mao se starají o chod domácnosti a zvířata. San Mao je učí 

nejrůznějším věcem a dovednostem. Jako zdravotnice-samouk pomáhá domorodým sousedům 

v léčení jejich zdravotních problémů, aniž od nich žádala jakoukoli odměnu. Také jim pomáhá 

s pracemi, v nichž se, na rozdíl od domorodců, vyzná. Jinou roli „odbornice“ sehrává 

například v povídce „Hledání lásky“, když pomáhá jednomu ze sousedů s vedením účetnictví 

obchodu.  

 San Mao pomáhá domorodcům mnoha způsoby. Pomáhá jim materiálně - rozdáváním 

jídla, ale také morálně, např. dívce Guka v povídce „Dětská nevěsta“. V níže uvedené ukázce 

San Mao zdůrazňuje, že ochotně navazovala kontakt s místními domorodci v období, kdy 

přijela do pouště. Dávala jim jídlo a různé věci, postupem času se díky častému vzájemnému 

navštěvování stávají přáteli: 

 

Místo, kde jsme bydleli, byla periférie města Al´-Ajún. Bydlelo tady jen velmi málo 

Evropanů. José i já jsme se rádi seznamovali s domorodými lidmi, a tak většina 

našich přátel byli Sahařané. 

我们住的地方是小鎮阿雍的外围。很少有歐洲人住，荷西和我樂於認識本地

人，所以我们所交的朋友大半是沙哈拉威。(„Léčitelka”, San Mao 2009: 24) 
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 Jak je patrno z nástinu aktivit, které San Mao koná pro sebe, ale především pro druhé, 

autorka vytváří San Mao jako postavu přičinlivé ženy a manželky, která je současně 

altruistickou pomocnicí, rádkyní a učitelkou druhých, zejména žen ze svého okolí. Opakovaná 

přítomnost specifického motivu altruistické práce charakterizuje postavu San Mao jako posla 

civilizace a pokroku. 

 

6.4 Volný čas hlavních protagonistů 

 Volný čas, víkendy a volné dny José a San Mao tráví nejčastěji tak, že podnikají 

průzkumné cesty terénním autem do vzdálených míst rozlehlé pouště, nebo naopak ke břehům 

moře. Tyto cesty jsou motivovány touhou poznat prostředí a přírodu, stejně tak jako místní 

kulturu, zvyklosti, tradice a mravy. Mnohé cesty podniká San Mao bez Josého: 

 

Tři měsíce rychle uběhly. José tou dobou vydělával peníze, současně se pustil do 

výroby nábytku a navíc si každý den ke mně stěhoval nějaké věci. Zatímco José 

pracoval, já jsem si nasazovala na záda batoh a foťák, navštěvovala mnoho 

nomádských stanů. Byla jsem svědkem spousty barvitých a zvláštních zvyků. Vedla 

jsem si záznamy a pořádala jsem diapozitivy. Navázala jsem přátelství s mnoha 

Sahařany, dokonce jsem se začala učit arabštinu. Ty dny byly velmi přínosné a 

radostné.  

三个月很快的過去了。荷西在這段時間內努力賺錢，同時動手做家具，另外

將他的东西每天搬一些來我的住處。我則背了背包和相機，跑了許多游牧民

族的帳篷，看了許多不同而多彩的奇異風俗，寫下了筆記，整理了幻燈片，

也交了許多沙哈拉威朋友，甚至開始學阿拉伯文。日子過得有收獲而愉快。 

(„Svatba“, San Mao 2009: 16) 

  

 Zatímco prací se hlavní protagonisté podobají Sahařanům případně zahraničním 

pracovníkům, neboť stejně jako oni, si vydělávají tvrdou prací na svoji obživu, v čase volna 

se od ostatních lidí ze svého okolí zásadně liší.  Na rozdíl od Sahařanů ale též zahraničních 

pracovníků cestují a jako cestovatelé aktivně poznávají neznámé prostředí a kulturu. Tyto 

pasáže, kterých však není mnoho a jsou poměrně krátké, by bylo možné považovat za 

cestopisné prvky v povídkách ze saharského prostředí. Rovněž situace, které na svých 
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výpravách zažívají, jsou jiného typu než ty, které zakoušejí doma. Doma jsou integrováni do 

společnosti; zatímco doma si jich jejich okolí velmi váží, na cestách se druhým mohou jevit 

jako vetřelci, kteří se snaží násilně proniknout do domorodé komunity, jako neinformovaní a 

nepřipravení „turisté“. 

 Pro touhu po poznání jiného či odlišného si ani neuvědomují, že překračují určitá 

pravidla či tabu. Např. v povídce „Pouštní lázeň“ lí čí San Mao situaci, do které jí přivedl její 

zájem o hygienické praktiky žen žijících na poušti. Společně s Josém cestují k moři, kde 

„špehují“ domorodé ženy při jejich tělesné očistě. Jsou však odhaleni a odehnáni jako ti, kdo 

narušují soukromí. Podobně povídka „Noc na pustých horách” popisuje cestu džípem do 

pouště za účelem hledání fosílií. Touha po poznání neznámého, zájem o nevšední a exotické, 

má za následek, že se z hlavních protagonistů stávají vetřelci. Jejich „vpády“ do neznámého 

prostředí či společenství mají zpravidla za následek nemožnost poznání či pochopení 

odlišného prostředí a kultury.  Podobně jako o případě protikladných motivů práce a volného 

času, i v tomto případě autorka pracuje s protikladnými motivy sbližování 

se a odcizování se místní kultuře i lidem.   

 

6.5 Shrnutí  

 Práce a odpočinek jsou výraznými motivy, které zásadně přispívají k charakterizaci 

hlavních protagonistů. Dvojice hlavních hrdinů je prostřednictvím těchto motivů současně 

jasně odlišena od Sahařanů. José zapadá do místního prostředí, je zaměstnancem jako většina 

lidí okolo něho. Na rozdíl od Sahařanů, u nichž je práce mužů a žen striktně oddělena, je však 

José představen jako moderní muž, který vykonává řadu prací společně se svojí ženou. 

San Mao sice běžně vykonává ženské práce, svým přístupem k práci se však výrazně odlišuje 

od svého okolí. Je aktivní, kreativní, nabízí druhým své dovednosti a znalosti. Mnohé práce, 

které San Mao vykonává, nedělá pro sebe, nýbrž pro ostatní. Za své úsilí nic nežádá, odměnou 

pro ni je, že se prostřednictvím práce dostává do bližšího kontaktu s domorodci, získává 

si jejich důvěru a přátelství.  

 Také motiv volného času je charakterizačním prostředkem, kterým je dvojice hlavních 

protagonistů odlišena od svého okolí. Společný volný čas tráví dvojice výpravami, což jim 

umožňuje bližší poznání prostředí i saharské společnosti. Jejich poznávání je však úspěšné 

zejména tehdy, když San Mao a José vycházejí vstříc domorodcům, pomáhají jim, a získávají 

tím jejich přátelství. Přátelství se sousedy nenavazují při výpravách ale v situacích, kdy 

potřebují pomoc. Poznávání je neúspěšné v případě, kdy oba protagonisté nahlížejí na místní 

kulturu jako na něco cizího, zvláštního, či vymykajícího se normám. Je zde tedy patrná 
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problematizace výprav či cestovatelství jako prostředku poznání či přiblížení se cizí kultuře.  
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7. Motiv bydlení 

 

 Motiv bydlení je zde chápán jako literární ztvárnění místa, které si vytváří sám člověk, 

podle vlastních představ a zvyklostí, kterých nabývá již od dětství z vlastní kultury.  

 Motiv bydlení či domácnosti je výrazným motivem, jenž je přítomen především 

v podobě zobrazení způsobu bydlení hlavních protagonistů a jejich vnímání „správné“ 

či přijatelné podoby soukromého světa, v němž žijí. Způsob bydlení hlavních protagonistů 

vypovídá o zásadní odlišnosti jejich kultury od kultury místních obyvatel.  

 

7.1 Bydlení San Mao a Josého 

 Jak již bylo zmíněno, José pro společné bydlení se San Mao pronajímá domek periférii 

města. V této části města bydlí převážně místní obyvatelé a jen velmi málo cizinců. Sousedé 

San Mao a Josého jsou tedy výhradně domorodci.  

 Když San Mao poprvé vstoupí do nového obydlí, je znepokojena jeho stavem. 

Domek je zničený, špinavý, provlhlý. Z pohledu San Mao je proto prvořadým úkolem domek 

opravit, aby vyhovoval jejím představám o bydlení. Společně s Josém se vlastními silami 

pouští do oprav. Opravy a úpravy domu jsou podrobně vylíčeny v povídce „Začínáme 

od píky”.  

