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Abstrakt  

 

Diplomová práce se zabývá proměnami čínské zahrady během dynastie Ming. 

Zkoumá změny ve výzdobě, funkci a pojetí soukromých, literátských zahrad. Sleduje 

proměnu mingské zahrady z produkční plochy ve vysoce ceněné umělecké dílo. Práce 

zkoumá příčiny těchto změn, přičemž klade důraz na podmíněnost podoby zahrady jejími 

ekonomických a společenskými funkcemi. 

 

 

Abstract  

 

The thesis deals with the changes of the Chinese garden during the Ming dynasty. It 

examines the changes in decoration, function and conception of private, literati gardens. It 

tracks the transformation of the Ming garden from a production land into a precious piece of 

art. In search of the causes of these changes, the thesis emphasizes the pre-conditioning of the 

garden’s shape by its economic and social functions.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Shrnutí použité literatury a pramenů  

 

Pro hledání odpovědí na otázky, které si kladu v této práci, byla důležitá jak 

sekundární literatura, tak prameny. K práci jsem  využila  tyto prameny:  

1.) Historické prameny jsou shromážděné v moderní antologii opatřené interpunkcí 

Suzhou lidai mingyuan ji, Suzhou yuanlin chongxiu ji. Jedná se o dobové zápisky biji o 

zahradách v Suzhou a blízkém okolí. Antologie pokrývá období dynastií Tang až konec Qing. 

2.) Dobové pojednání o zahradní architektuře Yuan ye ,  které napsal pozdně mingský 

autor Ji Cheng, ke kterému jsem měla k dispozici anglický překlad, The Craft of Gardens, 

přeložila Alison Hardie. Kniha Yuan ye je strukturována jako komplexní příručka pro stavbu 

zahrad a věnuje se celkové kompozici zahrady, výhledům na krajinu i všem zahradním 

prvkům. 

  

Nejdůležitějším a nejpřínosnějším pramenem jsou pro moji práci zápisky biji, které 

jsou sebrány v antologii Suzhou lidai mingyuan ji, Suzhou yuanlin chongxiu ji., především 

texty z dynastií Yuan a Ming. Měla jsem tedy možnost porovnat přístup yuanských a 

mingských vzdělanců k jejich/ k cizím zahradám. Mingských textů je v této knize přes třicet a 

pokrývají celou dobu dynastie Ming, což je pro studium otázek souvisejících se změnami 

v této době velmi důležité. Mohu porovnávat, jak se změnil přístup příslušníků vzdělanecké 

vrstvy k zahradám, jak zahrady v různých obdobích vypadaly a k čemu sloužily, jak byly 

popisovány a na co byl v těchto popisech kladen největší důraz. Zároveň z těchto zápisků 

víme, jak byly zápisky samotné, podobně jako básně o zahradách, důležité pro šíření zvěstí o 

krásné zahradě a tím pádem také šíření renomé jejího majitele. V neposlední řadě se 

z některých zápisků můžeme dozvědět konkrétní jména literátů, kteří se s majitelem zahrady 

přátelili a navštěvovali tuto zahradu, případně i to, v jakém byli kontaktu (např. že si mezi 

sebou vyměňovali básně apod.). V antologii je navíc kladen důraz na zachování ucelených 

informací o jednotlivých zahradách, takže zápisky ke všem zahradám jsou řazeny 

chronologicky jako dějiny jedné zahrady a na první pohled je patrné, zda zahrada zůstávala 

majetkem jedné rodiny, či naopak jestli majitele měnila. Některé zahrady úplně zanikly a jiné 

zanikly např. jen na určité období a pak byly obnoveny (např. slavná zahrada Canglang ting 

byla v mingské době úplně zničená a byla obnovena až na začátku dynastie Qing).   



 

Dalším pramenem je Ji Chengovo pojednání o estetice a navrhování zahrad Yuan ye 

(česky Tvorba zahrad1) ze 30. let 17. století. V této knize je velmi pečlivě (až jednostranně) 

popsáno, jak by měla vypadat zahrada vzdělaného muže s estetickým cítěním a vytříbeným 

vkusem, čemu se vyhnout apod. Ji Cheng zdůrazňuje, že pro esteticky vytříbenou zahradu je 

zapotřebí zahradního architekta a evidentně tím myslí sám sebe. Velmi podrobně popisuje 

všechny jednotlivé prvky striktně okrasné zahrady, tedy takové zahrady, jaká byla nejvíce 

žádaná na začátku 17. století. Až na jeden krátký odstavec o venkovských zahradách vůbec 

nezmiňuje pěstování zemědělských plodin, kromě ovocných stromů, protože zelenina a jiné 

plodiny byly v této době v reprezentativní zahradě nežádoucí. Ale nutno dodat, že rostlinám 

obecně se ve svém manuálu věnuje jen okrajově a klade důraz na kompozici zahrady a popis 

architektonických prvků, dlažby, oken, zajímavých průhledů a dveřních otvorů atd.   
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Pro tuto práci byla naprosto zásadní monografie C. Clunase Fruitful Sites, která se 

zaměřuje právě na mingské zahrady a jejich hospodářské a společenské funkce. V monografii 

je popsána většina změn, ke kterých za Mingů došlo, což jsou změny společenské, 

ekonomické i psychologické (vnímání zahrad, působení čínské krajinomalby, změna 

obecného vkusu atd.) a dále popisuje jejich dopad na zahradní kulturu. Clunas zkoumá 

zahrady skrze postavu mingského malíře a básníka Wen Zhengminga. Jedním z Clunasových 

hlavních pramenů jsou Wen Zhengmingovy sebrané spisy. Konfrontace výše zmíněných 

pramenů s Clunasovou prací potvrdila většinu jeho závěrů, s jednou výjimkou. Nemohu 

souhlasit s jeho názorem na Ji Chenga, o kterém nepřímo píše, že zahrada je pro něj jen 

místem pro pavilony a umělé skály, a ničím jiným. Ji Cheng v Tvorbě zahrad rozlišuje 

několik typů zahrad, podle jejich umístění ve městě, za hradbami města, na venkově atd., a 

pro venkovské zahrady doporučuje mnoho různých, nejen okrasných rostlin.  

Studie Handlin Smith, A. Hardie a J. Zheng ve velké míře navazují na C. Clunase, 

popisují komercializaci kultury a společenské a ekonomické změny konce dynastie Ming. 

Clunas zároveň, pokud píše o společném sdílení bohatství, čerpá z Handlin Smith. Především 

Hardie ukazuje na vliv malířství na konci Ming, tedy v 17. století.  

Jane Zheng ve své práce také částečně navazuje na Clunase, ale kritizuje jeho příliš 

materialistické pojetí tématiky. Dále pak v mnohém navazuje na Hardie, ale kromě toho 

přidává zjištění, že významnou roli ve vnímání zahrad hrálo kulturní hnutí Fu gu yundong ve 

druhé polovině dynastie Ming. Zheng zdůrazňuje právě kulturní kontext a změny v estetickém 

cítění elity a jejich vliv na zahradní umění. Dále podrobně popisuje, kteří malíři měli největší 

vliv na estetické cítění pozdních Mingů a srovnává konkrétní díla s jejich realizací v podobě 

zahrad (umělé skály, borovice rostoucí na skalách apod.).  

Velmi přínosná byla též Gu Kaiova monografie  Mingdai Jiangnan yuanlin yanjiu, 

která v diachronní perspektivě zkoumá dějiny, estetiku a funkce zahrad v širší oblasti, 

v čínském kraji Jiangnan, s pomocí krátkých ilustrativních ukázek z historických pramenů. 

Zaměřuje se jak na funkce zahrad v dobových souvislostech, tak na jednotlivé zahradní prvky. 

Ukázky z dobových pramenů byly vítaným doplněním  základních pramenů  uvedených výše.  
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Úvod  

Tato diplomová práce s názvem „Proměny čínské zahrady za dynastie Ming“ si 

klade za cíl postihnout změny ve funkcích, výzdobě a pojetí čínské zahrady, jež nastaly 

za dynastie Ming, a vysvětlit jejich příčiny, případně důsledky. Nejzávažnější změny 

v době Ming souvisí se společenskými a ekonomickými změnami a komercializací 

kultury, která vrcholí v 17. století. Proč ze suzhouských zahrad mizí ovocné stromy a 

zeleninové záhony? Proč mají bohatí literáti takovou zálibu právě v zahradách? Čím to, 

že se centrem zahradního umění stalo právě Suzhou?  

Za dynastie Ming se mění ekonomická situace vzdělanecké elity usazené 

v Suzhou a okolí a zásadním způsobem se změnil pohled na pěstování užitkových 

rostlin. Ty již nesplňují vysoká estetická kritéria a jsou odsunuty za hranici zahrady. 

Mění se společenské postavení kupců i symboly společenské prestiže. Jedním z těchto 

symbolů se během Mingů staly zahrady. S obrovským ekonomickým růstem města 

Suzhou, který byl narušen jen na začátku dynastie za éry Hongwu, přímo souvisí i 

rozvoj tamějších zahrad, ale ekonomické faktory nebyly to jediné, co mělo vliv na 

změny v podobě a funkci čínských zahrad.  

V této práci bych chtěla ukázat, že to bylo spolupůsobení mnoha faktorů, jimiž 

byly faktory estetické, kulturní, společenské, ekonomické, literátská tradice života v 

ústraní a v neposlední řadě vliv konfuciánské filosofie a buddhismu, respektive odklon 

od konfuciánství a návrat k estetickému prožitku přírody.  

Práce je založena na studiu pramenů a sekundární literatury, o nichž jsem 

podrobněji pojednala v předchozí kapitole. Větší část práce je však založena na 

poznatcích ze sekundární literatury.   

Práce je rozdělena na čtyři velké celky, které se dělí do sedmi kapitol. První část 

tvoří obecný kulturně-historický úvod, nastínění dějinného vývoje čínských zahrad, 

situace zahradní kultury za dynastie Yuan a na začátku dynastie Ming a podoba zahrad, 

jak se jeví ze zápisků biji 筆記. Další částí je kapitola „Rané období Ming“, následuje 

„Střední období Ming“ a posledním velkým celkem je část „Pozdní období Ming“. 

Všechny tyto celky se dělí do jednotlivých kapitol a podkapitol.   

Některé fenomény spojené se společenským životem v zahradách (tzv. 

„elegantní setkání“ yaji, obdivování květin) nepopisuji podrobně v rámci každého 

období, ale jen v částech „Rané období Ming“ a „Střední období Ming“, protože se 

jejich náplň a účel nijak významně nezměnily. Také se nezabývám veřejnými parky 



 

 5 

zahradami, protože veřejně přístupné parky existovaly již za dynastie Tang. Za Ming 

byly v Nankingu a Pekingu. 
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1. Dějiny a symbolika čínské zahrady  

(filozofické a literární souvislosti)  

 

Pokud pomineme zmínku o mýtické „Zavěšené zahradě“ Xuanpu  懸圃

2 

v pohoří Kunlun 崑崙山, která je zmíněna v Chuských písních Chuci 楚辭, a to ve 

skladbě Tázání Nebes Tian wen 天問

3, první zmínky o reálných zahradách nalezneme 

v Letopisech jar a podzimů Chunqiu 春秋 a další opět v Chuských písních. Letopisy 

zmiňují zahrady a parky vévodů a lenních pánů, například park Quangong 泉宮 vévody 

Zhuanga z Lu (Lu Zhuang gong 魯莊公 , 693-661 př.n.l.). 4  V Chuských písních, 

v básnické skladbě Přivolávání duše Zhao hun 招魂, nalezneme dlouhý popis zahrady 

chuského krále z doby Válčících států Zhanguo 戰國 (476-221 př.n.l.). Jedná se 

pravděpodobně o popis fiktivní zahrady, ale je zřejmé, že autor skladby5 vycházel ze 

skutečné, velmi rozvinuté zahradní kultury státu Chu 楚.6  

Pojetí čínské zahrady jako mikrokosmu plného symbolů lze vysledovat již 

v císařském parku Shanglinyuan 上林苑 císařů Qin Shi Huangdiho 秦始皇帝 a Han 

Wudiho 漢武帝. Zde začíná tradice čínské zahrady, která se kontinuálně vyvíjela a 

větvila7 až do dynastie Ming a dále. Shanglinyuan byl rozsáhlý lesopark, který vzešel z 

tradice loveckých obor králů předchozích dynastií8, avšak za Qin a Han to byly obory – 

parky sloužící především státotvorným, náboženským a rituálním účelům. U výše 

zmíněných císařů byla hlavním účelem budování parku snaha o dosažení nesmrtelnosti 

a obsažení celého veškerenstva v císařské zahradě. Císaři Qin Shi Huangdi i Han Wudi 

byli posedlí touhou po nesmrtelnosti. Wudi jí chtěl dosáhnout přivábením nesmrtelných 

bytostí xianren 仙人 na umělé hory vybudované v jezeře uprostřed parku. Tyto tři hory 

měly věrohodně napodobit Ostrovy nesmrtelných Penglai 蓬莱, Fangzhang 方丈 a 

                                                 
2 Také 縣圃, podle čínské tradice sídlem nesmrtelných bytostí 仙 na vrcholku hory (pohoří) Kunlun. 
Odkazy na Zavěšenou zahradu v pozdější literatuře viz např. http://www.zdic.net/c/c/9f/182575.htm.  
3 Je to konkrétně verš „昆崙縣圃，其凥安在？“ V českém překladu Chuci (Čchü Jüan. Z Čchuských 
písní. Přel. Jaromír Vochala. 1st ed. Praha: BB Art, 2004.) ale tento verš zdá se není, v celém textu 
skladby Tázání nebes není zmínka o pohoří Kunlun ani o Zavěšené zahradě.   
4 Sojková 2009, 14.   
5 Autorství je tradičně připisováno Song Yumu 宋玉 (290?-223 př.n.l.), který byl velkým obdivovatelem 
a následovníkem Qu Yuanovým 屈原 (343-278 př.n.l.).  
6 Keswick 2003, 42. 
7 Rozvětvením je myšleno postupné rozdělení čínských zahrad na císařské, soukromé, klášterní apod. 
8 Lovecké parky shangských i zhouských králů měly také především rituální a státotvornou funkci. 
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Yingzhou 瀛洲 ve Východním moři,9 kde tyto bytosti, jak Číňané věřili, přebývaly. Zde 

začíná tradice tří umělých hor uprostřed zahradního jezera, které symbolizují Ostrovy 

nesmrtelných. Tento symbol byl později redukován a miniaturizována až na jednu skálu 

v zahradním jezírku, případně pouze na kámen v misce s vodou. Qinský císař, tehdy 

ještě jako qinský král král Ying Zheng 嬴 政 , umístil do svého parku paláce 

symbolizující dobytá království, jako důkaz své vlády nad celým světem.10 Hanský císař 

Wudi měl ve svém parku Shanglinyuan symboly nejen celé hanské říše (přiřazené ke 

světovým stranám), ale také celé rozvržení parku bylo v souladu s čínskou kosmologií. 

Umisťoval tam též tributy přivezené poselstvy z jiných zemí (exotické rostliny i 

zvířata), jeho park byl tedy také mocenským symbolem nadvlády nad celým 

Podnebesím a měl částečně charakter botanické a zoologické zahrady.11  

Do této doby je možné zařadit další odkazy na bájné pohoří Kunlun 崑崙山, 

sídlo mytologické postavy Královny Matky Západu 西王母, na které Han Wudi při 

stavbě parku také pamatoval.12 Názvy scenérií odkazující na nesmrtelné pak zůstaly 

typickým rysem čínských zahrad. Narážky na mýtické postavy najdeme i na konci 

dynastie Ming.13  

Soukromé zahrady začaly vznikat už za dynastie Západní Han 西漢 (206 př.n.l.- 

9 n.l.), ale ve větším množství teprve za Východních Hanů 東漢 (25–220) – byly to 

především zahrady příslušníků aristokracie.14 Za dynastie Východní Han se do popředí 

dostává estetická stránka zahrad, zahrada se stává především místem obdivování krás 

přírody.15 V navrhování zahrad začíná být patrná snaha o zobrazení skutečné krajiny 

„hor a řek“ shanshui 山水, resp. snaha vystihnout ducha skutečné krajiny skrze jejich 

miniatury, s čímž souvisí i rozvoj zahradního umění „řízení vod“ li shui 理水.16 Zahrada 

mohla vzniknout pouze na místě, které bylo podle tradiční čínské geomancie fengshui 

風水 vhodné k takovému účelu. Na pozemek byl povolán geomanciér, který rozhodl o 

tom, jak má být zahrada co nejlépe rozvržena.17 Zásadní vliv na charakter čínských 

                                                 
9 Ji 2012, 24.  
10 Sojková 2009, 19. 
11 Podrobněji viz Sojková 2009.  
12 Sojková 2009, 47. 
13 Shao, Li 2004, 279.  
14 Sojková 2009, 61-62.  
15 Hrdličková, Hrdlička 1997, 35.  
16 Sojková 2009, 61.  
17 Hrdličková, Hrdlička 1997, 14.  
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zahrad měla čínská kosmologie. Zahrady byly navrhovány podle principu yin 陰 a yang

陽. K ženskému principu yin byly na základě nejstarších čínských představ už ve 

starověku18 přiřazeny vlastnosti jako poddajnost, vlhkost, chlad, temnota, kov a voda, k 

mužskému principu yang síla, slunce, světlo, oheň a země.19 Tyto vlastnosti a principy 

se nadále uplatňují v tvorbě čínských zahrad. Pro navození pocitu skutečné krajiny byly 

do zahrad umisťovány umělé kopce a podivuhodné kameny, ale musely být, aby byla 

krajina kompletní, ještě doplněny jezírkem či jiným vodním prvkem. Už samotný pojem 

shanshui „hory a vody“ je vyjádřením dokonalosti a úplnosti, protože v sobě obsahuje 

yin (vodu shui) i yang (hory shan). Je vidět, že již v době Východní Han je symbolika 

zahrad vícevrstevná, což dokazují právě umělé hory (shan) a jezera (shui). 

Z dynastie Han pochází také spis Huainanzi 淮南子 , který poskytl zásadní 

myšlenku pro tvorbu malých zahrad, které začínají být v oblibě na konci dynastie Ming 

明 a ještě většímu zájmu se těšily za Qingů 清 (1644-1911).20 Je to princip „skrze malé 

vidět velké“ yi xiao jian da 以小見大.

21 Huainanzi obsahuje i další myšlenky a principy 

uplatňované při tvorbě zahrad.22  

Po pádu dynastie Han nastává nejisté a politicky nestabilní období roztříštěnosti 

(3. – 6.století), čínsky označované jako „Dynastie Wei, Jin a Jižní a Severní dynastie“ 

Wei Jin Nan bei chao 魏晉南北朝. V této době hledají vzdělaní lidé útěchu nejen 

v konfuciánském uspořádání světa (to bylo pádem dynastie Han otřeseno), ale také 

v taoismu. Někteří vzdělanci, v této době z řad aristokracie, ovlivněni myšlenkami 

taoismu proto opouštějí své úřední funkce a odcházejí na venkov, aby zde žili v sepjetí 

s přírodou. Ve skrytu přírody se mohli svobodně věnovat taoistickým praktikám 

k prodloužení života, k nimž patřila např. dechová cvičení, speciální životospráva, ale i 

konzumace alkoholu a drog a s tímto způsobem života souvisela i extravagantní 

zábava.23 Aristokraté takto nežili v nějaké chatrči, ale na soběstačných venkovských 

usedlostech zhuangyuan
 
莊園

24, k nimž přiléhala políčka a sady, která byla zdrojem 

potravy. Venkovská usedlost tak „zabezpečovala svému majiteli ekonomickou i 
                                                 
18 Obuchová 2000, 74. 
19 Hrdličková, Hrdlička 1997, 14.  
20 Zheng 2013, 10.  
21 Podle Huainanzi 淮南子, část Shuo lin xun 說林訓, http://ctext.org/huainanzi/shuo-lin-xun#n3372.  
22 Více o vlivu spisu Huainanzi na zahradní umění viz. např. Hrdličková in Heřmanová, Obuchová, 
Liščák (eds.)  1995, 76-77.  
23 Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 169.  
24 Čínsky taktéž bieye 別業, bieshu 別墅; obydlí v horách jsou shanju 山居 a horským usedlostem se 
říkalo shanzhuang 山莊. Podle Zhang 1997, 14.   
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společenskou nezávislost.“25 O básníku Shi Chongovi 石崇 (249-300) je známo, že ve 

své zahradě „Usedlost slunce a řek“ Heyang bieye 河陽別業 ve Zlatém údolí Jin Gu 金

谷

26 pořádal velké bankety, jejichž součástí byla i hudební produkce, recitace a psaní 

básní. Avšak později je zmínka o Zlatém údolí, navzdory krásnému názvu, narážkou na 

smutný osud Shi Chonga a jeho manželky (spáchala sebevraždu) a vyjádřením pomíjivé 

povahy bohatství.27 Aristokratický odchod do ústraní byl v této době odmítnutím služby 

císaři a býval tvrdě potrestán, což je i případ Shi Chonga – byl popraven.28  

Lidé, kteří se společenských setkání na venkovských usedlostech účastnili, však 

nebyli jen neotaoisté. Byli to také významní myslitelé, politici a umělci – básníci, 

malíři, kaligrafové. Jedno takové setkání vylíčil v předmluvě ke sbírce básní slavný 

kaligraf Wang Xizhi 王羲之(324? – 379?). Setkání se konalo v přírodě, pravděpodobně 

v kultivovaném lesoparku, u Pavilonu orchidejí Lanting 蘭亭 . Předmluva, která se 

zachovala a proslavila díky svému kaligrafickému zpracování, se jmenuje Lanting ji xu 

蘭亭集序, zkráceně též Lanting xu 蘭亭序. Wang Xizhi vyjadřuje niterné pocity, které 

v něm setkání přátel, velkých mužů své doby, vyvolává. Píše o kontemplaci krásné 

přírody a zkoumání jejích jednotlivostí (Wang Xizhi a jeho přátelé zblízka zkoumají 

„bohatství druhů“29), avšak na konci přechází k tématu neúprosného plynutí času a 

vyjadřuje smutek nad pomíjivostí života: „Ti, kdož přijdou po nás, budou pohlížet na 

dnešek stejně, jako my dnes pohlížíme na minulost. Ach, jak truchlivé! A proto jsem 

sepsal [jména] svých současníků a zaznamenal, co říkali. Ačkoliv se časy mění a dějí se 

rozličné věci, je to konec konců vždy totéž, co pohne lidskou myslí. Ti, kdo si tento text 

přečtou v budoucnu, také budou pohnuti.“30  

(後之視今，亦猶今之視昔。悲夫！故列敘時人，錄其所述。雖世殊事異，所以興

懷，其致一也。後之覽者，亦將有感於斯文.)31 Orchidejový pavilon, sám o sobě již 

zahradní stavba, se stal velmi oblíbeným zahradním prvkem v zahradách následujících 

dynastií. Svým názvem odkazuje k Wang Xizhiově textu a slavnému setkání 

                                                 
25 Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 169.  
26 Zhang 1997, 14.  
27 Podle http://www.silkqin.com/05poet/poets.htm.  
28 Podrobněji o osudu Shi Chonga viz Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 169-170. 
29 Lomová 1999, 41. 
30 Lomová 1999, 42.  
31 Podle http://teacher.whsh.tc.edu.tw/huanyin/anfa/w/anfa_wangsiche3.htm.  
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význačných mužů (byli přítomni např. básníci Xie An 謝安

32a Sun Chuo 孫綽

33) a 

skrze tyto konotace nutí k zamyšlení nad plynutím času a lidským osudem.  

Během období roztříštěnosti dochází díky tomu, že aristokraté žili v přírodě 

„shanshui“ a byli jí stále obklopeni, k růstu zájmu o přírodu. Obdivovali především 

krásu skutečné krajiny. Příroda začíná být některými vnímána čistě esteticky (Xie 

Lingyun 謝靈運 ). S tímto vnímáním přírody dochází zároveň k rozvoji poezie, 

především přírodní lyriky, a zahradního umění.34 Nejvýznamnějšími básníky přírodní 

lyriky této doby byli Sun Chuo a Xie Lingyun 謝靈運 (385-433).  

Zahrada, jako součást zmíněných usedlostí, se v této době stala místem hostin, 

radovánek, procházek přírodou a zároveň symbolem nezávislosti proklamované 

odchodem ze státní služby, symbolem odchodu do „ústraní“ yin 隱. Tato nezávislost 

však neměla vždy pozlátko aristokratických radovánek. Někdy byla vykoupena, aby 

člověk vůbec uživil sebe i rodinu, tvrdou prací na poli. Ztělesněním vzdělance, který se 

dobrovolně vzdal úřadu a odešel do ústraní na venkov, aby tam následně žil v 

takovém sepjetí s přírodou, jež bylo v mnoha ohledech mnohem těsnější než u 

aristokracie Jižních dynastií, je básník Tao Qian 陶潜 (365? – 427). Tao Qian, taktéž 

Tao Yuanming 陶淵明, žil za dynastie Východní Jin 東晉. Tao Yuanming se po nepříliš 

úspěšné kariéře ve státní správě a znechucen úřednickým životem rozhodl stáhnout do 

ústraní. Takto se schoval před „světským prachem“: „Mou jedinou láskou byly vždy 

hory a kopce, jen proti své vůli jsem upadl do tenat světského prachu.“35 „Světský 

prach“, čínsky „padající prach“ luo chen 落塵, „prašný svět“ chen shi 塵世 nebo 

„červený prach“ hong chen 紅塵  apod. je od období Severních a Jižních dynastií 

symbolem světa lidí, světa smrtelníků, světa lpění na věcech (především v buddhismu 

v protikladu k „prázdnotě“, „vyprázdněnosti“ kong men 空門

36).37  Úryvek je z Tao 

Yuanmingova cyklu pěti básní „Vracím se žít do polí a zahrad“38 歸園田居五首, z 

první básně. 39  V pozdější tradici, včetně textů o zahradách, je „světský 

                                                 
32 Žil v letech 320－385. 
33 Žil v letech 314 – 371. 
34 Zhang 1997, 14.  
35 Hrdličková, Hrdlička 1997, 41.  
36 Podle http://www.zdic.net/c/a/10e/293125.htm.  
37 Podle http://www.zdic.net/c/2/13d/305228.htm.  
38 Přeloženo podle Tchao Jüan-ming, 2003, přel. Ryšavá, Hiršal, p. 32. 
39 V originále úryvek básně zní: 少無適俗韻，性本愛丘山。誤落塵網中，一去十三年。 



 

 11 

prach“ symbolem odchodu do ústraní, odchodu z toho prašného světa (odkazuje také na 

svět politiky, intrik, hamižnost a všechno, co souvisí s úřední službou). 

V Tao Qianově díle je mnoho dalších básní a dalších textů, které v pozdější 

čínské kultuře zanechaly nesmazatelnou stopu. Jsou to cyklus básní „Pití vína“ 飲酒, 

básně „Návrat“ 歸去來辭 a „Pramen broskvových květů“ 桃花源詩 a další. Dále 

prózy „Pán od pěti jív“ 五柳先生傳 a text „Pramen broskvových květů“ 桃花源記,40 

který je v českém překladu uveden jako předmluva ke stejnojmenné básni.41 Jedním 

z nejčastějších odkazů na Tao Yuanminga, jak v poezii, tak v zahradách, je zmínka o 

chryzantémách, o východním plůtku, o chryzantémách u východního plůtku atd. Tyto 

indicie odkazují k jeho básni Pití vína 飲酒, k veršům: 問君何能爾，心遠地自偏。 

采菊東籬下，悠然見南山. „...Pověz nám, jak je to možné? // Když srdce vzdálí se, 

sama se odkloní zem. // Trhám květ chryzantém u plůtku východního // k jižnímu 

pohoří, mír v srdci, pozvedám zrak.“ 42  Dalšími častými odkazy na Tao Qiana je 

„pramen broskvových květů“ 桃花源, „broskvový pramen“ 桃源, „pět jív“ 五柳 apod. 

V tangských zahradách byly hlavními prvky voda a bambus. Nejen v zahradách, 

ale i v poezii dochází k jejich vzájemnému prolínání. Jako většina zahradních prvků 

mají voda i bambus silné symbolické významy. Voda symbolizuje sílu, která dokáže 

uklidnit a utišit, bambus bývá spojován s morální bezúhonností. Symbolika bambusu je 

bohatá, jeho schopnost „ohnout se pod náporem větru, aniž by se zlomil, symbolizovala 

odolnost a integritu.“43 Dále, jak píší Hrdličková, Trnka (2010), „kolínka bambusu byla 

rezervoárem vitální síly qi.“44 A především, jeho dutý stvol symbolizuje vyprázděnou 

mysl vnitřně vyrovnaného člověka. Bambus je ohebný a tvárný a vhodný k výrobě 

„nejrůznějšího náčiní a tím zase připomíná poslušného a učenlivého syna.“45 Bambus 

tedy bývá také symbolem synovské oddanosti xiao 孝.46  

V čínské zahradní tradici mají své pevné místo také tangští básníci,47 především 

Wang Wei 王維 (701?-761) a Bo Juyi 白居易 (772-846). Oba měli zahrady, avšak 

poměrně odlišné a každý z nich ke své zahradě přistupoval jinak. Wang Weiovu 

                                                 
40 Názvy všech básní přeloženy podle Tchao Jüan-ming, 2003, přel. Ryšavá, Hiršal.  
41 Tchao Jüan-ming, 2003, přel. Ryšavá, Hiršal, p. 101.   
42 Tchao Jüan-ming, 2003, přel. Ryšavá, Hiršal, p. 70.  
43 Hrdličková, Trnka 2010, 10.  
44 Tamtéž.  
45 Lomová 1999, 33. 
46 Tamtéž.  
47 Dynastie Tang 唐: 618-906. 
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zahradu u jeho rezidence ve Wangchuanu 輞川 (u řeky Wang 輞) obklopovala krásná, 

divoká příroda, avšak byla to krajina nedaleko hlavního města Chang´anu 長安 , 

přibližně 50 kilometrů. Wang Wei se nikdy nevzdal úřadu a odešel do ústraní jen tak 

napůl, proto se o něm mluví spíše jako o „polovičním poustevníkovi“, jenž žil v 

„polovičním ústraní“ ban yinju 半隱居.48 Wang Weiovi byla zahrada místem prožívání 

krajiny, které v jeho případě bylo zároveň duchovním prožitkem, jež vycházelo 

z přesvědčení, že „cestu k poznání prázdnoty jako univerzální ‘buddhovské podstaty’ 

lze nalézt v kontemplaci přírody.“ 49  Pro jeho poezii je typické, že mnohé obrazy 

přírodních scenérií v sobě ukrývají právě „kontemplaci buddhovské  

podstaty“ 50. 

Bo Juyiho život a dílo mají na rozvoj čínské zahrady významný vliv. Bo Juyi 

měl celkem čtyři zahrady,51 ale pro dějiny zahradní kultury jsou nejdůležitější dvě: jeho 

Došková chatrč Cao tang 草堂, tedy zahrada v horách Lushan 廬山, a jeho městská 

zahrada ve čtvrti Lüdao 履道 v Luoyangu 洛陽. Bo Juyi ve svých zahradách naplňoval 

touhu po životě v ústraní a vůbec nezáleželo na tom, jestli se uchýlil do venkovské či 

městské zahrady. Bo Juyi o svých zahradách napsal množství básní, v nichž popisuje 

krásy své zahrady i krásy okolní přírody a mj. i konkrétní práce na zahradě jako 

prořezávání stromů, rytí, vršení hlíny v umělé hory apod.52 Zahradu Došková chýše také 

popsal formou zápisků biji 筆記 v textu „Zápisky o Doškové chýši v horách Lu“ 廬山

草堂記.  

Ve své zahradě ve čtvrti Lüdao 履道

53 shromáždil mnoho předmětů, které si 

dovezl ze svých pobytů na různých místech říše, mezi něž patří i jeho funkce prefekta 

v Hangzhou 杭州 a Suzhou 蘇州.54 Nejznámějším předmětem z jeho cest je taihuský 

kámen (tedy kámen z jezera Taihu 太湖 poblíž Suzhou), jehož zakomponováním do své 

zahrady Bo Juyi zahájil, jak upozorňují Yang (2003)55 i Hrdličková (1997)56, tradici 

umisťování fantaskních kamenů v zahradě. Kameny si Bo Juyi obzvláště zamiloval, 

                                                 
48 Lomová 1999, 78.  
49 Lomová 1999, 43. 
50 Lomová 1999, 43. 
51 Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 173. 
52 Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 175. 
53 Živý odkaz Bo Juyiho zahrady, jak byl zachováván za Ming, popsán v Handlin Smith 1992, 68. 
54 Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 175. 
55 Yang 2003, 23. 
56 Hrdličková, Hrdlička 1997, 58.  
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protože byly „nadány přitažlivou silou, ač nemají hlas, vůni, ani chuť...“. 57  Mezi 

památeční předměty, které Bo Juyi s oblibou umisťoval do své zahrady, aby byly 

připomínkou jejich dárce, patřily např. i květiny v nádobách. Výrazným rysem Bo 

Juyiho poezie o jeho zahradě je personifikace jednotlivých prvků (kamenů a bambusu), 

k nimž se někdy obrací jako k lidem a věnuje jim básně, a jindy, jak píše Lomová 

(2012), „naopak skládá básně jejich jménem.“58  

Bo Juyiho zahrady byly již typickým, stylizovaným zobrazením přírody, 

symbolickým mikrokosmem, kde nesměly chybět hory soupeřící ve své kráse a 

dokonalosti s horami skutečnými. Jak dokládá jeho báseň: 

„Do výšky vrším hlínu, až se objeví podstata hor, 

na dvorek jsem si přestěhoval [pohoří] Čung-nan. 

Nefritová hora a Modrá řeka budou asi zklamané,  

obávám se, že při pohledu na nové hory jsem zapomněl na jejich předlohu.“59  

Bo Juyi své zahrady stavěl tak, aby byly spíše prosté, bez zbytečných ozdob a 

v souladu s okolní přírodou. Také uměl využít přirozený terén pozemku ve prospěch 

zahrady, tak, aby s krajinou souzněla. Jak zdůrazňuje Hrdličková (1997): „V zahradní 

kompozici směřoval Paj k ‘smysluplné jednoduchosti a prostotě’.“60 

Bo Juyiho vliv na čínské zahradní umění snad ani nelze shrnout na jednu 

stránku. Nejpodstatnější je pravděpodobně jeho akt zasazení vzácného taihuského 

kamene qishi 奇石 do zahrady, čímž začala tradice umisťování těchto kamenů 

v zahradách. Podivuhodné kameny se staly nedílnou součástí všech čínských zahrad. 