Tento dům neměl ani skříň, naše oblečení bylo uloženo v kufru, boty a ostatní 

drobnosti byly v papírových krabicích. Když jsem chtěla psát, našla jsem si 

dřevěnou desku, kterou jsem si položila na kolena, a tak jsem psala... Doma jsme 

neměli ani knihy, ani noviny, televizi, či rádio. Jídlo jsme jedli na zemi. Když jsme 

šli spát, šli jsme do vedlejší místnosti, kde jsme si na zem položili matrace. 

這个家，沒有衣櫃，我们的衣服就放在箱子里，鞋子和零碎東西裝大紙盒，

寫字要找一块板来放在膝蓋上寫。[...]家里沒有書報，沒有電視，沒有收音

機。吃飯坐在地上，睡覺換一個房間再躺在地上的床墊。(„Začínáme od 

píky”, San Mao 2009: 128) 

 

 Hlavní protagonisté si vše potřebné musí opatřit sami. Z peněz, které José vydělal 

si kupují vařič, kamna, vědra na vodu a dřevo, ze kterého José staví nábytek podle přání 

své ženy. 

     José tedy staví kostru postele, vyrábí stůl, židle, šatní skříň, knihovnu. Nábytek, 

na který jsou hlavní protagonisté zvyklí ze svých domovin, je tím, co jejich domov 
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nejvýrazněji odlišuje od obydlí domorodců.   

 San Mao jako žena navíc interiér domku zkrášluje, stůl pokrývá ubrusem, na okna věsí 

závěsy. Vlastnoručně namalovaná tušová malba či bonsaje, které San Mao pěstuje 

v květináčích, vypovídají o tom, že pro San Mao jsou důležitou součástí soukromého prostoru 

specificky čínské dekorativní prvky. („Začínáme od píky“, San Mao 2009: 137) 

 Líčení obydlí domorodců akcentuje ty prvky, jimiž se jejich obydlí liší od obydlí 

hlavních protagonistů. Domorodci, kteří žijí tradičním způsobem života, obývají nápadně 

skromnější obydlí zařízená jen nejnutnějším vybavením. 

 San Mao z pohledu své vlastní kultury vnímá způsob bydlení domorodců jako 

nepřijatelný, jejich obydlí jako neútulná, špinavá a tmavá. Zřetelně dává najevo, 

že tento způsob bydlení a žití pro ni není vyhovující. („Dětská nevěsta“, San Mao 2009: 30) 

 Do úprav a předělávání svého vlastního domku San Mao vložila mnoho času, 

sil i úsilí. Tak se pro ni její dům stává útočištěm před realitou pouštního prostředí 

a únikem do vlastního světa. Pomocí kulturních artefaktů silně zakořeněných v povědomí 

San Mao vytváří si prostředí sobě vlastní, které je pro ni známé a pohodlné, 

kde se cítí být sama sebou a doma. 

 Vytváří si zde alespoň dočasný domov. Přestože žije velmi daleko od své skutečné 

domoviny a od své rodiny, se svým manželem buduje vlastní rodinu s vlastním domovem. 

Způsobem bydlení se přibližuje svému „skutečnému“ a původnímu domovu. Motiv bydlení 

vytváří jisté napětí ve vztahu k motivu cestování. San Mao jako „cestovatelka“ opouští domov 

a odchází do kulturně odlišné země. Na rozdíl od cestovatele, který pobývá v cizím prostředí, 

aniž by se v něm zabydloval, San Mao se na Sahaře chce cítit jako doma. Není pouhým 

pozorovatelem, který nezasahuje do světa, kterým prochází. San Mao naopak tento svět 

nenásilně, avšak aktivně přetváří. Zejména tím, že umožňuje domorodcům, aby se právě 

v jejím vlastním obydlí seznamovali s „civilizovaným“ způsobem života: 

 

Už je to skoro rok, co učím ženy ze sousedství, neměly však zájem o počítání, ani o 

hygienu, také se nestaraly o to, že nejsou schopni rozeznávat bankovky. Každý den 

přicházely k mému domu, vběhly dovnitř a ihned si půjčily mé oblečení, boty, 

rtěnku, tužku na obočí či olejíček na ruce. Pokud se zrovna nezajímaly o tyto věci, 

společně si lehly na mojí postel. Měla jsem totiž už opravdovou postel, což bylo 

pro ženy, které spí na rohožích rozložených na zemi, skutečná novota. 

我教了鄰近婦女们快一年的功課，但是她們不關心數目字，也不關心衛生課
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，她們也不在乎認不認識錢。她們每天來，就是跑進來要借穿我的衣服，鞋

子，要口紅，眉筆，塗手的油，再不然集體躺在我的床上，因為我已買了床

架子，對於睡地席的她們來說，是多麼新鮮的事。 („Začínáme od píky”, San 

Mao 2009: 144) 

 

 Ke dveřím domu San Mao a Josého táhne domorodce zvědavost, touha spatřit něco 

neznámého a „nevyzkoušeného“. San Mao v takových okamžicích přestává být zvědavým 

cestovatelem, nahlížejícím do exotických domácností domorodců, naopak otvírá domorodcům 

dveře vlastního obydlí, aby oni nahlédli do neznámého a nového světa. Domácnost San Mao 

se tak zásadně liší od domácností  Evropanů, obývajících čtvrti, vyhrazené jen pro dobře 

situované zaměstnance zahraničních firem, kteří, pokud nechtějí, nemusí přicházet 

s domorodci do styku. Také těmto Evropanům je obydlí San Mao otevřené. Návštěva San Mao 

je pro ně velkým překvapením, jsou udiveni tím, že se její bydlení, navzdory jeho blízkosti 

k saharské kultuře, příliš neliší od jejich vlastního. Jejich pozitivní reakce přináší San Mao 

potěšení a hrdost z toho, že uprostřed pouště dokázala vytvořit domov, který je přístupný 

a současně inspirativní pro představitele různých kultur.  

 

7.2 Shrnutí 

 Častý výskyt motivu bydlení ve zkoumaných povídkách vypovídá o důležitosti tohoto 

motivu v rámci sbírky Saharské příběhy jako celku. Jeho prostřednictvím je v jednotlivých 

povídkách akcentována vzájemná odlišnost kultur a souvislost mezi prožitkem „jinakosti“ a 

úhlem pohledu, z něhož jinou kulturu nahlížíme.  

  Pro San Mao je charakteristické, že žije ve stejném domku jako domorodci, jeho 

vnitřní prostor však upravuje podle západních případně čínských kritérií. Bez významu není 

ani skutečnost, že zatímco domorodci upřednostňují účelnost, San Mao klade důraz také 

na estetickou stránku bydlení.    

 Čas a úsilí věnované proměně domku ukazuje, že San Mao pobyt na poušti nevnímá 

jako pouhou návštěvu, ale že usiluje o to, aby se poušť stala jejím domovem.  

 San Mao přizpůsobuje bydlení svým potřebám, zařizuje se podle vlastních představ 

v prostředí, které je kulturně zásadně odlišné. Současně se však od tohoto odlišného světa 

neodděluje a přejímá řadu jeho aspektů za vlastní. Tím, že zpřístupňuje soukromý prostor 

domorodcům, San Mao citlivě napomáhá sbližování odlišných kultur, přičemž evropská či 

čínská kultura méně rozvinuté kultuře Sahařanů přináší prospěch.  
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 Lze tedy říci, že motiv bydlení je důležitým významotvorným prvkem, 

jehož prostřednictvím je vytvářena mnohovrstevnatost postavy San Mao. Tu čtenář vnímá 

jako cestovatele a objevitele neznámých světů a kultur, jako posla západní civilizace 

a pokroku, jako člověka, jenž si je vědom zejména estetických kvalit vlastní čínské tradice, 

ale současně jako toho, kdo je ochoten pomáhat a sbližovat se s cizí kulturou a prostředím.  
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8. Motiv ženy 

 

 Pro většinu povídek sbírky je charakteristické zaujetí pro zobrazení postavení 

autobiografické hrdinky o kontrastu postavením domorodé ženy.  

 

8.1 Čínská žena 

 Skromnost, pracovitost, oddaná služba rodičům a manželovi, respekt k ostatním 

rodinným příslušníkům, to byly v čínské historii hodnoty, které si společnost u žen cenila, 

a které byly ženám vštěpovány. Tradiční čínská společnost je společností patriarchální. 

 V čínské tradici každý jedinec (muž i žena) zastává určité místo ve společnosti, v níž 

je zároveň někomu nadřízeným a někomu podřízeným. Žena zaujímá podřízené postavení 

vůči rodičům a manželovi. K zásadní změně v postavení ženy vedly až kulturní styky se 

Západem, modernizace, šíření a rozvoj vzdělání. Byly kritizovány tradiční genderové role. 

Ženy se snažily od vyproštění se ze závislosti na mužích, získávaly vzdělání, zaměstnání a své 

partnery si vybíraly podle svého vlastního uvážení. Na konci šedesátých let 

a začátkem let sedmdesátých na Taiwan začaly pronikat informace o feministickém hnutí.  