Jak zdůrazňuje Yang (2003), Bo Juyi ve svém díle často ukazuje na svůj majetnický 

vztah k zahradě, vlastnictví „jeho vlastní“ zahrady je pro něj často důležitější než krásy 

skutečné přírody. To proto, že příroda je sice krásná, ale není jeho.61 V tomto ohledu je 

podobnost Bo Juyiho pojetí zahrady velmi podobná se situací za dynastie Ming 

(především 2. polovina dynastie). Zároveň u Bo Juyiho začíná fenomém „ústraní ve 

městě“ shi yin 市隱 , což byl životní styl mnoha mingských vzdělanců a později 

dokonce záminka ke stavbě zahrady. 

     

                                                 
57 Hrdličková, Hrdlička 1997, 59. 
58 Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 175. 
59 Přeložila Lomová, O. Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 179. 
60 Hrdličková, Hrdlička 1997, 59.  
61 Yang 2003, 22-23.   
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1.2 Stručné dějiny soukromých zahrad v oblasti Jiangnan 江南  

V oblasti „Na jih od řeky“, čínsky Jiangnan 江南, jíž se tato diplomová práce 

zabývá, začaly první soukromé zahrady vznikat v období Šesti dynastií. Za první 

soukromou zahradu v Suzhou je označována zahrada Gu Pijiangova 顧辟疆 (žil za 

dynastie Jin 晉)62, která byla nazývána jednoduše podle svého majitele jako Pijiangvova 

zahrada Pijiang yuan 辟疆園 .63  Velký rozvoj zažily zahrady za dynastie Song 宋, 

především za Jižní Song 南宋. V této době to již byly zahrady literátů a úředníků. Podle 

Kennetha J. Hammonda (1999) zde byly zahrady v Lin`anu 臨安 (dnešní Hangzhou 杭

州), Wuxingu 吳興 a v okolí jezera Taihu 太湖, kam patří i Suzhou (tehdy Gusu 姑蘇

).64  Jejich vznik je úzce spjat se vznikem vzdělanecké společenské vrstvy, která se 

začala formovat za dynastie Song a která bývá označována jako „džentry“ (podle 

anglického gentry). 65  Za období největšího rozkvětu zahrad v oblasti Jiangnan jsou 

považovány dynastie Song, Ming a Qing. Podle nejnovějších bádání zažila zahradní 

kultura velký rozvoj i za dynastie Yuan, bohužel dochovaných pramenů, které by tento 

rozkvět ilustrovaly, není tolik  co z výše jmenovaných období.  

 

1.3 Problematika pojmu džentry (gentry) 

Podle J. K. Fairbanka (1998) můžeme čínskou džentry definovat jako 

společenskou vrstvu spojenou „...s držením půdy a držením titulů. V užší definici by za 

příslušníky džentry bylo možné označit ty jednotlivce, kteří složili státní zkoušky a 

obdrželi akademický titul, případně titul získali koupí nebo skrze doporučení.“66  

Pro vznik zahrad je základním předpokladem ono držení půdy. Avšak 

problematika definice džentry pramení mj. z různých stupňů akademických hodností a 

proto je přesné vymezení džentry složité. Twitchett a Mote (1998) uvádějí několik 

kritérií, která byla použita pro definování literátské vrstvy a zároveň také vysvětlují, že 

pojem „‛Gentry’, tak jak je použit zde, je překlad termínů xiangshen  [鄉紳] 67 a shenshi 

                                                 
62 Dynastie Jin byla v letech 265-420.  
63 Clunas 1996, 94. Clunas uvádí výslovnost jeho jména 辟疆 jako Bijiang. Na základě výslovnosti, 
kterou uvádějí čínské zdroje, jsem se rozhodla používat výslovnost „Pijiang“. Podle 
http://www.zdic.net/c/f/fa/260883.htm.    
64 Kenneth 1999, 276. In Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes 19.3/4, July-
December 1999. 
65 Fairbank 1998, 124. 
66 Fairbank 1998, 124. 
67 Xiangshen 鄉紳 doslova znamená „venkovský úředník“, „venkovská gentry“. 
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[紳士 ] 68  a jejich ekvivalentů.“ 69  Problém definování džentry shrnují následovně: 

„Existuje několik různých přístupů ke studiu gentry. Raný přístup se zabýval tím, jestli 

gentry byla uzavřenou, nebo otevřenou sociální skupinou. Několik autorů ztotožnilo 

elitu – gentry s několika či všemi kategoriemi držitelů titulu. Bylo zjištěno, že většina 

držitelů titulu pocházela z rodin, z nichž za poslední tři generace před dotyčným 

držitelem titulu, po otcovské linii, nevzešli žádní držitelé vysokých úředních titulů. 

Tudíž dospěli k závěru, že vrstva gentry byla velmi otevřená a že mobilita směrem 

nahoru (a následně i dolů) byla vysoká.“70   

Vzhledem k problematice pojmu džentry (jestli zahrnout všechny držitele 

úředního titulu, nebo např. jen držitele nejvyššího titulu jinshi) a vzhledem k reálnému 

vlastnictví zahrad za dynastie Ming,71 pojem džentry ve své práci většinou nepoužívám, 

s výjimkou českých překladů, kde už je použit. Místo toho používám pojmy „literáti“, 

„vzdělanci“, „vzdělanecká vrstva“, „literátská vrstva“, „společenská elita“ apod. Za 

majitele zahrad můžeme často označit společenskou elitu, jak je nastíněna opět 

v Cambridge History of China: „Pokud společenská elita sestávala z majetné a 

nepracující části populace, celá skupina držitelů úřednických titulů reprezentovala 

pouze velmi malou část elity.“72 Zahrady vlastnili i pracující úředníci a obchodníci, 

tudíž majitele zahrad nelze definovat jako jednu homogenní skupinu obyvatelstva. 

Přesto, zahrady většinou vlastnili bohatí, často (již) nepracující lidé, v Suzhou to byli 

ponejvíce příslušníci literátské vrstvy. Dalším předpokladem, jak již bylo řečeno, bylo 

držení půdy. Vlastnictví zahrad je dále podrobněji pospáno v části Rané období Ming.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Shen 紳 je označení úřednického roucha, resp. šerpy, kterou úředníci nosili okolo pasu. Později se jím 
označují úředníci a lidé s místní autoritou. Podle http://www.zdic.net/z/21/js/7EC5.htm.  
69 Mote, Twitchett 1998, 552.  
70 Mote, Twitchett 1998, 552-553.  
71 Ne všichni úředníci pracující ve státním aparátu měli úřednický titul. Navíc zahrady vlastnili i bohatí 
obchodníci.  
72 Mote, Twitchett 1998, 554.  
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2 Dynastie Ming (1368–1644), obecný úvod 
 

2.1 Společensko-ekonomická situace na počátku dynastie 

Ming a rozvoj obchodu  

Přechodná doba konce mongolské dynastie Yuan 元  (1271–1368) a začátku 

dynastie Ming 明  byla obdobím povstání, bojů a chaosu. Největším bylo povstání 

Rudých šátků Hongjin qiyi 紅巾起義 (také Hongjin zhi luan 紅巾之亂) v letech 1351-

1368.73 Území na jih od Dlouhé řeky – tedy oblast Jiangnan 江南 – začínalo již být 

přelidněno, kdežto sever byl obydlen málo. Jak píše Timothy Brook (2003), „Podle 

záznamů o sčítání obyvatelstva dynastií Jüan roku 1290 dosahovalo obyvatelstvo 

severně od Žluté řeky sotva 6 procent celkového počtu Číňanů, zatímco obyvatelstvo 

jižně od Jang-c` 85 procent. ...Povstání proti Mongolům v ničem nezmírňovala chudobu 

a vylidňování v této oblasti a v povodí Jang-c` situaci značně zhoršovala.“74 V důsledku 

nepokojů a povstání lidé utíkali ze svých domovů, rolníci opouštěli půdu a ta pak ležela 

ladem, což způsobilo, že se v daném regionu neustále snižovala produkce potravin a 

někdy dokonce po období dlouhého sucha, povodních či kvůli jiné nepřízni počasí 

vypukl hladomor.75 Zhu Yuanzhang 朱元璋 (1328-1398), již jako první mingský císař 

Hongwu 洪武

76 si velmi dobře uvědomoval, jak závažné jsou problémy s produkcí 

potravin, a proto zavedl politiku „návratu na venkov“.  

Dle Hongwuova rozkazu došlo k velkému přesídlení obyvatel do vylidněných 

oblastí, které proběhlo v několika vlnách mezi lety 1364 a 1405. Několik přesunů 

obyvatelstva bylo dobrovolných, ale většinou se jednalo o nucené přesidlování celých 

rodin, z nichž nejstarší proběhla v letech 1364-1389.77 V této vlně bylo obyvatelstvo 

žijící jižně od Dlouhé řeky přestěhováno „do císařovy domovské prefektury Feng-jang [

鳳陽 v provincii Anhui 安徽], chronicky chudé oblasti mezi Jang-c` a Žlutou řekou, 

která byla v přechodném období Jüan-Ming dále vylidněna.“ 78  Účelem však bylo 

především zničit moc místních bohatých rodin. Během celé Hongwuovy vlády byla 

potlačena venkovská elita čítající přes čtrnáct tisíc domácností, která držela přes sedm 

                                                 
73 Liščák 2008, 255. 
74 Brook 2003, 49.  
75 Brook 2003, 38.  
76 Posmrtným jménem Ming tai zu 明太祖, „Velký zakladatel Mingů“, vládl 1368-1398.  
77 Brook 2003, 49.  
78 Brook 2003, 49.  
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set mu
79  půdy. 80  Dále bylo zakázáno cestovat po říši či se třeba jen přemístit na 

vzdálenost větší než 12 km, rolníci byli připoutáni ke svým vesnicím a v neposlední 

řadě bylo zakázáno měnit rodinnou profesi – syn řemeslníka byl řemeslníkem, syn 

rolníka musel být rolníkem atd. – a za změnu povolání byly přísné tresty.81 Reformy 

zemědělství však byly účinné. Jakmile se rolníci vrátili domů a  přesídlení lidé se usadili 

na nové půdě a začali ji obhospodařovat, produkce potravin se postupně zvýšila natolik, 

že tyto oblasti již byly soběstačné a dokonce se začaly vytvářet přebytky.    

Součástí jeho politiky bylo také prosazování skromnosti a hospodárnosti, důraz 

na zemědělskou výrobu a efektivní využití půdy právě k zemědělským účelům a boj 

proti hromadění bohatství a proti pohodlnému, zahálčivému životu v luxusu. 82 

Konfuciánské morální zásady byly dle císařova rozkazu i základem pro fungování 

samosprávných venkovských jednotek.83 Šetrnost a hospodárnost byly považovány za 

tak samozřejmé vlastnosti, že se od každého jedince ve společnosti, císařem počínaje a 

chudým rolníkem konče, očekávalo, že je má v sobě a bude je dodržovat.84  

Hongwuova opatření výrazně zasáhla do rozvoje zahradní kultury na začátku 

dynastie Ming a měla na ni vliv až do konce jeho vlády. Kromě přesidlování venkovské 

elity měl císař plány i s obyvateli bohatých měst, kterými byla Suzhou, tehdy Gusu 姑

蘇, a Hangzhou. V první řadě po svém nástupu na trůn potrestal bohatou suzhouskou 

elitu, jež při mocenských bojích podporovala jeho největšího nepřítele Zhang Shichenga 

張士誠 .85  Suzhou bylo koncem dynastie Yuan Zhang Shichengovou základnou86  a 

nadto bylo v očích obyčejného Číňana, jímž Zhu Yuanzhang původně byl,87 pošpiněno 

tím, že bylo hlavním centrem moci vzdělanecké elity a statkářů za předchozí dynastie, 

tedy sídlem džentry loajální k mongolské dynastii.88 Císař nechal tuto suzhouskou elitu 

násilně vystěhovat a na město uvalil vysoké daně.89 Konkrétním příkladem může být 

                                                 
79 Jedno mu byla přibližně 1/ 16 hektaru.  
80 Mote, Twitchett 1998, part 2, 110. 
81 Více informací k těmto nařízením viz Brook 2003, 39.  
82 Gu 2010, 26. 
83 Mote, Twitchett 1998, 106.  
84 Mote, Twitchett 1998, 107.  
85 Zhang Shicheng (1321-1367) byl jedním z vůdců povstání Rudých šátků.  
86 Zhang Shicheng vyhlásil Suzhou svým hlavním městem r. 1356. Podle Twitchett, Fairbank 1988, 47. 
87 Zhu Yuanzhang byl obyčejným neurozeným mužem, rolníkem z chudé rodiny. Jeho rodiče zemřeli, 
když mu bylo 16 let, a pak se protloukal životem, např. jako žebravý mnich, až se připojil k lidovému 
povstání proti mongolské dynastii a stal se úspěšným vůdcem rebelů – roku 1356 dobyla jeho armáda 
Nanking a r.1358 Peking. (Ebrey 1993, 205).    
88 Brook 2003, 96.  
89 O výši daní uvalených na Suzhou se podrobně píše např. v Goodrich, Fang (eds.) 1976, 752-753. 
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osud suzhouského boháče Shen Wansana 沈萬三, který žil na přelomu dynastií Yuan a 

Ming. Shen Wansan byl jedním z nejbohatších mužů své doby v celé jižní Číně, jenž 

zbohatl především na obchodu s čajem a hedvábím a jehož bohatství se císaři protivilo. 

A možná, že mu císař jeho majetek záviděl, sám totiž pocházel z chudých poměrů.90 

Víme, že Hongwu zabral Shenovu soukromou zahradu v Suzhou, přeměnil ji v 

internační tábor ministerstva spravedlnosti, zkonfiskoval veškerý jeho movitý majetek a 

celou jeho rodinu poslal do vyhnanství do pohraniční oblasti.91     

Hongwuovy reformy se netýkaly pouze obnovy zemědělství, ale také zlepšení 

infrastruktury v říši, a měly nepřímý, avšak naprosto zásadní vliv na rozvoj obchodu. 

Císař Hongwu nechal vybudovat síť pozemních i vodních cest, které měly sloužit 

primárně k zásobování císařských vojsk a pro pohyb úředníků. Díky reformě 

zemědělství se produkce plodin opravdu zvýšila. Začaly se vytvářet přebytky potravin, s 

nimiž se následně obchodovalo, a jejich přeprava byla mnohem snazší, než dříve. 

Nových „státních“ cest začali velmi brzy využívat pro přepravu svého zboží obchodníci 

a pravděpodobně právě zde je začátek velkého rozvoje obchodu a rozmach kupecké 

vrstvy během dynastie Ming.92  

Císař Hongwu vládl tvrdě a nekompromisně, avšak měl pochopení pro chudé 

rolníky – za jeho vlády byly daně opravdu nízké. Zemědělskou daň nastavil na pouhou 

desetinu sklizně93 , podle Cambridge History of China byla daň pouze přibližně tři 

procenta. 94  To byl, podle mnoha autorů, jeden z důvodů, proč byla později státní 

pokladna poloprázdná a bylo nutné daně zvyšovat. Kvůli jedné společné pokladně pro 

stát i pro soukromé potřeby císaře, vysokým nákladům na život císařského dvora za 

vlády Hongwuových potomků95  a zvyšování daní stále více přibývalo případů, kdy 

rolníci kvůli špatné úrodě či příliš vysokým daním opouštěli nájemní či dokonce vlastní 

pole a raději zkoušeli štěstí jako drobní obchodníci. Většina z nich nijak výrazně 

nezbohatla a nevydávali se na dlouhé cesty, nýbrž zůstávali ve svém kraji jako kupci, 

kováři či podomní obchodníci se solí.96 

                                                 
90 Brook 2003, 42. 
91 Brook 2003, 42. 
92 Brook 2003, 31.  
93 Fairbank 2004, 156. 
94 Mote, Twitchett 1998, 107.  
95 Fairbank 2004, 154.  
96 Brook 2003, 94.  
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Se zvyšováním daní a přibýváním dalších poplatků bylo po sto padesáti letech 

od počátku Mingů v mnoha místech říše 97  takřka nemožné uživit se zemědělskou 

výrobou. Proto se „mnoho lidí ... raději zcela vzdalo vlastnictví půdy a dalo přednost 

obchodu.“98 A naopak, když se těm, kteří pěstovali plodiny pro vlastní obživu (a těm, co 

je také dále zpracovávali) dařilo dobře, vznikal jim přebytek potravin a oni s ním mohli 

obchodovat.99  

Kupci, kteří obchodovali s čajem, solí, bambusem, dřevem, dřevěnými a 

luxusními výrobky a nebáli se cest na delší vzdálenosti, 100  mohli poměrně rychle 

zbohatnout. Mezi nejúspěšnější a nejbohatší obchodníky doby Ming patřili obchodníci 

z prefektury Huizhou 徽州 (provincie Anhui 安徽), kteří obchodovali s čajem, dřevem, 

dřevěnými výrobky, solí a obilím. Soustředili se zejména na pohraniční dovážkový 

obchod kaizhong 開中  (či kaizhong fa 開中法 ), jenž měl primárně motivovat 

obchodníky k dovozu obilovin na hranice a tak zásobovat pohraniční vojsko. Díky 

tomuto obchodu kupci z Huizhou zprvu získávali za dovoz obilí do pohraničních oblastí 

licence na sůl yanyin  鹽引 (avšak od r. 1492 se již místo obilím platilo přímo ve 

stříbře) a následně s těmito licencemi ovládli obchod se solí, s centrem v Yangzhou 揚

州.101  

 

2.2 Společenské změny za dynastie Ming 

S rozvojem obchodu, ke kterému paradoxně přispěly reformy prvního 

mingského císaře Hongwua, a s rozšířením placení stříbrem dochází během dynastie 

Ming k vzestupu kupecké vrstvy. Zprvu bylo tímto vzestupem „pouze“ větší množství 

obchodníků mezi obyvatelstvem, především v bohatých městech se specializovanou 

výrobou, jakými byla právě Suzhou, Hangzhou a Nanking (čínsky Nanjing 南京, „Jižní 

hlavní město“, hlavní město dynastie Ming v letech 1368-1421) a dále v regionech, 

v nichž se lidé specializovali na výrobu určitého zboží a na určité typy obchodu. Např. 

obchodníci z Nankingu, Suzhou, Hangzhou a Linqingu 临 清  ovládali obchod 

s hedvábím, a to nejen v oblasti Jiangnan, ale i v severní Číně. Tito obchodníci vlastnili 
                                                 
97 Např. v níže popsané prefektuře Huizhou 徽州府, kde byly daně výrazně zvýšeny za éry Jiajing 嘉靖 
(1522-1566).  
98 Brook 2003, 151.  
99 Brook 2003, 91.  
100 Zboží se často plavilo po řekách a kanálech a často se stávalo, že obchodník na své cestě utonul. 
Kromě toho číhali podél obchodních cest lupiči a mohli kupce i zabít.  
101 Brook 2003, 150.  
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většinu obchodů dokonce i v pohraničním městě Xuanfu 宣府  severozápadně od 

Pekingu.102 Ve velkých bohatých městech včetně Pekingu měli obchodníci také největší 

odbyt.103  

Obchodníci však byli v císařské Číně podle starověké hierarchie simin 四民 

„čtyři kategorie lidu“ na nejnižším společenském stupni.104 Čtyřmi kategoriemi lidu byli 

vzdělanci/ hodnostáři shi 士 (nyní literátská vrstva), dále rolníci nong 农, řemeslníci 

gong 工 a obchodníci shang 商. Ačkoliv se mnozí kupci za Mingů „vypracovali“ mezi 

společenskou elitu, pravověrnými konfuciány byli vždy přehlíženi, a to i během 

následující dynastie Qing 清. Jak se tedy mohlo stát, že bohatí obchodníci postoupili 

mezi společenskou elitu navzdory tomu, že v očích konfuciánských vzdělanců byli vždy 

považováni za vrstvu, která byla na společenském žebříčku nejníže? Za Ming dochází 

k velké komercializaci kultury. Bohatí literáti sbírají starožitnosti, obrazy, kaligrafie, 

knihy, zakládají knihovny. A bohatí obchodníci nechávají své syny studovat, aby měli 

klasické konfuciánské vzdělání.105 Mnozí z nich pak složili státní zkoušky a někteří 

dokonce získali nejvyšší akademický titul jinshi 近士 . Mezi nejúspěšnější, co do 

prosperity, vzdělání a společenské prestiže, patřili obchodníci se solí usazení 

v Yangzhou 揚州.  

Jak píší Craig Clunas (1991)106 a Timothy Brook (2003), ke vzestupu kupecké 

vrstvy velkou měrou přispěly specializované naučné knihy o starožitnostech a luxusním 

zboží, které byly díky vydávání knihtiskem lehce dostupné a navíc byly vydávány 

opakovaně. Tyto příručky byly průvodci po trhu se starožitnostmi a luxusním zbožím 

(hedvábí, šperky atd., viz níže) a obsahovaly návody, jak rozpoznat originál od 

napodobeniny, jak rozpoznat kvalitní výrobek od náhražkového, či jiného méně 

kvalitního zboží, a především obsahovaly informace o tom, jaké věci by měl vzdělanec 

„vlastnit a jak je vlastnit“, protože znalost starožitností byla „první náležitostí 

                                                 
102 Brook 2003, 141.  
103 Těmito bohatými městy byla již zmíněná města Nanking, čínsky Nanjing 南京 – Jižní hlavní město, 
Suzhou a Hangzhou. Význam Pekingu byl na začátku dynastie zastíněn Jižním hlavním městem, ale r. 
1421 vyhlásil císař Yongle 永樂 (1402 – 1424) hlavním městem právě Peking (Severní hlavní město) a 
císařský dvůr se přestěhoval na sever do Pekingu.   
104 Tato hierarchie byla uznávána již od starověku, avšak přerušena hierarchií zavedenou dynastií Yuan. 
Kategorie si min nechal císař Hongwu obnovit pro opětovné nastolení společenského řádu.  
105 Více např. Olivová in Liščák, Vaňková. Plynutí času na Dlouhé řece. Sborník statí. 1st ed. Praha: 
Česko-čínská společnost, 2002, str. 107.  
106 Clunas 1991, 12-13.  
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vznešeného muže.“107 Příručky byly primárně určeny k výchově nové společenské elity, 

kterou do jisté míry ustavil první císař Hongwu, a „z níž většina se nezrodila k dobrému 

vkusu a bystrému úsudku.“108 Protože tyto knihy byly pro majetné obchodníky snadno 

dostupné, už nic nebránilo tomu, aby se mohli v oblasti starožitností a dalších předmětů 

určujících společenské postavení sami vzdělávat a následně se zjištěnými pravidly řídit.  

Mezi nejvýznamnější příručky o starožitnostech z dynastie Ming patří kniha 

„Hlavní kritéria starožitností“ Ge gu yao lun 格古要論 , 109  která byla poprvé 

publikována r. 1388 v Nankingu. Jejím autorem byl jistý Cao Zhao 曹昭 ze Songjiangu 

松江  (dnes součástí Šanghaje). Kniha byla znovu vydána r. 1459, dále v polovině 

16.století, pak r. 1596 v rámci série knih congshu 叢書 a pak znovu samostatně (a hned 

dvakrát) kolem roku 1600.110 Po vydání Ge gu yao lun následovaly další a další tituly, 

které mohli obchodníci studovat. Spolu s postupující materializací kultury za dynastie 

Ming začalo platit, že literáti a obchodníci se navzájem potřebovali a žili vedle sebe 

v jakési symbióze: literáti potřebovali luxusní zboží, se kterým kupci obchodovali, k 

sebe-prezentaci a potvrzení svého společenského statutu, obchodníci toto luxusní zboží 

prodávali a zároveň sami potřebovali získat společenskou prestiž a mít dobré vztahy 

s literáty a úředníky. Vzhledem k vzájemné symbióze úředník – obchodník a díky nově 

nabytému vzdělání, zmíněným příručkám, obchodnickému talentu a umění vlichotit se 

do přízně měli kupci snadnou cestu mezi společenskou elitu.  

 

3 Suzhouské zahrady za dynastie Yuan  
 

Za dynastie Yuan můžeme pozorovat výrazný rozkvět čínských zahrad. 

Paradoxně právě mongolská dynastie přispěla k rozvoji zahrad, a to rozdělením 

společnosti a svým přístupem ke vzdělancům chanské Han 漢 národnosti. Vládnoucí 

Mongolové rozdělili obyvatele říše do čtyř vrstev: nejvyšší postavení měli Mongolové, 

pak cizinci s „barevnýma očima“ se mu 色目, pak byli Číňané Hanren 漢人 a nejníže 

byli jižané nanren 南人 .111  Většině čínských vzdělanců nebyl umožněn přístup ke 

                                                 
107 Brook 2003, 101.  
108 Brook 2003, 101.  
109 Kompletní překlad do angličtiny existuje pod názvem „Chinese Connoisseurship, The Ko Ku Yao Lun: 
The Essential Criteria of Antiquities“. Přeložil Sir Percival David, vydalo Faber and Faber, London, 1971. 
110 Clunas 1991, 13. 
111 Shen 2012, 115. 
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státním zkouškám a tudíž ani nemohli sloužit ve státním aparátu, to proto, že patřili do 

druhé nejnižší společenské vrstvy. Navíc, pokud byli z oblasti Jiangnan 江南, patřili k 

nejnižší vrstvě, k jižanům.112  

Hned několik faktorů ovlivnilo rozvoj zahradní kultury v oblasti Jiangnan, 

především pak v Suzhou. Suzhou bylo již od dynastie Song velmi prosperujícím 

městem, které své bohatství získávalo díky místní výrobě hedvábí a jeho prodeji. 

Některé slavné suzhouské zahrady byly založeny již za Songů, např. Pavilon azurových 

vod Canglang ting 滄浪亭

113 či zahrada Záhon radosti Le pu 樂圃.114 Dalšími faktory 

byly dobré klimatické podmínky, bohaté vodní zdroje, které byly dobře spravované – 

voda byla systémem kanálů rozvedena po celém městě, dále blízkost jezer, jež byla 

zdrojem zajímavě tvarovaných kamenů115 a v neposlední řadě to, že se čínští vzdělanci 

neuplatnili ve státní správě dynastie Yuan a byli v opozici k režimu – to vše přispělo 

k zachování a k rozvoji zahradní kultury v Suzhou. Ačkoliv se dříve badatelé domnívali, 

že mongolská dynastie tradici soukromých zahrad v Suzhou narušila, podle novějších 

bádání k tomu vůbec nedošlo, naopak. Například Wei Jiazan 魏嘉瓒 uvádí, že během 

dynastie Yuan bylo v Suzhou založeno více než čtyřicet zahrad.116   

V této době byly zahrady především místem, kam literáti odcházeli do „ústraní“ 

yin  隱, kam se stáhli ze společenského života a kde měli klid a vhodné podmínky na 

seberealizaci mimo státní správu. Častý odchod vzdělanců do ústraní a „život v ústraní“ 

yinyi 隱逸/ yinju 隱居 za dynastie Yuan byl následován rozvojem malířství, kaligrafie, 

dramatu, poezie a v neposlední řadě také rozvojem zahradního umění.117 Avšak literáti 

nežili nijak osamoceně. Právě zahrady byly tradičně oblíbeným místem jejich setkání a 

různé hostiny, zahradní slavnosti a tzv. elegantní setkání yaji 雅集 byly pořádány i za 

dynastie Yuan. Například o banketu v zahradě „Krásné místo na Nefritové hoře“ 

Yushan jiachu 玉山佳處, která patřila Gu Yingovi 顧瑛 (1310-1369), se můžeme dočíst 

v dobové předmluvě Yushan mingsheng ji yuanxu 玉山名勝集原序, kterou napsal 

                                                 
112 Gu 2010, 25.  
113 Narážka na řeku Cang lang 滄浪 z textu anekdoty Rybář, jež bývá řazena do Chuských písní. Viz 
český překlad. Čchü Jüan (2004). 171. 
114 Shao, Li 2004, 27, 36. 
115 Lou 2003, 28 
116 Gu 2010, 13.  
117 Více např. Liu Zhongyu: Yuandai Jiangnan wenren huajia yiyin xintai kaocha (元代江南文人画家逸隐心态考察), Journal of Art College of Inner Mongolia University 内蒙古大学艺术学院学报, 2007/ 01, 
s. 21-31. 
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yuanský literát Huang Jin 黃溍 (1277－1357).118 Předmluva se zachovala díky zařazení 

do Si ku quanshu 四庫全書 jako část sebraných spisů Yushan mingsheng ji 玉山名勝集

.119  

Yuanské zahrady v Suzhou se v mnohém liší od pozdějších mingských zahrad. 

Yuanské zahrady byly velmi přirozené, snažící se navodit pocit skutečné přírody, bylo 

v nich relativně málo staveb, využívaly většinou místní floru, nejběžnější rostliny, 

velkou část zahrady samozřejmě tvořil bambusový háj. Zahradní stavby byly relativně 

malé, protože jejich hlavním účelem bylo poskytnout stín a pohodlí pro pozorování 

přírody. Ještě nebyly míněny jako domy pro hosty či jako stavby sloužící k rozdělení 

zahrady na jednotlivé scenérie. Tyto zahrady, např. v oblasti Loudong 婁東  (část 

Suzhou), byly ovlivněny tangskou a songskou zahradní tradicí i songskou 

krajinomalbou. Nejdůležitější roli zde hrála voda, rostliny a kombinace obojího. Aby 

bylo dosaženo maximální přirozenosti, v některých zahradách, např. v Jižní zahradě 

Nanyuan 南園, se pěstoval „plevel“ yecao 野草, tedy ve volné přírodě rostoucí „divoké 

byliny“, u vody rákosí atd.120 Součástí zahrad byly i políčka, zeleninové záhony a sady 

s ovocnými stromy a morušovníky. Umělé hory a skály byly relativně malých rozměrů, 

právě proto, aby nezabíraly cennou půdu, na níž je možné pěstovat rostliny. Proto byly 

více ceněny kameny a skály menších rozměrů, resp. s co možná nejmenší základnou.121 

Těmto zajímavě tvarovaným kamenům, které většinou pocházely z jezera Taihu, se 

říkalo qi shi 奇石 „vzácné/ neobvyklé kameny“, yi shi 異石 „neobvyklé kameny“ nebo 

guai shi 怪石  „podivné kameny“. 122  Umělé skály dominovaly například zahradě 

slavného yuanského malíře Ni Zana 倪瓚 (1306-1374); jeho zahrada ve Wuxi 無錫 se 

jmenovala Qing bi ge 清閟閣.123      

 

 

 

 

 

                                                 
118 Podle http://archive.org/stream/06070431.cn#page/n2/mode/2up  
119 Gu 2010, 23.  
120 Lin, Zuo 2012, 56.  
121 Lin, Zuo 2012, 56. 
122 Viz např. Gu 2010, 16.   
123 Gu 2010, 16.  
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4 Zahrady za dynastie Ming  
 

4.1  Kdo vlastnil zahrady  

Už na začátku Ming existovaly v oblasti Jiangnan 江南 tři různé skupiny lidí, 

které spojovala záliba v zahradách, ale kteří zároveň měli odlišné společenské 

postavení. Největší skupinou byli příslušníci vzdělanecké vrstvy shidafu 士大夫, kteří 

převažovali v Suzhou a Hangzhou. Aristokracie – především císařovy blízcí 

podporovatelé z doby bojů o moc a jejich rodiny 124  – vlastnila většinu zahrad 

v Nankingu, resp. tehdy Jinlingu 金陵. A pak tu byli obchodníci, kterých sice zatím 

nebylo mnoho, avšak jejich zahrady nebyly nijak skromné (např. výše zmíněný kupec 

Shen Wansan 沈萬三  a jeho zahrada v Suzhou). O množství šlechtických zahrad 

v Jinlingu svědčí popisy patnácti míst ve Wang Shizhenově 王世貞 (1526-1590)125 eseji 

„Zápisky o návštěvě všech Jinlingských zahrad“ You Jinling zhu yuan ji 游金陵諸園 

記.126 K významným majitelům zahrad z příslušníků kupecké vrstvy, kteří byli loajální 

dynastii Ming, se řadí např. Wu Yong 吳融,127 jemuž patřilo již zmíněné suzhouské 

Východní panství Dong zhuang 東莊. V období Ming se vrstvy literátů a obchodníků 

začaly prolínat a už ve 2. třetině 15. století začaly lokálně, v rámci jednotlivých rodů, 

splývat (r. 1435 se Wu Yongovi narodil syn Wu Kuan 吳寬 (1435-1504), budoucí 

učenec, úředník128 a vysoký hodnostář). Zde je patrný vzestup kupecké vrstvy, postup 

ze stavu kupeckého na stav úřednický.  