 „Za ‚ideální ženu‘ (pro život) je potom v Číně považována taková, která je moderní 

ženou s tradičními ctnostmi a hodnotami.“ (Li 1992: xix) Má vlastní svobodu, seberealizuje 

se, ale nezapomíná na své domácí a rodinné povinnosti. 

 

8.2 Obraz autobiografické hrdinky San Mao 

 Autobiografická hrdinka se představuje jako moderní žena, která získala vzdělání na 

Západě. Zároveň však má úctu k tradičním hodnotám a zachovává si tradiční ctnosti. Je ženou 

emancipovanou, nezávislou, která se ubírá za svými cíly. Jako žena vykazuje řadu kladných 

„tradičních“ vlastností. V manželství je pracovitá, skromná, laskavá, starostlivá či věrná. V 

kontaktu se společností, zejména ve vztahu k domorodcům, je velmi nápomocná a nesobecká. 

 San Mao je především milující ženou. Vzájemné city San Mao a Josého jsou tak silné, 

že je od společného soužití neodradí ani těžkosti života v poušti.  

 Hned po svatbě, která je jednou ze zkoušek jejího vztahu k Josému („Svatba“, San 

Mao 2009) se San Mao ujímá role hospodyňky. Vzorně se stará o domácnost 

a o svého manžela. Stará se o jeho pohodlí, tráví s ním volný čas, je mu společnicí 

při dobrodružných cestách do pouště.  Je skromná, nemá na svého muže přehnané nároky, 

nepožaduje, aby vydělával víc peněz. 

 Přesto si uvědomuje, že vstupuje do multikulturního manželství, že ona a José 
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zastávají rozdílné názory a postoje, které by mohly být zdrojem konfliktů. A navíc žijí 

v prostředí, které je pro oba dva kulturně cizí. Drobné konflikty vznikají v první řadě 

následkem nedostatečného porozumění a neznalosti čínské kultury ze strany Josého. San Mao 

je opakovaně prezentována jako žena, jejíž identita vyrůstá ze složitého kulturního systému 

s dlouhou a vitální tradicí. Pro „nezasvěceného“ příslušníka západní kultury je tato tradice jen 

velmi těžko proniknutelná.  

 San Mao je rovněž výrazně samostatná a svobodomyslná žena. Před svatbou 

se strachuje manželského svazku, jako něčeho, co by mohlo ohrozit její nezávislost: 

 

Nejsem zastánkyní feministického hnutí, ale opravdu bych si nepřála, abych 

potom, co se vdám, ztratila svoji osobní svobodu, vnitřní nezávislost a 

bezstarostnost. Proto stále zdůrazňuji, že i po svatbě budu jednat tak, jak je mi to 

přirozené, v opačném případě se nevdám.  

我不是婦女解放運動的支持者，但是我極不願在婚後失去獨立的人格和內心

的自由自在化，所以我一再強調，婚後我還是"我行我素"，要不然不結婚。 

(„Restaurace v poušti“, San Mao 2009: 9)  

 

 Odpověď, které se San Mao dostane, je dokladem toho, že si její partner na ní cení 

právě její nezávislosti:  

 

„Ale to je přesně to, co chci, abys jednala tak, jak je ti to přirozené. Pokud bys 

přišla o svou osobnost a způsoby, proč bych si tě potom měl brát?“ 

"我就是要你'你行你素'，失去了你的個性和作風，我何必娶你呢！"""" 

(Restaurace v poušti“, San Mao 2009: 9)  

  

 Protagonistka by i po svatbě ráda zůstala soběstačná, nechce být závislá na jiné osobě 

ani na Josém. Nakonec však souhlasí s tím, že ji po svatbě bude živit manžel. („Začínáme 

od píky“, San Mao 2009). Zachovává si však svoji nezávislost. Je přesvědčena o správnosti 

toho, co dělá a pokračuje v tom, i když s ní její manžel nesouhlasí.  

 San Mao se projevuje jako citlivá, současně též jako rozhodná a silná žena. Své city 

k Josému umí dávat najevo, umí rovněž bojovat o svého muže s jinými ženami, jako například 

v povídce „Soused“, kde mladá sousedka často nahlíží do oken jejich domu a svádí Josého. 
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(„Soused“, San Mao 2009: 74). V situacích kdy San Mao jedná jako silná postava, bývá José 

rozhodností své ženy zastíněn: 

  

Vzala jsem rybu, vstoupila dovnitř, v tu chvíli jsem uviděla u baru 

půvabnou„Didi“, jak hladí Josého po tváři. José tam stál  jako omámený. Rázným 

krokem jsem k nim přistoupila, s hrozivým výrazem ve tváři jsem na tu ženskou 

zakřičela: „Koupíš nebo nekoupíš, půl kila za pět set.” V tu chvíli mrtvá ryba, 

kterou jsem držela v ruce, tvrdě s hlasitým duněním jsem s ní praštila na pult. 

我拎了一條魚，也走進去，恰好看見櫃檯里一个性感"娣娣"在摸荷西的臉，

荷西像一只呆頭鳥一樣站著。我大步走上去，對那個女人很凶的繃著臉大吼

一聲："買魚不五百塊一斤。"一面將手裡拎著的死魚重重的摔在酒吧上，發

出啪一聲巨響。(„Amatérští rybáři, San Mao 2009: 85) 

 

 San Mao je ženou velmi pracovitou, věnuje spoustu času a energie na úpravu svého 

domova. Je však současně ženou, která se stejně intenzivně zajímá o svět. Je iniciátorkou cest, 

na které se vydává se svým mužem, z nichž se pak oba protagonisté vracejí naplněni silnými 

zážitky. San Mao se současně představuje jako odvážná hrdinka. Riskuje vlastní život, aby 

zachránila Josého. Dává tak najevo své hluboké a opravdové city k manželovi. V povídce 

„Noc na pustých horách”, San Mao pomáhá Josému dostat se z bažiny, do které zapadl. 

Vynakládá všechny síly, aby zachránila svého muže. Její kreativita a odvaha, které mají svůj 

zrod v hlubokém citu, jsou zárukou toho, že překonává všechny obtíže a přeháňky.  

 

8.3 Domorodé ženy z pohledu San Mao  

Jako domorodé ženy jsou nejčastěji představeny sousedky, se kterými 

San Mao přichází do těsného styku, kterým pomáhá a s nimiž navazuje přátelské vztahy. 

Místní společnost je silně patriarchální, ženy mají pouze omezená práva. Role domorodé ženy 

je redukována na roli ženy v domácnosti. 

 San Mao nahlíží na společenské postavení Sahařanek pohledem emancipované ženy. 

Všímá si tradičního rozdělení genderových rolí a přetrvávajících stereotypů. 

Je znepokojena chováním mužů k ženám, a poukazuje přitom zejména na násilí. V povídce 

„Dětská nevěsta“ San Mao vidí, s jakým násilím se ženich zmocňuje nevěsty. Nevěsta chce 

utéct a muž si ji nakonec násilím odvádí pryč. Je ujišťována, že je to součástí tradice, San 
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Mao však vidí, že to mladé nevěstě působí utrpení. („Dětská nevěsta“, San Mao 2009: 34) 

V povídkách též nalezneme kritiku různých podob diskriminace. Domorodé ženy nechodí do 

zaměstnání ani nenavštěvují školy či lékaře, jsou plně podřízeny vůli rodiny 

a manžela („Dětská nevěsta“, San Mao 2009).  San Mao soucítí s postavením Sahařanek a 

jejich chudobou, uvědomuje si, že život v poušti je pro ženy dvojnásob těžký.  

 Autobiografická hrdinka se nesnaží Sahařanky přesvědčovat o jejich právech, kterých 

by se mohly dožadovat, ani se nechce stát tou, která je bude vést. Neváhá se však stát jejich 

ochranitelkou a poskytnout jim morální oporou. Např. v povídce „Dětská nevěsta” San Mao 

uklidňuje svoji mladičkou přítelkyni Guka, která se má brzy vdávat. Dívka se manželství 

velmi obává, budoucího manžela nezná, neboť jí ho vybral její otec: 

  

„Nemusíš se znepokojovat! Tvým snoubencem je Abudi, je mladý a pohledný. 

Nezdá se, že by byl zlý.  Handi ti nevybral špatně. “ 

"放心吧！你未婚夫是阿布弟，很年輕漂亮，不是粗魯的人，罕地沒有替你

亂挑。"  („Dětská nevěsta”, San Mao 2009: 30) 

  

 San Mao si uvědomuje, že musí respektovat místní společenská pravidla a nestaví 

se proti nim. I když sama se svatbou velmi mladičké dívky nesouhlasí, proti tradičnímu sňatku 

nebojuje: 

  

Nejspíše je to zvyk Sahařanů a mně nepřísluší tuto skutečnost příliš kritizovat jen 

podle svého příliš subjektivního pohledu. Proto jsem už nic neříkala. 