Situace byla podobná v obou hlavních městech, protože v obou měla výsadní 

společenské postavení aristokracie. I v Pekingu, nyní Severním hlavním městě Beijing 

北京

129 , jenž byl oficiálně hlavním městem od října 1420, 130  vlastnila zahrady 

především aristokracie, která žila bohatým společenským životem. V zahradách se 

                                                 
124 Potomci generála Xu Daa 徐達 (1332-1385).  
125 Významný mingský literát, úředník a básník, taktéž majitel slavné zahrady Yanshan yuan 弇山園. 
Podrobněji o Wang Shizhenovi v kapitole Pozdní období Ming. 
126 Clunas 1996, 64-67. 
127 Wu Yong (1399-1475), zdvořilostním jménem Mengyong 孟融, otec Wu Kuana 吳寛. V západní 
sekundární literatuře často chybně uváděn jako Wu Rong. Čínská literatura uvádí výslovnost znaku 融 
jako Yong, viz Goodrich, Fang (eds.) 1976, 1487. 
128 Roku 1472 získal titul jinshi 進士 a byl dokonce nejlepší ze všech kandidátů ( tzv. zhuangyuan  狀元). 
Podle Shao, Li 2004, 61. 
129 Za dynastie Yuan byl hlavním městem též Peking, ale jmenoval se Dadu 大都.  
130 Liščák 2008, 280. 
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konala společenská setkání mužů vysokého postavení, která byla někdy zaznamenána 

písmem či obrazem. Nejslavnější z nich, „Vznešené setkání v meruňkovém sadu“ Xing 

yuan yaji 杏園雅集

131, které se konalo v dubnu 1437, je zachyceno na obraze Xing yuan 

yaji tu 杏園雅集圖.132 V roce 1499, taktéž v Pekingu, se konalo setkání v zahradě pana 

Zhou Jinga (1440-1510), kterého se zúčastnil i Wu Kuan.133 Je možné, že návštěva 

zahrad příslušníků aristokracie, kteří měli přístup do císařských zahrad a parků, 

inspirovala Wu Kuana k případným pozdějším úpravám jeho zahrady v Suzhou. A je 

docela možné, že se sám měl možnost navštívit císařské zahrady, protože ty byly na 

začátku 16. století poměrně přístupné, dokonce i úředníkům nižších hodností.134 Také o 

mladším Wang Aovi a Wang Xianchenovi, jež oba byli významní vlastníci 

suzhouských zahrad, se můžeme domnívat, že měli možnost navštívit císařské parky.135  

 

4.2 Zápisky o zahradách yuan ji 園記  

Na začátku dynastie Ming, stejně jako v dřívějších dobách, popisovali literáti 

krásu svých zahrad nejen v básních, ale i v próze. Velmi oblíbeným žánrem pro popis 

zahrady se staly zápisky, biji 筆記 (zkráceně též ji 記). Žánr zápisků ji 記 se poprvé 

objevuje jako žánr cestopisných zápisků, většinou jako strohý, faktografický popis 

krajiny či města, už za dynastie Východní Han 東漢 (text Fengshan yi ji 封禪儀記) a za 

Severních dynastií 北朝 (např. text Luoyang qielan ji 洛陽伽藍記). Jako cestopisný 

žánr pro zaznamenání individuálních zážitků z cest se etabloval a rozšířil až za dynastie 

Tang 唐. Slovo ji 記 bývá až na konci názvu textu a obvykle bylo přilepeno za nějaký 

místní název, např. Gumutan ji 鈷鉧潭記 („Zápisky od jezírka Gumu“ od tangského 

básníka Liu Zongyuana 柳宗元). Až do konce 15. století jím byly zaznamenávány 

nepříliš osobní cestopisné texty, které často měly v názvu ještě slovo you 游  / 遊 

„cestovat“, „cesta“, „putování“, takže název spisu buď začínal úvodním you 游/ 遊 a za 

tím byl místní název, např. You bao chanshan ji 遊褒禪山記  (zápisky songského 

                                                 
131 V názvu zahrady odkaz na Bo Juyiho báseň „Datlovník v meruňkovém sadu“ 杏園中棗樹. Existuje 
v českém překladu ve stejnojmenné sbírce, Po Ťü-i (1996). přel. Josef Kolmaš. Nově vydáno 2013. 
132 Clunas 1996, 64. 
133 Tamtéž. 
134 Clunas 1996, 63. 
135 Clunas 1996, 64. 
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politika a básníka Wang Anshiho 王安石

136), nebo končil slabikami you ji  遊記 – 

„zápisky z cesty“137, např. též od Liu Zongyuana text Shi de xishan yan youji 始得西山

宴遊記.138 Žánr zápisků ji a „zápisky o zahradách“ yuan ji 園記 se během dynastie 

Ming staly velmi oblíbenými, protože to byl žánr relativně volný – neměl dána žádná 

striktní pravidla, která by určovala obsah či formu, jakou má být text napsán. I z tohoto 

důvodu se ve formě zápisků začaly od 16.století psát texty osobnější, až 

autobiografické, pro které byly jiné žánry příliš omezené a zkostnatělé. 139  Kromě 

zápisků o zahradách se tak za Mingů z cestopisných zápisků ji vyvinul žánr velmi 

osobních až deníkových textů, které popisovaly cestu jako cestu životem, nebo život 

jako cestu,140 např. deníkové záznamy Xu xia ke youji 徐霞客遊記 od Xu Hongzua 徐

宏祖.141 

Kromě názvu si některé zápisky o zahradách yuan ji 園 記  ponechaly 

z cestopisných zápisků youji  遊記 také svoji výstavbu – text je psán jako putování 

zahradou, výchozí bod putování je obvykle (místním) čtenářům dobře znám, např. „v 

severovýchodní části města, mezi branami Lou a Qi“.142 Autor textu čtenáře naviguje 

velmi přesně a podrobně, jak pomocí světových stran, tak např. pomocí údajů o 

vzdálenosti, počtu kroků, kolik máme při procházce zahradou ujít apod. Takto čtenáře 

naviguje Wang Shizhen 王世貞 v Zápiscích o zahradě „Skrytá hora“ Yanshan yuan ji 

弇山園記: „...když člověk půjde půl míle a otočí se, na západ od něj najednou začíná 

cestička zvaná „Ulička železné kočky“143 , místo velmi upadlé úrovně. Když po ní 

půjdete na západ něco přes tři sta kroků, cestička se zužuje, zatáčí mírně na jih, pak zase 

na západ...“144
   

 

                                                 
136 Wang Anshi žil v letech 1021-1086.  
137 Clunas 1996, 139.  
138 Oba dva texty jsou ze souboru Yongzhou ba ji 永州八記. Zdroj: tea.wfsh.tp.edu.tw/s-chinese/105.doc.  
139 Clunas 1996, 139. 
140 Clunas 1996, 139. 
141http://moss2007.shinmin.tc.edu.tw:8080/personal/h1160/teach/DocLib/%E5%9C%8B%E5%AD%B8
%E5%B8%B8%E8%AD%98/%E6%96%87%E7%AB%A0%E6%AF%94%E8%BC%83/%E9%81%8A
%E8%A8%98%E7%B0%A1%E4%BB%8B%E5%8F%8A%E6%AF%94%E8%BC%83.doc 
142 Shao, Li 2004, 90. 
143 Železná kočka tie mao 鐵貓 byl nástroj pro dobývání měst, později používán též v boji s požáry.  
144 Shao, Li 2004, 278. 
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4.3  Zápisky biji 筆記 a jejich vztah ke skutečné podobě 

a symbolice zahrady  

 

Podle mingských zápisků o zahradách lze poměrně snadno určit kompozici a 

výzdobu zahrad. Raně mingské zápisky sice skutečnou podobu zahrad popisují málo, 

spíše navazují na podobu zápisků dynastie Yuan (např. text „Zápisky z pavilonu orby a 

rybaření“), ale texty ze středního a pozdního období Ming jsou již velmi bohaté na 

popisy členení a výzdoby zahrady. Autory, kteří ve svých textech vyobrazují zahrady 

velmi detailně, jsou například Xu Youzhen 徐有貞

145, Wu Kuan 吳寬146, Li Dongyang 

李東陽

147, Wang Ao 王鏊148, Wen Zhengming 文徵明

149, Wang Shizhen 王世貞

150, 

Wang Xinyi 王心一

151 a částečně Kuang Zhong 況鐘  a Wei Xi 魏禧.152  Většina 

z prvních pěti jmenovaných zachytila ve svých zápiscích více než jednu zahradu – byli 

to častí účastníci společenských setkání v suzhouských zahradách.153  

Ostatní autoři zápisků, které jsem pro tuto práci pročetla, se ve svých textech 

věnují spíše konkrétním stavbám v zahradě, nebo chvále majitele zahrady, vykreslení 

jeho životního příběhu, vyzdvihují jeho vzdělanost, tvůrčí nadání či synovskou 

oddanost. Největší důraz je kladen právě na synovskou oddanost a úctu k tradici. 

V textech je patrná silná návaznost na lokální tradici a dějiny států Wu 吳 a Yue 越. 

V názvech zahrad i zahradních staveb také bývají narážky na slavné zahrady minulosti, 

ať už místní, nebo vzdálenější, nebo odkazy na slavné stavby, jež pronikly do básní 

velkých tangských básníků, např. Li Baie 李白, Du Fua 杜甫  či Wang Boa 王勃.  

 

                                                 
145 Žil v letech 1407-1472. Vzdělanec, politik, umělec, původem z řemeslnické rodiny z Wuxianu v 
prefektuře Suzhou. Již jako velmi mladý získal titul xiucai, později jinshi, byl členem akademie Hanlin. 
Působil jako kompilátor, astromon, geomant, kouzelník, vojenský stratég a vodní inženýr. V roce 1457 se 
po palácovém převratu stal na krátko ministrem války, poté strávil několik let ve vyhnanství v Yunnanu. 
146 Žil v letech 1435-1504.   
147 Žil v letech 1447-1516. Nejvyšší tajemník, básník, kaligraf. Pocházel z pekingské vojenské rodiny. 
Poprvé předstoupil před císaře již jako zázračné dítě ve věku 3 let. Vystudoval a dosáhl postu mlád, 
během 45 let služby, během níž se vystřídali tři císaři, zaujímal vysoké posty ve vládě. 
148 Žil v letech 1450-1524. Nejvyšší sekretář (1506-9), literát. Pocházel z rolnické rodiny, z vesnice 
později na jeho počest nazvané Wang xiang, jižně od Suzhou. Přes úřednické zkoušky a práci kompilátora 
u dvora se postupně vypracoval na politika tak významného, že si s Li Dongyangem jako jediný mohl 
dovolit kritizovat eunuchy.  
149 Žil 1470-1559. Učenec, malíř a kaligraf z Wuxianu u Suzhou. Před úřednickou dráhou dal přednost 
kariéře umělce na volné noze. Psal nápisy, básně, kopie kaligrafií a obrazů (zejména Zhao Mengfu), 
maloval krajiny, rostliny a kameny. 
150 Žil v letech 1526-1590.  
151 Žil 1572-1645.  
152 Žil 1624-1680. 
153 Shao, Li 2004, 14-16.  



 

 28 

4.3.1 Mingské yuan ji 園記 a některé filozofické a literární souvislosti 

 

U některých zahrad je zřejmý odkaz na velké osobnosti a jejich ideály již podle 

názvu zahrady. Těmi jsou např. zahrada „Příbytek návratu do polí a zahrad“  Gui tian 

yuan ju 歸田園居, zahrada „Loďka ve stružce“ Hezhou 壑舟, zahrada „Pracovna orby a 

studia“ 耕學齋 nebo „Zahrada zelené vody“ 绿水園. Pojmenování zahrady 歸田園居 je 

přímo název slavné Tao Yuanmingovy básně „Vracím se žít do polí a zahrad“. „Loďka 

ve stružce“ je narážkou na Mistra Zhuanga 莊子 a označuje neustálé proměny všech 

věcí. „Pracovna orby a studia“ je narážkou na Mencia 孟子 a vyjadřuje nezávislost a 

soběstačnost života v ústraní. Názvy různých staveb a zahrad s odkazem na Mencia 

byly celkem oblíbené a můžeme je nalézt i za dynastií Yuan a Qing. „Zelená voda“/ 

„křišťálově čistá voda“, tedy spojení lü shui 绿水, bylo do názvu zahrady vybráno z Du 

Fuova154 cyklu deseti básní „Doprovázím pana Zheng Guangwena na cestě po zahradě 

generála Hea“ 陪鄭廣文游何將軍山林十首, z verše v  první básni. Jedná se o druhý 

verš 名園依綠水, 野竹上青霄, „Slavná zahrada je poblíž zelené řeky, divoký bambus 

stoupá k modré obloze.“155   

Text 绿水園咏序 je předmluva k básním o této zahradě; také popisuje podobu 

zahrady a jak je příjemné tam trávit volné chvíle: „I když je [zahrada] nyní zničená a 

nevyužívaná, je rozlehlá a v skrytu, se skrytými sceneriemi, stále tam lze rybařit, toulat 

se, hvízdat156 a zpívat si; Wei Huang a já tam chodíme [často], známe ji nejlépe a toužili 

jsme celou ji vykreslit v básni.“ (進雖破廢，然寬閒幽勝，猶可以釣遊而 嘯歌，惟

寅以余往來其中最熟， 

求徧

157 咏之.)158 

Některé zápisky uvádějí i názvy zahradních prvků, v nichž je možné nalézt 

literární a filozofické souvislosti a z nichž je patrná nepřerušená tradice literátské 

kultury. Pro poznání této tradice je důležitý text Wan xiang lin ji 晚香林記. Zapsal ho 

Gu Tianxu 顧天敘 (1565-1645). Jak majitel zahrady (autor textu) píše, název 晚香林 

                                                 
154 Autor textu přímo říká: 以園中有池，且用杜子美詩語也. Shao, Li 2004, 51. 
155 Výbor z Du Fuova díle existuje v českém překladu Tu Fu: Kam spěchají ty květy. Přel. Vladislav, 
Ryšavá. Praha – Litomyšl: Paseka, 2003.  
156 Narážka na hlasité hvízdání, což byla oblíbená zábava extrovertních taoistů, resp. neotaoistů v období 
roztříštěnosti. Zároveň bylo projevem volnosti a nevázanosti.  
157 Varianta znaku bian4 遍.  
158 Shao, Li 2004, 51.  
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je narážka na báseň významného songského hodnostáře a politika Han Qiho 韓琦159. 

Obytný dům (nebo přímo ložnice qinshi 寢室) nesl název 第一玄, což je narážka na 

verš z pera tangského básníka, excentrického taoisty Chen Tuana 陳摶160, u nějž není 

známo, odkud pocházel ani přesná data narození a úmrtí. Tradiční data jeho života jsou 

872 – 989. Podle tradice se tedy dožil věku 116 let a začal být považován za 

nesmrtelného. Dnes je součástí taoistického panteonu nesmrtelných. Studovna nese 

název Bingzhu shi 炳燭室 , tedy studovna „Jasného světla svíčky“ a odkazuje na 

konfuciánský text Shuo yuan 說苑, část Jian ben 建本, větu „Být starý a mít zálibu ve 

studiu, to je jako světlo jasné svíčky.“ (老而好學，如炳燭之明)161. Studium – jasné 

světlo svíčky zde prodlužuje jasný den, v kontrastu k západu slunce (tedy smrti). Další 

stavbou v zahradě je „Vila vysoko letících divokých hus“ Xiang hong shu 翔鴻墅. 

Vysoko letící husy 翔鴻 symbolizují ctnostného úředníka nebo úředníka z císařského 

dvora.162 Posledním pojmenovaným prvkem zahrady, který tento text uvádí, je kolonáda 

„Stínu divoké husy“ Yan ying lang 雁影廊, narážka na verše „Divoké husy letí po širém 

nebi, [jejich] stíny plují po studené řece, husy nemyslí na stíny, které zanechávají, voda 

nemá myšlenky na stopy stínů.“ (雁過長空，影泛寒水。雁無遺蹤之意，水無留影之

心 .)163  Na konci textu Wan xiang lin ji autor ještě mluví o místním rodákovi Wu 

Kuanovi, který žil o sto třicet let dříve, a připomíná jeho Zápisky o cestě po Guangfu, 

You Guangfu ji 游光福記.   

Zahrada 晚 香 林  ilustruje, jak bývaly v pojmenování zahradních staveb 

zakódovány skryté významy a narážky, pro nevzdělané neviditelné, pro literátskou 

kulturu typické – odrážejí vzdělání a sečtělost majitele zahrady. Zároveň mohou sloužit 

jako inspirace pro další básnění během procházek zahradou – skládání básní byla snad 

nejoblíbenější zábava literátů a bylo nedílnou součástí společenského života v zahradě. 

Názvy staveb v zahradě zároveň ukazují na otevřenost majitele vůči všem tradičním 

myšlenkám, nezávisle na tom, zda jsou původem konfuciánské či taoistické.  

                                                 
159 Han Qi (1008-1075), významná osobnost dějin dynastie Severní Song 北宋 (960-1127), blízký 
spolubojovník Fan Zhongyana 范仲淹 (989－1052). V textu uveden jako Han Wei gong 韓魏公. Shao, 
Li 2004, 89.  
160 V textu označen jako Chen Xiyi  陳希夷. Shao, Li 2004, 88.  
161 Podle http://ctext.org/text.pl?node=21594&if=gb&show=meta.  
162 Podle http://www.zdic.net/c/4/d2/200747.htm.  
163 Shao, Li 2004, 89.  
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Dalším popisem zahrady, který je relativně štědrý na názvy staveb, je Wang 

Aoův „Záznam o vyhlídce tichého pozorování“ Jing guan lou ji 静觀樓記. Názvy zde 

zmíněných vyhlídek, „Pavilon prince Tenga“ Teng wang ge 滕王閣  a „Rozhledna 

Yueyang“ Yueyang lou 岳陽樓, odkazují na stejnojmenné slavné rozhledny dynastie 

Tang. Pavilon prince Tenga 滕王閣 (postaven r. 653) byl zvěčněn v několika literárních 

i výtvarných dílech, slavná je především „Báseň o pavilonu prince Tenga“ Teng wang 

ge shi 滕王閣詩 tangského básníka Wang Boa 王勃 (649–676), který pavilon zachytil 

také v próze s názvem „Předmluva k [básni o] pavilonu prince Tenga“ Teng wang ge xu 

滕王閣序.164 Rozhlednu Yueyang 岳陽樓 (podle tradice postavena už v době Tří říší 三

國

165 ) proslavily především Li Baiova báseň „S dvanáctým Xiaem stoupám na 

yueyangskou rozhlednu“  Yu Xia shi´er deng Yueyang lou 與夏十二登岳陽樓 a Fan 

Zhongyanovy 范仲淹 „Zápisky o rozhledně Yueyang“ Yueyang lou ji 岳陽樓記.166 

Nutno dodat, že obě rozhledny pravděpodobně existovaly i v době, kdy Wang Ao psal 

svůj záznam, a ve změněné podobě stojí dodnes. Wang Aova zahrada, v níž byly 

vyhlídky Teng wang ge a Yueyang lou se jmenovala Zhao yin yuan 招隱園 a byla 

přibližně pod kopcem Dongting shan 洞庭山, nad břehy jezera Taihu. Existuje rčení „V 

Dongtingu je pod nebem voda, v Yueyangu je (pod nebem) rozhledna.“ 洞庭天下水，

岳陽天下樓.167 Možná, že Wang Ao toto rčení znal a také mělo vliv na pojmenování 

jeho vyhlídky.    

V dalších textech, konkrétně se jedná o „Záznam o Pavilonu snění o tuši“ 夢墨

亭記 a „Záznam o obnově Pavilonu prodloužené zeleně“ 重建延綠亭記, nalezneme 

další narážky. V „Záznamu o Pavilonu snění o tuši“ najdeme narážku na Tao 

Yuanminga v názvu scenérie „Důlek broskvových květů“ Taohua wu 桃花塢 v zahradě 

„Pavilon snění o tuši“ 夢墨亭. V „Záznamu o obnově Pavilonu prodloužené zeleně“ je 

pak připomínka Du Fuovy básně „Píseň o tom, jak byla došková chýše zničena 

podzimním větrem“ 茅屋為秋風所破歌 v souvislosti s tím, že majiteli zahrady, panu 

Duovi 杜,168 silný déšť a vítr také zničily jeho pavilon („Pavilon prodloužené zeleně“ 

                                                 
164 Zhang 1997, 452.  
165 Období Tří říší 220-280. 
166 Zhang 1997, 242.  
167 Zhang 1997, 242.   
168 Jedná se o malíře Du Qionga杜瓊.  
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v jeho zahradě Východní pláň Dong yuan 東原 , na místě slavné songské zahrady 

„Záhon radosti“ Le pu 樂圃

169).  

Ze středního období Ming máme také velmi detailní popis slavné Zahrady 

skromného politika170 Zhuo zheng yuan 拙政園 od malíře a básníka Wen Zhengminga 

文徵明, a to ve formě zápisků biji 筆記 s názvem Wang shi Zhuo zheng yuan ji 王氏拙

政園記. Tento popis dokládá, že zahrada, na rozdíl od současné podoby, byla velkým, 

přirozeně působícím parkem, kde byly ve velké míře pěstovány i ekonomicky 

využitelné rostliny. Ovocné stromy, jiné ekonomicky významné stromy, zelenina a další 

zemědělské plodiny zabíraly významnou část pozemku. Majitelem zahrady byl bohatý 

učenec, bývalý úředník, Wang Xianchen  王獻臣171. Kromě tohoto Wen Zhengmingova 

popisu ve formě zápisků se zachovalo i jeho básnické a výtvarné provedení zahrady – 

soubory 31 básní a 31 obrazů, které zachycují 31 scenérií zahrady. Analýze textů a 

porovnání textů se souborem obrazů a vůbec celé zahradě se podrobně věnuje Craig 

Clunas v knize Fruitful Sites (1996).172 Už v názvu Zhuo zheng yuan je narážka na 

výrok z popisné „Básně o bezstarostném žití“ 閒居賦 od významného politika období 

Šesti dynastií, Pan Yueho 潘岳, který zklamán záležitostmi politiky odešel ze státní 

správy, aby vedl život v ústraní na své usedlosti, kde pěstoval zeleninu a ovoce.173   

Podrobně mohl popsat zahradu se všemi názvy a významy asi jen její majitel. 

Velmi detailní popisy zahrad nám poskytují pozdně mingské texty, a to Wang Xinyiho 

王心一 „Zápisky o Příbytku návratu do polí a zahrad“ 歸田園居記  a Wang 

Shizhenovy „Zápisky o zahradě Skrytá hora“ 弇山園記. Autoři textů byli zároveň 

majiteli těchto zahrad. Zahrada Gui tian yuan ju vznikla na pozemku, jež byl dříve 

součástí Zahrady skromného politika, jež však byla na přelomu 16. a 17. století 

opuštěná a zarostlá. Wang Xinyi nenavazuje na tradici této krásné zahrady (pouze 

zmiňuje zahradu jako sousední pozemek), avšak názvy scenérií v nové zahradě jsou 

bohaté na skryté významy. Wang Xinyi navíc uvádí, kdo vymyslel jméno jeho zahrady 

a jména některých scenérií – byli to jeho přátelé. Název 歸田園居 dal zahradě Wangův 

přítel Wen Zhanchi 文湛持 (1574–1636), bratr Wen Zhenhenga 文震亨, dnes známý 

                                                 
169 Zahradu Le pu 樂圃 založil Zhu Changwen 朱長文, zdvořilostním jménem 伯原 (1041-1100). 
170 Přeloženo podle Hrdličková, Hrdlička 1997, 14.  
171 Přesná životní data nejsou známa, roku 1493 získal titul jinshi 进士, nejpozději r. 1514 již vlastnil 
zahradu a z r. 1517 pochází zmínka přímo o zahradě Zhuo zheng yuan. Podle Clunas 1996, 24. 
172 Clunas 1996, 23-59, 148-150.   
173 Clunas 1996, 23.  
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spíše pod svým osobním jménem Wen Zhenmeng 文震孟 . Oba Wenové byli 

prapravnuci 174  Wen Zhengminga, 175  známého milovníka a malíře zahrad. Začátek 

krytého chodníku, kde začíná cestička a obojí tvoří pěknou scenérii, pojmenoval Gui 

Wenxiu 歸文休

176 jako Qiang dong yi jing 牆東一徑..177 Qiang dong yi jing 牆東一徑 

je narážka na přezdívku skrytého učence yinshi, bývalého úředníka a vysokého 

hodnostáře Wang Baa 王霸, který žil v době Východní Han. Jeho přezdívka byla „Pan 

Wang, který se straní světa na východ od zdi“ 避世牆東王君公. Název scenérie byl 

vybrán s ohledem na stejné příjmení obou skrytých učenců.178 Zde je patrné, že koncept 

odchodu do ústraní, který byl vždy vysoce morálně hodnocen, existoval a byl takto 

hodnocen již ve starověku. A navíc, ačkoliv tradice založená „poustevníky“ období 

roztříštěnosti se asi těšila větší oblibě, ani hanští „poustevníci“ nebyli zapomenuti.  

Ačkoliv zápisky Wang shi Zhuo zheng yuan ji („Zápisky o Zahradě skromného 

politika rodu Wangů“), „Zápisky o Příbytku návratu do polí a zahrad“ 歸田園居記, 

Wang Shizhenovy „Zápisky o zahradě Skrytá hora“ 弇山園記  a další jsou velmi 

podrobné a některé bohaté na výčet názvů s filozofickými i literárními souvislostmi, 

nijak výrazně nezachycují proměny fyzické podoby čínské zahrady za dynastie Ming. 

Z textů je však patrný jistý odklon od konfuciánství; v raném období je jedním z častých 

témat textu chvála synovské oddanosti, které v pozdním období ustupuje ve prospěch 

chvály podoby zahrady. Důraz je pak kladen na popis krásných scenérií, případně 

s vysvětlením jejich názvů. Tento posun nejlépe ilustrují dva texty; jeden je z dynastie 

Yuan a druhý ze středního období Ming. Jedná se o zápisky o jedné a téže zahradě, 

která sice byla přejmenována, ale stále patří rodině Xu 徐. 

 

 

 

 

 

                                                 
174 Věna Hrdličková (Hrdličková, Hrdlička 1997, 108) chybně uvádí, že Wen Zhenheng byl Wen 
Zhengmingovým vnukem.   
175 Goodrich, Fang (eds.) 1976, 1467.  
176 Gui Wenxiu byl vnuk Gui Youguanga 歸有光.  
177 Shao, Li 2004, 101.  
178 Shao, Li 2004, 104.  
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5 Rané období Ming (1368 – 1450)  
 

5.1 Názvy zahrad  

 

Zápisků o zahradách vzniklo za dynastie Ming velké množství. Z těch, se 

kterými jsem pracovala, jich však poměrně málo má ve svém názvu slovo „yuan“ 園 

(zahrada, záhon, sad; obecně „ohrazené místo, kde se pěstuje zelenina a ovoce“179). 

Například ze 34 mingských textů180  popisujících významné suzhouské zahrady jich 

pouze 7 má v názvu slovo yuan 園, z toho pouze jedna z těchto zahrad existovala ve 2. 

polovině 14. století („Zahrada zelené jezírko“ Lü shui yuan 綠水園, ale ta byla zničena 

již v letech 1367-1368, nebo později opuštěna, protože za Ming je již opuštěná a 

zarostlá)181. Ačkoliv bychom očekávali, že hlavním cílem zápisků byl popis zahrady, 

názvům zápisků dominují stavby: studovna zhai 齋, altán ting 亭, dvorec ting 庭, 

vyhlídka lou 樓, domek pro hosty guan 館, síň tang 堂, pavilon/ kolonáda  xuan 軒 a 

další. Je to dáno tím, že většina zahrad za Mingů, a dokonce i většina těch suzhouských, 

ve svém názvu neměla slovo „zahrada“ yuan 園. Místo toho nesly zahrady jména jako 

Yong chun zhai 咏春齋, Geng xue zhai 耕學齋, Pijiang guan 辟疆館, Leng an 冷庵, 

Xue wu 雪屋, Zhi ting 芝庭, 梅花墅  či Jing guan lou 静觀樓.182 Obzvláště v raném 

období Ming je zahrad yuan markantně málo. Jak si všiml Gu Kai (2010), v této době se 

psaly zápisky o studovnách 齋記, o altánech 亭記, síních 堂記 a pavilonech 軒記.183 

Kromě Lü shui yuan 綠水園  jsem v pramenech, se kterými jsem měla možnost 

pracovat, jinou raně mingskou, suzhouskou zahradu „yuan“ nenašla. Pro to je možné 

nalézt několik důvodů.  

Názvy zahrad, které již existovaly nebo vznikly v letech 1368 až 1398, jsou 

ovlivněny Hongwuovou politikou a jeho nařízeními z let 1375 a 1394. Kromě toho, že 

bylo mnoho zahrad zničeno při bojích na přelomu dynastií Yuan a Ming, další zahrady 

zanikly po násilném odsunu bohatých suzhouských rodů a vyvraždění čtyř největších 

rodů. Některé zahrady zanikly po smrti majitele, který umřel přirozenou smrtí, což je 

                                                 
179 Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 167.   
180 Které jsou sebrány v Suzhou lidai ming yuan ji, Suzhou yuanlin chongxiu ji, Shao, Li 2004.  
181 Shao, Li 2004, 51. 
182 Shao, Li 2004, 13-22.  
183 Gu 2010, 22.  
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případ zmíněné Gu Yingovy 顧瑛 zahrady Yushan jia chu 玉山佳處.184 Zároveň za 

dané ekonomické situace, kdy se Suzhou po válce nejdříve muselo stabilizovat a 

zároveň bylo zatíženo obrovskými daněmi185, vzniklo jen minimum nových zahrad. 

Kromě klášterní zahrady Shi zi lin 狮子林 zůstala zachována např. zahrada Yong chun 

zhai 咏春齋, kterou za dynastie Yuan založil Yu Yan 俞琰 (1258-1314) a kterou 

následně popsal jeho vnuk Yu Zhenmu 俞貞木 (1331-1403).186 Zcela nově vznikly 

v Suzhou a okolí tyto zahrady: zahrada rodiny Xia 夏, kterou založil malíř Xia Chang 

夏昶 (1388-1470), zahrada Malý Dongting Xiao Dongting 小洞庭, jež patřila zástupci 

censora Liu Jueovi (1410-1472), zahrada „Poustevna myšlenek“ Si an 思庵, zahrada 

„Východní panství“ Dong zhuang 東莊

187 a zahrada rodiny He 何, zvaná jednoduše He 

shi yuanlin 何氏園林, která vynikala scenérií se dvěma umělými horami jiashan 假山 a 

byla ve své době v oblasti Jiangnan považována za jednu z nejkrásnějších.188   

Císař Hongwu rozhodně nebyl zastáncem zahradního umění, považoval jej za 

nemístný luxus a hloubení jezírek podle něj narušovalo životní sílu qi 气 země.189 Svým 

ediktem z roku 1375 zakázal zakládání nových zahrad v Nankingu:  

„終洪武之世，南京未有苑囿興作.“ „Po celou dobu éry Hongwu nesmějí být 

v Jižním hlavním městě zakládány [soukromé] parky a obory.“ Ediktem z roku 1394 

chtěl zabránit dalšímu zabírání půdy, která měla být zemědělsky využívána: 

 „不許於宅前後左右多占地，构亭館，開池塘，以資游眺..“ „Na žádné ze 

čtyř stran okolo rezidencí nesmí být za účelem procházek a zábavy zabírána další půda, 

je zakázáno stavět altány, domy pro hosty a hloubit rybníky a jezírka.“190 Tato nařízení 

měla dopad i na názvy zahrad, a to ve dvou protichůdných liniích. Vlastnit nebo 

postavit novou studovnu zhai 齋, altán ting 亭, dvorec ting 庭, vyhlídku lou 樓 či 

pavilon  xuan 軒 bylo povoleno. To všechno byly stavby, které nezabíraly příliš mnoho 

půdy, která v očích Hongwua byla vždy ornou půdou. Myslím si, že aby zbytečně 

neprovokovali císaře, který byl odpůrcem pohodlného života, někteří literáti možná 

vybírali právě takové názvy, ve kterých slovo zahrada „yuan“ 園  vůbec nebylo. 

                                                 
184 Gu 2010, 17. 
185 Goodrich, Fang (eds.) 1976, 752-753. 
186 Shao, Li 2004, 34. 
187 Clunas 1996, 19. 
188 Gu 2010, 27. 
189 Clunas 1996, 67.  
190 Gu 2010, 18. 
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Zároveň, život v ústraní byl také projevem nesouhlasu s dobovými politickými poměry 

a v době despotické vlády éry Hongwu bylo lepší na sebe neupozorňovat.  

Na druhou stranu musíme vzít v úvahu názor významného konfuciánského 

učence Fang Xiaorua 方孝孺 (1357-1402), který ve svých zápiscích Ju qu xuan ji  菊趣

軒記 říká, že „Když pozoruji umělou krásu [dnešních] zahrad, v ní už není nic z pohody 

skrytého obydlí,“ 191  čínsky 睹園林之靚麗，無复隱居之適 . 192  Protože šetrnost a 

hospodárnost byly v době Hongwua ve společnosti běžně uznávanými a vysoce 

ceněnými hodnotami, je nepochybné, že Fang Xiaoruův názor měl své příznivce. A ti, 

aby dali najevo, že sdílejí tyto konfuciánské hodnoty, a že skryté místo pro život 

v ústraní je jim bližší než zahrada yuanlin 園林, vybírali pro své zahrady takové názvy, 

které nebudou obsahovat slovo yuan 園  či yuanlin 園林. To platí především pro pozdní 

období Hongwuovy vlády.193           

Některé texty sebrané v knize Suzhou lidai mingyuan ji, Suzhou yuanlin 

chongxiu ji jsou spíše „zápisky z pavilonů a studoven“, jako například yuanské texty 

„Zápisky z Pavilonu orby a rybaření“ Geng yu xuan ji  耕渔軒記   a „Zápisky o 

Studovně četby Knihy proměn“ Du yi lou ji  讀易樓記. Myslím, že hlavním důvodem, 

proč byly do názvů zahrad vybírány stavby, je to, že tyto stavby a jejich názvy byly 

symbolem vzdělanosti a sečtělosti jejich majitele. Příslušníci vzdělanecké vrstvy se ve 

svých studovnách věnovali studiu klasických kanonických textů, četbě, psaní básní, 

zápisků biji aj. a v neposlední řadě měli v těchto budovách všechny texty uloženy. 

Například Studovnu četby Knihy proměn nechal pro Yu Yuwua 俞玉吾, pro uložení 

jeho vzácných spisů, postavit jeho syn Yu Zhongwen 俞仲溫.194  

Stavby jako Pavilon orby a rybaření 耕 渔 軒  byly symbolem pravého 

konfuciána, což dokládá následující ukázka z textu Geng yu xuan ji, který napsal 

yuanský učenec Gao Xunzhi 高巽志. Text se týká zahrady rodu Xu 徐 na předměstí 

Suzhou, v místě Guangfu 光福, ale neříká nic bližšího o podobě Xu Liangfuovy 徐良夫 

zahrady, zato však chválí jeho soběstačnost. Xu Liangfu, vlastním jménem Xu Dazuo

                                                 
191 Shi 適 zde i na jiných místech své práce překládám podle významu slova shiyi 適意 – příjemný, 
pohodlný, přinášející radost, a podle Gu Kaiovy definice, Gu 2010, 93. 
192 Gu 2010, 26. 
193 Gu 2010, 26-27. 
194 Shao, Li 2004, 52.  
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徐達佐 (? – 1395), je zmíněn i v dalším překladu, z doby střední Ming. Toto je  z velké 

části parafráze Mencia 孟子 (část 公孫丑, výrok 8)195. Ukázka je pouze část textu. 

 „Ve starých dobách měl lid stálé vlastnictví a všichni se živili jen vlastní prací. 

A tak rolníci obdělávali pole a usilovně se starali o úrodu, obchodníci směňovali zboží a 

pilně je převáželi, řemeslníci brousili nástroje a nabízeli své služby, a i když byli 

upracovaní, nebyli z toho rozmrzelí, a i když měli nadbytky, neustávali v tom. Kdyby 

byli rozmrzelí a ustávali, jakpak by se mohli postarat byť je sami o sebe? U učenců je to 

však jinak, jejich učenost je dotažena do konce u nich samých a jejich jednání nachází 

důvěru u ostatních, ve velkolepějších případech spravují podnebesí, ve skromnějších 

případech jsou podnebesím zaměstnáváni. Není nic, co by pro ně bylo nemožné, a 

pokud získají patřičné postavení, pohyby nebes, země, slunce a hvězd má skrze ně stálý 

řád, klenutí hor a proudy řek díky nim netrpí nedostatečností, plození a růst barbarů, 

lidu a různých stvoření skrze ně získává svůj náležitý pořádek. Lze věru říci, že dávají 

vzkvétat všem oblastem vrchovatou měrou! Proto ani plat o deseti tisících zhongů pro 

ně není dost dobrý, ani léno o ploše sto krát sto li pro ně nedokáže být dostatečným 

projevem váženosti, a rolníci, řemeslníci a obchodníci nejsou hodní s nimi být v jedné 

řadě. Přesto však nežijí-li v době, která by umožnila jejich působení, zajisté nemohou 

v praxi uvést své zásady, a pokud nenatrefí na panovníka, jenž hodlá podniknout velké 

věci, nejsou s to dosáhnout výsledků. Proto byli mezi kabrňáky a velkými formáty 

takoví, kteří se skryli mezi rolníky či se vydali mezi řemeslníky a obchodníky a radši 

„schovali své náčiní“ a čekali klidně až do smrti, aniž by litovali. Aj, cožpak to nebyli 

muži, kteří narazili neměli štěstí na správného panovníka/ dobu? 

Rodina pana Xu Liangfu z Wu bydlela po generace na břehu mokřadů Lize. Xu 

měl vášeň pro učení. Nebylo nic, co by nepřečetl, a dokonale znal úspěchy a prohry 

dávnověku, jeho špinavosti a projevy vznešenosti, kdo z lidí měl pravdu a kdo ne a kdo 

uspěl a kdo selhal. Ať se ho člověk ptal, jak chtěl, nikdy nebyl v koncích. Byl člověk 

povahou mírný a bezproblémový, ctil moudré a nalézal oblibu v obřadech. Nedělal jako 

divý, aby si získal věhlas, nedělal cukrbliky ve snaze o získání prospěchu. Měl jsem 

příležitost se s ním spřátelit. Jednoho dne ke mně přišel a povídá: „Já ‚lempl‘ žiju 

v horách a mokřadech, vlastnoručně orám, abych si opatřil košík jídla, na nikoho jiného 

při obživě nespoléhám. Naštěstí je doba klidná a krajina netrpí žíry škodlivého hmyzu 

ani se neslýchají poplašné rány vojenských bubnů, úřady neverbují na vojnu ...“ 

                                                 
195 Podle http://ctext.org/mengzi/gong-sun-chou-i.  
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古者，民有恒產，咸食其力。而已故農者服田而勤穡，商者交易而懋遷，

工者利器而效役，雖勞而勿怨也，雖羨而弗輟也。果怨而輟，何以獨善其身哉？

惟士則不然，學成於己，行孚于人，其大而用天下，小而為天下用，無不可者，

苟得其位。則天地日星之運行，以之而有常，華嶽江海之流峙，以之而不匱；夷

狄民物之生遂，以之而得宜，其發於事業，可謂盛矣！故萬鍾之禄，不足為其富

；百里之封，不足為其貴；而農工商之民，不足以班之也。雖然，弗際可為之時

，固不能行其道，弗得大有為之，君亦不能成其功。是以豪傑奇偉之士，有潛身

於農者，寄跡於工商者，寧藏器而有待沒世而不悔也。噫！豈非士之不遇者！吳

人徐君良夫，世家笠澤之陂，慕學無所不讀，凡往古之成敗汙隆，人物之是非得

失，莫不周知。而愈叩而不窮，其為人平易以坦夷，尊賢而好禮，弗矯激以干名

，弗苟媮以趨利，予得而友之。一日造予曰：不肖生居山澤，躬耕以具簞食，無

所仰給於人。遭時又寧，野無螟螣之菑，鄉無枹鼓之警，官無發召之役，穫于田

而觀黍稷之斂穧，緡於水而遂鱣鮪之涪湛，而又暇日挾册以學，思古人之微，以

適於道。吾於是充然而有餘，囂然而自得，怡然以盡，夫修年而無所覬覦矣！因

名居室，曰耕漁。所以寓吾志也，敢求文以為記。予聞而歎曰：士之抱璞藴賢，

固不欲自售于世，亦不可遺世而弗顧也。苟振耀一時，而事業不足以堪之，又不

若獨善而食其力也。以君之才，而所志如此，抑豈有待而然歟！葢士必有待，然

後能有所立，何獨徐君也哉！是為記。至正二十一年夏五月。

196 

 

 

Ačkoliv stavby nehrály v raném období Ming v kompozici a estetice zahrad tak 

významnou roli jako v pozdějších obdobích a bylo jich v zahradě poměrně málo, svou 

funkcí byly mnohem důležitější než zahrada samotná. Proto byly zahrady nazývány 

podle staveb. To platí přibližně do konce 15. století. 

 

 

 

 

                                                 
196 Shao, Li 2004, 53. 
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5.2 Stavby v názvech zahrad za dynastií Yuan a Ming  

 

 Obecně lze říci, že stavby byly v raném období Ming ústředním tématem popisu 

zahrad. Názvy zahrad i zápisky ji z druhé poloviny 14. století v tomto ještě navazují na 

tradici dynastie Yuan, proto je třeba se na ni blíže podívat. Yuanských textů, se kterými 

jsem měla možnost pracovat, je celkem osm: 1) „Zápisky o Rumělkovém kopečku“ 

Xiao dan qiu ji 小丹邱記 , 2) „Nápisy vyryté na Síni radosti z dlouhého věku 

s předmluvou“ Shou le tang ming bing xu 寿樂堂銘并序, 3) „Zápisky o Studovně četby 

Knihy proměn“, 4) „Zápisky z Pavilonu orby a rybaření“, 5) „Komentář k obrazu 

Pavilon orby a rybaření“ Geng yu xuan tu bing ti  耕漁軒圖並題, 6) „Zápisky o 

klášteru „Pravé víry v probuzení bódhi“ ve Lvím háji“ Shizi lin puti zhengzong si ji 狮

子林菩提正宗寺記, 7) „Zápisky o Lvím háji“ Shizi lin ji 狮子林記 a 8) text popisující 

zahradu „Studovna zachování a obnovy“ Cun fu zhai 存复齋.197 Například „Zápisky o 

klášteru „Pravé víry v probuzení bódhi“ ve Lvím háji“  říkají o zahradě Shizi lin 狮子林 

něco málo o tom, jak vypadala, jaké rostliny tam rostly a uvádí názvy jednotlivých míst, 

z nichž je patrná jejich historie: „...byl háj zvaný Lví a [v něm] klášter jménem Pravá 

víra, který pro svého učitele, čchanového mistra Wei Zeho 維則, zdvořilostním jménem 

Tianru 天如,198 vybudoval jeho žák. V tom háji bylo deset tisíc bambusů, pod bambusy 

mnoho prapodivných kamenů, některé svým tvarem připomínaly zvíře suanni,199 proto 

byl pojmenován Lví háj.“ A dále: „Bambusy a skály zabíraly většinu půdy, proto tam 

nebylo mnoho staveb, ale přesto... (následuje výčet všech staveb).... Na dvoře dříve 

býval cypřiš zvaný ´Vzlétající vodní drak´, dnes se [to tam] nazývá ´Kolonáda u 

cypřiše´. Je zde slivoň zvaná ´Ležící drak´ a nyní je zde ´Pavilon Tázání se slivoně´.“200 

Všechny výše zmíněné yuanské texty, s výjimkou „Komentáře k obrazu Pavilon 

orby a rybaření“, „Zápisků o klášteru Pravé víry v probuzení bódhi ve Lvím háji“ a 

„Zápisků o Lvím háji“, však o podobě zahrad neříkají téměř nic. Vzhledem k tomu, že 

Lví háj byla klášterní zahrada, a proto není předmětem zkoumání této práce, najdeme 

stručný popis soukromé zahrady jen v Ni Zanově 倪瓚 „Komentáři k obrazu Pavilon 

orby a rybaření“. Ostatní texty vysvětlují jen to, proč daná zahrada dostala svůj název, 

                                                 
197 Všechny texty v  Shao, Li 2004.  
198 Tian ru –  doslova „Ten, který se vyrovná nebesům.“  
199 Mytologické zvíře, které vypadá jako lev, čínsky suānní 狻猊.  
200 Shao Zhong, Li Jin 2004, 263.   
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informují o tom, kdo byli majitelé, jakého byli původu a postavení, jak byla zahrada 

děděna z generace na generaci a jaké radosti svému majiteli poskytovala. Texty 

vychvalují vzdělanost majitele a znalost konfuciánských spisů; dozvíme se, k jakému 

konkrétnímu účelu sloužila daná studovna – studium konkrétním spisů, a v neposlední 

řadě texty vyzdvihují sečtělost a další dobré vlastnosti a zásluhy majitelů. Na propojení 

filozofických spisů či poezie s danou zahradou a stavbami v ní je kladem obzvláštní 

důraz: např. Kniha proměn Yijing 易經  byla studována ve Studovně četby Knihy 

proměn Du yi lou, v názvu Pavilonu orby a rybaření Geng yu xuan je narážka na 

Mencia201
 atd.  

Zdá se, že v této době literáti neměli důvod vyzdvihovat skutečnost, že vlastní 

nějaký záhon pu 圃 či sad (pu 圃 nebo yuan 園), proto, že u poustevníků a skrytých 

vzdělanců yinshi 隱士 byla hospodárnost a pěstování pro vlastní spotřebu považovány 

za úplně samozřejmé a stačila narážka např. na Mencia či Tao Qiana. A možná také 

proto, že pole a záhony neměly žádnou estetickou hodnotu, nebyly užitkové rostliny 

hodny zaznamenání. Zeleninové záhony by možná kazily celkový dojem. Jak si všiml 

Chen Congzhou,202 už tangský básník Li Shangyin 李商隱 ve svém díle „Rozmanité 

zápisky z hory Yi“ Yishan za zuan 義山雜纂, v části „To, co zabíjí scenérii“ 殺风景 

kritizuje mj. takové nešvary, jako pěstování zeleniny v ovocném sadu či chov drůbeže 

pod mřížovím (pergolou) pro kvetoucí rostliny:  

Co zabíjí scenérii: 

石筍系馬。月下把火。Uvázat koně ke stalagmitu, rozsvěcet louče za měsíční 
noci. 

步行將軍。背山起髙樓。Generál, který chodí pěšky, vysoká věž postavená na 
zadní straně hory. 

果園種菜。花架下養雞鴨。Pěstovat zeleninu v ovocném sadu, chovat drůbež 
pod mřížovím pro květiny.203 

V sedmi výše zmíněných textech z doby Yuan a v raně mingských textech Yong 

chun zhai ji 咏春齋記

204 a Lü shui yuan za yong xu 綠水園雜咏序

205 jsem našla jen dvě 

                                                 
201 Text Geng yu xuan ji je z velké části parafráze Mencia, části Gong sun chou, shang  公孫丑上.   
202 Chen 1984, 24. 
203 Podle http://zh.wikisource.org/zh-hant/%E7%BE%A9%E5%B1%B1%E9%9B%9C%E7%BA%82  
204 Text napsal Yu Zhenmu 俞貞木 (1331-1403). Viz Shao, Li 2004, 34-35.   
205 Text napsal Gao Qi 高啟 (1336-1374). Shao, Li 2004, 51.  
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zmínky o produkčních plochách, které by nebyly pouze literární narážkou, konkrétně 

„sady (a záhony)“ yuan pu 園圃

206 v zahradě Rumělkový kopeček 小丹邱207 a „les, 

chata, pole a sad“ lin lu tian pu 林廬田圃 v textu Geng yu xuan tu bing ti 耕漁軒圖並

題, a dále jednu zmínku o dědění majetku shi ye 世業.208  

A dále, s tím, že ústředním objektem pro pojmenování zahrady a pro zápisky o 

zahradách byla stavba, nikoliv zahrada jako taková, pravděpodobně souvisí i to, že 

v raném období Ming, tedy přibližně do konce 14. století, bylo zahradní umění v určité 

stagnaci. Za vrcholy zahradního umění jsou obvykle považována období Tang-Song a 

Ming-Qing, přičemž dynastie Yuan bývá opomíjena.209 Někteří autoři hovoří o stagnaci 

či dokonce úpadku zahradní kultury právě během dynastie Yuan. Podle mého názoru 

dochází k jisté stagnaci, až úpadku právě za raných Mingů, z mnoha důvodů (především 

je to politika císaře Hongwua), o nichž píše Gu Kai.210   

 

5.3 Zahrady v raném období Ming: život v ústraní i velké bankety   

 

Většina zahrad v Suzhou byla během války doprovázející změnu dynastie 

poničena či úplně zničena – město zažilo desetiměsíční obléhání a nakonec bylo v říjnu 

r. 1367 vypleněno.211 Válečného řádění byla ušetřena pouze klášterní zahrada Lví háj 

Shi zi lin 狮子林  patřící k buddhistickému klášteru. Kromě toho byla velká část 

suzhouské elity donucena k vystěhování a přesídlena do jiných částí říše a na její místo 

byla dosazena nová elita loajální zakladateli nové dynastie. První mingský císař 

Hongwu, jak již bylo řečeno, zavedl nekompromisně úspornou politiku a v rámci svých 

úsporných opatření vydal také zákaz rozšiřování zahrad a hloubení rybníků.212 A pro 

své hlavní město, Nanking, vydal již zmíněný edikt, kterým zakazoval úředníkům a 

vojenským hodnostářům vlastnit větší pozemky.213 

Hongwu zemřel roku 1398. Po jeho smrti začaly být zahrady obnovovány a v už 

první třetině 15. století začaly být zakládány zahrady nové. Jednou z nich bylo 
                                                 
206 Spojení園圃 může být přeloženo jako jedno slovo, „sad“ či „sady“, nebo jako dvě slova: sad a záhon/ 
sady a záhony. 
207 Shao, Li 2004, 49. 
208 Shao, Li 2004, 51.  
209 Lin, Zuo 2012, 55. 
210 Gu 2010, 16-18.  
211 Clunas 1996, 16. 
212 Gu 2010, 18.  
213 Clunas 1996, 67.  
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„Východní panství“, Dong zhuang 東莊. Jak si všiml Clunas (1996), pokud chceme 

přesně zjistit, kdy vznikly které zahrady, ani místní kroniky difang zhi 地方志, jež 

bychom považovali za důvěryhodný pramen, nebývají objektivní. Některé zahrady se 

do konkrétních vydání vůbec nedostaly. Jednou z nejvýznamnějších suzhouských 

kronik je Gusu zhi 姑蘇志 vydaná r. 1506, jejímž kompilátorem není nikdo jiný než 

majitel Východního panství, Wu Kuan214. Podle této kroniky byly v Suzhou v letech 

1368 až 1506, tedy během 138 let, založeny pouze čtyři nové zahrady. Ostatní nově 

založené zahrady nestály za zmínku. 215  A ve výčtu všech tehdejších suzhouských 

zahrad také chybí některé, o nichž z jiných pramenů víme, že existovaly.216  

V Suzhou byly zahrady různě veliké, přibližně od pěti mu 畝 do sedmdesáti 

mu,217 zahrady na předměstí byly větší. Hlavním prvkem zahrad byly různé stavby: 

altány, pavilony, studovny, vyhlídky apod., v této době už jich bylo více než 

v yuanských zahradách. Opět nabývají na důležitosti kryté chodníky, které v některých 

suzhouských zahradách za Yuan úplně chybí.218 Nepostradatelnou součástí byly vodní 

plochy, regulované potůčky, umělá skaliska a samozřejmě rostliny. Vodní plochy 

zabíraly obvykle velkou část zahrady, např. v zahradě Neúspěšného politika Zhuo zheng 

yuan 拙政園  to byla třetina celé plochy.219   

 

5.3.1 Ekonomické využití rostlin pěstovaných v zahradách  

 

V této době se kromě rostlin s bohatou symbolikou220, ceněných též pro svůj 

půvab a eleganci (bambus zhu 竹, slivoně mei 梅, broskvoně tao 桃, borovice song 松, 

pivoňky mudan 牡丹 a shao 芍 , lotosy lianhua 蓮花 ...) pěstovalo mnoho druhů 

užitkových rostlin. Nebyly to pouze ovocné stromy, zelenina a obilniny, ale i mnoho 

tzv. okrasných stromů mělo ekonomické využití. Významný podíl těchto stromů tvořily 

čínské slivoně (čínsky meihua 梅花, lat. Prunus mume, česky slivoň japonská), jejichž 

                                                 
214 Žil v letech 1435-1504. Úředník, básník a kaligraf. Pocházel z rodiny bohatých obchodníků s textilem 
z Changzhou. Poté, co dosáhl titulu jinshi  jako zhuangyuan  狀元, sloužil po třicet let převážně jako 
kompilátor u císařského dvora. Vykonával též funkce tajemníků a ke konci života byl ministrem rituálů.  
215 Clunas 1996, 19. 
216 Clunas 1996, 18.  
217 Jedno mu je přibližně jedna šestnáctina hektaru.  
218 Li, Zuo 2012, 56. 
219 Clunas 1996, 39.  
220 Symbolika rostlin v čínské tradici podrobně viz Hrdličková, Trnka 2010.   
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správný český název je spíše meruňka japonská, protože z hlediska příbuznosti má blíže 

k meruňce (Prunus armeniaca) než ke švestce (Prunus domestica), kterou si většina 

českých čtenářů se slivoní spojuje. K problematice překladu čínského mei 梅 či meihua 

se vyjadřuje už Věna Hrdličková: „Mei je všeobecný termín pro různé stromy 

původního rodu Prunus, používá se i ve vztahu ke květům a plodům. V češtině slivoň či 

meruňka. Číňané mají ještě termín li 李  pro Prunus domestica – švestka domácí. 

V překladu do evropských jazyků bývá rozdíl mezi švestkou, slivoní a meruňkou 

opomíjen.“221  Tyto slivoně byly pěstovány nejen pro své krásné květy, jež se staly 

nedílnou součástí čínské malby, součástí řemeslných výrobků – dekorativním prvkem 

na luxusních výrobcích všeho druhu a byly také rostlinou s bohatou symbolikou 

v čínské poezii.222 Slivoně byly už od starověku pěstovány jako ovocné stromy, jejichž 

plody se daly upravit na mnoho různých způsobů a byly důležitou součástí i mingské 

stravy. Kromě toho se již od dynastie Song se zmíněnými květy a celými kvetoucími 

větvičkami obchodovalo, brzy na jaře je úspěšně prodávali podobní obchodníci.223       

Mezi ekonomicky využívané stromy, z jejichž produkce plynul nemalý zisk, 

patřily především morušovníky sang 桑, pomerančovníky ju 橘 a jiné citrusy ganju 柑

橘 (hlavně mandarinky), jilmy yu 榆, vrby liu 柳, borovice song 松 a jerlín japonský 

huaishu 槐樹  (Sophora japonica, též Styphnolobium japonicum). Jilmy a vrby se 

pěstovaly kvůli dřevu, které bylo využíváno ve stavebnictví. Především pěstování jilmů 

bylo vysoce rentabilní, protože jilmy jsou relativně rychle rostoucí a zároveň poskytují 

kvalitní dřevo, které je možné vytěžit už po 10 letech. Díky těmto vlastnostem jilmů se 

ujalo rčení, že pokud po narození dítěte zasadíme dvacet jilmů, zisk z jejich dřeva 

pokryje náklady na jeho svatbu.224 S vrbami to bylo obdobné, i vrby jsou rychle rostoucí 

a jejich dřevo bylo také využíváno ve stavebnictví; dobový pramen z konce Mingů 

Nong zheng quan shu 农政全書 – Kompletní kniha zemědělských strategií (vznikala 

v první polovině 17.stol.) uvádí, že rentabilita pěstování vrb byla srovnatelná 

s pěstováním jilmů. Dřevo borovic se nepoužívalo ve stavebnictví, na to není dost 

kvalitní, ale zato bylo důležité pro výrobu tuše: popel a saze z pálení borového dřeva 

byly jednou z hlavních složek pro výrobu.225  

                                                 
221 Hrdličková, Trnka 2010, 49.  
222 Hrdličková, Trnka 2010, 49-52. 
223 Clunas 1996, 41.  
224 Clunas 1996, 44.  
225 Clunas 1996, 44. 
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Existovaly i zahrady, kde produkce plodin byla jejich hlavní funkcí. Mohla to 

být produkce za účelem prodeje nebo pro vlastní spotřebu. O Východním panství Dong 

zhuang 東莊 z dobových zápisků víme, že jeho nejdůležitější funkcí byla produkce 

plodin a samo-zásobování, resp. zásobování majitele zahrady a celé jeho rodiny. 

Zápisky o Východním panství Dong zhuang ji 東莊記, které napsal významný mingský 

literát a úředník Li Dongyang 李東陽, dávají velmi přesnou představu nejen o poloze a 

rozloze zahrady, ale také o pěstovaných plodinách: „Když [do zahrady] vstoupíte přes 

Lavicový most, narazíte na rýžové políčko. Když zahnete a půjdete na jih, tam se 

nachází ovocný sad, když půjdete ještě více na jih a pak na západ, tam jsou zeleninové 

záhony; na východ je Výběžek klepání oděvů a opět na jih je Jeskyně jeřábů. Pokud 

vstupujeme od břehu, kde kotví pramičky, najdeme pšeničný vršek. Pokud vstoupíte 

přes bambusové pole (bambusový háj), je tam Most ohnuté kasie.“226 Craig Clunas 

možná vycházel z jiné verze textu; v jeho překladu je sice zmínka i o moruších, ale 

naopak chybí bambusový háj a Jeskyně jeřábů: „Když vstoupíte přes Lavicový most, 

narazíte na rýžové políčko. Když se otočíte a půjdete na jih, tam se nachází morušový 

sad, když půjdete znovu na západ, tam je ovocný sad, na jihu je zeleninový záhon, na 

východ je Terasa klepání šatů a na jihozápadě je Most ohnuté kasie. Když vstupujete od 

břehu, kde kotví pramice, je tam pšeničný vršek.“227      

Kromě výše zmíněných rostlin se pěstovala zelenina, rýže, proso gu 穀, pšenice 

mai 麥, pomelo you 柚, meruňky xing 杏, třešně hantao 含桃 nebo ying 櫻, hrušně li 梨

, hrušeň břízolistá tang 棠 / tangli 棠梨,228 jabloně haitang 海棠 (jedná se o několik 

druhů z rodů Malus a Chaenomeles )229, mišpule japonská pipa 枇杷, drobnoplodá 

jabloň laiqin 來禽  nebo linqin 林檎 (Malus asiatica Nakai),230 čínské datle zao 棗231, 

čajovník cha 茶 a další plodiny. A také léčivé rostliny. Některé ovoce, které bylo až do 

dynastie Ming běžnou součástí studené i teplé kuchyně (především konzumace jablíček 

laiqin a sliv mei), bylo postupně vytlačeno plodinami dovezenými z Ameriky. Ty začaly 

                                                 
226 Shao, Li 2004, 107.  
227 Clunas 1996, 17. 
228 Hrušeň břízolistá, latinsky Pyrus betulifolia. 
229 Haitang 海棠 je obecný název pro konkrétní druhy z rodů Chaenomeles a Malus. Jsou to kdoulovec 
lahvicovitý Chaenomeles lagenaria, jabloň japonská Malus micromalus, jabloň Halleova Malus halliana, 
kdoulovec čínský Chaenomeles cathayensis a další (jabloň vznešená Malus spectabilis). České názvy 
rostlin podle katalogu Unie botanických zahrad ČR, http://bzgw.botanicka.cz/a50m.htm.  
230 Jabloň laiqin a linqin jsou pravděpodobně jeden druh (Malus asiatica), jablíčka jsou dnes běžně 
označována jako shaguo 沙果. 
231 Česky cicimek datlový, také se používají názvy cicimek pravý či jujuba čínská, lat. Ziziphus jujuba.  
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být do Číny introdukovány spolu s podzemnicí olejnou huasheng 花生 již někdy před 

rokem 1538. 232  Takto byly z čínského jídelníčku úplně vytlačeny např. slívy mei, 

z nichž se sice dodnes vyrábí „švestkové“ víno meijiu 梅酒, ale jinak jsou považovány 

za „sotva poživatelné.“233 Avšak tyto slivoně a plané jabloně (laiqin/ linqin) byly i 

nadále vysoce ceněny pro svou estetickou hodnotu a nadále se pěstovaly jako okrasné.  

Kromě pěstování rostlin byla v zahradách chována zvířata. Ekonomicky 

významný byl chov ryb v rybnících (které v zahradě samozřejmě měly i estetickou 

hodnotu), jiné druhy se chovaly spíše jen pro potěšení majitele (jeřábi234, psi235) a 

zvířata se někdy, stejně jako rostliny, dávala darem. Chov ryb byl vysoce rentabilní. 

Kromě ryb byly chovány i želvy (např. v zahradě Xi cheng xiao yin 西塍小隱

236)237. 

Rybníky plnily  několik funkcí, byl to rezervoár vody, místo chovu ryb určených 

k prodeji i ryb pro vlastní potřebu, tedy i rezervoár potravy na horší časy.238 

 

5.3.2 Spojení zemědělské, estetické i společenské funkce zahrady 

 

V raném období Ming nalézáme jak zahrady, jejichž hlavním účelem je 

zemědělská produkce, tak také zahrady, v nichž se harmonicky spojují okrasná a 

ekonomická funkce. Produkční funkce převládá např. u zahrad Yang qin yuan 養親園, 

He shi yuanlin 何氏園林, Dongzhuang 東莊. „Zahradu k zaopatření rodiny“ Yang qin 

yuan můžeme poznat díky textu Yangqin yuan ji 養親園記 od Song Liana 宋濂 (1310-

1381), kde se píše „A tak jsem vybral několik mu úrodné půdy na jih od našeho domu a 

měl jsem na starost [nechat pole] devětkrát zorat a [rostliny] desetkrát okopat.... a 

oddělil jsem třicet mu polí na výživu [rodiny].“ (乃擇家南之沃壤數畝，而贏九耕而

十耨之.... 割田三十畝以食之.)239 Vytvoření zahrady za účelem výživy rodiny bylo 

běžné i v pozdním období Ming i za Qing.240  

                                                 
232 Clunas 1996, 43.  
233 Clunas 1996, 43.  
234 Jeřáby choval ve své zahradě např. Wang Shizhen, ale ne příliš úspěšně, velká část jich uhynula. Shao, 
Li 2004, 281. 
235 Psy i jeřáby zmiňuje i Ji Cheng. Ji 2012, 51.  
236 Gu 2010, 54.  
237 Více o této zahradě v části Střední období Ming.  
238 Clunas 1996, 46. 
239 Gu 2010, 27. 
240 Shao, Li 2004, 164. 
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O rodu He 何 víme, že ve své zahradě He shi yuanlin pěstovali velké množství 

různých plodin, byl tam „čajovníkový svah, podpěrná zídka pro květiny, meruňkový 

sad, záhony s léčivými rostlinami,“ a dále víme, že „rozmanité rostlinstvo zahrady je 

zasazené na velkolepé ploše, všechny lesy jsou husté a vegetace je bujná, rozrůstá se 

nahodile a omamně voní a ve dne vyniká svou svěžestí.“  (園之雜植龐萟，亦皆森蔚

蔥蒨，紛敷而芳鬱，日以清勝.)241    

 

5.3.2. a) Společenská setkání v zahradách  
 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že společenský život v zahradách „na jih od Řeky“ na 

samém začátku dynastie Ming utichl, protože zahrady byly během povstání zničeny, 

není tomu tak. I když suzhouské zahrady poničené opravdu byly, v jiných městech o 

něco jižněji, např. v oblasti dnešního Hangzhou 杭州, se zahrady zachovaly a stále 

sloužily svým účelům i společenským setkáním při různých příležitostech.  

Bankety, různé slavnosti a setkání literátů pořádané v zahradách, většinou za 

účelem obdivování právě kvetoucích rostlin, psaní básní, poslechu hudby a jiné 

kultivované zábavy, byly velmi oblíbené i v této době. Ze začátku dynastie se dochovala 

„Předmluva k básním o obdivování jabloňových květů za jarního dne“ Chunri shang 

haitang hua shi xu 春日賞海棠花詩序, kterou napsal významný yuanský literát a 

zároveň vysoký hodnostář nové dynastie Ming Song Lian 宋濂 242  (1310-1381). 

Přemluva popisuje, jak se v Zahradě nashromážděných vůní Zhong fang yuan 眾芳園 

pana Zheng Zhonga 鄭仲 v městečku Puyang 浦陽

243 konala velká hostina:  

Jarní vzduch byl teplý, jabloně se [v kráse] předháněly se slavnými 

květinami a puyangský dvorský ceremoniář Zheng Zhong v Zahradě 

nashromážděných vůní pořádal hodokvas a bavil hosty. Když už slunce zapadalo 

za obzor, byly na větvičky kvetoucích rostlin rozmístěny svíčky. Květy samy o 

sobě již byly nádherné a jak je světlo svíček ozařovalo, ještě více podtrhlo jejich 

krásu. A tak jsme všichni byli potěšeni. Pili jsme víno a recitovali básně, 

neustále, bez přestávky, a když jsme byli napůl opilí, (pan Song Lian z Jinhua) 

                                                 
241 Gu 2010, 29. 
242 Song Lian, zdvořilostním jménem Jinglian 景濂, dále měl dvě přízviska: Qianxi 潛溪 a Xuanzhen zi 玄真子. Posmrtný titul Wenxian 文憲.   
243 Puyang, provincie Zhejiang 浙江, nyní součástí města Hangzhou 杭州. Gu 2010, 23.   



 

 46 

začal jsem hovořit: „Kniha ‛Zápisky o slavných luoyangských zahradách’ pana 

Li Gefeie244 říká, že rozvoj a úpadek zahrad je projevem rozkvětu a úpadku 

podnebesí.“  

(春氣和煦，海棠名花競放，浦陽鄭太常仲開宴觴客於眾芳園，時日

已西沒，乃列燭花枝上，花既娟好，而燭光映之愈致其 妍，於是眾咸悅，

銜杯詠詩，亹亹不自休，酒半酣，金華宋濂乃揚言曰，李格非書洛陽名園

記，謂園圃之興廢為天下盛衰之候. ...)245 

 

5.3.2. b) Zaopatření rodičů a příbuzných yang qin 養親  
 

Jedním z nejčastějších důvodů pro založení zahrady byla „výživa rodičů“, tedy 

zaopatření rodičů, yang qin 養親. Také se mohlo jednat o zaopatření vlastní rodiny/ 

příbuzných. Podle zápisků biji 筆記 a jiných pramenů z raného období Ming to byl 

důvod vůbec nejoblíbenější, protože s sebou přinášel mnohá pozitiva. Důvody pro 

založení nebo darování takové zahrady byly různé. Pokud bylo potřeba zaopatřit rodinu 

materiálně, zahrada byla z větší částí produkční a byly v ní pole, sady atd. Dalším 

důvodem bývala snaha věnovat rodičům zahradu a přírodní „zásobárnu“ zemědělských 

plodin, což bývala nemalá zahrada plnící jak okrasnou, tak produkční funkci. Nebo bylo 

hlavním cílem zabavit rodiče či jednoho z rodičů na odpočinku, věnovat jim hodnotné 

životní prostředí, kousek přírody, ze kterého by se mohli ve stáří těšit. Tomuto 

odpočinku se čínsky říká yanxi 燕息 . Ať už syn věnoval rodičům zahradu za 

jakýmkoliv účelem, jeho čin byl důkazem synovské oddanosti xiao 孝 a byl vysoce 

ceněn, protože synovská oddanost byla jednou z nejdůležitějších konfuciánských 

hodnot. Navíc, pokud syn daroval zahradu svým rodičům, obvykle ji mohl sám 

navštěvovat a těšit se z ní. Výše uvedené důvody se během dynastie Ming příliš 

nezměnily, proto se jim v dalších kapitolách této práce už nebudu věnovat. Např. 

z dynastie Yuan máme díky Zheng Yuanyouovi 鄭元佑 (1292-1364) záznam o tom, že 

                                                 
244 Li Gefei 李格非 (†1106) – významný literát dynastie Severní Song 北宋 (960-1127), datum narození 
není známo, titul 進士 získal r. 1076. Otec básnířky Li Qingzhao 李清照 (1084-c.1151). Vytvořil obsáhlé 
literární dílo (např. 45 svitků spisu 李格非集), z hlediska dějin zahrad je důležitý právě spis 洛陽名園記, 
který se zachoval dodnes. Tomuto textu se blíže věnuje Yang Xiaoshan: Yang, X. (2004). Li Gefei's 
„Luoyang mingyuan ji“ (A Record of the Celebrated Gardens of Luoyang) Text and Context. Monumenta 

Serica, 52, 221-255.  
245 Gu 2010, 23. A dále http://wenxian.fanren8.com/10/10/16/9.htm.  
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jednou z funkcí zahrady „Krásné místo na Nefritové hoře“ Yushan jiachu bylo právě 

zásobování rodičů: „Pohár vína na dlouhověkost, [zahradou] uživím své rodiče, a ještě 

jsem [jim] nechal postavit obydlí nad potokem.“ (觴酒為壽，以養其親，且築室於溪

之上.)246  

Z dynastie Ming máme mnohem bohatší záznamy o darování zahrad. Významný 

raně mingský literát a historik Wang Yi 王禕 (1322-1373)247 ve svém textu Zhi le xuan 

ji 致樂軒記 popsal svoji zahradu takto: „...a přímo před Vnitřní síní jsem pro matku 

postavil jako místo odpočinku (yanxi zhi suo 燕息之所) malý pavilon, jehož průčelí 

bylo otočeno k Čistému jezírku, které bylo průzračné248, jasné a hluboké.“  

(复即內堂之前，构為小軒，前臨清池，虛明

249
而邃密，以為太夫人燕息之所.)250  

 Synovská oddanost byla vždy natolik ceněna, že oddaný syn stoupl v očích 

ostatních příslušníků elity. Darování zahrady rodičům mělo velký, pozitivní vliv na 

společenskou prestiž jedince. To bude pravděpodobně jeden z důvodů, proč bylo 

darování zahrad rodičům běžné i dříve, např. za dynastie Yuan,251 i později, během 

středních a pozdních Mingů i za dynastie Qing. Velmi podrobné informace z dynastie 

Ming máme např. o tom, jak malíř Du Qiong 杜瓊 nechal své matce postavit zahradní 

pavilon, konkrétně v textu „Zápisky o Síni podle přání“ Ru yi tang ji 如意堂記, jenž 

sepsal středně mingský učenec Xu Youzhen 徐有貞 (1407-1472). Pavilon „Síň podle 

přání“ byl v malířově zahradě Východní pláň Dong yuan 東原.252 Ukázka je větší část 

celého textu, který je uveden v příloze této práce. 