我想那是他們沙哈拉威的風俗，我不能用太主觀的眼光去批評這件事情，所

以也不再說話了。(„Dítě nevěstou”, San Mao 2009: 29) 

  

 Autobiografická hrdinka se snaží zvýšit společenské postavení Sahařanek tím, 

že jim nabízí rozšíření vědomostí. Předčítá jim z vlastních knih, chtěla by jim předat alespoň 

základní vědomosti. Snaží se o to, aby nezůstaly zcela nevzdělané, aby nestály na samém 

okraji společnosti, aby si uvědomily hodnotu vlastní osoby. Výchova Sahařanek má též 

stránku praktickou. San Mao domorodým ženám půjčuje své osobní věci, věci z domácnosti, 

aby se s nimi seznámily a naučily se je používat. 
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8.4 Shrnutí  

 San Mao žije v manželství kulturně různorodém, které sebou nese řadu nedorozumění, 

přesto je to manželství harmonické. Jedním z výrazných rysů protagonistky je tedy její 

schopnost překonávat a harmonizovat případné rozpory. Představuje se jako moderní, 

vzdělaná a emancipovaná žena. Zná svět, snaží si uchovat osobní svobodu. Současně se jeví 

jako žena ctnostná, skromná a pracovitá, vzorně se starající o muže. Je ženou silnou, 

neupozaděnou svým manželem. Do manželství přináší čínské kulturní prvky a tím kulturně 

obohacuje manželský život. Je ženou velmi podnikavou, v neznámém a mnohdy nepřátelském 

prostředí nestojí v pozadí, naopak vystupuje do popředí.  

 Umí si poradit v každé situaci. Rozhoduje se sama, velmi často si prosadí svou, 

má smysl pro humor. Ukazuje, jaká může být moderní žena. Není tedy divu, že se stává 

idolem mladých čtenářek.  

 „V tradiční čínské literatuře se obraz ženy mnohdy lišil od postavení ženy v reálném 

životě. V narativní literatuře bývala žena ztvárňována jako ta, která je nadřazena svému 

manželovi, ta dominantní v páru. Muži nezastírali svůj strach ze svých manželek-dračic. S 

příchodem 20. století je v literatuře zárukou šťastného manželství žena výraznější a aktivnější, 

žena „tygřice”. A navíc vždy vítězí dívka, která je chytrá a inteligentní.“ (Motsch 2003: 298-

299) Takto lze charakterizovat i autobiografickou hrdinku San Mao. S jistou nadsázkou lze 

říci, že postava Josého v povídkách slouží především tomu, aby zřetelně vynikla svébytná 

povaha hlavní protagonistky. 

 San Mao soustředí svoji pozornost na domorodé ženy, soucítí s nimi a pomáhá jim. 

Skrze Saharské příběhy je autobiografická hrdinka San Mao zobrazována jako milující žena, 

miluje nejen svého muže ale také má ráda přátele a lidi kolem sebe. Nejsou ji lhostejné životní 

osudy domorodých žen. 

Domorodé ženy zobrazuje jako ženy, které žijí v patriarchální společnosti. 

Jsou utlačované a jejich místo ve společnosti je pevné dané. Žena je loutkou v rukách mužů 

a rodiny. Nezávislá San Mao se stává jejich „ochranitelkou“, jejich morální oporou. Nezůstává 

nezúčastněná. Pomáhá jim různými způsoby, obdarovává je jídlem a léky, sama je léčí a 

vzdělává. Chce, aby si uvědomily svoji individualitu, aby se staly samy sebou a nebyly tak 

tolik závislé na mužích. Na pozadí závislého způsobu života domorodé saharské ženy vyniká 

svébytná nezávislá povaha autobiografické hrdinky. 
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9. Motiv uzdravování 

 

 Motiv uzdravování je v povídkách přítomný ve dvojí podobě. Jednak je rozvíjen 

v pasážích, v nichž hrají důležitou roli léky a léčivé prostředky, a jednak v pasážích 

vyprávějících o léčení jako takovém.  

 

9.1 Motiv léku 

 San Mao o sobě říká, že nerada chodí k lékaři: 

  

Patřím k lidem, kteří když jsou nemocní, neradi navštěvují lékaře. To ale vůbec 

neznamená, že bych byla málo nemocná. Naopak bych řekla, že ve skutečnosti celý 

den až do večera trpím nějakým lehkým onemocněním, proto se zdráhám chodit k 

lékaři.  

我是一個生病不喜歡看醫生的人。這並不表示我很少生病，反過來說，實在

是一天到晚鬧小毛病，所以懶得去看病啦。(„Léčitelka“, San Mao 2009: 21)  

  

 San Mao jako „samoléčitelka“ má při sobě na svých cestách vždy dostatečné zásoby 

léků. Poté, co na poušti zjistí, že se domorodé ženy obávají chodit k lékaři, rozhodne se, že 

jim poskytne své léky. Domorodým ženám brání v návštěvě  lékaře stud, neboť lékařem bývá 

muž. Jednají tedy v souladu s hluboce zakořeněnou nábožensko-kulturní tradicí, která 

zakazuje bližší kontakt mezi mužem a ženou, pokud tito nejsou ve vztahu manželském.  

 Pokud však dochází k situaci, u níž má San Mao podezření, že by již mohlo jít o vážné 

zdravotní problémy, snaží se nemocné přesvědčit, aby raději lékaře navštívily: 

 

„Okamžitě běžte k lékaři! Není se čeho bát.” Opět jsem jí žádala. „To nejde, 

doktor je muž.“ Ihned to jedním dechem zamítla.  

"去醫院生好麼？不怕的。"我又問她。"不行，醫生是男的。"她馬上一口拒

絕了我。 („Léčitelka”, San Mao 2009: 25)  

  

 Když ženy odmítají navštívit lékaře, snaží se jim San Mao pomoci sama jako žena a 

jako ta, která není vázána místní tradicí. I když zpočátku váhá, s ženami ve svém okolí soucítí 

a situace ji mnohdy přiměje k tomu, aby domorodým ženám poskytla léky a pomáhala jim tak 

jejich zdravotní problémy překonat: 
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Nemohla jsem si pomoci a zdráhavě jsem dala ženě ze sousedství dvě platíčka 

prášků proti bolesti, aby si je ženy mezi sebou rozdělily. Od té doby, nevím ani, 

kdo to o mně rozšířil, za mnou chodily ženy z okolí, abych léčila jejich drobné 

neduhy. 

我出於無奈，勉強分給了鄰居婦人兩片止痛藥。從那時候開始，不知是誰的

宣傳，四周婦女總是來找我看小毛病。(„Léčitelka”, San Mao 2009: 22) 

 

 San Mao dává léky nejen těm, kteří si o ně přicházejí požádat, ale také je mnohdy 

rozdává ze své iniciativy, aniž by si o ně nemocný řekl. Dává je svým sousedům a těm, o 

kterých je přesvědčena, že jsou opravdu chudí. Když se její vlastní zásoby vyčerpají, nakoupí 

ve městě léky nové a dál je nabízí potřebným. 

 

9.2 Motiv léčení 

  San Mao je přesvědčená o tom, že pokud umí vyléčit sebe, dokáže vyléčit i druhé. 

Po tom, co pomohla pomocí prášků několika ženám od bolení hlavy, břicha nebo zad, získává 

větší odvahu a možná i větší troufalost:  

   

Tehdy jsem zjistila, že u žen a dětí, kterým jsem dala léky, většinou potíže 

pominuly. Proto moje odvaha postupně narůstala a někdy jsem dokonce 

navštěvovala pacienty u nich doma.   