  

 Zápisky o Síni podle přání 

„Síň podle přání“ je pavilon, který jako výraz své úcty daroval své matce syn z 

konfuciánské rodiny Du z Wu. Hned poté, co se Du Zi narodil, ztratil otce, a jeho matka 

                                                 
246 Gu 2010, 23. 
247 Podílel se na sepsání oficiální kroniky Dějiny Yuanů Yuan shi 元史, jejímž kompilátorem byl Song 
Lian 宋濂.  
248 V originále je xu 虛, což znamená prázdný, prostý, vyprázděný, zde to pravděpodoně znamená, že 
v něm nebyly vodní rostliny, ale často odkazuje na buddhistické pojetí významu „prázný“, tedy prázdné 
mysli, nelpějící na věcech.  
249 Spojení xu ming 虛明 připomíná díla několika velkých básníků minulých dynastií, Tao Yuanminga 
(báseň 辛丑岁七月赴假还江陵夜行涂口), Du Fua (báseň 夏夜叹) a songského básníka Fan Chengdaa 範成大 (吴船录). Zároveň odkazuje, jak je řečeno výše, k prázdné mysli vnitřně vyrovnaného člověka.  
250 Gu 2010, 23.   
251 Gu 2010, 23. 
252 Shao, Li 2004, 59. 
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se starala o rod, žila ve vdovském stavu a již se znovu nevdala, (vlastnoručně) vyšívala 

a tkala, aby ho uživila a zaplatila mu studium, a Du Zi schopnost se etablovat byla 

[později zcela] v souladu s jeho vzděláním. Když Du Zi vytvořil tento pavilon, na jeho 

dvoře vyrostl divoký zázvor; když přišlo léto, jeho květy léto vítaly a otevřely se, když 

přišla zima, stáhly se, jeho stonek a listy byly tmavě zelené a po celý rok nezvadly. Du 

Ziově matce se velmi líbil a často tam chodívala, a říkala, že ty rostliny krásně voní a 

vydrží stále zelené, že jsou přesně podle jejího gusta! A proto Du Zi rád říkával: „Když 

jsem obdaroval svoji matku [touto zahradou], bál jsem se, že tam není nic, co by bylo 

podle jejích představ, ale tato bylina byla [zrovna] jako podle slov mé matky, cožpak 

jsem na to mohl nenavázat? Proto jsem ji pojmenoval dámská bylina. A také z tohoto 

důvodu jsem tak pojmenoval [matčin] pavilon a popsal jsem ho v básni.“ Všichni 

literáti ze tří Wu chodili s Du Ziem na procházky [touto zahradou], všichni tam s ním 

postupně navázali přátelské vztahy, a to se dál šířilo mezi lidmi. Když se to doslechl pan 

Xu od Východního moře, s obdivem zvolal: „Du Ziova matka, ta ví jak nejlépe naplnit 

poslání matky!  

A o Du Ziovi také můžeme říci, že je schopným [a oddaným] synem. ...“253 

 

5.3.3 Estetika zahrad raného období Ming 

 

Voda a vodní plochy patří již od počátků zahradní tvorby v Číně k elementárním 

a nejvíce ceněným prvkům čínských zahrad. V prvních císařských zahradách za 

dynastie Qin a Han byla budována velká jezera a v nich ostrovy symbolizující ostrovy 

Nesmrtelných254  a od té doby byly jezírko a hora přítomny v každé zahradě, nebo 

alespoň jeden z těchto prvků. Kromě své bohaté symboliky měla jezírka v zahradě navíc 

funkci zrcadla okolních zahradních prvků, „scenérie uvnitř scenérie“ 255 , které 

umocňovalo celkový dojem scenérie. Kromě toho vytvářela vodní plocha scenérii tam, 

kde jako by nebyla. Jak píše Chen Congzhou ve svém eseji „O zahradách“ Shuo yuan 

說園 , takovou scenérii můžeme nalézt tam, kde bychom ji nehledali. 256  V pozdně 

yuanských a raně mingských zahradách byla voda často hlavním estetickým prvkem. 

Nebyla to pouze jezírka různých tvarů a velikostí, potůčky a tůňky, které působily na 

                                                 
253 Shao, Li 2004, 59. 
254 Zhou 1999, 43-50. 
255 Chen 1984, 15. 
256 Chen 1984, 15.  
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smysly a náladu majitele, ale i ryby, průzračně čistá voda (čínsky mj. i „zelená voda“ lü 

shui 綠水 má význam průzračně čisté vody), dále vodní rostliny, kameny a skály na 

břehu vody, které se zrcadlí na hladině, hezké a vonné byliny atd., to vše bylo vždy 

nedílnou součástí vodních scenerií shui jing 水景.    

Výrazným rysem některých zahrad konce Yuan a zahrad dynastie Ming byla 

čtvercová/ čtyřhranná jezírka fang chi 方池. V této době to byl jeden z nejběžnějších 

tvarů jezírek. Taková jezírka existovala i mnohem dříve, např. tangský básník Bai Juyi 

白居易 píše ve svém „Záznamu o doškové chýši“257
 Cao tang ji 草堂記, že ve své 

zahradě má čtyřhranné jezírko. Avšak kromě „čtvercových“ a jiných jezírek nalézáme 

v raně mingských zahradách ještě potůčky xi 溪, stružky jian 澗, prameny quan 泉, 

umělé kanály qu 渠 aj.258 Podobné a ještě bohatší spektrum vodních scenérií najdeme 

v zahradách po celou dobu dynastie Ming. Avšak pokud bychom měli podle 

dochovaných pramenů srovnat vodní scenérie konce Yuan a začátku Ming, zdá se, že na 

za Yuan existovaly mnohem zajímavější a rafinovanější zahradní prvky využívající 

vodu. V tomto směru lze vidět jistou stagnaci zahradní kultury v raném období Ming.  

Raně-mingské umělé hory byly skromné a opět zde platí, že kopečky menších 

rozměrů byly více ceněny, opět z důvodu konfuciánské hospodárnosti. Umělé hory se 

stavěly z dusané hlíny a kombinace dusané hlíny a kamenů. Tedy základna byla 

z dusané hlíny a na ní byly posazeny kameny. Takovou umělou horu bychom nalezli 

v zahradě „Krásné místo na Nefritové hoře“ Yushan jia chu.259 Neobvyklou scenérií 

byla kombinace a vzájemné působení dvou umělých hor v zahradě rodu He 何, z nichž 

jedna hora byla jen z dusané hlíny („z nahromaděné hlíny byl vytvořen kopec“ 積土為

邱) a druhou byla skála z více kamenů (označená jako „oblázkový kopeček“ li fu 礫阜). 

Obě umělé hory měly svůj název.260 Trend, kdy umělé skály zahradě dominují, sílí až za 

středních Ming a vrcholí za pozdních Mingů, kdy neobvyklá skaliska byla ústředním 

okrasným prvkem zahrady a bohatí vzdělanci toužili po skalách obrovských rozměrů. 

Avšak nyní tradice vztyčování kamenů ještě navazuje na pozdní období dynastie Yuan a 

často bývají jako solitery vztyčovány pouze jednotlivé kameny.261 Obecně lze říci, že 

                                                 
257 Přeloženo podle Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 176. 
258 Gu 2010, 28-29.  
259 Gu 2010, 28. 
260 Gu 2010, 27. 
261 Gu 2010, 30.  
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zahrady této doby navazují na yuanské, ale byly kompozičně i v jiných ohledech 

jednodušší než ty na konci dynastie Yuan.262 

 

5.3.4 Vliv malířství  

 

V návaznosti na rozvoj krajinomalby za dynastie Yuan dochází v raném období 

Ming k dalšímu rozvoji zahradního umění. Jak zdůrazňuje Gu Kai, je v zahradách 

patrný silný vliv krajinomalby yuanských malířů,263 jako byli Ni Zan, Gao Kegong 高

克恭, Gu An 顧安, Zhao Mengfu趙孟頫, malířka Guan Daosheng管道昇 a další. Vliv 

malířství na zahradní tvorbu a naopak existoval již za dynastie Yuan. Například Ni Zan 

výtvarně ztvárňoval jak skutečnou krajinu, tak zahrady a pravděpodobně se stejnými 

estetickými nároky vybíral neobvyklé kameny a skály do své zahrady Qing bi ge 清閟

閣 . 264  Ni Zan zvěčnil např. klášterní zahradu Shizi lin 獅子 林  na triptychu 

„Horizontální svitek s celou scenérií Lvího háje“ Shizi lin hengfu quanjing tu 獅子林橫

幅全景圖 a „Zahradu průzračně čisté vody“ na stejnojmenném obraze Lüshui yuan tu 

綠水園圖.265  

Zajímavě tvarované kameny v kombinaci s vhodnými rostlinami (bambus, 

borovice), tedy prvky s bohatou, mnohovrstevnou symbolikou, se v raném období Ming 

stávají samostatnou, plnohodnotnou zahradní scenérií jing a zároveň jednou 

z nejdůležitějších scenérií zahrady.266 Jinak řečeno, významným zahradním prvkem se 

nyní stává oblíbený námět pozdně-yuanských obrazů, jako by ze zahrady vytržená 

scenérie sestávající ze zajímavě tvarovaného, vodou vymletého kamene a bambusu či 

jiné rostliny, kterou můžeme vidět např. na Gao Kegongově obraze Yu zhu tu 雨竹圖, 

Gu Anově obraze You huang xiu shi tu 幽篁秀石圖 či na obrazu Zhu shi tu 竹石圖 

malířky Guan Daosheng 管道昇 . 267  Bohužel jsem v žádných raně mingských 

pramenech nenašla zmínku o tom, že by se někdo inspiroval konkrétním malířem či 

obrazem.  

                                                 
262 Gu 2010, 32. 
263 Gu 2010, 30. 
264 Gu 2010, 16. 
265 Podle http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-
bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22101NKNU5045022%22.&searchmode=basic  
266 Gu 2010, 29. 
267 Gu 2010, 30.  
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6 Střední období Ming (1450 – 1550)  

 

Střední období Ming je přechodné období, v němž můžeme nalézt všechny typy 

zahrad a v němž zahradní umění zažívá velký rozkvět. Ve druhé polovině 15. století, 

kdy již neplatily zákazy budování zahrad vydané císařem Hongwuem, nastává období 

zakládání nových zahrad. Souvisí s odchodem vysloužilých úředníků na odpočinek.268 

Ti, díky svým dobrým příjmům ze státní služby a díky tomu, že Hongwuovy edikty 

byly zrušeny, si mohli založit zahradu a uskutečnit svoji touhu po ideálním životě 

v ústraní. Odchod úředníků do ústraní po splnění všech jejich povinností vůči státu se 

stal hybnou silou pro rozvoj zahradní tradice v kraji Jiangnan.269   

6.1 Suzhou ve středním období Ming  

 

Suzhou bylo jedním z nejlidnatějších měst císařské Číny a právě v době dynastie 

Ming začalo být nesoběstačné, protože zemědělsky využívané plochy kolem města už 

nestačily zásobovat celý region.270 Suzhou bylo ale zároveň městem nesmírně bohatým. 

Jeho zisky, především z výroby a prodeje hedvábí a jiných luxusních výrobků, stačily 

na to, aby mohly být potraviny (obilí, rýže) dováženy ze vzdálenějších míst v Číně. 

Suzhouská elita se díky svému bohatství dostala do situace, kdy již nemusela vnímat 

přírodu jako „výrobní prostředek“ a zdroj zemědělských plodin, ale jako zdroj potěšení 

a estetických zážitků. Proto právě v Suzhou – a v takovém rozsahu – mohla být příroda 

najednou nahlížena především z estetického hlediska.271 Je velkým paradoxem, že k této 

změně dochází právě v době, kdy město přestává být soběstačné. Jistě i nesoběstačnost 

regionu byla důvodem tak velkého nárůstu zájmu o zahrady.  

Pokud bylo Suzhou co do produkce potravin nesoběstačné, je zřejmé, že si 

někteří literáti nechávali produkční plochy ve svých zahradách mj. pro případ 

nedostatku (např. kdyby byly z nějakého důvodu – hladomor, povstání, narušení 

infrastruktury – přerušeny dodávky obilnin do města) a aby si zajistili nezávislost. 

Myslím, že i čerstvost ovoce hrála svoji roli. Literáti jistě oceňovali čerstvé ovoce a jiné 

pochutiny z vlastní zahrady, jak o tom píše např. Wang Shizhen: „Služky u plotu 

                                                 
268 Gu 2010, 55.  
269 Tamtéž.  
270 Clunas 1996, 18.  
271 Clunas 1996, 18. 
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zasadily třešně, když třešně dozrají, jednou za rok uspokojím svou touhu po dobrém 

jídle; a květy také stačí k tomu, aby nasytily oči.“ (姑藩而種含桃，含桃成，歲得一解

饞，花亦足飽目.)272     

Myslím si tedy, že jak bohatství elity a její zájem o estetický prožitek přírody, 

ale i nesoběstačnost regionu. Některé bohaté rodiny (rodina Wang Aoa 王鏊) měly jak 

okrasné zahrady ve městě, tak i velké zahrady na předměstí Suzhou, které poskytovaly 

ovoce, rýži atp.    

 

6.2 Podoba zahrad podle zápisků biji 筆記 

 

V oblasti Jiangnan můžeme nalézt zahrady s menším či větším počtem 

užitkových rostlin, tyto rostliny se ale v zásadě v tomto období vyskytují ve většině 

zahrad. Avšak při četbě dobových zápisků jsem zjistila, že z diskurzu o zahradách 

postupně ubývají zmínky o pěstování zeleniny, až z něj na konci 16. století zmizí 

úplně.273 Ve druhé polovině 15. století a v první třetině 16. století se zelenina běžně 

pěstovala i v městských zahradách v různých městech kraje Jiangnan, jak to dokládají 

texty Dong zhuang ji a „Zápisky o Západní zahradě“ Xi yuan ji 西園記. Celkem krátký 

text Dong zhuang ji popisuje zahradu Východní panství v Suzhou a stručně zmiňuje 

„zeleninový záhon“ cai pu 菜圃.274 Zápisky o Západní zahradě popisují nankingskou 

Západní zahradu pana Zhou Yinga 周瑛 (1431-1519)275, co se týče jejích zeleninových 

záhonů, mnohem podrobněji.  

Zhou Ying, konfuciánský učenec a vysoký hodnostář, který byl mj. vrchním 

tajemníkem Ministerstva obřadů Li bu 禮部 v Nankingu a svou Západní zahradu 西園 

si založil tamtéž, ještě na konci 15. stol. (či na přelomu 15. a 16. století) píše o tom, jak 

ve své zahradě pěstuje nejrůznější druhy zeleniny, konkrétně čínské zelí song 菘 ,  

česnek hlíznatý jiucai 韭菜
276, pór/ cibulku cong 蔥 a hořčici jie 芥: „Svůj pozemek 

jsem cestičkami rozdělil na jednotlivé záhony a porůznu tam pěstuji zeleninu jako zelí, 

                                                 
272 Shao, Li 2004, 283.  
273 Clunas 1996, 59. 
274 Shao, Li 2004, 107. 
275 Zhou Ying, zdvořilostním jménem Liangshi梁石, r. 1469 získal titul進士. 
276 Jiucai韭菜 je česnek hlíznatý, Allium tuberosum, česky se mu lidově říká také „čínská pažitka“, 
protože se konzumuje zelená část rostliny (listy).  
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česnek hlíznatý, cibulku a hořčici. To, co nešlo přeměnit v záhony, jsem osázel 

bambusy a dřevinami.“ (經其地以為畦，雜植菘韮蔥芥諸蔬. 其不可畦者，則植竹

木.)277 Další zmínky o pěstování zeleniny nalezneme v textu 耕學齋圖記, který napsal 

Zhang Hong 張洪 (1362-1445)278, a v textu 且適園記 od Wang Aoa (1450-1524) o 

Zahradě pro potěšení 且適園 patřící Wang Quanovi 王銓.279 Ve své vlastní zahradě 壑

舟記 už Wang Ao pěstuje jen ovocné stromy (citrusy), morušovníky, léčivé byliny a 

chová ryby.280 Jak ještě bude vysvětleno, pěstování zeleniny bylo považováno za velmi 

neestetické.  

To, že Zhou Ying zapsal výčet různých druhů zeleniny je velmi cenná informace 

také proto, že v jiných zápiscích281 o zahradách yuan ji  jsem se nesetkala s konkrétními 

druhy zeleniny, všechny texty se omezují jen na zmínky o zelenině shu 蔬  či 

zeleninovém záhonu caipu 菜圃, shupu 蔬圃, shuqi 蔬畦 apod. Zelenina byla totiž ze 

všech zahradních plodin (ještě společně s rýží) na nejnižším stupni estetického žebříčku, 

mj. proto, že bývala běžně hnojena lidskými exkrementy.282 Postupně byla vytlačována 

na okraj a za okraj zahrady, což bylo výslovně doporučeno Wen Zhenhengem 文震亨 

v pozdním období Ming (1550-1644) v jeho příručce 長物志.283  

O jiných užitkových rostlinách najdeme v této době časté zmínky, pěstovaly se 

jak v městských zahradách, tak samozřejmě i vně hradeb a na venkově. Avšak právě 

v době střední Ming se zahrady začínají postupně rozdělovat na ty spíše okrasné – ve 

městě, a ty spíše produkční – mimo město (vně městských hradby). Je to proces velmi 

pomalý a vyvrcholil až v době pozdní Ming, ale už za středních Mingů můžeme 

pozorovat různé zápisky o zahradách. Jsou tak rozdílné, že navozují představy o 

diametrálně odlišných zahradách. Některé texty popisují zahradu se vším všudy, tedy 

s rostlinami, altány, pavilony atd., takže čtenář nemá pochyb o tom, že to opravdu byla 

zahrada. Jiné zápisky ji vynechávají přítomnost užitkových rostlin, takže nevíme, zda 

tam byly či nebyly pěstovány. O jiných rostlinách se však, alespoň stručně, zmiňují. 

                                                 
277 Gu 2010, 54.  
278 Shao, Li 2004, 71-72. 
279 Shao, Li 2004, 68. 
280 Shao, Li 2004, 71.  
281 Až na jednu výjimky – text „Zápisky o Jezeře v naběračce“ 勺湖記 z dynastie Qing o zahradě „Jezero 
v naběračce“ 勺湖 v Suzhou, která patřila jistému Fang Huanovi 方還 původem z Guangdongu 廣東. Je 
však pravděpodobné, že vzhledem k obrovské oblibě zahrad a množství textů z dynastie Qing to není 
jediný případ. 
282 Clunas 1996, 56.  
283 Clunas 1996, 77. O Wen Zhenhengovi podrobněji v kapitole Pozdní období Ming.  
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Zvláštním druhem jsou texty jako Zápisky o Studené boudě Leng ´an ji 冷庵記,284 

které, podobně jako yuanské zápisky ji, o nichž jsem mluvila výše, o podobě zahrady 

vůbec nemluví. Někdy dokonce nezmíní ani rostliny, ani umělou skálu či jiný typicky 

zahradní artefakt, takže není úplně jasné, zda se jednalo o zahradu, nebo jen budovu bez 

okolní zahrady. Kromě toho nic víc neříká ani název tohoto místa (Leng ´an 冷庵 

znamená Studená bouda). Studená bouda patřila hodnostáři a politikovi Chen Qiovi 陳

琦  původem z Fujianu, text Leng ´an ji napsal Wu Kuan. 

Většina středně-mingských textů, se kterými jsem měla možnost pracovat, 

vzhled zahrad popisuje, nebo popisuje společenská setkání a aktivity literátů, nebo 

alespoň krajinu okolo místa, kde si autor textu nechal postavit svou rezidenci/ letní 

sídlo. Bohaté informace o podobě zahrad poskytují např. texty Qie shi yuan ji 且適園記

, Geng xue zhai tu ji 耕學齋圖記 a Xian chun tang ji 先春堂記. O něco stručnější jsou 

texty Ru yi tang ji 如意堂記, He zhou ji 壑舟記, Jing guan lou ji 静觀樓記 a Pijiang 

guan ji 辟疆館記 . To proto, že první tři zmíněné zahrady byly za městem, vně 

suzhouských hradeb, byly to velké pozemky, kam se vešly i užitkové rostliny. Síň podle 

přání Ru yi tang a Pijiangův domek pro hosty Pijiang guan byly pouze stavby, jež byly 

součástí zahrad. „Zápisky o Pijiangově domku pro hosty“ Pijiang guan ji, které napsal 

Kuang Zhong 況鐘 (1383-1443)285, nám dávají zajímavé informace o historii místa, o 

Kuang Zhongově životě, jeho společenských aktivitách a o tom, kdo „Pijiangův domek 

pro hosty“ navštívil. Pijiangův domek pro hosty byl v zahradě patřící k sídlu úřadu 

prefekta. Následující ukázka je část textu  Pijiang guan ji.  

Zápisky o Pijiangově domku pro hosty 

„Na místě, kde za dynastie Jin bývala zahrada pana Pijianga286 z rodu 

Gu, 287  konkrétně ve východním cípu území pod správou [naší] prefektury, 

v místě Hefengfang, 288  byl chrám Krále pěti význačných božstev 289 . Až do 

                                                 
284 Shao, Li 2004, 61. 
285 Významný a moudrý suzhouský prefekt, kterého prostý lid miloval pro jeho spravedlivé rozhodování. 
Zasadil se o snížení suzhouských daní ve 30. letech 15. století.  
286 Clunas uvádí ho jako Gu Bijianga, Clunas 1996, 94. Podle čínských zdrojů jsem se rozhodla psát 
výslovnost jako „Pijiang“. Podle http://www.zdic.net/c/f/fa/260883.htm.   
287 Byla to pravděpodobně vůbec první soukromá zahrada v Suzhou, založena ve 4. století. Clunas 1996, 
94. 
288 Dnes asi suzhouská ulice Xi mi xiang, podle http://baike.baidu.com/view/446699.htm.   
289 Jedná se pravděpodobně o taoistický chrám božstva五顯靈觀大帝, v textu označeného jako五顯王, 
podle http://www.mzb.com.cn/html/Home/report/328382-1.htm.   
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yuanských Zápisků o zemi Wu290 byl chrám Krále pěti význačných božstev na 

původním místě zahrady Pijiang, podle Jing Dingovy kroniky Gu xu zhi byla [za 

dynastie Tang] v místě Hefengfang rezidence pana Gu Kuanga,291 za éry Dali 

dynastie Tang  bylo rozšiřováno sídlo prefektury a bylo nařízeno, že polovina 

má být zbourána a tak dále. Ve třetím roce éry Zhengtong jsem se u Krále pěti 

význačných božstev třikráte pomodlil, aby nepřišla sucha ani povodně, a vždy se 

tak stalo. Požádal jsem císařský dvůr, abych mohl znovu vztyčit sloupy a trámy 

[Gu Kuangova domu]. Když bylo hotovo, na kamennou skruž studny byl dán 

ulomený kámen s nápisem „Pijiang Východní Jin“.292  

.... 

Byla to zahrada Pijianga z rodu Gu, nebylo pochyb. Byla právě zima, já 

jsem truchlil po smrti své matky, a první ministr mne jmenoval na ministerstvo 

obřadů; chtěl, abych se pokusil zmírnil svůj žal a převzal úřad, ale já jsem 

naříkal žalem a nosil smuteční oděv, záležitosti prefektury jsem předal [svému] 

zástupci Shao Chenovi a z jižní část chrámu Krále pěti význačných božstev jsem 

si udělal domek pro truchlícího, abych tam zůstal až do konce smutečního 

období. V šestém roce jsem se opět staral o záležitosti prefektury. V tomto roce 

byly daně z pronajatých polí vybírány po velkých várkách, všechny sklizně byly 

bohaté, i u všech obilnin byla bohatá sklizeň. A tak každodenní hostiny a zábava 

neopustily tuto zahradu, bujná vegetace byla zahalená v oparu, [voda na] 

bambusech a keřích byla křišťálově čistá, do zápisníků jsem psali o tomto místě 

odpočinku a pohody,293 někteří hosté probírali politiku a zároveň jsme také psali 

krátké básně. Můj altánek navštívili pánové Jian Ren a Tan Youzhang, oba 

talentovaní, renesanční muži. Kdysi jsem byl doporučen ministry Lüem a 

Jianem, pracoval jsem na Ministerstvu obřadů; být prefektem je náročné a 

zodpovědné, už to tady spravuji velmi dlouho, [ale] byl jsem do této práce plně 

vtažen a mám ji rád. Proto pan Tan nechal vyrobit nápis Pijiang guan, aby 

pojmenoval mé obydlí. Za sto let, doufám, nebudu obviněn, že jsem se provinil 

na wuském lidu, já stařec, (i když jsem starý), co se týče této miniaturní hory a 

jezírka, jak poznám, že v ní nepřebývá Shi Xiang a že to není rezidence 

                                                 
290 Text Wu di ji 吳地記.  
291 Gu Kuang顧況 (asi 725 – asi 814), suzhouský básník, malíř a kaligraf.  
292 http://www.zdic.net/c/f/fa/260883.htm  
293 Xiao xian di 萧闲地 – možná narážka na Gu Kuangův 顾况 (725-814 ) verš 下泊降茅仙,萧闲隐洞天. 
Podle http://www.zdic.net/z/22/xs/8427.htm   
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Nesmrtelných? Toto jsem zapsal dvacátého prvního dne jedenáctého měsíce 

v zimě šestého roku éry Zhengtong.“294
  

 

Jak již bylo řečeno výše, k nejčastějším návštěvníkům různých zahrad patřil Xu 

Youzhen 徐有貞 . Xu Youzhen popsal mnoho krásných zahrad patřících různým 

rodinám, dokonce bez ohledu na společenské postavení a lokální význam dané rodiny. 

Popsal například suzhouskou Jižní zahradu Nan yuan 南園 Zheng Jingxinga 鄭景行295, 

který nebyl vysokého postavení, ale pocházel z rodiny se slavnou vzdělaneckou tradicí, 

jež sahala až do dynastie Song. Jeho zahrada byla velká sto mu.296 Je tedy zřejmé, že již 

v této době mohla zahrada ovlivnit společenskou prestiž majitele. Text Nan yuan ji je 

v příloze této práce v původní podobě bez interpunkce. 

 

 Qingský učenec Ye Tingguan 葉廷琯 (1791-?), rodák ze Suzhou, si všiml, že 

některé popisy zahrad nejsou úplně věrohodné. Upozorňuje, že zahrada Pijiang guan 辟

疆館 prefekta Kuang Zhonga 況鐘 asi nebyla tak krásná a kritizuje ho za to, jak 

zahradu přehnaně vychvaluje. Své kritice věnoval celou stať s názvem „Rozpoznání a 

oprava falešných míst v Zápiscích o zahradě Pijiang prefekta Kuanga“ Kuang taishou 

Pijiang guan ji wei ke bian zheng 況太守辟疆館記偽刻辨正.297 Jeho kritika zní: „V 

zápiscích Xing ci ji
298 se vypráví o opětovném rozkvětu v pozdější době, ale říká se [tam 

také], že ,přední dvůr a brána byly zničené, úplně rozpadlé a pevné části hnijící, ’ 

neslyšel jsem o tom, že by tam byla vytříbenost ,bujné vegetace zahalené v oparu a 

křišťálově čisté [vody na] bambusech a keřích.’ Potom sice uplynuly dva roky, [kdy 

tam] mohly být postaveny další budovy, ale prefekt Kuang se opět věnoval záležitostem 

prefektury; obávám se [tedy], že to ještě ne nutně bylo takto příjemné a přitažlivé, což 

dokazuje, že to bylo prázdné vychvalování krásné scenérie.“  (《行祠記》及敘重興後

事，但云‘庭既閎豁，破完腐堅’，未聞有‘青蔥蓊靄，竹木 

明瑟’之致。即使後越二載，可以增置房屋，然 況公 再視府事時，恐未必有此

蕭閒情致，此謾誇勝境之一證.)299
 

                                                 
294 Podle Shao, Li 2004, 58. 
295 Gu 2010, 40. 
296 Gu 2010, 40. 
297 Část spisu Chui wang lu 吹网录 , viz http://www.zdic.net/c/9/f4/251944.htm.   
298 Zápisky行祠記.  
299 Podle http://www.zdic.net/c/9/f4/251944.htm.  
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6.3 Estetika zahrad  

 

6.3.1 Scenérie s kameny a umělé hory  

 

Důležitým estetickým prvkem zahrad jsou zajímavě tvarované kameny a 

skaliska, která se v této době výrazně zvětšují, do šířky i do výšky. Nabývají rozměrů, 

jaké by za dynastie Yuan a za raných Ming byly odsouzeníhodné. V tomto ohledu je 

velmi paradoxní, že pravděpodobně největší umělá hora v Suzhou byla na zahradě 

konfuciánské školy Tong chuan ruxue 桐川儒學, jinak též Su xuegong 蘇學宮. Byla 

vysoká čtyři zhangy a dlouhá třináct zhangů
300 . 301  Tato hora může být jedním ze 

symbolů úpadku konfuciánské morálky mingské doby a popřením hodnot jako byla 

hospodárnost.  

Techniky tvorby umělých skalisek a umělých hor byly v zásadě čtyři. 

Nejjednodušší bylo vztyčit jeden kámen jako solitér, ale jednotlivé kameny, byť 

velkých rozměrů, nebyly považovány za umělé hory jiashan. Nejstarší metodou bylo 

vytvořit vrch z navezené zeminy; takovéto umělé hory dosahovaly obrovských 

rozměrů.302 Pro větší umělou horu bylo též možné vytvořit kopec z dusané hlíny jako 

základnu a na něj poté upevnit jednotlivé neobvyklé kameny qi shi 奇石 (běžné za 

dynastie Yuan). Další a poměrně technicky náročnou metodou bylo pospojovat několik 

kamenů tak, aby vytvořily skálu. Tato technika však byla běžná už za dynastie Yuan.303 

Ve střední době Ming postupně téměř vymizela druhá a třetí metoda, kdy se skály staví 

na vršek z nevezené zeminy a naopak dochází k rozvoji techniky spojování několika 

kamenů. 

 

6.3.2 Stavitelé skal  

 

Význam umělých skal v zahradě vzrostl během střední doby Ming natolik, že 

vznikla obrovská poptávka po zručných a zkušených stavitelích skal. Tito stavitelé 

umělých hor, čínsky shanjiang 山匠, byli samozřejmě zapotřebí i v minulých dobách, 

                                                 
300 Jeden zhang byl přibližně 1,33 metru.  
301 Gu 2010, 44.  
302 Právě hora v konfuciánské škole Tong chuan ruxue 桐川儒學 byla vytvořena z navezené hlíny. Gu 
2010, 63. 
303 Gu 2010, 13. 
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zmiňují je např. už songské prameny.304 Již za dynastie Jižní Song 南宋 (1127-1279) 

byli za nejlepší stavitele umělých skal považováni ti z Wuxingu 吳興 a Suzhou.305  

Ve středním a především pozdním období Ming byly skály považovány nejen za 

naprosto nepostradatelný prvek zahrad, ale také za známku bohatství a dobrého vkusu 

vzdělance, měly tedy velký vliv na celkové hodnocení zahrady i jejího majitele. Kromě 

toho bylo v této době v Suzhou a okolí tak velké množství zahrad a poptávka byla tak 

velká, že vzniklo hned několik specializovaných dílen výstavby umělých skal. O tom 

svědčí dobové tvrzení, které říká že „Všechny velké rody kraje Jiangnan mají krásné 

zahradní scenérie, a tak je tomu již od nepaměti.“ (江南大家皆有園林之勝，自古蓋已

然.).306 V Suzhou se stavitelům skal říkalo „květinoví zahradníci“ hua yuanzi 花園子. 

Další pocházeli z Hangzhou, to byl především rod Lu 陸,307 a pak byli další z jiných 

měst. Stavitelé skal sídlící v různých městech se formovali do cechů (dílen) a tyto 

místní dílny soupeřili s dílnami z jiných měst.   

 

6.3.3 Zahrady a malířství  

 

Jak jsem zmínila v kapitole „Estetika zahrad raného období Ming“, malířství a 

zahradní umění se navzájem ovlivňovaly již za dynastie Yuan a tento vzájemný vliv 

pokračuje i za Mingů. Zároveň, různé umělecké formy reflektující vztah člověka 

k přírodě, se za dynastie Ming ovlivňují čím dál tím víc. V různých uměleckých dílech 

jsou různými prostředky vyjádřeny tytéž ideály, pocity a nálady, které literáti sdílejí. 

Také „umění navrhování zahrad se řídí stejnými principy jako jiné umělecké formy.“308 

Chtěla bych zde poukázat na vliv malířství na zahradní umění ve středním období Ming, 

na který upozorňuje Gu Kai. Tento vliv dokládají některé písemné prameny, např. Song 

shi xuan ji 松石軒記 nebo Zhu quan ji 竹泉記.309     

Tyto dva texty dokládají, že nejpozději ve středním období Ming se oblíbenou 

zahradní scenérií stává motiv bambusu a kamene, případně kamene a borovice či 

kamene a banánovníku, o němž jsem pojednala již v kapitole Rané období Ming. Jedná 

                                                 
304 Zhou 1999, 313. 
305 Chen 1984, 24. 
306 Ch´iu 2007, 76. 
307 Zhou 1999, 314.  
308 Chen 1984, 27.  
309 Gu 2010, 50. 
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se o motiv, který ztvárnili např. Ni Zan, Sheng Mao 盛懋, Gu An, Gao Kegong, malířka 

Guan Daosheng a její manžel Zhao Mengfu. Zároveň je zde možná inspirace i pro název 

zahrady. Středně-mingský učenec Ni Yue 倪岳 (1444-1501) z Nankingu pojmenoval 

svoji zahradu Song shi xuan 松石軒.310 Jeho zahrada byla malých rozměrů a Ni Yue se 

proto rozhodl pro tvorbu ideální krajiny podle principu „skrze malé vidět velké“ yi xiao 

jian da 以小見大, jehož kořeny sahají až k filozofickému spisu Huainanzi 淮南子,311 

který obsahuje i další myšlenky a principy uplatňované při tvorbě zahrad.312 Ni Yue byl 

vzdělaný literát s titulem jinshi (r.1464)313 a jistě znal díla starých mistrů dynastií Song 

a Yuan. Je docela možné, že se pro vytvoření miniaturní ideální krajiny inspiroval 

obrazem Song shi tu 松石圖 yuanského malíře Sheng Maa 盛懋 nebo jiným známým 

výjevem.314 

Další podobný motiv, tentokrát scenérii kamene s bambusem a její vznik popsal 

ve svém Záznamu o bambusech a prameni Zhu quan ji 竹泉記 Gu Qing: „Pan Du, aby 

si získal dobré jméno, bydlel ve městě a měl v úmyslu pobývat v horách a lesích... a měl 

obzvláště zalíbení v čistých pramenech a ztepilých bambusech... Byl tam jeden všetečný 

člověk, který znal jeho přirozenost, a tak zařídil, aby byla v zemi vykopána díra 

k zadržování vody, aby přinesli krásný bambus a obdarovali jím [pana Dua], zasadili jej 

blízko [jezírka], vztyčili tam kámen, aby se zrcadlil [ve vodě], pak na to ukázal a řekl 

pánovi: ‘Toto je také bambus u pramene, cožpak to nejsou hory a lesy?’ Pán [zahradu] 

navštěvoval a měl z ní radost, pořádal hostiny pro příbuzné a jiné hosty, [a pak] dlaněmi 

zabubnoval do dřevěného sloupu a zazpíval315...“316    

Silné propojení malířství a zahradního umění můžeme nalézt v díle  a v osobě 

středně-mingského učitele a malíře Du Qionga 杜瓊 (1396-1474). Ten, jako místní 

učitel v Suzhou, učil mimo jiné později tak významné osobnosti, jako byli Wu Kuan a 

Shen Zhou 沈周 . 317  Du Qiong, když získal (koupil) východní cíp slavné zahrady 

„Radostná zahrada“ / „Záhon radosti“ Le pu 樂圃, založil tam svoji zahradu Dong yuan 

                                                 
310 Gu 2010, 43.   
311 Podle Huainanzi 淮南子, část Shuo lin xun說林訓, http://ctext.org/huainanzi/shuo-lin-xun#n3372.  
312 Více o vlivu spisu Huainanzi na zahradní umění viz. např. Hrdličková in Heřmanová, Obuchová, 
Liščák (eds.)  1995, 76-77.  
313 Gu 2010, 43.  
314 Gu 2010, 50. 
315 Spojení „Zabubnovat do sloupu a zazpívat“, čínsky fu ying er ge 撫楹而歌 se používá už od starověku 
(Zuo zhuan 左傳), pro vyjádření radosti? Podle http://dict.variants.moe.edu.tw/yitib/frb/frb01269.htm.   
316 Gu 2010, 92.  
317 Goodrich, Fang (eds.) 1976, 1322.  
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東原, kde měl „Pavilonu prodloužené zeleně“ 延綠亭 a kde byla též „Síň podle přání“ 

如意堂.318 O Du Qiongovi a jeho zahradě jsou texty Ru yi tang ji a Chongjian yan lü 

ting ji, oba zmíněné v této práci.     

Du Qiong je jedním z prvních malířů dynastie Ming, kteří začali malovat 

zahrady. Díky jeho obrazu „Vila v Jižní vsi“ 南村别墅圖319 si můžeme udělat představu 

o tom, jak takové letní sídlo vypadalo. Pro tuto práci je velmi přínosný jeho obraz 

„Přátelím se s borovicemi“ 友松圖

320, na kterém je znázorněna zahrada literáta. Je to 

pravděpodobně celá zahrada, včetně pavilonů, oplocení, umělých hor se skalami, 

jezírkem, vodopádem, vyhlídkou pro pozorování okolní krajiny, ve skále můžeme 

nalézt dveře (asi od sklípku), vedle dvě scenérie, v nichž se podivuhodné kameny 

doplňují s bambusy a banánovníky a vpravo od nich stůl se třemi květináči, z nichž dva 

jsou bonsaje vytvořené z borovic. Zajímavé je, že zahrada má dvojí oplocení, jedno ji 

odděluje od vnější krajiny a druhý, menší plůtek odděluje část s pavilonem a altánkem 

od zbytku zahrady. Druhý plot je však velmi hustý a neprůhledný, aby zajistil soukromí.    

V tradici malování zahrad pak pokračují Shen Zhou (1427-1509), Du Qiongův 

žák (co se týče klasického studia textů), avšak o jeho malířském umění se nezmiňuje321, 

Wen Zhengming 文徵明  (1470-1559), Qiu Ying 仇英  (asi 1494-1552) 322  a další. 

Malířem, který se nejvíce věnoval zahradní tematice, je jednoznačně Wen Zhengming. 

Bylo by nad rozsah této práce jmenovat všechna jeho díla a všechny zahrady, které 

namaloval. Zajímavé však je, že porovnáme-li obrazy Du Qionga, Wen Zhengminga a 

Qiu Yinga, které se věnují soukromým zahradám, nejsou z těchto děl patrné žádné 

významné změny ve výzdobě zahrady, ačkoliv Qiu Ying se narodil téměř přesně o sto 

let později než Du Qiong. To jistě souvisí i se stylizací výtvarného zobrazení budov 

apod. Avšak na první pohled je patrné větší množství podivuhodně tvarovaných kamenů 

奇石 na pozdějších obrazech, především na Wen Zhengmingově obrazu „Síň velkého 

obdivu“323, resp. „Studovna skutečného obdivu“ Zhen shang zhai tu 真賞齋圖 z roku 

1549,324 kde je na relativně malém prostoru před studovnou vystaveno hned několik 

                                                 
318 Shao, Li 2004, 59.  
319 Podle http://zhishiduiyu.blog.163.com/blog/static/16728823520121017102432203/.  
320 Clunas 1996, 84.  
321 Goodrich, Fang (eds.) 1976, 1322. 
322 Přesné datum narození není známo, Hájek uvádí přibližně rok 1480 (Hájek 2002, 26), zde použita data 
podle Clunas 1996, 85.   
323 Hejzlar 2010, 92.  
324 Tamtéž.  
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bizarních kamenů a působí jako největší chlouba majitele zahrady. Odtud 

pravděpodobně i název studovny.  

Na obrazech z 15. století a první poloviny 16. století jsou zahrady i zahradní 

stavby na pohled velmi jednoduché, až prosté, působí přirozeně, silně kontrastují se 

současnou podobou suzhouských zahrad. Velmi zajímavý z hlediska kompozice 

zahrady je obraz „Obydlí v zahradě“ Yuan ju tu 園居圖 od Qiu Yinga325, na kterém je 

patrný ovocný sad na dohled od altánku, a taktéž Qiu Yingův obraz „Budování 

bambusové zahrady“, na kterém ze vyobrazen literát dohlížející na budování své 

zahrady. Obraz „Budování bambusové zahrady“ je v Národní galerii v Praze.326  

Obraz „Obydlí v zahradě“ navíc dokládá silnou návaznost zahrady nejen na 

okolní krajinu (v pozadí jsou vidět hory; tato návaznost bude později zpracována i 

teoreticky v díle Ji Chenga), ale propojení krajiny skutečné, zahradní a malířské. 

Z obrazu je patrné, že literát má z altánku výhled do zahrady a na zadní stěně má výhled 

na horskou krajinu s jezerem, rybářskou loďkou a altánem na břehu jezeru. Ve 

skutečnosti je však tento výjev na obraze. Majitel zahrady má však ze všech stran 

altánku výhled na krásnou krajinu.  

 

6.4 Společenská a ekonomická funkce zahrad  

 

6.4.1 Ekonomická funkce 

 

V této době stojí za pozornost zemědělská funkce suzhouských zahrad uvnitř 

hradeb, resp. jedné, a tou bylo Východní panství Dong zhuang. Byla ve své době asi 

největší a nejvýznamnější suzhouskou zahradou, s ovocnými sady, které zabíraly cca 

jednu třetinu celkové plochy pozemků. Popis ploch s užitkovými rostlinami je v textu 

Dong zhuang ji 東莊記 hned na začátku textu: „Když vstoupíte přes Lavicový most, 

narazíte na rýžové políčko. Když se otočíte a půjdete na jih, tam se nachází morušový 

sad, když půjdete znovu na západ, tam je ovocný sad, na jihu je zeleninový záhon, na 

                                                 
325 Clunas 1996, 84.  
326 Hájek 2002, 26.  
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východ je Terasa Klepání šatů a na jihozápadě je Most ohnuté kasie. Když vstupujete od 

břehu, kde kotví pramice, je tam pšeničný vršek.“327  

Majitelem zahrady byl bohatý suzhouský obchodník s látkami Wu Yong 吳融 

(1399-1475), otec Wu Kuana 吳寛. O jeho pozemcích se zde nemluví jako o „zahradě“ 

yuan 園, ale jako o „panství“ zhuang 莊 a jako o „majetku“ ye 業.328 Autor zápisku Li 

Dongyang 李東陽 v textu hned několikrát vyzdvihuje celý rod Wu a Wu Yonga, že se 

jim podařilo uchoval rodinný majetek v oné těžké době konce jedné a začátku další 

dynastie, přičemž výraz „majetek“ ye je v tomto krátkém textu použit celkem šestkrát, 

např. ve spojeních „uchovat svůj majetek“ bao qi ye 保其業, „rodinný majetek“ jia ye 

家業 , „uchovat svůj soukromý majetek“ bao qi si ye 保其私業 . 329  Text nechal 

zaznamenat syn Wu Kuan, budoucí majitel zahrady.  

Craig Clunas (1996) uvádí, že zahrada s tímto názvem byla založena „někdy 

brzy ve třetí čtvrtině 15. století“.330 Zároveň z Li Dongyangova záznamu vyplývá, že 

rodina Wu vlastnila nějaké pozemky již na konci dynastie Yuan. Clunas dále uvádí, že 

Suzhou zažilo v krátké době po sobě povodně (r. 1440) a hladomor (r. 1454).331 Je 

možné, že pokud rodina nepěstovala zemědělské plodiny před r. 1454, mohl být právě 

hladomor hlavním důvodem pro založení takovéto zahrady.  

Ve středním období Ming však dochází vlivem lepší hospodářské situace 

v Suzhou k novému pohledu na přírodu a tedy i na zahrady. Je zde patrný výrazný 

posun: zahrada už není vnímána jen ekonomicky, ale začíná být nahlížena esteticky. Do 

popředí zájmu vzdělanců se dostává snaha užít si příjemný čas v zahradě, odpočívat, 

radovat se z krás přírody. To dokládají následující dvě ukázky.  

Ukázka (část) textu „Zápisky o Zahradě skromného politika rodu Wang“ Wang 

shi Zhuo zheng yuan ji 王氏拙政園記, který napsal Wen Zhengming.  

(Začíná od věty 池上美竹千挺，可以逭涼.) 

 

Zápisky o Zahradě skromného politika rodu Wang (část): 

„Nad jezerem je tisíc krásných bambusů, je možné utéct tam před horkem a 

ochladit se, mezi bambusy je altán zvaný „Čistá hlubina“. Když půjdete okolo něj a 

                                                 
327 Clunas 1996, 17.  
328 Clunas 1996, 16-17. 
329 Shao, Li 2004, 108. 
330 Clunas 1996, 16. 
331 Tamtéž.  
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zatočíte na východ, v sadu čítajícím několik desítek citrusů je altánek zvaný „Čekání na 

mráz“. Když se jde opět na východ, dorazíte k zadní části věže „Sen o životě v ústraní“; 

tam roste několik vysokých borovic. Když  fouká chladivý vítr, tak zní v jejich 

korunách, proto se to tam jmenuje „Místo naslouchání větru v sosnách“. Když se odtud 

propletete ven a dojdete před „Sen o životě v ústraní“, rostou tam staré stromy a řídký 

bambusový háj, tam je možné si odpočinout. Nazývá se to tam „Výraz potěšení“332. 

Ještě víc vepředu, když se jde podél vody a pak na východ, je všude, kam oko dohlédne, 

les ovocných stromů zvaný „Sad přilétajících ptáků“333.“334 

 

Síň brzkého jara Xian chun tang 先春堂 

„Síň brzkého jara“ Xian chun tang 先春堂, je zahrada, již  v textu „Zápisky ze 

síně brzkého jara“ Xian chun tang ji 先春堂記 popsal Xu Youzhen 徐有貞 (1407-

1472).335 Jedná se o stejnou zahradu, jež byla popsána textem „Zápisky z pavilonu orby 

a rybaření“. Nyní autor sice také zmíní slávu rodu Xu, ale především obdivuje krásu 

okolní krajiny a rostlin v zahradě. (Ve středním období Ming, kdy Xu Youzhen žil, bylo 

pěstování užitkových rostlin stále ještě běžnou záležitostí a bylo vychvalováno jako 

projev hospodárnosti.) 336  Zároveň vyzdvihuje přednosti zahrady jako místa, kde si 

člověk může „užít všech radostí světa“. Zahrada se nyní stává místem obdivování krás 

přírody a zdrojem radostí a potěšení, což dokládá následující ukázka.  

Zápisky ze síně brzkého jara  Xian chun tang ji 先春堂記  

„[Když se jde] skrz Wuskou bránu a dál ven jihozápadním směrem 

čtyřicet mil, je tam místo se scenériemi jezer i hor a jmenuje se Guangfu. Bydlí 

tam již po generace místní rod Xu. Od dynastie Song až dodnes lesk a sláva 

[jejich] básní a kaligrafie neupadla. Na začátku éry Hongwu zde žil člověk 

zvaný Liangfu,337 zabýval se sbíráním textů a spolu se Xu Dazhangem, Yang 

Lianfuem, Ni Yuanzhenem a Gao Shiminem si navzájem vyměňovali básně, 

navzájem se předbíhali, kdo bude lepší, a jejich morálnost a vystupování byly 

                                                 
332 Narážka na Lu Jiho 陸機 ódu  漢高祖功臣颂 nebo spíše Tao Yuanmingovu báseň „Návrat“ 歸去來兮辭 , verš引壶觴以自酌，眄庭柯以怡顏.  
333 Jedná se o drobnoplodé jabloně laiqin,  Malus asiatica Nakai. 
334 Shao, Li 2004, 90. 
335 Shao, Li 2004, 56. 
336 Clunas 1996, 59. 
337 Tímto mužem je Xu Dazuo 徐達佐, majitel slavné zahrady Geng yu xuan 耕漁軒, zvaný též Xu 
Liangfu 徐良夫, přičemž jeho jméno Liangfu se píše různě, buď 良夫, nebo 良甫 a v tomto textu 良輔. 
Žil (? – 1395).  
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obzvláště na výši. A tak tehdejší konfuciánští učenci z oblasti na východ od řeky 

považovali Liangfua za nejlepšího z nich. Jiqing 338  je jeho pravnukem. Je 

nadaný, kultivovaný a bystrý, svou vnímavostí a pohotovostí [vždy] předčil 

ostatní, a když už mu bylo skoro padesát let, začal přemýšlet o tom, jak mít 

prospěch ze své píle a přemýšlivosti. A proto navázal na jednání svých předků a 

ve svém volném čase nechal postavit usedlost, která by byla místem pro 

procházky a odpočinek, a nazval ji Síň brzkého jara. Když jsem šel jednou okolo, 

Jiqing mne pozval, abych [s ním] šel nahoru [do pavilonu na kopci]. Když jsem 

tam seděl a díval se kolem sebe, nalevo horský hřeben nebývalé krásy, napravo 

hřeben hory Tongjing, nad ním se tyčí vrchol hory Dengwei, a prameny jezera 

Taihu se stékají pod ním; [zde] bujně rostoucí les, jasně zelené záhony, ve 

velkém počtu a pěkně vyrovnané, [rostliny] na sebe navzájem vrhají stíny 

dopředu i dozadu. Když je právě konec zimy a začátek jara, hodnota borovic, 

bambusů, pomerančů a pomela spočívá v tom, že jsou tmavě zelené a husté, stojí 

vyrovnané v řadách jako nefrity, perleťové slivoně – vůně deseti tisíc stromů se 

šíří do daleka, třpytí se, potěší čich a ulahodí oku, tak, že člověka zbaví starostí a 

potěší ducha. .... 

Otočil jsem se a řekl Jiqingovi: „To je opravdu nádherná krajina!“ Zde 

bylo to takzvané brzké jaro! Samozřejmě jsem slyšel o tom, že půda se s pomocí 

člověka stává scenérií a člověk se raduje z různých ročních dob. A proto, i když 

je krajina krásná, ale není tu nikdo, kdo by byl schopen to ocenit, když tudy 

člověk projde, aniž by se nerozhlédl, a protože se nerozhlédne, tak se mu 

nezalíbí, taková krajina určitě nenajde nikoho, kdo by se těšil z jejích scenérií. A 

když [člověk] bude žít, aniž by se z ní mohl radovat, celé jeho tělo bude 

vyhladovělé a prochladlé a ustaraná duše bude trpět, tak i když potom vystoupá 

do hor a bude se dívat dolů na řeky, ale k tomu bude zesláblý, bledý, a smutný, 

cožpak by se mohl radovat? [Proto] nyní je, pane, vaše usedlost posazena do 

krajiny jezer a hor, a zároveň, když žijete v této klidné době, věnujete se 

konfuciánským záležitostem, [vaše] pole a zahrady stačí k tomu, aby vás uživily, 

zpívaná vyprávění s hudebním doprovodem stačí k tomu, aby vás pobavila, 

užíváte si svého volného času, nemáte starosti, a tak se bezstarostně, beze spěchu 

[můžete] toulat krajinou, abyste si co nejvíce užil všech radostí světa – jaké máte 

                                                 
338 Xu Jiqing 徐季清.  
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štěstí! Když se podívám na obyčejný lid té doby úpadku, na ty, kdož loupili a 

rabovali v tak rozvířené době, není to tak, že ti by dosáhli začátku jara! Pane, 

pokud s ohledem na to, co je správné, máte prospěch ze svého vzdělání a teprve 

pak chodíte na vycházky, odpočíváte v lese Morálních zásad, radujete se v sadu 

Obřadů a spravedlivosti, šíříte slávu přírodních zákonitostí a ceníte si toho, že 

vítr vyčistil oblohu a měsíc je jasný, a vy můžete zkoumat básnické obrazy 

Brzkého jara339, cožpak to není nejlepší? Jiqing řekl: „Je to tak.“ A pak jsem 

napsal [tento text], abych to zaznamenal.“ 

 

先春堂記 

 

由呉門西南四十里外，有地據湖山之勝者，曰光福里。里人徐氏世居焉。

盖自宋季迄今，而詩書之澤不衰。洪武初，有曰良輔者，以文學典校事，

與徐大章、楊亷夫、倪元鎮、髙士敏諸人相倡和，頡頏上下，而其制行尤

髙。故當時江東儒者，以良輔為稱首，季清其曽孫也。天資秀朗，警敏過

人，年幾五十，而志益勤思。紹廼祖之風範，閒構一宇，以為� 息之所，

命之曰先春之堂。余嘗過之，季清請余登焉。坐而四望，左鳴鳯之岡，右

銅井之嶺，鄧尉之峯峙其上，具區之流匯其下；扶踈之林，葱蒨之圃，棊

布鱗次，映帶於前後。時方冬春之交，松筠橘柚之植，青青欝欝，列玗琪

而挺，琅玕梅花，萬樹芬敷，爛漫爽鼻而娯目，使人心曠神怡。(若軼埃

而凌雲霄，出陰沍而熈青陽，視他所殆，别有一天地也。není přeloženo) 余

顧謂季清曰：“勝哉景也！”  

此其所謂先春者乎！然余聞之，地以人而勝，人以時而樂。是故山水雖

佳，而居無能賞之，人過之而弗睨，睨之而弗愛，則地固不得以自勝人能

賞矣，而生無可樂之時，飢寒之切身，憂患之縈心，則登山臨水，且悴然

有惻愴之情，抑烏能自樂哉？今子之居，既據湖山之勝，而又生斯太平之

時，承文儒之緒，田園足以自養，琴書足以自娯，有安閒之適，無憂虞之

事，於是乎逍遥徜徉乎山水之間，以窮天下之樂事，其幸多矣！視彼叔世

                                                 
339 V originále je 先春之意. Význam 意 je zde „yi ze slova yijing 意境“, proto překládám jako „básnické 
obrazy“. Význam „básnická představovost“ yijing 意境 a další objasnění pojmu viz Hrdličková, Hrdlička 
1997, 65-66. Yi意 zde může být přeloženo též jako „podstata“, „podstata přírody“, viz Lomová in Stibral, 
Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 179. 
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之民，搶攘於風塵之際者，詎非得春之先者乎！子其乗是而益進脩焉�

乎，道德之林息乎，禮義之圃樂乎，性分之天而展其光，風霽月之懐抱，

以探先春之意，不亦至乎，季清曰：‘善’。遂書以記之。

340 

  

6.4.2 Společenská funkce  

 

Společenská funkce byla vždy spojena s estetickou stránkou zahrady. V 15. 

století plnily zahrady dokonce estetickou, společenskou a produkční funkci zároveň, 

aniž by produkce zemědělských plodin byla hanobena nebo odsunuta za hranici 

reprezentativní části zahrady. Aby si majitel i jeho hosté mohli dostatečně vychutnat 

krásnou krajinu, procházeli se a potulovali you 遊  / 游  zahradou, přičemž toto 

potulování po zahradě je běžnou součástí diskurzu o zahradách po celé období Ming a 

přímo navazuje na tradici oblíbených vycházek do přírody, která sahá až k velkému 

básníkovi přírodní lyriky Xie Lingyunovi 謝靈運  (385-433) 341  a možná až k Shi 

Chongovi 石崇 (249-300). Vycházky do volné přírody byly i za Ming velmi oblíbenou 

zábavou elity.  

Majitel zahrady často organizoval procházky zahradou pro své přátele a jiné 

hosty, samozřejmostí byla také ušlechtilá zábava. Později – za pozdních Ming – bylo 

běžné, že mnohé zahrady byly vznešené společnosti zcela otevřeny a hosté se tam 

procházeli sami. 342  Avšak s tím rozdílem, že takto přístupné byly pouze okrasné 

zahrady, nikoliv pozemky se zemědělskou produkcí.343 Z dobových pramenů z období 

střední Ming se naopak zdá, že  procházky literátů vedly celou zahradou, sady a políčka 

nevyjímaje. Plodiny z políček sloužily zároveň pro přípravu občerstvení pro hosty.344 

To dokládá úryvek z textu od Zhang Ninga 張寧 o zahradě Xi cheng xiao yin 西塍小隱 

345: „Na poli mám dva druhy rýže, v rybníce ryby a želvy, v sadech a na plantážích jsou 

broskvoně, švestky, morušovníky, bambus, mandarinky, meruňky, skořicovník, 

                                                 
340 Shao, Li 2004, 55-56. 
341 Lin, Wen-yüeh 1999, 15.   
342 Clunas 1996, 94.  
343 Clunas 1996, 98.  
344 Gu 2010, 54.  
345 Zahrada byla poblíž dnešního Hangzhou; je popsána v zápiscích 塍小隱記, které jsou součástí 
sebraných spisů 方洲集. Fangzhou 方洲 bylo Zhang Ningovo přízvisko. Životní data nejsou známa, 
úřední titul jinshi 進士 získal r. 1454.  
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čajovník, třešně, voskovník346, granátovníky a mišpule japonské, které mohou posloužit 

k tomu, abych jimi obřadně pohostil hosty.“  

(田有粳稻，池有魚鱉，場圃有桃、李、桑、竹、橘、杏、桂、茗、櫻桃、楊梅、

石榴、枇杷可以供祭養賓客之務 .) 347  Ovocné stromy hrály důležitou roli v 

estetice zahrady na jaře, když kvetly, to byly přímo cílem procházek. Navíc ovocné 

stromy nebyly, na rozdíl od zeleniny a rýže, hnojeny lidskými exkrementy a pokud ano, 

tak jen v zimě.348 Mohly tedy růst v těsné blízkosti pavilonů a jiných zahradních staveb, 

jak je patrné z Qiu Yingova obrazu „Obydlí v zahradě“.349    

6.4.2. a) Vznešená setkání yaji 雅集 
 

Za dynastie Ming se suzhouské zahrady stávají častým dějištěm společenských 

akcí, tzv. elegantních setkání yaji 雅集, podobná těm, které jsou popsány výše. Od 15. 

století začala být tato literátská zábava natolik běžná a oblíbená, že podnítila vznik 

bohatého textového i obrazového materiálu, jenž zaznamenával účastníky těchto 

setkání, nejoblíbenější aktivity literátů apod. Nejčastějším návštěvníkem zahrad a také 

asi neproduktivnějším autorem zápisků ze zahrad a elegantních setkání byl Xu 

Youzhen. Kromě Xu Youzhena byli častými hosty suzhouských zahradních slavností 

ještě Zhu Hao 祝顥 a Liu Jue 劉珏; všichni tři tvořili, především ve druhé polovině 15. 

století, jádro společenského života v Suzhou.350   

Díky Xu Youzhenovým zápiskům víme, že minimálně jedno takové setkání se 

konalo i v Jižní zahradě Nanyuan pana Zheng Jingxinga. O této sešlosti Xu Youzhen 

napsal: „Tehdejším [našim] společníkům, vznešeným hostům, stačila k dobré náladě a 

vyjádření pocitů hra na citeru qin, hra v šachy, pohár vína a skládání básní.“ (時偶佳

客，以琴以棋，以觴以咏，足以怡情而遣興 .) 351  Ačkoliv Zheng Jingxing není 

historicky významná osobnost, ve své době byl v Suzhou jistě znám díky své zahradě, 

právě proto, že ji svou návštěvou poctili tak vysoce postavení hodnostáři jako byl Xu 

Youzhen a že ji popsal ve svých zápiscích. Xu Youzhen ji navíc zařadil mezi vůbec 

                                                 
346 Čínské ovoce yangmei je ze stromu Myrica rubra S. et Z. Rodový název Myrica se do češtiny překládá 
jako voskovník, druhový název se mi nepodařilo najít, ale přeloženo z latiny by to měl být „voskovník 
červený“.   
347 Gu 2010, 54. 
348 Clunas 1996, 56. 
349 Clunas 1996, 84-85.  
350 Gu 2010, 56. 
351 Gu 2010, 55. 
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nejkrásnější zahrady v celém kraji. 352  Právě zápisky biji, básně a obrazy byly 

významným prostředkem k šíření zpráv o zahradách a k jejich propagaci. O šíření zvěstí 

o krásných zahradách a propagaci zahradní kultury se ve své době nejvíce zasloužili 

právě Xu Youzhen, Liu Jue, Zhu Hao a Wu Kuan. A Shen Zhou, který býval nejen 

účastníkem zahradních slavností, ale byl také významným šiřitelem zahradní kultury 

skrze své obrazy.353 

6.4.2. b) Obdivování květin  

 

Oblíbenou zábavou literátů bylo obdivování právě kvetoucích rostlin. Tato 

kratochvíle příslušníků společenské elity byla běžná již od dynastie Tang a na rozdíl od 

jiných akcí se jí běžně zúčastnily i ženy.354 Byla to společenská událost, která se konala 

několikrát do roka, v závislosti na sezónních květinách. Rostlinami, které kvetou každá 

v jiném ročním období, jsou např. slivoně mei 梅 (zima/ brzké jaro), pivoňky mudan 牡

丹 (dřevitá pivoňka) a shaoyao 芍藥 – bylinná pivoňka (jaro), chryzantémy juhua 菊花 

(podzim), kamélie chahua 茶花 (podzim a zima).355 S rostoucím počtem městských a 

příměstských zahrad v jižní Číně se rychle zvyšovala i obliba pozorování květin. Od 

středních Ming byla tato zábava natolik populární, že literáti sami začali ve svých 

zahradách pěstovat pivoňky a chryzantémy a řezané květiny ve váze nesměly chybět 

v žádné domácnosti. Zároveň bylo stále oblíbenější pěstování bonsají panzai 盤栽 či 

panjing 盤景, které mají nejdelší tradici pěstování právě v Suzhou a které můžeme vidět 

i výtvarně ztvárněné, např. u středně-mingského malíře Du Qionga 杜琼 na obraze 

„Přátelství s borovicemi“ You song tu 友松圖.356 Kromě obdivování květin v zahradách 

byly běžné vyjížďky za město, ale těm se zde nebudu podrobněji věnovat.  

 

6.5 Paradoxy života v ústraní ve středním období Ming  

 

Mingská zahrada mohla získat svému majiteli uznání nejen svou krásou, 

skromnou elegancí či okázalostí, ale i skrze status místa života v ústraní, útočiště 

                                                 
352 Gu 2010, 40. 
353 Gu 2010, 56. 
354 Ch´iu 2007, 75.  
355 Tamtéž.  
356 http://www.360doc.com/content/10/1104/17/4391218_66601056.shtml. 
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literáta, který se (často i nedobrovolně) vzdal úřední kariéry. Odchod do ústraní byl 

v čínské kultuře vždy vysoce ceněn a považován za čin moudrého a vysoce morálního 

muže. Nejznámějším literátem, který se zřekl úřadu, a zároveň zakladatelem tradice 

odchodu do ústraní yinyi 隱逸, byl Tao Qian 陶潛 . Také Bo Juyi 白居易, když byl r. 

815 ve vyhnanství daleko od hlavního města, v jižní Číně, žil napůl poustevnickým 

životem na venkově. Postavil si tam Doškovou chýši Cao tang
357 a vytvořil zahradu, o 

níž jsem se zmínila v úvodní kapitole, a vždy doufal, že se tam bude moci i s rodinou na 

odpočinek vrátit.358  

Vzdělanec, jenž proklamoval, že se již nadále nehodlá zabývat pozemskými 

záležitostmi, se nemusel nutně stáhnout ze společenského života. Avšak již samotná tato 

proklamace zvýšila v očích druhých jeho morální hodnocení a renomé. Právě zahrada 

byla ideálním místem pro „odchod“ ze společenského života, který ale v době Ming 

vůbec neznamenal skutečný odchod ze společenského života.359  

Zřeknutím se úřední kariéry a odchodem do života v zahradách získal vzdělanec 

morální autoritu, prestiž a moc, kterou mohl dále pěstovat a posilovat skrze nový 

společenský život v zahradě.360 Mnohé zahrady totiž svým majitelům na jednu stranu 

sloužily jako ono proklamované útočiště před veřejným životem, na druhou stranu jako 

dějiště společenských setkání. To je případ např. zahrady pana Gu Qinga 顧清 (r. 1493 

jinshi)361, jenž si pochvaloval život v ústraní a popsal ho v několika svých básních, 

avšak zároveň ve své zahradě pořádal různé společenské akce, o nichž také napsal 

několik básní. Kromě toho sám navštěvoval setkání literátů v jiných zahradách.362 Asi 

neznámějším literátem, jenž se po neúspěšné politické kariéře rozhodl již se více 

nezajímat o úřední život ani o každodenní starosti byl Wen Zhengming 文徵明. Ačkoliv 

také „odešel“ do ústraní, aktivně se zúčastnil společenského života v zahradách. Wen 

Zhengming byl ztělesněním nejvyššího ideálu skrytého učence, protože byl qing gao 清

高 – „čistý a povznesený“. Ideálním „čistým a povzneseným“ učencem byl v době 

Ming ten, kdo byl schopen upřímně zapomenout na materiální aspekty života, povznést 

                                                 
357 Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 176. 
358 Hrdličková, Hrdlička 1997, 54.  
359 Clunas 1996, 106.  
360 Clunas 1996, 107.  
361 Gu Qing žil na přelomu 15. a 16. století, r. 1493 získal úřední titul jinshi進士. Zanechal po sobě 
bohaté písemné dílo čítající 42 svitků, jež bylo za dynastie Qing zahrnuto do Si ku quan shu,části 
Dongjiang jia cangji 東江家藏集, dnes je jeho dílo volně přístupné na 
http://archive.org/details/06045282.cn.   
362 Gu 2010, 98. 
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se nad ně, v případě Wen Zhengminga to znamenalo povznést se nad starosti o majetek 

a pozemky (o které se v praxi starala jeho manželka).363  Jeho osoba spojuje osudy 

suzhouských zahrad, jejich majitele a mnohá umělecká díla jako nikdo jiný. Wen 

Zhengming byl za dynastií Ming i Qing 清 vysoce hodnocen pro svou morální autoritu 

a neméně pro své malířské umění a kaligrafie.364 Sám majitelem zahrady, byl především 

malířem, kaligrafem a básníkem, který na svých obrazech a ve svých básních zachytil 

život v zahradě svého mecenáše Wang Xianchena a společenské události v mnoha 

jiných suzhouských zahradách. Některé zahrady zobrazil i ve svých zápiscích ji.  

 

6.6 Měnící se pohled na sebezásobení pod vlivem vzestupu 
kupecké vrstvy  

 

S životem v ústraní souvisí i pěstování užitkových rostlin pro vlastní potřebu. 

Avšak pokud byly produkční plochy velké a s bohatou úrodou, bylo takové pěstování 

balancováním na hraně mezi hospodárností a snahou zbohatnout, a bylo trnem v oku 

mnohým konfuciánským vzdělancům. Morální autorita skrytého učence yinshi mohla 

být tím, že se jeho produkční pozemky zdály jiným na poustevníka365 příliš velké, lehko 

narušena. To je další z důvodů, proč ve středním období Ming byly produkční pozemky 

posouvány do míst, kam návštěvníci zahrady nechodili nebo nedohlédli, tedy na okraj 

zahrady.  

Samozřejmě ne všichni literáti se vzdávali svých úředních funkcí. Vzdělanci, 

kteří pracovali jako úředníci ve státní správě, mohli zároveň mít někde na předměstí 

zahradu či pole a sady, z nichž jim plynul nemalý zisk. Na venkově se zase mnohé 

rodiny etablovaly jako místní elita díky svým velkým pozemkům, které v této době 

běžně pronajímali pachtýřům, a pokud se v rodině nenašel žádný úspěšný kandidát 

státních zkoušek, zakládala se moc a prestiž rodu (kromě případné vzdělanecké tradice 

rodu) právě na jejich bohatství, které bylo založeno na vlastnictví půdy.366 Proto ne 

všichni dbali na dobré jméno a statut vzorných konfuciánů a běžně prodávali plodiny ze 

svých sadů a polí. Právě tím se, zjednodušeně řečeno, přiblížili obchodníkům. Takto 

                                                 
363 Clunas 1996, 106.  
364 Wen Zhengming byl oblíbeným malířem císaře Qianlonga乾隆 (žil 1711-1799, vládl 1736-1795).  
365 Dalším významem slova yinshi je „poustevník“.  
366 Právě pro bohaté rodiny usazené na venkově se často používá pojem gentry. V Brook, 2003 se pojem 
gentry, resp. jeho česká verze „džentry“, používá pro společenskou elitu zahrnující bohaté rody ve 
městech i na venkově. 
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mohli být „džentry a navíc obchodníky“, 367  za což byli ostatními příslušníky 

vzdělanecké vrstvy kritizováni. Z prodeje jim plynul další příjem, čehož zase uměli 

využít obchodníci a přicházeli na trh se stále novým luxusním zbožím, které bylo přesně 

podle vkusu bohaté elity. Bohatí příslušníci elity jen dál a dál utráceli. Kritika 

upadajících mravů literátů se dochovala i v mnoha pramenech, z nichž některé jsou 

přeloženy do češtiny.368 Pěkným příkladem, jak se na marnotratnost elity a její odklon 

od starých mravů dívali jiní, je povzdech sestavovatele kroniky prefektury Shaowu 邵

武 ve Fujianu 福建 z roku 1543: „Slyšel jsem, že před deseti lety se nikdy hostovi 

nepředkládala husa, avšak dnes se tak občas děje, ba až několik desítek chodů může být 

podáváno k rýži. Postupně se začínají nosit i exkluzivní modely oděvů a pokrývek 

hlavy. A jsou dokonce tací, kteří se stávají obchodníky!“369  Výše popsaný začátek 

morálního úpadku vzdělanecké vrstvy, který má zásadní vliv na pozdější podobu 

zahrad, spadá právě do středního období Ming, přibližně do éry Zhengde正德 (1506-

1521).370  

V českém překladu máme ale na změny v čínské společnosti i opačný názor, 

názor literáta a význačného autora prozaických textů Gui Youguanga 歸有光 (1506-

1571), který mimo jiné psal i zápisky o zahradách.371 Gui Youguang obhajuje stírání 

rozdílů mezi jednotlivými vrstvami společnosti a obchodování vzdělanců slovy: „V 

dávných dobách měly čtyři stavy prostých lidí své odlišné funkce, v pozdějších dobách 

se však stavovské odlišnosti mezi vzdělanci, rolníky a obchodníky setřely.“ 372  A 

dokonce chválí rodinu jednoho obchodníka, že jsou „džentry a navíc obchodníci“.373 Je 

pravděpodobné, že se jedná o hlas zástupce společenské elity, jemuž kontakt 

s obchodníky přinášel nějaký prospěch, minimálně kvalitní oděvy a jiné doplňky 

potřebné pro úctyhodný vzhled vzdělance.  