同時我發覺，被我分過藥的婦女和小孩，百分之八十是藥到病除。於是漸漸

的我的膽子也大了，有時居然還會出診。(povídka „Léčitelka”, San Mao 2009: 

22) 

   

 Postupně si troufá i na náročnější případy. Snaží se uzdravit hnisající ránu své blízké 

přítelkyni jménem Guka. Nejdříve ji dává antibiotika, ty však nezabírají, proto se San Mao 

rozhodne vyzkoušet jednoduchý recept tradiční čínské medicíny. Léčba je úspěšná a rána je 

vyléčena. („Léčitelka”, San Mao 2009: 24) Na tomto konkrétním případu San Mao ukazuje, 

že tam, kde si již neví rady, nedokáže pomoci ani západní medicína, se lze pokusit o léčbu 

tradiční čínskou medicínou. San Mao, je-li k tomu dotlačena okolnostmi, boj  s nemocemi 

svých bližních nevzdává a raději riskuje neúspěch s tragickými následky, než aby nemocného 

nechala bez pomoci. San Mao přitom kombinuje racionální západní přístup, reprezentovaný 

antibiotiky a dalšími léky se zcela odlišným tradičním čínským přístupem, reprezentovaným 

tradičními recepty.  
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 San Mao nabízí nemocným pomoc bez postranních, zištných úmyslů. Těší ji 

uzdravovat, neusiluje o uznání či pochvalu. Vzhledem k formativnímu vlivu, který na 

spisovatelku mělo křesťanství, lze některé pasáže číst jako parafráze evangelijních příběhů o 

uzdravování. San Mao ve svých povídkách například vytváří variace na novozákonní motiv 

poutníka, který léčí neznámé nemocné.24  

 Příkladem takové parafráze může být povídka „Léčitelka“. V této povídce je San Mao  

přizvána k dívce, která podle dívčina otce umírá. Nicméně San Mao rozpozná, že dívka 

neumírá, ba dokonce ani netrpí žádnou nemocí, je pouze podvyživená. Nařídí rodičům dívky, 

aby jí dali dostatečně najíst a sama dívce podá vitamíny. (San Mao 2009: 25) Tato epizoda 

povídky „Léčitelka“ nápadně připomíná příběh z Nového zákona v podání evangelisty 

Matouše. Za Ježíšem přijde muž a prosí jej:  „Má dcera právě skonala. Pojď ale, vlož na ni 

ruku, a bude žít!“ (Mat 9, 18-19) Ježíš následuje muže do domu a vykáže z něj zástup 

truchlících se slovy:  „Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí.“ Poté Ježíš vezme dívku za 

ruku a ona vstane. Matouš své vyprávění zakončuje slovy: „Pověst o tom se rozšířila po celé 

krajině.“  (Mat 9, 23-26) 

 Podobně jako Ježíš v evangelijním příběhu, také San Mao v povídce „Léčitelka“ 

uzdravuje v pouštní krajině, která je nápadně podobná krajině biblické. Podobně jako se 

zpráva o Ježíšově uzdravování „rozšířila po celé krajině“, také zpráva o úspěšném zákroku 

San Mao se brzy rozšíří do širokého okolí. (San Mao 2009: 22) 

 Není bez zajímavosti povšimnout si rozdílů v přístupu hlavních protagonistů, San Mao 

a Josého, k pomoci a léčení druhých.  

 Jak již bylo řečeno, autobiografická hrdinka je čím dál tím odvážnější a při léčení 

dokáže i riskovat. José se na léčitelské úsilí své ženy dívá střízlivěji. Jeho pohled je oproti 

pohledu San Mao výrazně racionální. Josého poznámka, že „hrát si na doktora, není jako hrát 

si s panenkami“, („Léčitelka“, San Mao 2009: 22) není míněna přezíravě. Spíše je výrazem 

obav střízlivě uvažujícího člověka, který nechce, aby San Mao zašla dále, než jí to dovolují 

její schopnosti.  

 Jiná epizoda povídky „Léčitelka“ vypráví o tom, jak za San Mao přichází její 

přítelkyně s prosbou, jestli by jí nepomohla při porodu. San Mao se nejdříve zdráhá a neví, 

jestli by na takovou situaci sama stačila. Nepodaří se jí však těhotnou ženu přesvědčit, aby šla 

do nemocnice. Když žena začne rodit, San Mao nevidí jinou možnost, než jí s porodem 

                                                 
24  Tento motiv lze opakovaně nalézt v Novém Zákoně. Viz např. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, 

kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po 
celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, 
a uzdravoval je.“ (Mat 4, 23-24)  
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pomoci. Je přesvědčena, že to zvládne. José je však jiného názoru a snaží se svoji ženu 

zastavit. Je přesvědčen, že v situaci, kdy už jde skutečně o život, je předat ženu do odborné 

péče. Proto sám rodící dívku odváží do nemocnice. („Léčitelka”, San Mao 2009: 26) José 

v tomto místě zasahuje do vývoje událostí jako síla, proti níž se nelze vzepřít, 

a San Mao tak již nemůže dokázat, že je schopna zvládnout i takto náročnou a nebezpečnou 

situaci.  

San Mao tedy není jenom obětavou a v očích domorodců zázračnou léčitelkou (či 

dokonce ženou, která vystupuje jako spasitel), ale je také slabou ženou. V okamžiku, kdy se 

vedena soucitným srdcem vrhá do riskantního podniku, ji samotnou „zachraňuje“ její manžel 

tím, že nepřipustí případný tragický zvrat událostí. Právě tato směsice síly a slabosti je jednou 

z nejvýraznějších charakteristik autobiografické hrdinky a patrně také jedním z hlavních 

důvodů čtenářského úspěchu Saharských příběhů. 

Motiv uzdravování se nejčastěji vyskytuje v povídce „Léčitelka“, objevuje se však i v 

jiných povídkách, např. v povídce „Hledání lásky“ v níž, San Mao vystupuje jako léčitelka 

popálenin svého kamaráda. 

 

9.3 Shrnutí 

 San Mao se představuje jako žena, která ví, jaké léky léčí jakou nemoc a bolest. Na 

rozdíl od Sahařanek má přístup k lékům a základním zdravotnickým znalostem. Za situace, 

kdy domorodé ženy odmítají chodit k lékaři, San Mao vlastní léky rozdává chudým a 

nemocným ženám. Podávání léků druhým je projevem její dobročinnosti, starosti a zájmu o 

lidi. San Mao se prezentuje jako ta, která usiluje o to, aby z výdobytků západní civilizace měli 

užitek i lidé žijící v kulturně zaostalém koutu světa.  

 Současně se však San Mao představuje v roli zázračné léčitelky, která si poradí s 

každou nemocí, s každým zdravotním problémem. Neléčí pouze lehká a běžná zranění a 

nemoci ale troufá si i na případy, u kterých střízlivý rozum velí vyhledat odbornou péči. 

Praktikuje západní léčbu, ale v okamžicích nouze neváhá použít i čínskou medicínu. Tradiční 

čínská medicína mnohdy nahradí či překoná moderní západní medicínu a San Mao se tak 

představuje jako ta, která své léčitelské úspěchy zakládá na vzájemném doplňování předností 

západní a čínské medicíny. San Mao je tedy pro saharské domorodce nejen poslem moderního 

západního světa, ale současně i vyslancem jedinečné čínské kultury.  

 Odměnou za léčení a ošetřování nemocných jí je důvěra a blízké přátelství ze strany 

domorodých žen. Altruistické jednání San Mao je motivováno potřebou následovat morální 

principy křesťanství. Ukazují na to parafráze biblických příběhů, opakovaný výskyt motivu 
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člověka, který nezištně léčí, rozpoznává neduhy a „oživuje mrtvé“.  

 Neméně důležitou součástí osobnosti autobiografické hrdinky jsou její emoce. Její 

rozhodnutí jsou silně ovlivňována soucitem a empatií. Zpravidla vyhrává srdce nad zdravým 

rozumem a San Mao se tak jeví jako žena velmi silná a odvážná, jejíž riskantní rozhodnutí 

jsou řízena autentickými emocemi. 

 V očích domorodých žen není San Mao jen mocnou až zázračnou léčitelkou. Je jim 

blízká také tím, že je ženou, která rozumí svízelné situaci žen ve společnosti, která 

upřednostňuje muže. San Mao saharských povídek není pouhou „zázračnou“ léčitelkou. Spíše 

se jeví jako obhájkyně práva žen, ujařmených tradiční společností, na zdravý a lidsky důstojný 

život.  
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10. Motiv pokrmu 

 

 Jídlo, jeho příprava či konzumace, jsou v povídkách, jejichž prostřednictvím autorka 

podává literární zprávu o svém každodenním životě na poušti, relativně častým motivem. 

Setkáváme se v nich nejen s opozicí čínská versus nečínská (západní či domorodá) kuchyně, 

ale také s motivem pokrmu, který je prostředkem pomoci bližním. 

 

10.1 Čínské jídlo 

 Navzdory obtížím, které to přináší, San Mao na poušti často sobě, Josému, svým 

přátelům ale také Josého kolegům vaří čínská jídla. Nejen pokrm a jeho příprava, 

ale také charakteristický způsob stolování jsou motivy, jejichž prostřednictvím je akcentována 

přináležitost autobiografické hrdinky k čínské kultuře. 

 Čínské jídlo, jež je velmi netypické pro pouštní prostředí, nelze připravit pouze 

z místních surovin. San Mao proto žádá matku, aby jí posílala suroviny a pochutiny, jako jsou 

rýžové nudle nebo zelené sušené řasy, až z Taiwanu. Autobiografická hrdinka se tak 

opakovaně představuje jako dcera národa, který je hrdý na vlastní kuchyni a současně velmi 

konzervativní, pokud jde o stravovací návyky.  

 Čínské jídlo je také motivem, který slouží k rozehrávání komických situací mezi 

hlavními hrdiny Josém a San Mao, při každodenním stolování. San Mao sleduje reakce svého 

muže, když poprvé ochutnává čínské jídlo: 

  

Ochutnal a zeptal se mě: „Hm, co to je? Čínské nudle?” „Tvoje matka ti z takové 

dálky posílá nudle? Co to je? Dej mi ještě, je to výtečné.” „Tomuhle, tomu se říká 

déšť.“ „Déš ť?“ Ustrnul. Jak už jsem se zmínila, v manželství jsem svobodná, ráda 

mluvím tak, jak mě zrovna napadne. „Tohle, to je první jarní déšť, stéká z 

vysokých hor a pramének po praménku zamrzá. Taiwanští horalé, z nich dělají 

pruty, které snášejí dolů z hor a dole je prodávají za rýžové víno a to víno vůbec 

není jednoduché koupit!“ José byl stále zaražený, zkoumavě na mě pohlédl, pak se 

podíval na „déšť“ v misce a řekl: „D ěláš ze mě hlupáka?“ Nic jsem mu na to 

neodpověděla a zeptala jsem se ho: „Chceš ještě?“ „Chci.“ Odpov ěděl. Potom 

ještě často jedl „jarní déšť“ ale až dodneška neví, z čeho je toto jídlo udělané. 

Někdy si myslím, že je José opravdu hloupý, a to mě trochu rozesmutňuje.  

他喝了一口問我："咦，什麼東西？中國細面嗎？""你岳母萬里迢迢替你寄
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細面來？不是的。""是什麼嘛？再給我一點，很好吃。"這個啊，叫做'雨'。"

"雨？"他一呆。我說過，我是婚姻自由自在化，說話自然心血來潮随我高興

，"這個啊，是春天下的第一場雨，下在高山上，被一根一根凍住了，山胞

札好了背到山下來一束一束賣了米酒喝，不容易買到哦！"荷西還是呆呆的

，研究性的看看我，又去看看盆内的"雨"，然後說："你当我是白痴？"我不

置可否。"你还要不要？"回答我："我还要。"以後他常吃"春雨"，到現在不知

道是什麼東西做的。有時想想荷西很笨，所以心裡有點悲傷。(„Restaurace v 

poušti”, San Mao 2009: 9-10)  

  

 San Mao využívá Josého neobeznámost s čínskou kuchyní a podle toho, jak jídlo 

vypadá, si vymýšlí za vlasy přitažené historky o jejich původu. José je nejdříve zmatený, 

ale po dvou dnech se přidává k zábavě své ženy:  

  

Bylo to potřetí, co jsme jedli rýžové nudle, udělala jsem z nich kapsy plněné směsí 

velmi jemně nasekaného špenátu a masa, takové placky dělají 

v severovýchodní Číně. José se zeptal: „Že jsi do tohoto malého knedlíčku dala 

žraločí ploutev? Slyšel jsem, že taková věc je dost drahá, nedivím se, že jsi tam 

toho dala tak málo.“ Smála jsem se, až jsem se za břicho popadala. „Pak tedy 

popros svoji maminku, ať takové příliš drahé rybí ploutve nekupuje, chtěl bych jí 

napsat a poděkovat.“ Měla jsem z toho velkou radost. „Rychle jdi psát, já to 

přeložím.“ Smála jsem se. 

第三次吃粉絲，是夾在東北人的"合子餅"內與菠菜和肉絞得很碎当餅餡。他

說："這個小餅裡面你放了沙魚的翅膀對不對？我聽說這種東西很貴，難怪

你只放了一點。"我笑得躺在地上。"以後這只很貴的魚翅膀，請媽媽不要買

了，我要去信謝謝媽媽。" 我大樂，回答他："快去寫，我來譯信，哈哈！"  

(„Restaurace v poušti“, San Mao 2009: 10) 

  

 Těmito pasážemi plnými humoru San Mao ukazuje, že se společně s Josém umí bavit 

a mít radost ze života i při tak běžných, každodenních činnostech jako je společná večeře. Ale 



60 
 

zejména na čínském jídle je - prostřednictvím líčení udivených a obdivných reakcí Josého - 

akcentována jeho odlišnost, výjimečnost, tajuplnost ingrediencí. Vzhledem k tomu, 

že zde jídlo stojí za jeden významný aspekt kultury, lze tyto a podobné pasáže vnímat 

jako poukazy na mimořádnost a výjimečnost čínské kultury.  

 San Mao nevaří čínské jídlo jen pro Josého ale také pro jeho spolupracovníky a jejich 

společné přátelé, společně se nad jídlem baví, radují se, a všichni jsou spokojení. Ukazuje tím, 

jak si udržuje přátelství s místními lidmi:  

  

Moje domácí „čínská restaurace” se ihned uchytila. Škoda jen, že nám ani jeden 

za jídlo nic nedal. (Velmi brzy se před mými dveřmi čekala dlouhá fronta našich 

přátel, kteří chtěli ochutnat mé čínské jídlo). 

我的家庭"中国饭店"马上开张，可惜食客只有一个不付钱的。（后来上门来

要吃的朋友可是排长龙啊！）  („Restaurace v poušti”, San Mao 2009: 9)  

  

  Prostřednictvím této či podobných epizod San Mao sama sebe představuje jako osobu, 

která ráda hostí proto, aby druhým udělala radost, nikoli ze zištných důvodů. Současně 

se vždy chová jako nezávislá žena, která si nechce nechat od nikoho poroučet či nechat 

se někým manipulovat: 

  

„Šéf mi vyčetl, že jsme pozvali na jídlo již každého z naší firmy, 

jen jeho a jeho ženu jsme ještě nepozvali. Stále čeká, až ho pozveš na čínu.” „Šéf 

chce, abych mu uvařila čínské jídlo, to nejde.  Nezvi ho. Když zveš své 

spolupracovníky, tak to mě těší a vařím ráda, ale pozvat na jídlo svého šéfa, to by 

bylo podlézání.“ 

"大老板說,我們公司誰都被請過到我家吃飯，就是他们夫婦不請，他在等你

請他吃中國菜。"" 大老板要我做菜？不幹不幹，不請他，請同事工友我都樂

意，請上司吃飯未免太沒骨氣。"  („Restaurace v poušti”, San Mao 2009: 12)  

  

 Když se San Mao přesvědčí, že šéfovi Josého jde skutečně jen o ochutnání jejího 

čínského jídla, pozve ho. Josého šéf by si chtěl pochutnat na bambusových výhoncích 

a San Mao mu předkládá kousky okurky, které upraví takovým způsobem, že vypadají jako 
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kousky bambusu a zamlčí, že ve skutečnosti jde o okurky.  Má úspěch, šéfovi i jeho ženě jídlo 

chutná: 

  

José byl velmi spokojený, stál za mnou a zeptal se mě. „Ty bambusové plátky 

smažené se sušenými houbami byly opravdu vynikající, kde jsi vzala bambus?“ 

Pokračovala jsem v mytí nádobí a zeptala jsem se ho: „Jaký bambus?“ „Přece 

bambusové proužky, které jsi udělala dnes večer!“ Rozesmála jsem se: „Ty myslíš 

okurčičky smažené se sušenými houbami?“ „Cože, ty jsi mě podvedla, ale 

nejenom mě, dokonce sis troufla podvést mého šéfa?“ Ohradila jsem se: „Já jsem 

ho nepodvedla, sám říkal, že to byly ty nejlepší ‘jemné bambusové proužky se 

sušenými houbami‘, jaké kdy jedl.“ 

荷西十分滿意，在我背後問，"喂，這個'筍片炒冬菇'真好吃，你哪裡弄來的

筍？"我一面洗碗，一面問他："什麼筍？"今天晚上做的筍片啊！"我哈哈大

笑："哦，你是说小黃瓜炒冬菇嗎？""什麼，你，你，你騙了我不算，還敢

去騙老闆？"我沒有騙他，這是他一生吃得最好的一次'嫩筍片炒冬菇'，是他

自己说的。"""" („Restaurace v poušti”, San Mao 2009: 11-12) 

  

 K nadřízenému svého manžela se chová zdvořile, nic si nedělá ani z něho ani 

z Josého. Dokáže své evropské strávníky přelstít a tak podrýt jejich autoritu svým výlučným 

kuchařským uměním a svojí náležitostí k jiné kultuře.  I v tomto případě je čínské jídlo 

prostředkem, jehož pomocí je demonstrována neobeznámenost „cizinců“ s čínským jídlem a 

tedy i s čínskou kulturou. 

 Díky svému pohostinství a kuchařskému mistrovství San Mao navazuje přátelské 

vztahy se svým okolím. Hostům čínské jídlo chutná a vychvalují ho a také José záhy 

upřednostňuje čínské pokrmy před nečínskými. Přesto nebo právě proto čínské jídlo, 

jako součást výsadní kulturní identity San Mao, zůstává jídlem „svátečním“:  

 

„Ženo, dal bych si „déšť“, nebo jiné dobré jídlo, které poslala tchýně.“ „Tak 

dobře, co bys říkal na to, že si čínskou restauraci otevřeme dvakrát za týden. Kdy 

si přeješ příště jíst „déšť“?”  