Jak je pospáno již v úvodní kapitole „Společenské změny za dynastie Ming“, 

v této době nejen že (v očích konfuciánů) upadá morálka vzdělanecké vrstvy, ale 

dochází i k opačnému pohybu, ke společenskému vzestupu kupců. Mnohé rodiny po 

celé říši, které se původně živily zemědělstvím, se začínají věnovat obchodu, o čemž 
                                                 
367 Brook 2003, 166. Výrok významného literáta Gui Youguanga 歸有光, o němž bude podrobněji níže. 
368 Přeloženo v Brook 2003, především kapitoly Jaro a Léto; morální úpadek za středních Mingů popisuje 
jmenovitě kapitola Úpadek za éry Čeng-te, Brook 2003, 162-175. 
369 Brook 2003, 167. 
370 Brook 2003, 19. 
371 Shao, Li 2004, 39. 
372 Brook 2003, 166. 
373 Brook 2003, tamtéž. 
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máme bohaté záznamy. Např. Wang Daokun 汪道昆 (1525-1593), významný pozdně-

mingský literát původem z obchodnické rodiny z Huizhou, vystihl příběh svého rodu 

takto: „Po generace se naše rodina věnovala zemědělství. Ale poté, co moje babička 

přesvědčila dědečka, aby přešel na obchod, protože obchodníci, kteří přišli do Wen-

chou374 a Ch`u-chou375, obvykle vydělali jmění, podařilo se jí získat pro něj kapitál a 

dědeček dokázal zbohatnout.“376  Lidé, kteří se takto stali obchodníky, a obchodníci 

samotní, se často chtěli co nejvíc přiblížit místní elitě, tedy vzdělancům. Pokud jejich 

rodina nevychovala žádného úředníka, měli v zásadě tři možnosti. Počkat, až se 

v rodině najde někdo, kdo uspěje u státních zkoušek. Za druhé, pokud měl obchodník 

dostatečný kapitál, mohl začít být aktivní v umělecké sféře jako sběratel, bibliofil 

s knihovnou plnou vzácných textů, mecenáš talentovaných umělců, mohl si nechat 

postavit výstavní zahradu nebo se angažovat ve velkých kulturních projektech.377 Tímto 

na sebe kupci strhávali pozornost a vzbuzovali zájem v řadách literátů.378 Třetí strategií, 

jak ze sebe smýt stigma obchodnické vrstvy, bylo pokusit se porazit „nepřítele“ jeho 

vlastní zbraní. Zjednodušeně řečeno, mingští obchodníci se snažili vytvořit koncept 

obchodu jako „konfuciánského způsobu života“.379 Za pozdních Mingů začali vydávat 

příručky s návody pro morální život obchodníka, které v sobě obsáhly profesionální i 

soukromý život kupců. Např. jedna taková příručka s názvem „Jak přivést obchodníky 

k rozumu“ Shanggu xing mi 商賈醒迷  vyšla r. 1635380 jako příloha k průvodci po 

obchodních cestách.381   

Co se týče zahrad, Gui Youguang sám měl zahradu Wei lei ting 畏壘亭, o níž 

napsal zápisky Wei lei ting ji 畏壘亭記.382 Obchodování se zastává z pochopitelných 

důvodů. V této době ještě nebylo pěstování užitkových rostlin nahlíženo tak přísně a 

prodej produktů ze zahrady nebyl velkým přečinem.  

                                                 
374 Wenzhou溫州, město na jihovýchodě provincie Zhejiang 浙江, sídelní město prefektury.  
375 Chuzhou滁州, město na východě provincie Anhui 安徽.  
376 Mote, Twitchett 1998, 702.  
377 Mote, Twitchett 1998, 702.  
378 Tímto i třetím zmiňovaným způsobem sbližování kupecké a vzdělanecké vrstvy se podrobně zabývá C. 
Clunas v knize Superfluous Things, Urbana a Chicago: University of Illinois Press, 1991.  
379 Mote, Twitchett 1998, 703. 
380 Mote, Twitchett 1998, 704. Vzestup kupecké vrstvy podrobněji např. viz Mote, Twitchett 1998, 699-
707. 
381 První kniha o obchodních trasách byla publikována r. 1570 právě v Suzhou. Brook 2003, 19.  
382 Gu 2010, 254.  



 

 73 

Zároveň, jak zdůrazňuje Clunas (1996), zahrada byla již ze své podstaty „místem 

uskladnění, místem hromadění383  ve společnosti, která byla špatně vybavena jinými 

mechanismy akumulace.“384 Kromě toho mohla být zahrada za dynastie Ming místem 

nahromadění „morálního a kulturního kapitálu“ ve prospěch jejího vlastníka. Skrytému 

učenci yinshi nebo neúspěšnému literátovi mohla, především v pozdním období Ming, 

kombinace nahromadění „morálního a kulturního kapitálu“ a vkusné zahrady umožnit 

styk s „ostatními, stejně nebo výše postavenými osobnostmi“ a vyznávat a praktikovat 

s nimi stejné ideály – ideál čistého a povzneseného života v ústraní.385 V období střední 

a pozdní Ming byl život učence, žijícího v ústraní ve skrytu své zahrady, velmi 

specifický. Zahrada mohla být prostředkem pro navázání nových vztahů. Odchodem ze 

společenského života do „života v zahradě“ se mu díky všemu, co v sobě v této době 

zahrada zahrnovala a co symbolizovala, otevřel nový život, nové společenské angažmá 

na vyšší morální úrovni.386  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
383 Tímto se myslí skladování a hromadění v materiálním smyslu, tedy hromadění zemědělských produktů.  
384 Clunas 1996, 107.  
385 Clunas 1996, 107.  
386 O této problematice podrobněji viz Clunas 1996, 106. 
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7 Pozdní období Ming (1550 – 1644) 

 

7.1 Společensko-ekonomické změny v Suzhou a jejich vliv na 
chápání vlastnictví zahrad  

 

S obrovským ekonomickým růstem oblasti Jiangnan v poslední třetině dynastie 

Ming rostlo také bohatství kupců a již celkem bohatých příslušníků místní elity, kteří se 

dokázali přizpůsobit mechanismům obchodu. Celý kraj Jiangnan byl v této době 

ovládán trhem. Konfuciánské hodnoty jako hospodárnost a soběstačnost, společnost 

založená na zemědělské produkci a místní vesnické samosprávě, státní sýpky a vše 

ostatní, co tvrdě prosazoval císař Hongwu, bylo v této době minulostí. Bylo výhodnější 

pěstovat bavlnu a morušovníky než rýži a obilí, protože cena bavlny a hedvábí byla 

mnohem vyšší, a obilí se dováželo. Jak píše Timothy Brook (2003) o okrese Jiading 嘉

定 nedaleko Šanghaje: „Lidé se živili potravinami pocházejícími odjinud, a tak ‘když 

letní pšenice dozrála a podzimní rýže byla sklizena,’ říká jedna okresní kronika z roku 

1605, ‘čluny obchodníků pluly nepřetržitě jeden za druhým’, odvážejíce bavlnu a 

přivážejíce rýži.“ 387  K nejvýnosnějším obchodním aktivitám, typickým pro oblast 

Jiangnan, patřil obchod s hedvábím, bavlnou, s luxusními výrobky (především látkami a 

oděvy) a se solí. Dále se běžně obchodovalo s obilím, dřevem, ovocem (především 

citrusy, švestky a slívy), zeleninou apod.   

Když se suzhouský prefekt Kuang Zhong zasadil o snížení daní v Suzhou, ke 

kterému došlo mezi lety 1430 a 1440, jistě tím také přispěl k rozvoji zahrad v posledním 

století dynastie, protože tento rozvoj, jak bude pojednáno níže, umožnilo obrovské 

bohatství místních obchodníků a literátů.  

Suzhou bylo jedním z nejbohatších měst kraje, ne-li vůbec nejbohatším už od 

středního období dynastie Ming. Za pozdních Mingů byly zisky z obchodu místní elity a 

obchodníků tak velké, že i přes svůj konzumní způsob života již tolik peněz nestačili 

utrácet a museli začít řešit otázku, co s tak velkými finančními přebytky. Z této otázky 

vyvstalo u konfuciánsky smýšlejících vzdělanců dilema, jestli šetřit a finance ukládat, 

nebo utrácet.388 Právě zahrady se staly jedním z prostředků, jak utrácet a investovat 

(tedy ukládat) zároveň. V této době zároveň dochází k nevídané materializaci kultury. 
                                                 
387 Brook 2003, 217-218. 
388 Handlin Smith 1992, 55.  
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Dalším způsobem, který si bohatí literáti zvolili k ukládání nadbytečných peněžitých 

prostředků, bylo pořizování starožitností (starých bronzů, vzácných knih, obrazů, 

kaligrafií), vzácných nefritů, luxusního nábytku, porcelánu a dalších doplňků atd.389 

Někteří doslova propadli luxusnímu způsobu života, avšak jejich rodinní příslušníci to 

omlouvali jako „touhu“ či „posedlost“, které „vyjadřovaly ‛hluboké pocity’ nezbytné ke 

‛společenskému styku’.“390 A někteří sami prohlašovali, že pokud utrácení nevyčerpá 

finanční prostředky jedince, nebo bude dlouhodobě sloužit ku prospěchu lidí (rodině, 

místní komunitě), je naprosto přijatelné. 391  Tento mezi literáty bezprecedentně 

konzumní způsob života byl jinými vzdělanci neustále kritizován. Například Chen 

Longzheng 陳龍正  (1585-1645) 392  označil ty, jež propadli luxusu, za otroky 

bohatství.393   

 

7.1.1 Odklon od konfuciánství  

 

Pro pozdním období Ming je též typická silná heterodoxie v konfuciánství a 

sílící obliba jiných myšlenkových směrů a náboženství, především buddhismu a 

taoismu. Jak píše Liščák, „poslední století dynastie Ming bylo dobou intelektuálního a 

uměleckého vření jako v nejplodnějších obdobích minulosti.“394 Konfuciánství a jeho 

hodnoty již nemohly nasytit individualistcky smýšlející vzdělance, kteří se následně 

začali zajímat o jiné myšlenkové proudy (včetně některých císařů). Není divu, že kritika 

života v luxusu nepadla na ornou půdu. K velkému  oživení buddhismu i taoismu došlo 

již ve středním období Ming. Např. jen v roce 1476 bylo vysvěceno na sto tisíc 

mnichů.395  

K dalšímu významnému vkříšení a šíření buddhismu, i v literátských kruzích, 

došlo v pozdním období Ming. Zasloužili se o něj učenci původem z jižní Číny, 

především Wang Xue 王學 (žil v Suzhou), Yuan Hongdao 袁宏道 (1568-1610, žil v 

                                                 
389 Tématu se podrobně věnuje C. Clunas v monografii Superfluous Things: Material Culture and Social 

Status in Early Modern China. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1991. 
390 Handlin Smith 1992, 59.  
391 Handlin Smith 1992, 55.  
392 Významný literát, filozof a úředník, mj. editorem nového vydání Tao Yuanmingových básní s názvem 
Tao shi yan 陶詩衍.  
393 Handlin Smith 1992, 56.  
394 Liščák 2008, 265.  
395 Liščák 2008, 287.  
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Suzhou), Li Zhi 李贄 a další.396  Velkým kritikem konfuciánské ortodoxie mingské 

vlády byl především individualista Li Zhi 李贄 (1527–1602), který odmítl nastoupit 

konvenční službu ve státní správě a místo toho se stal buddhistickým mnichem a 

kazatelem, nakonec byl uvězněn a ve vězení spáchal sebevraždu.397 

Mnozí literáti pozdního období byli silně ovlivněni buddhismem či taoismem. 

Tento vliv je patrný u Wang Shizhena, o němž ještě bude pojednáno podrobněji, a Qi 

Biaojiaa. Qi Biaojia 祁彪佳  nechal ve své zahradě Yushan yuan 寓山園  postavit 

několik buddhistických svatyní, 398  názvy jednotlivých scenérií a zahradních prvků 

Wang Shizhenovy zahrady také bohatě odkazují k buddhismu.399  O Wang Shizhenově 

zahradě bude pojednáno níže.  

 

7.2 Příručky pro bohaté  

 

Během dynastie Ming se tématika zahrad objevuje ve velké míře ve všech 

typech psaných textů (literární i neliterární). Také jednotlivé části zahrad se staly 

významnou položkou v textech určených džentry, případně kupcům. Těmito texty byly 

naučné spisy věnované materiálním statkům, např. bronzům, obrazům, kaligrafii, 

starožitnostem obecně, tušovým kamenům a vůbec psacím potřebám a vybavení 

studoven, nábytku, oděvům, módním doplňkům a šperkům, a dále např. čajům, 

pochutinám a alkoholu. Texty o čaji a alkoholu se věnují i etiketě jejich konzumace a 

potřebným doplňkům (nádobí). Největší rozkvět vydávání těchto příruček nastal na 

konci Mingů, v letech 1590-1640.400     

Jedním z nejvýznamnějších mingských spisů o materiální kultuře a rostlinách je 

text „Pojednání o nadbytečných věcech“ Zhang wu zhi 長物志
401 od Wen Zhenhenga 

文震亨 (1585-1645). Wen Zhenheng byl prapravnukem402 slavného vzdělance, básníka 

a malíře Wen Zhengminga 文徵明 (1470-1559). Sám byl také malířem a teoretikem 

                                                 
396 Gu 2010, 208. 
397 Viz velmi podrobný životopis v Goodrich, Fang (eds.) 1976, 807-817. 
398 Gu 2010, 209. 
399 Gu 2010, 208. 
400 Clunas 1991, 34-36.  
401 V klasické čínštině se spojení „nadbytečné věci“ 長物 vyslovuje jako „zhàng wù“, v současné čínštině 
jako „chángwù“ – majetek; nadbytek, přebytek. 長物志 doslova spíše „Poznámky o nadbytečných 
věcech“. 
402 Clunas zde uvádí chybně, že Wen Zhenheng byl jeho pravnuk (Clunas 1991, 21). Ve Fruitful Sites 
(Clunas 1996) již uvádí, že byl prapravnuk.  
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zahradního umění. A také zahradním architektem, stejně jako jeho starší bratr Wen 

Zhenmeng 文震孟 (1574–1636).403 Wen Zhenmeng vlastnil zahradu Xiangcao cha 香

草垞 „Kopeček vonných bylin“/ „Vanilkový kopeček“ v Suzhou, v jeho době velmi 

slavnou.404  

Je to příručka literáta, jak nejlépe působit na ostatní (příslušníky vyšší 

společenské vrstvy). Například jak nejvhodněji v zahradě umístit čajový altánek, jak pít 

čaj, jak stolovat, z velké části je to příručka o etiketě. U hmotných statků se zabývá tím, 

jaké jsou nejlepší, jaké nejvhodnější pro konkrétní účel či příležitost, jak je rozmístit 

apod. a také obsahuje návody na pěstování rostlin a jejich vhodné umístění v zahradě. 

Pojednání o nadbytečných věcech má celkem dvanáct kapitol, z toho pět kapitol se svou 

dotýká přímo tématu zahrad, rostlin či zvířat. Jednotlivé kapitoly jsou: 1) Studovny a 

útočiště [pro život v ústraní], 2) Květiny a stromy, 3) Voda a kameny, 4)  Ptáci a ryby, 

5) Kaligrafie a malba, 6) Stoly a sedačky, 7) Nádoby a ostatní nádobí, 8) Oděvy a 

ozdoby, 9) Čluny a kočáry, 10) Rozmisťování a aranžmá, 11) Zelenina a ovoce, 12) 

Vůně a čaje.405    

Příručka je psaná jako návod k rozlišení hodnotných a kvalitních věcí wu 物, 

protože ty nejhodnotnější byly také symboly společenské prestiže. V souvislosti se 

zahradními prvky se dozvíme, že nejhodnotnější kameny jsou z jezera Taihu, ale i tzv. 

„suché kameny“, které se získávají v horách, se dají upravit tak, že vypadají jako vodou 

vymleté qishi. Zároveň říká, že všechny umělé skály v Suzhou, které jsou tak 

oceňované, jsou vystavěny z těchto „suchých kamenů“.406 Co se týče umístění rostlin 

v zahradě, např. o borovici se dozvíme následující: „Borovice a cypřiše, ačkoliv byly 

v dávných dobách jmenovány společně, tak z [těchto] nejvznešenějších [stromů] 

musíme na první místo zařadit borovici. Borovice tianmu je nejhodnotnější, ale není 

lehké ji pěstovat. Pro umístětní v prostorném dvoře před síní, nebo na rozlehlé terase, 

vyberte borovici guazi, a nebude na škodu, když budou [borovice] tvořit paralelní pár.“  

(松、柏古雖並稱，然最高貴者，必以松為首。天目最上，然不易種。取括子松枝

堂前廣庭，或廣台之上，不妨對偶.)407  

                                                 
403 Clunas 1991, 21.   
404 Clunas 1991, 22.  
405 Clunas 1991, 26. 
406 Clunas 1991, 41. 
407 Zhang 1997, 218.  
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Na podobu městských zahrad měla velký vliv kapitola „Zelenina a ovoce“, kde 

Wen Zhenheng říká: „Co se týče mřížoví popnutého fazolí, zeleninových záhonů a 

divokých horských bylin, ty samozřejmě nejsou odpudivé, ale měly by být pěstovány 

odděleně na samostatném pozemku o několika qing [頃].408 Není to nic elegantního, 

když jsou pěstovány na zahradě [před domem].“ 409  A dále rozvíjí status pěstitele 

zeleniny: „...je vhodné nařídit zahradníkům, aby [listové zeleniny] pěstovali hodně, aby 

posloužila jako příloha k jídlu, ale to musí být uskutečněno bez jediné myšlenky na 

komerční zisk, s níž byste nebyli nic víc než pouliční prodavači zeleniny.“410  

 

7.3 Místo života v ústraní versus symbol života v ústraní  

 

7.3.1 Zahrady jako luxusní zboží  

 

Luxusním zbožím se na konci doby Ming staly i zahrady.411 Obchodovalo se 

s jednotlivými zahradními prvky – zvláštně tvarovanými kameny, bonsaji, exotickými 

dřevinami, samozřejmě i vybavením studoven a obrazy a dokonce i celé zahrady měnily 

majitele. Zahrada se stala komoditou.412 Zároveň se výrazně změnila podoba zahrad, 

především těch městských. Ovocné stromy ustoupily, není jim věnováno tolik 

pozornosti a pěstují se v menším množství, byly nahrazeny okrasnými keři, z nichž 

nejcennější byly ty dovezené ze zahraničí, např. jihovýchodní Asie. 413  Zeleninové 

záhony zde už nenajdeme. V zahradách se pěstovalo mnoho různých druhů okrasných 

keřů i velké množství květin v květináčích. U okrasných stromů a keřů (tím se míní ty, 

jež neměly žádný hospodářský užitek) bychom již v této době nalezli mnoho různých 

odrůd a kultivarů. Např. z kamélií to byla Camellia japonica 山茶, Camellia reticulata, 

Camellia japonica var. anemoniflora zvaná „opilá císařská konkubína“414 zui yang fei 

醉楊妃

415, z borovic byly nejcennější již zmíněné borovice tianmu 天目 a borovice 

                                                 
408 Jedno qing 頃 bylo 100 mu 畝.  
409 Clunas 1996, 77. 
410 Clunas 1996, 77. 
411 Clunas 1996, 97.  
412 Clunas 1996, 90.  
413 Clunas 1996, 71. 
414 Clunas 1991, 41. 
415 Zhang 1997, 15. 
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guazi 括子松, jejíž jehlice se používaly jako párátka416, dále borovice arhatů luohan 

song 羅漢松 či borovice Guanyin 觀音松.417  

U ovocných stromů, které hezky kvetly, se nyní cenila více krása jejich květů 

než užitná hodnota plodů. Mezi nejcennější okrasné stromy se nyní řadily jabloně 

haitang, např. jabloň Západního paláce 西府海棠 (Malus micromalus, jabloň japonská), 

jabloň visících nitek 垂絲海棠 (Malus halliana, jabloň Halleova)418, a slivoně mei, jako 

např. „slivoň nefritového motýla“ či „slivoň se zeleným kalichem“.419 Tyto se ještě 

v raném a středním období dynastie Ming běžně pěstovaly jako ovocné stromy, viz 

kapitola „Ekonomické využití rostlin pěstovaných v zahradách“. V této době se sice 

také pěstovaly ve velkém jako ovocné stromy, ale nikoliv v městských zahradách.  

K velice luxusnímu zboží, které bylo ceněno jako starožitnosti a umělecká díla 

(tehdy např. tušové kameny z dynastie Tang, díla mingského kaligrafa Zhu Yunminga 

祝允明

420 , kvalitně vytištěné knihy z doby Pěti dynastií a Song) 421  byly např. 1) 

podivné kameny – ty rozeklané a pitoreskní, 2) kombinace starých elegantních borovic 

a malých, jakoby jehličnatých keříků v pěkné nádobě, 3) slivoně a bambusy vhodné pro 

poezii (tedy skládání básní o těchto rostlinách).422 Největším luxusem vůbec byly snad 

velké taihuské kameny, jejichž výlov a transport byla velmi nákladná záležitost. A 

dokonce byli i tací, kteří byli ochotni zaplatit převoz kamene ze severu Číny do kraje 

Jiangnan. Jeden takový případ zaznamenal Zhang Dai 張岱 ve spise Tao an meng yi  陶

庵夢憶; budoucí majitel zaplatil jen za převoz kamene sto zlatých: „Celkové výdaje 

dosáhly sta zlatých.“ (前後費至百金).423 Velmi přesně a stručně dokázal pozici zahrad 

v pozdním období Ming vystihnout Craig Clunas: „Díky zahradám vypadaly peníze 

jako příroda.“424  

 

                                                 
416 Zhang 1997, 218.  
417 Clunas 1996, 72. Clunas zde uvádí celý dlouhý seznam ceněných druhů dřevin.  
418 Zhang 1997, 328. 
419 Clunas 1996, 72.  
420 Zhu Yunming (1460-1527), slavný kaligraf, z jehož díla byla v této nejvíce ceněna kaligrafie 
v kurzívním a trávovém písmu. Žil v Suzhou a byl častým návštěvníkem místních zahradních slavností. 
Formou zápisků biji popsal zahradu 夢墨亭 malíře Tang Yina 唐寅(Tang Ziwei 唐子畏) a 葉明哲 芝庭 
421 Clunas 1991, 105. 
422 Tamtéž.  
423 Gu 2010, 183.  
424 Clunas 1996, 102.  
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7.3.2 Měřítko společenské prestiže  

 

Bohatí vlastníci zahrad nechtěli své bohatství skrývat, naopak. Zahrada byla 

nejlepším prostředkem, jak veřejnosti, a především elitě, nevtíravě ukázat své (nové) 

místo ve společnosti. Přesto se však literáti snažili najít způsob, jak svou zálibu ve 

výstavbě nákladných zahrad obhájit. Městská zahrada v Suzhou sice již nebyla místem 

života v ústraní, ale stále byla symbolem života v ústraní. Dále bývaly vyzdvihovány 

estetické kvality zahrady, jednotlivé scenérie byly přirovnávány ke krajinomalbám. 

Např. jak zaznamenal Yuan Hongdao 袁宏道  (1568-1610) ve svém díle „Stručné 

záznamy o zahradách kraje Wu“ 吳中園亭紀略: „Skalní stěnu vystavěl soudobý mistr 

Zhou425, je vysoká tři zhangy, široká dobrých dvacet zhangů, je nádherná a strmá, jako 

[skála v krajině] na horizontálním svitku.“ (石屏為周生時臣所堆，高三丈，闊可二

十丈，玲瓏峭削，如一幅山水橫披畫.)426 V této době se již stavěly skály, které měly 

navodit představu „horských hřebenů, ostrých štítů, srázů, roklí, koryt horských potoků, 

vodopádů, kaskád a peřejí.“427  

A dále, zahrada byla mnoha lidem z vyšších vrstev zcela otevřená a pro užší 

okruh přátel a členů elity byla dějištěm vznešených setkání a hostin. Majitel si tedy 

krásu zahrady nenechával jen pro sebe a toto sdílené bohatství nakonec ospravedlňovalo 

náklady spojené s její výstavbou.428  

Z módní vlny zakládání zahrad, která se v 16. století rozšířila do všech bohatých 

a prosperujících center říše, se přibližně ve druhé polovině 16. století stala 

samozřejmost – zahrada byla nezbytnou součástí sebeurčení příslušníka společenské 

elity. Spoluurčovala nejen celkový společenský status jedince, ale i jeho jemné nuance. 

Okázalá, avšak nevkusně rozvržená zahrada nevzdělaného obchodníka nemohla svými 

kvalitami přesvědčit literáty s vybraným vkusem.429 Podle Clunase nebylo měřítkem 

společenského postavení nyní jen bohatství, ale bohatství a vkus. Právě zahrada byla 

prostředkem zhmotnění a proklamování bohatství i vkusu jejího majitele.430 Kritérium 

vkusu bylo uplatňováno na všechny zahrady, což bude ještě vysvětleno níže.  

                                                 
425 Další z mistrů skal 匠師, Zhou Danquan 周丹泉 u něhož však neznáme data narození a úmrtí, jen 
přibližnou dobu života (podle jeho práce na zahradách). Blíže viz Gu 2010, 196-197. 
426 Gu 2010, 197.  
427 Hrdličková, Hrdlička 1997, 97. 
428 Handlin Smith 1992, 66. 
429 Například opět Clunas 1996, 112.  
430 Clunas 1996, 96. 



 

 81 

7.3.3 Zahrada jako místo rozjímání a meditace  

 

Za dynastie Ming měli někteří literáti velmi blízko k buddhismu fojiao 佛教. 

Spolu s tím, jak se postupně přiklánějí k buddhismu (či taoismu), nebo již prohlubují 

svůj zájem o naplnění životních ideálů v souladu se svou vírou a snaží se podle těchto 

ideálů žít, spolu s tím, jak se snaží vymanit z „prachu světa“, vznikají  v jejich 

zahradách nová místa s novými významy. Zahrada dostává další, duchovní rozměr. 

Nebyla to však pouze kontemplace přírody jako u Wang Weie a nebyl to ani život 

v ústraní „v chatrči“. Literáti naopak ve své zahradě stavěli altány vhodné k meditaci, 

buddhistiské svatyně an 庵 zasvěcené konkrétním božstvům z panteonu buddhistických 

božstev apod.431 Také ve svých studovnách v zahradě uchovávali texty súter. Někteří 

literáti měli to štěstí, že měli pozemek poblíž buddhistického kláštera, jako například 

Wang Shizhen. Wang Shizhen byl silně ovlivněn buddhismem a později i taoismem, 

v profesním životě byl vysoce postaveným úředníkem a ve svém životě dost cestoval. 

Byl jednou z vůdčích osobností hnutí Návratu ke starému stylu Guwen ci yundong 古文

辭運動. Za svůj život vytvořil dvě zahrady v různých místech, přičemž jeho druhá, 

suzhouská zahrada dostala jméno s buddhistickými konotacemi, Xiao qi lin 小祇林

432, 

taktéž Xiao qi yuan 小祇園.433  Později byla přejmenována na zahradu Skrytá hora 

Yanshan yuan 弇山園 . 434  V této zahradě nechal pro svou sbírku súter postavit 

samostatný pavilon. Zahrada Skrytá hora byla hned vedle kláštera Longfu 隆福寺. O 

klášteře se zmiňuje ve svých „Zápiscích o zahradě Skrytá hora“ 弇山園記: 

„Od Velkého mostu trochu směrem na jih je jedno velké tržiště. Když 

člověk ujde půl míle a otočí se, na západ od něj najednou začíná cestička zvaná 

„Ulička železné kočky“, velmi pokleslé úrovně. Když po ní půjdete na západ něco 

přes tři sta kroků, cestička se zužuje, zatáčí mírně na jih, pak zase na západ, a ani 

ne v půli cesty je klášter „Longfu“. Před ním je čtverhranné jezírko o rozloze 

dvaceti mu, kolem dokola se na něj tlačí staré sady, v jezírku se nejasně zračí 

rozmazaný měsíc, což způsobuje, že si tam lidé připadají jako v kraji mezi řekami 

                                                 
431 Gu 2010, 208.  
432 Qi 祇 označuje Ducha země, božstvo, nadpozemskou bytost. 
433 Goodrich, Fang (eds.) 1976, 1401. 
434 Tamtéž.  
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Tiao a Zha.435 Napravo od kláštera je má zahrada „Skrytá hora“, které se též říká 

„Zahrada skrytého ostrova“.“436 

(Celý text první kapitoly 弇山園記 a jeho překlad je v příloze práce.) 

 

Pobyt v přírodě byl již od 4. století, kdy mistr Hui Yuan 慧遠 (334-416) založil 

sektu Bílého lotosu, považován za jeden z nejvhodnějších prostředků, jak se přiblížit 

podstatě buddhovství.437 Pod vlivem přírody, která působí na všechny smysly člověka, 

je možné zapomenout na vlastní starosti i na okolní svět, vyprázdnit svou mysl a tak se 

přiblížit ideálnímu stavu nelpění. 438  Stejně tak pobyt a meditace v zahradě vedly 

k odpočinku ducha a vyprázdění mysli, o němž Wangshizhen také píše. 439  Wang 

Shizhen často sedával v meditaci ve své zahradě. Takto ho přibližně o století později 

zpodobnil na svém obraze qingský malíř Yu Zhiding禹之鼎 (1647-1716).440  

Kromě silného vlivu buddhismu a taoismu, jejichž božstvům jsou zasvěcovány 

malé chrámy a svatyně an 庵
441 , 442  můžeme v zahradách nalézt též vliv lidového 

náboženství, např. svatyně ci 祠 určené místním božstvům, např. svatyni božstva hor 山

神祠.443   

 

7.4 Rozdělení zahrad na okrasné a produkční  

 

Jak již bylo v předchozích kapitolách několikrát řečeno, v rané a střední době 

Ming byly plochy se zemědělskými plodinami běžnou součástí zahrad, i městských 

zahrad uvnitř suzhouských hradeb, jakou byla např. zahrada Východní panství. Ještě 

v první polovině 16. století bylo pěstování těchto plodin, dokonce i za účelem prodeje, 

schvalováno, dokonce „posvěceno“.444 Avšak bylo uznávanou formou zisku v době, kdy 

                                                 
435 Výslovnost názvu řeky霅 Zha4 podle http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE9Zdic9CZdic85.htm.   
436 Přeloženo podle Hammond (1999) a Shao, Li (2004), 278. 
437 Lomová 1999, 43. 
438 Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 177. 
439 Viz Přílohy. 
440 Obraz např. viz http://www.thechestnutparkblog.com/2012/02/chestnut-park-talks-to-brett-sherlock-
vp-and-head-of-christies-canada-about-how-the-famed-auction-house-can-assist-real-estate-downsizers/  
441 An庵 znamená „chata“, „bouda“, „malá svatyně“ a je to též označení (buddhistického) ženského 
kláštera.  
442 Gu 2010, 208. 
443 Gu 2010, 209.  
444 Clunas 1996, 59.  
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„pohled na zisk vzešlý z obchodu začínal být čím dál tím problematičtější.“445 Někteří 

významní literáti (Gui Youguang) se sice snažili obchod s těmito plodinami obhájit, 

avšak na obchodování v řadách vzdělanců bylo vzdělanci samotnými nahlíženo stále 

stejně. I pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní potřebu bylo lehko zaměnitelné 

s produkcí určenou k prodeji. Produkční zahradnictví bylo nyní považováno jen za další 

způsob zisku, což samozřejmě vrhalo na literáty –zahradníky špatné světlo, a tak 

během 16. století vznikly v zásadě dva typy zahrad. Pokud se omezíme na Suzhou, 

jedním typem byly čistě okrasné, reprezentativní zahrady a okrasné zahrady s částečně 

skrytými produkčními plochami (většinou ovocné sady). Druhým typem byly 

produkční/ komerční zahrady; ty byly skryty očím návštěvníků za zdí (okrasné) zahrady 

a byly od zahrady zcela odděleny446, nebo byly až za městem. Například rod Wangů 

王měl zahrady jak uvnitř městských hradeb, tak i na předměstí, kde jich měli hned 

několik. 447   Byly to zahrady Wang Aoa 王鏊 , jeho bratrů a jeho synovce. Z 

příměstských zahrad rodu Wang byly Qie shi yuan 且適園 a Cong shi yuan 從適園 

pozemky se zemědělskou produkcí.448  

Kritéria, která rozlišila mingské zahrady na okrasné a produkční byla 

pravděpodobně jen dvě. Jedním měřítkem byla právě přístupnost, otevřenost zahrady 

(produkční plochy nebyly krom majitelů přístupné nikomu) a druhým byl výše zmíněný 

dobrý vkus. Proto nakonec nebylo podstatné, jestli v zahradě jsou ovocné stromy či 

zeleninové záhony, nebo nikoliv, ale způsob, jakým tam tyto rostliny byly umístěny.449 

Dokonce i Ji Cheng zeleninové záhony v jednom typu zahrad (venkovské zahrady) 

ponechává. 450  Tedy, pokud byly ovocné stromy vhodně využity např. k dokreslení 

scenérie, k oddělení dvou scenérií nebo k zajištění většího soukromí v části zahrady, 

pokud měly v zahradě své místo dané estetickými pravidly, která se vyvíjela po staletí a 

která víceméně shrnul Ji Cheng ve svém díle „Tvorba zahrad“, rozhodně nebylo třeba 

schovávat tyto rostliny až na okraj zahrady. 