“太太，想吃'雨'，還是岳母寄來的菜好.""好啦，中國飯店一星期開張兩次，
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如何？你要多久下一次'雨'？” („Restaurace v poušti“, San Mao 2009: 11)  

  

10.2 Poskytování jídla druhým 

 I když San Mao sama nemá „na rozhazování“, není jí zatěžko rozdávat či nabízet 

vlastní zásoby chudým Sahařanům a nomádům. Také je zve již na připravené jídlo k sobě 

domů.  („Restaurace v poušti”, San Mao 2009: 11) San Mao rozdává nejen z vlastní iniciativy, 

saharští sousedé o jídlo mnohdy žádají sami. („Sousedé“, San Mao 2009: 69) Jídlo a potraviny 

rozdává podobně jako léky, daruje je těm nejchudším a na oplátku nic nechce.  

 Před svatbou, kdy trávila více času bez Josého, San Mao podnikala osamělé výpravy 

do pouště. Jako nejvýraznější odlišnost nomádů vnímá to, že potulní kočovníci prakticky 

nic nevlastní: 

  

V noci jsem si postavila stan blízko těch, v kterých spali nomádi, a protože jsem 

byla pod ochranou vojenského velitele, nikdo se mě neodvážil ani dotknout. Také 

jsem sebou vzala bílý cukr, nylonové nitě, léky, cigarety a podobné věci a rozdala 

jsem je nomádům, kteří vůbec nic neměli.  

夜間我自己搭帳篷睡在游牧民族的附近，因為軍團司令的關照，沒有人敢動

。我總也會帶了白糖、尼龍龜線、藥、煙之類的東西送給一無所有的居民。

(„Začínáme od píky“, San Mao 2009: 126) 

    

Ještě předtím, než jsem vrátila do města Al'-Ajún, kde bydlím, jsem darovala jídlo, 

léky a další věci Sahařanům, kteří žijí ve stanech a nic nevlastní.   

回到小鎮阿雍來之前，我將手邊所有的食物和藥都留下來，給了住帳篷的窮

苦沙哈拉威人。(„Léčitelka“, San Mao 2009: 22) 

  

 San Mao nahlíží na obyvatele  pouště jako na lidi bez prostředků. Soucítí 

s nimi a snaží se jim materiálně pomoci. Jídlo je jedním z hlavních prostředků takové pomoci. 

V jedné z epizod se San Mao implicitně připodobňuje Ježíši, který nakrmil zástupy několika 

málo rybami. San Mao se snaží prodat čerstvé ryby, které ulovila s Josém, vojenské posádce, 

důstojník je však odmítá s výmluvou, že by jimi nenasytil všechny vojáky jednotky:  

  

To není tak jisté, nejdříve si je vem a uvař je! Ježíš také pouze pěti plackami a 
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dvěma rybami nasytil více než pět tisíc lidí. Co mi na tohle řekneš? Přesvědčovala 

jsem ho. 

"這是說不定的，你先拿去煮嘛！耶穌的五個餅，兩條魚，喂飽了五千多人

，這你怎麼說？"我反問他。  („Sousedé“, San Mao 2009: 86)  

  

 San Mao tím odkazuje ke kapitole z Nového zákona, kdy se Ježíš, jeho učedníci 

a zástupy lidí, kteří šli s ním, se ocitli na pustém místě, kde měli k jídlu jen pět chlebů a dvě 

ryby. Nalámal chleby a společně s rybami je podal zástupům lidí. Všichni se nasytili, bylo jich 

dohromady pět tisíc. Zde San Mao s vtipnou nadsázkou míchá etický a obchodní rozměr věci. 

San Mao by ráda ryby prodala, nedává je zadarmo. Vidí za nimi zisk. Ale chce, aby velitel 

stanice, pomohl nákupem ryb jí a Josém a zároveň aby nasytil svoji vojenskou posádku. 

 

10.3 Shrnutí  

 Motivem čínského jídla San Mao akcentuje svoji roli toho, kdo obohacuje nečínské 

prostředí tradiční čínskými kulturními prvky. Světoběžnice San Mao se tak jednoznačně hlásí 

k vlastní kultuře. Příprava jídla, jeho rozdávání, či nasycení druhých lidí je současně výrazem 

starosti a zájmu o bližní. San Mao sama nemá každý den dost jídla, přesto se dělí s druhými, 

často chudými obyvateli pouště. S jistou nadsázkou bychom mohli říci, že autobiografická 

hrdinka sama sebe představuje jako čínského mistra kuchaře, jehož altruismus je založen na  

křesťanské etice. 

Jídlo je také tématem dialogů, které mezi sebou vedou hlavní protagonisté. Dialogy 

jsou často humorné a ukazují, že San Mao na poušti vedla spokojený život. Motiv jídla tak 

často posiluje humorné vyznění povídek.  
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11. Motiv vzdělávání 

 

 Autobiografická hrdinka San Mao se často ujímá role učitelky, aby domorodé dívky a 

ženy, které mají jen velmi omezený přístup ke vzdělání, seznámila s elementárními znalostmi. 

Současně na sebe bere roli učitelky i vzdělaného Josého, které ho se snaží naučit čínskému 

jazyku.  

 

11.1 San Mao jako učitelka žen a dívek  

 Při běžné komunikaci s domorodými ženami naráží San Mao na různé překážky, 

nejčastěji jde o překážky vyplývající z nedostatečného vzdělání Sahařanek. Autobiografická 

hrdinka San Mao si znovu a znovu uvědomuje, že domorodé ženy postrádají elementární 

dovednosti a znalosti.  

 

„San Mao, až budu rodit, prosím přijdeš mi pomoci?”zeptala se mě Fatima. Při 

těchto slovech jsem ztratila řeč a jen jsem na ni zírala. Vídám Fatimu téměř každý 

den, ale dosud jsem si nevšimla, že je těhotná. „Ty, v kolikátém jsi měsíci?” 

Zeptala jsem se jí. Neumí počítat, žádný div, že ani neví v kolikátém je měsíci. 

"三毛，我生產的時候請你來好嗎？"我聽了張口結舌的望著她，我幾乎天天

見到法蒂瑪，居然不知道她懷孕了。"你，幾个月了？"我問她。她不會數數

目，自然也不知道幾個月了。(„Léčitelka”, San Mao 2009: 25)   

  

 San Mao se ptá své domorodé přítelkyně jménem Guka, kolik je jí let, ta odpovídá: 

  

„Na to se běž zeptat [mého otce] Handiho, my Sahařanky nevíme, kolik je nám 

let.“ 

"這個你得去問罕地，我們沙哈拉威女人是不知道自己幾歲的。" („D ětská 

nevěsta”, San Mao 2009: 28) 

  

 Saharské ženy a dívky zůstávají doma, nenavštěvují školy a mají jen velmi omezený 

přístup ke vzdělání. San Mao se rozhodne, že těmto ženám pomůže:  

  

Ve všední dny jsem neměla co dělat, otevřela jsem si doma bezplatnou školu pro 
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ženy. Místní ženy jsem učila počítat a poznávat peníze (počítání typu  jedna plus 

jedna rovná se dvě). Mívala jsem celkem sedm až patnáct žákyň. 

我平日無事，在家裡开了一个免費女子學校，教此地的婦女數數目字

和認錢幣（如一加一等於二之類。）我一共有七個到十五个女學生。 

(„Léčitelka” San Mao 2009: 24)  

  

 Ženy si společně čtou z knih, které vlastní San Mao, a k nimž jim umožňuje volný 

přístup. („Léčitelka“, San Mao 2009: 24) Kromě základních vědomostí je San Mao učí 

základům domácí hygieny, učí je, jak mají pečlivě uklízet domácnost a udržovat čistotu. 

(„Sousedé“, San Mao 2009: 68) V rámci „zdravotní osvěty” jim San Mao předčítá z knihy o 

početí a narození dítěte. Díky tímto způsobem nově nabyté vědomosti mladičká dívka Guka, 

poté co se provdá, žádá San Mao o „lék proti otěhotnění“. 

San Mao sice usilovně vzdělává domorodé ženy, pro ni samotnou však vzdělání není 

až tak důležité. Není v jejích očích hodnotou, podle které by se měla poměřovat kvalita 

lidského charakteru. Tento rys San Mao, protagonistky Saharských příběhů, se shoduje s 

povahovým rysem samotné autorky. Z životopisných údajů víme, že San Mao měla od 

školních let problémy s kantory a také s rodiči. Po roztržce s učitelem odešla ze střední školy, 

nějaký čas chodila za školu a nakonec se do školy již nevrátila. Tento postoj rebelky proti 

autoritám a vzdělávacímu systému spisovatelce přinesl oblíbenost u mladých čtenářek, které 

se podobně jako ona střetávaly se svými učiteli a rodiči.  

 Vyhraněně kritický postoj vůči vzdělávacím institucím autobiografické San Mao 

nebrání v tom, aby nepomáhala mladým Sahařankám získat základní vědomosti. I v tomto 

případě se totiž chová jako žena, která nehledí na společenské konvence a bojuje proti 

zavedenému systému, kterému dominují muži. Nesouhlasí s tradičním postavením Sahařanek, 

kterým není dovoleno se vzdělávat, a usiluje o to, aby jim vytvořila svobodný prostor poznání. 

San Mao učitelka je tedy nekonformní a svobodomyslnou ženou, která se aktivně bere za 

práva druhých žen.   

  

11.2 Výuka čínštiny 

 V povídkách se rovněž setkáváme s epizodami, kdy se autobiografická hrdinka San 

Mao snaží naučit svého muže jejímu rodnému jazyku, tedy čínštině. José se však ukazuje být 

slabým studentem. Problém přitom není v tom, že by byl José hloupý, kamenem úrazu je 

komplikovanost čínštiny a čínského písma, které je prezentováno jako esence čínské kultury:  
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Jako Josého manželka jsem se mu, pokud jde o jazyk, přizpůsobila. Ubohý cizinec, 

znaky “人” a “ 入” jsem ho učila už tolikrát, ale stále je nebyl schopen rozlišit. 

Takže jsem mluvila jeho jazykem, a tu věc s učením jsem nakonec vzdala.  

做荷西的太太，語文將就他。可憐的外國人，"人"和"入"這兩個字教了他那

麼多遍，他還是分不清，我只有讲他的話，這件事總算放他一馬了。(„Resta

urace v poušti”, San Mao 2009: 9) 

 

 Přes veškeré snažení a naléhání San Mao, José nakonec odmítá se učit čínsky a nikdy 

si jazyk své ženy neosvojí.  

 Stojí za povšimnutí, že San Mao neudává přesný důvod, proč chce Josého učit čínsky. 

Může to chtít kvůli své rodině, ale také kvůli sobě. Spíše si však přeje, aby se seznámil s 

čínskou tradicí a kulturou, která jí je nejen stále velmi blízká, ale kterou v mnohém ohledu 

považuje za nadřazenou kultuře západní.  

 Tento postoj přitom San Mao nebrání v tom, aby se učila jazyky lidí, s nimiž přichází 

do kontaktu. Uvědomuje si, že zvládnutí jazyka prostředí, ve kterém se nachází, jí umožňuje 

překonávat bariéry mezi lidmi a sblížit se s místní společností. Proto se za svého pobytu na 

saharské poušti učí arabský jazyk.  

  

11.3 Shrnutí  

 Motiv vzdělání je přítomen ve formě vyučování a osvěty ze strany autobiografické 

hrdinky. San Mao přijímá roli učitelky a seznamuje ženy s civilizovaným světem. Vědomosti 

nepředává z pocitu vlastní nadřazenosti, chce pouze pomoci nevzdělaným ženám. Přitom se 

stává tou, kdo bojuje proti tradičnímu vnímání ženy ve společnosti dominované muži. San 

Mao se tak jeví jako postava misionářského typu, která rozšiřuje západní vědění mezi 

příslušníky méně vyvinuté, tradiční společnosti. Současně je odvážnou ženou, která usiluje o 

zlepšení postavení ujařmených žen. Prostřednictvím líčení některých aspektů partnerského 

vztahu, který je však současně vztahem mezikulturním, se San Mao jeví jako obhájkyně a 

šiřitelka vlastní kultury, která však nepostrádá otevřenost vůči cizímu.  
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Závěr  

 

 V souvislosti s výsledky motivické analýzy, jednotlivých povídek je třeba vyzvednout, 

že sbírka Saharské příběhy je výrazně autobiografická. Představené motivy přispívají k 

utváření obrazu hlavní hrdinky San Mao coby mladé, moderně smýšlející ženy, otevřené vůči 

vnějším vlivům, současně však pevně stojící na základech vlastní, čínské kultury. Také 

postava Josého - manžela San Mao - slouží do značné míry k tomu, aby lépe vynikly uvedené 

charakteristiky autobiografické hrdinky. Pasáže, v nichž jsou analyzované motivy zastoupeny 

nejvýrazněji, také slouží odlišení dvojice hlavních hrdinů od místních obyvatel - Sahařanů.  

San Mao se výrazně odlišuje od svého okolí svojí prací, bydlením i způsobem života. 

Snaží se seznamovat s místními obyvateli a jejich kulturou. Podniká výpravy do vzdálených 

míst, ale také navštěvuje své sousedy a pomáhá svým bližním. Zatímco u výprav je patrná 

jejich problematičnost jako prostředku poznání či přiblížení se cizí kultuře, práce pro druhé 

autobiografické hrdince získává důvěru a přátelství Sahařanů. Pomáhá jim různými způsoby, 

obdarovává je jídlem a léky, léčí je a vzdělává. Je tedy ochotna sbližovat se s cizí kulturou 

prostředím prostřednictvím opravdového zájmu a nezištné pomoci. Ve výsledku se hrdinka 

nejeví jako povrchní pozorovatelka exotických světů, nýbrž spíše jako žena, kterou její zájem 

o jiné světy a jejich obyvatele vede k vcítění a účinné pomoci. 

 Představené motivy tedy slouží jako významotvorné prvky, jejichž prostřednictvím je 

vytvářena mnohovrstevnatost postavy San Mao. Tu čtenář vnímá jako cestovatele a objevitele 

neznámých světů a kultur, jako posla západní civilizace a pokroku. Současně je výrazným 

aspektem této postavy vědomí ceny vlastní tradice, obhajoba vlastní kultury. San Mao 

vnímáme jako moderní, vzdělanou a emancipovanou ženu, která zná svět, a která si 

ponechává vlastní svobodu, jako ženu silnou, neupozaděnou svým manželem. Stojí tak v 

protikladu k domorodým ženám, jimž se stává učitelkou a „ochranitelkou”, tím, že bojuje 

proti tradičnímu vnímání ženy ve společnosti dominované muži. Jako odvážná žena, která 

usiluje o zlepšení postavení žen v misogynní kultuře, posílá důležitý vzkaz i mnohým svým 

čínským čtenářkám.  

Neméně důležitou součástí osobnosti autobiografické hrdinky je její citový svět. Její 

rozhodnutí jsou silně ovlivňována soucitem a empatií. Zpravidla vyhrává srdce nad rozumem. 

San Mao se tak jeví jako žena velmi silná a odvážná, jejíž mnohdy riskantní rozhodnutí jsou 

motivována autentickými emocemi. Také tato součást identity autobiografické hrdinky 

imponovala taiwanským a čínským čtenářům, také kvůli těmto vlastnostem ji tak milovali.  

 Podávání léků a jídla či poskytování pomoci druhým je projevem dobročinnosti, 
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starosti a zájmu o lidi.  San Mao se prezentuje jako ta, která usiluje o to, aby z výdobytků 

západní civilizace měli užitek i lidé žijící v kulturně zaostalém koutu světa. Současně se však 

San Mao představuje v roli „zázračné” čínské léčitelky, která si poradí s každou nemocí i 

problémem. San Mao je tedy pro saharské domorodce nejen poslem moderního západního 

světa, ale současně i vyslancem jedinečné čínské kultury. Odměnou za léčení a ošetřování 

nemocných či nasycení hladových jí je důvěra a blízké přátelství ze strany domorodých žen. 

Altruistické jednání San Mao je motivováno potřebou následovat morální imperativy 

křesťanství. Ukazují na to ty pasáže povídek, které lze číst jako svérázné parafráze biblických 

příběhů. 

 Představené motivy rovněž akcentují problematiku vzájemných odlišností kultur a 

jejich koexistence. Nehostinná poušť se pro San Mao stává domovem, což jí umožňuje, aby 

napomáhala sbližování odlišných kultur.  

 Důležitým významotvorným prvkem, s nímž se v analyzovaných pasážích opakovaně 

setkáváme, je zobrazení odlišností čínského a nečínského světa. Autobiografická hrdinka je 

zvláštní symbiózou těchto dvou světů. San Mao nabízí různé pohledy na nazírání těchto světů. 

Čínský pohled je—vlivem soužití s Josém, vzdělání a zkušeností z cizích zemí—do jisté míry 

ovlivněn západním pohledem. Západní svět je díky zakotvenosti autobiografické hrdinky ve 

vlastní kultuře naopak obohacován některými prvky čínské kultury.  

Z výše uvedených důvodů nelze tuto část spisovatelčina díla považovat za nezávažnou, 

populární či komerční literaturu. San Mao se nezabývá pouze stereotypy, s kterými se zabývá 

populární literatura, jako je např. láska či dobrodružství a napětí. San Mao se zabývá i 

složitějšími a vážnějšími problémy. 
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