 

 

                                                 
445 Clunas 1996, 59.  
446 Clunas 1996, 98.  
447 Bližší informace o jejich zahradách na předměstí Suzhou viz Ch´iu 2007, 77. 
448 Podle Shao, Li 2004, 69-70.  
449 Clunas 1996, 91.  
450 Ji 2012, 49.  
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7.5 Stavitelé skal a zahradní architekti  

 

Stavitelé umělých skal byli v této době pro vytvoření krásné zahrady 

nepostradatelní. V každé zahradě musela být umělá skála nebo alespoň nějaký 

podivuhodný kámen. Velké umělé hory tzv. „vyšly z módy“ a místo toho byl v této 

době v zahradním umění kladen důraz na kompozice kamenů, které měly vytvořit iluzi 

skutečných skal, s temnými zákoutími, jeskyněmi a dosud neobjevenými místy. 451 

Mistry ve stavění umělých skal byli specializovaní řemeslníci obecně nazývaní 

shanjiang 山匠 a jejich mistři zvaní jiangshi 匠師452 nebo též „mistři hor“ shanshi 山師

.453 Tito jiangshi nejenže věděli, jak nejlépe vystavět umělou skálu, ale uměli vhodně 

navrhnout „literátskou zahradu“454 ke spokojenosti jejího majitele. Než došlo ke stavbě 

zahrady, majitel většinou nejdřív konzultoval své ideje s těmito zahradními mistry, nebo 

si celou zahradu nechal navrhnout od nich.455 Stavitelé skal měli původně velmi nízké 

společenské postavení. V minulých dobách, včetně první poloviny dynastie Ming, to 

byli obyčejní, anonymní řemeslníci. Avšak za pozdních Ming byli zahradní mistři 

jiangshi, kromě výše zmíněných schopností, také důležitým spojovacím článkem při 

stavbě zahrady – zajišťovali komunikaci mezi majitelem (většinou literátem) a 

obyčejnými řemeslníky. Ve styku s literáty se naučili dobrým mravům, snažili se 

vzdělávat a někteří se dokonce naučili skládat básně a malovat.456 Z těch nejlepších se 

stali uznávaní zahradní architekti, kteří uměli zahradu navrhnout, realizovat i vyzdobit. 

Začali být mezi literáty velmi váženi a stýkali se s nimi stále častěji.457 Tak se dostali 

mezi společenskou elitu.  

Vůbec prvním zahradním architektem (mistrem skal), o kterém se literáti 

zmiňují, byl Zhang Nanyang 張南陽

458. Zmiňuje se o něm Wang Shizhen ve svých 

                                                 
451 Hrdličková, Hrdlička 1997, 17. 
452 Zhou 1999, 314.   
453 Gu 2010, 195.  
454 Literátská zahrada wenren yuanlin 文人園林 je dnes nejčastěji používaný pojem pro zahrady patřící 
literátům, většinou to jsou právě zahrady v Suzhou a jiných městech v provincii Jiangsu a Zhejiang.  
455 Zhou 1999, 314.  
456 Zhou 1999, 314.  
457 Tamtéž.  
458 Neví se přesně, kdy se Zhang Nanyang narodil, avšak byl aktivní v letech 1571-1576, to pracoval na 
Wang Shizenově zahradě Skrytá hora Yanshan yuan. V letech 1577-1582 pracoval na Příjemné zahradě 
Yu yuan 豫園. Podle Gu 2010, 195. 
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Zápiscích o zahradě Skrytá hora Yanshan yuan ji 弇山園記 a Chen Suoyun 陳所蘊

459 

dokonce napsal jeho životopis s názvem 張山人傳.460  

Úctu a obdiv, jaký literáti chovali k těm nejlepším mistrům zahrad, dokládají 

texty, které o nejvýznamnějších zahradních architektech, napsali příslušníci vyšších 

společenských vrstev. Jsou to texty věnované Zhang Nanyangovi (2. polovina 16. 

století), Ji Chengovi 計成 (1582-1642) a Zhang Lianovi 張漣 (1587-1671)461.   

 

7.6 Zahrada jako umělecké dílo  

 

S estetizací zahrady v poslední třetině dynastie Ming souvisí další pohled na 

zahradu, který C. Clunas nijak nerozvíjí, ne-li přehlíží. Zahrada se stává opravdovým 

uměleckým dílem a také je k ní tak přistupováno. Ve vztahu člověka k přírodě i za 

dynastie Ming platilo, že „ti..., kteří byli nadaní tvůrčím duchem, se snažili své pocity 

umělecky vyjádřit, ať již to bylo básní, obrazem či scenérickou zahradou...“462 Kromě 

toho, v souvislosti s celkovou materializací života v této době jsou jednotlivé části 

zahrady (podivuhodné kameny qishi, bonsaje) prodávány a kupovány jako umělecké 

předměty a za ceny nikoliv menší než jiná umělecká díla. Vodou vymleté kameny 

z jezera Taihu, bonsaje či scenérie – vše bylo hodnoceno jako umělecká díla (přírody i 

člověka). Zahrady byly také jako umělecké dílo navrhovány – jako obrazy (podle Ji 

Chenga) nebo jako eseje, jak je vidí Chen Congzhou.463 Chen (Chen 1984: Shuo yuan 

說園) nalézá v kompozici zahrad strukturu klasické tangské básně a pozdějšího eseje; 

takové zahrady měly úvod qi 起, hlavní téma cheng 承, přechody k vedlejším epizodám 

zhuan 轉 a závěr464 he 合.465  

V zahradě - uměleckém díle vidím další důvod, proč byli někteří literáti posedlí 

zahradami. Při četbě článku „Gardens in Ch’i Piao-chia’s Social World: Wealt and 

Values in Late-Ming Kiangnan“ od Joanny F. Handlin Smith466 jsem dospěla k názoru, 

                                                 
459 Zdvořilostním jménem Ziyou子有, pocházel ze Songjiangu, přesná životní data nejsou známa; roku 
1589 získal titul jinshi. Podle http://baike.baidu.com/view/215464.htm.   
460 Gu 2010, 195.  
461 Jeho životopis přeložila A. Hardie. Hardie 2004.  
462 Hrdličková, Hrdlička 1997, 13.  
463 Chen 1984, 24. 
464 Český překlad pojmů qi, cheng, zhuan, he podle Hrdličková, Hrdlička 1997, 15.  
465 Chen 1984, 47-48.  
466 Handlin Smith 1992, 55-81.  
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že je nutné rozlišovat, jestli byl daný vzdělanec posedlý touhou po vlastnění zahrady, 

nebo touhou po vytvoření zahrady. Myslím, že v případě dvou zástupců rodiny Qi 祁, o 

nichž Handlin Smith píše, se jedná o posedlost vytvořením něčeho krásného, o touhu 

realizovat se na poli tehdy tolik uznávaném a obdivovaném, jakým byla tvorba zahrad. 

Podle vlastních zápisků těchto dvou mužů – Qi Chenghana 祁承    (1565-1628) a jeho 

syna Qi Biaojiaa 祁彪佳 (1602-1645) – jim myšlenky na vytvoření zahrady a návrhy 

konkrétních scenérií nedaly spát. A dokonce ani ve spánku je neopustily. Jak píše Qi 

Chenghan: „Od své přirozenosti jsem byl posedlý (pi 癖) budováním zahrady a ve 

spánku jsem z ničeho nic vytvářel zahradní scenérie. Dlouhou dobu jsem nebyl schopen 

s tím přestat, načež jsem směnil pozemky a nařídil výstavbu [zahrady], povětšinou 

založené na scenériích vytvořených v mých snech.“467  

Ať už byla pro literáty doby Ming prvotním impulsem pro výstavbu zahrady 

záliba v krajině, snaha skrýt se před prachem světa hongchen 紅塵 , více či méně 

promyšlená snaha o dosažení či zlepšení společenského statutu, potřeba investovat 

nadbytečné finanční prostředky do něčeho krásného a užitečného zároveň, touha kochat 

se krásnou přírodou a ještě ji vylepšit (podle Bo Juyiho pojetí zahrady, která je 

dokonalejší než příroda468)469 , či možná obyčejná lidská závist, nebo jiné důvody, 

v případě Qi Biaojiaa a Qi Chenghana je jejich posedlost zahradou jako nepřemožitelná 

touha vytvořit něco vlastního, být autorem i majitelem díla zároveň. V době pozdních 

Mingů, kdy byla veškerá hospodárnost odhozena a drahé, okázalé zahrady se staly 

normou, Qi Biaojia byl právem pyšný na svou zahradu.470 Qi Biaojia se pyšnil nejen 

jako majitel, ale právě jako autor své zahrady. A Qi Chenghan, který napsal i teoretické 

pojednání o tvorbě zahrady, je nakonec ve slovníku Dictionary of Ming Biography 

1368-1644 skutečně uveden jako „úředník, bibliofil a zahradní architekt“. 471  Je 

pravděpodobné, že podobnou potřebu seberealizace na poli zahradní architektury (které 

                                                 
467 Handlin Smith 1992, 61.  
468 Lomová in Stibral, Dadejík, Staněk (eds.) 2012, 179. 
469 Sebekrásnější přírodní scenérie nebyla v očích vzdělaného jedince dokonalá, dokud nebyla 
pojmenována. Stejně tak jednotlivé prvky (budovy) a scenérie v zahradě měly mít své jméno. Především 
v období Ming – Qing, byly vybírány názvy obsahující literární narážku. Podle Clunas 1996, 144. Viz 
také Chen 1984, 20. V románu Sen v červeném domě Hong lou meng  紅樓夢 jsou pojmenovávání 
zahradních staveb a scenérií věnovány dokonce dvě kapitoly (1.díl, 17. a 18.kapitola), především je to 17. 
kapitola s podtitulem „V zahradě Dalekých vyhlídek se zkouší talent při sestavování nápisů. V domě 
vévody Žung se chystají na návštěvu u rodičů.“ Cchao Süe-čchin. Přel. Oldřich Král. 1986, p. 245. 
470 Handlin Smith 1992, 60.  
471 Goodrich, Fang (eds.) 1976, 216. Zde je také ukázka jeho teoretického díla – spisu o tvorbě zahrad. 
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bylo zatím obsazeno snad jen jmény Zhang Nanyanga, Zhang Liana a Ji Chenga)472 

cítili mnozí další příslušníci literátské vrstvy. A možná, že tato potřeba vedla u 

některých z nich k téže „posedlosti zahradou“, kterou ztělesňuje Qi Biaojia a která byla 

pro pozdní období Ming typická. Zahrada se v této době stala uznávaným uměleckým 

dílem.   

Vztah výtvarného umění, literatury a zahrad rozvádí ve svém článku Jane Zheng. 

Zheng částečně navazuje na C. Clunase, avšak kritizuje jeho materialistické pojetí 

zahrad. V první řadě upozorňuje, že v pozdním období Ming nastává velký rozkvět 

názvů zahrad, jež odkazují k období roztříštěnosti. Zároveň, jak o tom již dříve 

pojednala Alison Hardie473,  přibližně ve stejné době formuloval Dong Qichang董其昌 

své rozdělení čínské krajinomalby na Severní a Jižní školu, o čemž ještě pojednám 

podrobněji níže. Kulturní hnutí ve druhé polovině dynastie Ming, hnutí za „Návrat ke 

starému stylu“ Guwen ci yundong 古文辭運動 (někdy označované jako Hnutí za návrat 

k minulosti Fu gu yundong 复古運動) a dále formulace nových estetických hodnot a 

pravidel se podle Zheng promítla i do přístupu čínských vzdělanců k zahradám. 

Literární hnutí Guwen ci yundong hlásalo návrat ke stylu dynastií Qin, Han, Wei 魏 a 

Jin 晉, který je znám spíše pod formulací „Próza musí být jako za Qin a Han, poezie 

jako za Vrcholných Tangů“ (文必秦汉，诗必盛唐

474), jejichž literatura byla podle 

názoru představitelů tohoto hnutí475 „nejklasičtější“ hned po textech dynastií Xia 夏, 

Shang 商 a Zhou 周 a měla tedy být novým vzorem pro písemný projev tehdejších 

vzdělanců. 476  To se v 16. století odrazilo např. v názvech mnoha zahrad, v nichž 

můžeme rozpoznat jednoznačné narážky na díla doby Wei a Jin.477 Zheng argumentuje 

názvy mnoha zahrad, které v sobě mají narážky na velké básníky období roztříštěnosti 

(Tao Yuanming, Xie Lingyun). Toto hnutí jednoznačně přispělo k větší oblibě odkazů 

na životní styl a ideály doby Severních a Jižních dynastií a tyto narážky se mnohem 

častěji objevují v názvech zahradních prvků, ale nemělo myslím žádný vliv na podobu 

zahrad nebo přístup k zahradám. Vliv malířství je mnohem výraznější.  

                                                 
472 Handlin Smith 1992, 57.  
473 Hardie, 2004. Jane Zheng dochází co se týče vlivu malířství na zahrady ke stejným závěrům jako A. 
Hardie předestírá ve svém článku z r. 2004, ale asi nezávisle, protože Hardie neuvádí v bibliografii. 
474 Goodrich, Fang (eds.) 1976, 1400.  
475 Mezi nejvýznamnější představitele hnutí patřili například literáti Xu Zhenqing徐祯卿 a Wang 
Shizhen王世貞. 
476 Zheng 2013, 4.  
477 Zheng 2013, 3.  
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7.6.1 Vliv malířství  

Zároveň i mingští malíři považovali za své největší vzory mistry předchozích 

dynastií, konkrétně Song a Yuan. Jejich díla byla pro Mingy malířským ideálem a 

nevyčerpatelnou studnicí inspirace. Obdiv ke starým mistrům, především k malířům tzv. 

Jižní školy Nanzong hua 南宗画 , ještě posílil významný malíř, kaligraf a teoretik 

výtvarného umění Dong Qichang 董其昌 (1555-1636) svou precizní definicí Jižní a 

Severní malířské školy Beizong hua 北宗画 , která byla založena na podobných 

aspektech (díla) a stejném filozofickém pozadí jako rozdělení čchanového buddhismu 

na Severní a Jižní školu,478 přičemž sám dával přednost Jižní malířské škole.479 Naopak 

největší teoretik zahradního umění dynastie Ming, Ji Cheng 計成 , o němž bude 

pojednáno níže, měl raději malíře Severní školy, ze všech nejvíce Guan Tonga 關仝 a 

Jing Haoa 荊浩, kteří žili v období Pěti dynastií 五代 (907－960), a také ve svém 

teoretickém díle i v praxi navrhoval zahrady tak, aby se jejich jednotlivé scenérie 

podobaly výjevům na obrazech mistrů Severní školy.480  

Pravděpodobně právě pod vlivem malířských skvostů Severní školy byly 

tvořeny zahrady v 16. století. Především ve druhé polovině 16. století a až do přelomu 

16. a 17. století byl v zahradní tvorbě preferován „poměrně těžkopádný a monumentální 

styl, s masivními stavbami, poměrně otevřenými prostory, s velkoplošnými výsadbami 

jednoho druhu keře, stromu nebo bambusu a s masivními skalními útvary“,481  které 

měly představovat hory a skály z děl malířů Severní školy, ostrovy nesmrtelných či 

daleké pohoří Kunlun 崑崙山 , taktéž sídlo mýtických bytostí. V této době byly 

v zahradním umění hlavní inspirací, zdá se, „monumentální krajinomalby dynastie 

Song“.482 

V první třetině 17. století však dochází k výrazným změnám. Na podobu zahrad 

měl největší vliv návrat k estetickým ideálům Jižní školy, který prosazoval Dong 

Qichang.483 V oblasti Jiangnan se návrat k ideální podobě krajiny jižní Číny, kterou 

Jižní škola zpodobňovala, ujal velmi rychle. V zahradním umění se projevil menším 

počtem umělých hor v zahradě, aby přirozeně vynikly skutečné terénní nerovnosti 

                                                 
478 Více o Severní a Jižní škole např. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/719243/Chinese-
painting/283420/Ming-dynasty-1368-1644?anchor=ref602047  
479 Zheng 2013, 4.  
480 Ji 2012, 45.  
481 Hardie 2004, 137. 
482 Tamtéž.  
483 Hardie, 2004, 137. 
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okolní krajiny, o něco menšími stavbami, které však byly zdobnější, a celkově byl nový 

zahradní styl jemnější a lehčí.484  

Zároveň se v zahradách objevují nové ozdobné prvky, jako rámování scenérie 

zdí, dveřmi, nebo oknem, nově vznikají okna ve tvaru vějíře, která „zarámováním“ 

rostliny napodobují malbu na vějíři. Zároveň byla navržena okna typu bian mian 便面

窗, což byly okenice, do nichž byl vyřezán tvar vějíře, případně ještě přidána umělá 

květina. Když byly okenice zavřené, vypadaly jako vějíř z obou stran, zvenku i zevnitř 

budovy.485 Toto rámování scenérií vychází z přímo malířství. Zheng dále ukazuje na 

napodobování malířských technik (tahů štětce) v zahradě. 486  Dříve byla krajina 

malována a nyní dochází v zahradách k jevu zcela opačnému: malířská podoba krajiny 

je sochána do umělých skal. Velmi módní záležitostí se stalo napodobování techniky 

konkrétních malířů, což se projevilo v podobě umělých skal qingských zahrad. 

Rámování scenérie a pečlivému výběru tvarů pro okna, dveře a jiné průhledy se věnuje 

Ji Cheng.487 

 

7.7 Ji Cheng: Návrat k přirozenosti  

 

Na návrat k estetice ideální krajiny yuanské krajinomalby488 navázal svým dílem 

již mnohokráte zmiňovaný, pozdně mingský zahradní architekt Ji Cheng 計成 (1582-

1642). Jeho pojednání „Tvorba zahrad“ Yuan ye 園冶
489 bylo zásadním dílem pro další 

vývoj zahradního umění. Kniha byla dokončena r. 1631 a vydána r. 1635. Ji Cheng byl 

zastáncem přirozené zahrady, která je tvořená v souladu s místními podmínkami, 

terénem, a která tyto podmínky využije ve svůj prospěch. Tedy, dobrý zahradní 

architekt by především měl zahradu přizpůsobit místním podmínkám tak, aby souzněla 

s okolní krajinou, např. nechat vyniknout výhled na krásnou scenérii za hranicí zahrady 

                                                 
484 Tamtéž.  
485 Zheng 2013, 8-9. Více informací a ukázky takových zarámovaných scenérií také Hrdličková, Hrdlička 
1997, 95-109. 
486 Zheng 2013, 5. 
487 Ji 2012, 92-98. 
488 Především díla malířů Huang Gongwanga黃公望 (1269-1354) a Wu Zhena吳鎮 (1280-1354). 
Tamtéž. 
489 Doslovný překlad by byl asi „tvarování zahrady“, „tvarování zahrad“.  
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nebo naopak zastínit či potlačit nehezký výhled apod. 490  Ji Cheng ve své vlastní 

předmluvě k Tvorbě zahrad píše: 

„Zhenjiang je obklopen tou nejkrásnější krajinou, a lidé v té oblasti, kteří se 

starali o takové věci, sbírali skalky a ty zajímavě tvarované umisťovali mezi bambusy a 

stromy, vytvářejíce tak umělé hory. Jednoho dne jsem na jedny takové natrefil a musel 

jsem se začít smát. Když se mě kdosi zeptal, čemu se směji, odpověděl jsem: "Říká se, 

že umění napodobuje život, tak proč nenapodobujete vzhled skutečných hor místo těch 

hromad kamenů velkých jako pěst...?" “491  

A jak píše v předmluvě k Yuan ye z r. 1635 Ji Chengův přítel Zheng Yuanxun 鄭

元勳 (1603-1644),492 : „Říká se, že: různé věci jsou vhodné pro různé zahrady... Co se 

míní tím, že různé věci jsou vhodné pro různé zahrady? ... Protože Chen Zhongzi493 byl 

tak chudý, mohl si dovolit pouze malou zeleninovou zahrádku v Yulingu. Různé věci 

byly vhodné pro tyto lidi podle různých okolností jejich urozeného či prostého rodu, 

bohatství či chudoby: je nemyslitelné, že by tomu mohlo být naopak.“494  

Ji Cheng uplatňoval vědomě i podvědomě (sám byl malířem) základní malířské 

principy používané v krajinomalbě i pro tvorbu zahrad. Jak napsal jeho přítel Zheng 

Yuanxun, „vlastník [zahrady] si musí být jistý, že již má hory a údolí ve své mysli.“495 

Teprve pak se může začít se stavbou.  

Ji Cheng rozlišuje šest typů pozemků, kde je možné založit zahradu a u všech 

nalézá nějaké výhody, příp. i nevýhody. Jsou to: 1) usedlosti v horských lesích, 2) 

městské zahrady, 3) venkovská sídla, 4) usedlosti v neobydlené krajině, 5) zahrady u 

obytné rezidence a 6) sídla u řek a jezer.496 U každého typu navrhuje jiné řešení, jak by 

měla zahrada vypadat, avšak vždy podle zásady, že zahrada musí být v souladu s okolní 

krajinou. Například u městských zahrad je žádoucí postavit umělou horu a také umělou 

skálu, na potoce vytvořit peřeje či vodopád.497  

Venkovské zahrady jsou zasazené do krajiny, mají mít jezírka nepravidelného 

tvaru. U kopce z navezené zeminy nezáleží na tom, jak bude vysoký, avšak pokud je 
                                                 
490 Ji 2012, 43.  
491 Ji 2012, 37.  
492 Ji 2012, 124.  
493 Chen Zhongzi 陳仲子 byl slavný poustevník ze státu Qi za doby Válčících států, kterého zmiňuje (ale 
i kritizuje) i Mencius. Žil v Yulingu 於陵. Vlastním jménem Chen  Ding陳定, zdvořilostní jméno 
Zizhong子終. Také se mu říkalo Tianzhong 田仲 a Yuling Zhongzi 於陵中子.  
494 Ji 2012, 31. 
495 Ji 2012, 31. 
496 Ji 2012, 55. 
497 Ji 2012, 49. 
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vytvořena skála, „nemusí být očividné, že skála je umělá.“498 Ji Chengovy venkovské 

zahrady jsou ideální krajinou, kde se snoubí jejich estetická i zemědělská funkce: jsou 

tu včelí úly, z nichž se koncem léta vybírá med, majitel chová hlídacího psa i jeřáby, ze 

svých vrat může pozorovat svá pole a „z verandy může vkročit přímo do zeleninové 

zahrady.“499  

Ji Cheng prosazuje přirozenost ve všech detailech zahrady, včetně původní 

podoby a struktury jednotlivých materiálů:  

„Neměl byste dovolit řezby na krátkých sloupcích mezi trámy a krovy, a 

proč byste měl mít zárubně dveří podle zvyku vyřezány do tvaru bubnů? Měl 

byste se vždy držet toho, co je elegantní a prosté, a brát si ze starých dob vždy to 

nejpravověrnější a nejpřímočařejší. Kolorovaná malba vypadá možná hezky, tím 

ale pouze přidáváte modrou a zelenou k přirozené barvě dřeva. Je až příliš snadné, 

aby řezba vypadala vulgárně, když na ozdobu přidáte v reliéfu řezané víly a 

ptáky.“500  

 

7.8 Zahrada pro radost, symboly společenké prestiže i skutečný 
život v ústraní  

 

V pozdním období se zahrady staly symboly společenské prestiže více než kdy 

předtím během této dynastie. Na rozdíl od sbírání vzácných knih či starožitností, 

zakládání nové zahrady nemohlo uniknout očím místních a informace o nové zahradě se 

rychle rozšířila. Byl to asi nejefektivnější způsob, jak upozornit na své bohatství či 

vybraný vkus.501 Důvody pro založení zahrady byly různé, často to byla zahrada „jen 

tak pro radost“502, ale ve výsledku každá krásná zahrada přitáhla pozornost a podle své 

výzdoby mohla být symbolem bohatství a společenské prestiže majitele. Zároveň i 

v této době žilo mnoho vysloužilých úředníků, kteří se po skončení služby uchýlili do 

ústraní, jak popisuje následující ukázka. Zahradu „pro radost“, která patřila Zou 

                                                 
498 Ji 2012, 51. 
499 Ji 2012, 49. 
500 Ji 2012, 64. 
501 Handlin Smith 1992, 72. 
502 Gu 2010, 177. 
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Diguangovi 鄒迪光 (1550-1626)503 , popsal Lou Jian 娄坚 (1567-1631): „Pan Zou 

z údolí Yu vstoupil do úřadu ještě než dosáhl nejlepších let života a nedávno se uchýlil 

do ústraní, na úpatí hory Yu si postavil dům a pojmenoval jej ‘Údolí hloupého pána’, ve 

středním věku se několikrát stěhoval a [nakonec] se schoval zde [v této zahradě, která] 

stačí na to, aby zapomněl na vnější svět a těšil se z ní.“ (愚谷鄒先生，未壯登朝，未

幾歸隱，築室於愚山之麓，而名之曰 „愚公谷“，歲中數移家屏跡其中，足以忘

世而自樂也.)504  

Velké potěšení měli literáti z pěstování květin a bonsají. Někdy dokonce ve své 

zahradě vlastnoručně sázeli i keře a stromy. Sami si je vypiplali a tak mohli být 

dvojnásob pyšní na rostliny ve své zahradě. Například malíř Chen Hongshou 陳洪綬 

(1599-1652) o svém zahradnickém umění napsal: „Protože profil [zahrady] je tmavý i 

světlý, vysoký i nízký, tak i místa, která vybírám pro sázení rostlin jsou vysoko i nízko; 

a není to tak, že bych nádherné stromy a rozličné květiny nesázel. Pokaždé, když 

v zahradě zasadím jeden strom či květinu, tak také vytrhnu jednu květinu či vyvrátím 

strom.“505 A Wang Xinyi 王心一 (1572-1645) v dopise příteli, jistému Jiang Boyuovi 

蔣伯玉 v roce 1643, když zmiňoval svou zahradu Gui tian yuan ju 歸田園居, napsal: 

„Každou květinu a každý strom jsem zasadil sám, a svěřil jsem je zahradníkovi, aby je 

občas ohlídal.“ (一花一木，皆自培植，乞分付園丁，時加防護.)506  

O své zahradě Gui tian yuan ju , která sousedila s tehdy opuštěnou a zarostlou 

Zahradou skromného politika, napsal Wang Xinyi také text Gui tian yuan ju ji:  

Zápisky o Příbytku návratu do polí a zahrad  歸田園居記 

....  

„Ve čtvrtém roce éry Chongzhen, jsem stejně jako moji předchůdci, když 

dosáhli vysokého věku, opustil úřad a stáhl se do ústraní. Za rozpadlou chatrčí byl 

zarostlý pozemek o rozloze něco přes deset mu. Náhodou ho majitel zrovna chtěl prodat, 

tak jsem se vynasnažil a získal jsem ho. Tam, kde bylo možné vyhloubit jezírko, 

vyhloubil jsem jezírko a hlínu získanou z jezírka jsem navršil do velké výšky. Tam, kde 

bylo možné postavit horu, postavil jsem horu. Nad jezírkem, kde bylo vhodné postavit 

                                                 
503 Zou Diguang, zvaný též Zou Yugu鄒愚谷, nebo Yugu xiansheng愚谷先生, pán z údolí Yu 愚. Jeho 
zahrada se jmenovala 愚公谷, což je narážka na historku z Liu Xiangova 刘向 textu 說苑. Podle 
http://www.zdic.net/c/a/14f/331009.htm.   
504 Gu 2010, 177.  
505 Ch´iu Chung-lin: Ming Qing Jiang Zhe wenren de kan hua ju yu fang hua huodong , 2007, 83. 
506 Ch´iu Chung-lin: Ming Qing Jiang Zhe wenren de kan hua ju yu fang hua huodong , 2007, 83. 
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mezi umělými horami chýši, postavil jsem chýši. S pracemi se začalo toho roku na 

podzim a dokončeny byly v zimě osmého roku éry Chongzhen. Můj přítel Wen Zhanchi 

pro mne [zahradu] pojmenoval jako „Příbytek návratu do polí a zahrad“.  

....  

Když půjdete skrz bránu sotva pár kroků, je tam rovný začátek krytého chodníku, 

jenž se nazývá „Cestička na východ od zdi“. Pojmenoval ho můj přítel Gui Wenxiu. 

Tam, kde [tato] cestička končí, [krytý chodník] zatáčí na sever a navazuje na 

„Rozhlednu čirokové vůně“, z níž je výhled na všechny strany. Pokaždé když nastane 

období, kdy se léto snoubí s podzimem, všechna rodinná pole s čirokem jsou na dohled. 

Když se jde od rozhledny na jih, je tam všude jezero. Je velké čtyři pět mu, rostou tam 

lotosy, místy spolu s plavínem štítnatým, květy lotosů zářivě svítí a plavíny rostou 

bujně. ...“507 

 

S životem poustevníka souvisela i soběstačnost. Zde je nutno říci, že užitkové 

rostliny byly součástí větších zahrad, na předměstí, i na konci doby Ming. Dokonce i 

květy některých okrasných stromů byly vhodné k jídlu, např. po osmažení. Jak píše 

Wang Shizhen: „左右各植玉蘭五株，花時交映如雪山、琼島，采而入煎，噉之芳

脆激齒.“ „...na každé straně terasy je zasazeno po pěti magnóliích, když kvetou, září 

jako zasněžené hory a jako Nefritový ostrov; květy se mohou posbírat a nechat osmažit, 

jsou [pak] voňavé, křupavé a vynikající chuti.“508  Kromě toho, mingské zápisky o 

zahradách z různých období dynastie vždy vyzdvihují soběstačnost literátů a když 

začnou být popisovány jilmy, vrby, ovocné sady či jednotlivé ovocné stromy, bývá 

většinou uveden konkrétní počet stromů od každého druhu, nebo alespoň konstatování, 

že je jich hodně, jako např. „několik desítek citrusů“, „všude, kam oko dohlédne, je les 

ovocných stromů“, „vepředu pěstuji hrušně, cicimky datlové a jabloně s malými 

červenými plody, je jich celkem deset.“509. 

 

Qi Chenghan a Qi Biaojia  

I pozdně mingský literát a úředník Qi Chenghan dobře věděl, že jeho zahrada 

může přitáhnout pozornost členů místní elity. Sám proto napsal několik průvodců po 

zahradě, které zajistily, že se jeho zahrada i jeho schopnosti zahradního architekta 

                                                 
507 Podle Shao, Li 2004, 101. 
508 Shao, Li 2004, 284.  
509 Tamtéž.  
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dostaly do širšího povědomí.510 Jeho zahrada byla v okrese Shanyin 山陰, kde již v této 

době bylo mnoho jiných zahrad a mezi jejich majiteli panovala, stejně jako v Suzhou, 

jistá soutěživost a snaha předvést co nejkrásnější zahradu. Zahrady byly proto pro 

místní elitu, až na výjimky, otevřeny.511 Stejně tak zahrada jeho syna, Qi Biaojiaa, byla 

otevřená návštěvníkům.  

Qi Biaojiaova zahrada byla na hoře Yushan 寓山 v okrese Shanyin. Ačkoliv 

byla tato zahrada na svažitém pozemku těžko přístupná (návštěvníci museli se museli 

dokonce přeplavit na člunu), nebyla to od okolního světa odříznutá „poustevna“ (i když 

by to i název jedné stavby „Došková chýše na hoře Yu“ Yushan caotang 寓山草堂 

naznačoval). Naopak byla členům vyšším společnosti otevřená a Qi s oblibou 

pozoroval, jak k němu míří další a další hosté, které ze svého pavilonu na svahu hory 

viděl již z dálky. 512  I když bychom v této zahradě nalezli odkazy na skutečné 

poustevníky minulosti, o životě v ústraní zde již nemůže být řeč. Naopak zde můžeme 

nalézt další z rozporů, které v sobě pozdně mingské zahrady obsahovaly: na první 

pohled učenec, který se v skrytu věnuje studiu textů své proslulé knihovny (Qi 

Biaojiaova knihovna byla jednou z největších kolekcí za pozdních Mingů), zároveň 

však extrovert, který žije bohatým společenským životem a ve své zahradě pořádá různé 

společenské akce i divadelní představení. Zahrada na hoře Yu tedy lákala množství 

význačných mužů své doby hned z několika důvodů. Tvořit zázemí pro divadelní 

představení se na konci dynastie Ming stalo běžnou funkcí zahrad a divadelní 

představení se stala nedílnou součástí společenského života elity.513    

Avšak Qi Biaojia sám, i když měl silné společenské postavení mj. díky své 

unikátní, na svahu hory položené a pompézní zahradě, při sepisování katalogu zahrad 

oblasti Yue 越  hodnotil jiné zahrady podle rozlohy, bohatství i podle vkusného 

provedení. Vysoce ceněné byly zahrady vystavěné podle zásad, které formuloval Ji 

Cheng. Je zřejmé, že společně sdílené estetické hodnoty, sdílené příslušníky vyšší 

společnosti, měly větší význam než rozloha či pestrost zahrady.514 A tak, jak zdůrazňuje 

                                                 
510 Handlin Smith 1992, 64.  
511 Handlin Smith 1992, 65. 
512 Handlin Smith 1992, 66. 
513 Handlin Smith 1992, 66. 
514 Handlin Smith 1992, 69.  



 

 95 

Zheng, mohly být obdivovány i sebemenší zahrady.515 Případně i místa, která nebyla 

přímo zahradou, ale byl z nich krásný výhled do krajiny. 

 

7.9 Vliv zahrad na stírání společenských rozdílů  

 

Na samém konci dynastie, tedy v 17. století, dochází k určitému stírání rozdílů, 

respektive častějšímu navazování kontaktů mezi příslušníky různých společenských 

vrstev. Jsou to interakce mezi střední a vyšší vrstvou společnosti a taktéž mezi 

literátskou vrstvou a vrstvou obchodníků. Tento jev navazuje na vytváření nových 

kontaktů prostřednictvím společenských akcí pořádaných v zahradách, což bylo běžné 

po celé období Ming. S malými zahradami souvisí i možnost postupu mezi místní elitu i 

přesto, že majitel nemá prostředky na výstavbu nákladné zahrady. Tím se pootevřela 

vrátka do místní elity pro příslušníky střední a vyšší střední vrstvy, jako byli kupci, 

lékaři, malíři, úředníci s nižším titulem a obyčejní literáti bez úřadu (ti tzv. „prostě 

odění“ bu yi, jenž měli jen šat z hrubého plátna bu yi 布衣).516 Ti všichni si nyní mohli 

pořídit zahrady. I chudší rodiny pořádaly ve svých zahradách společenské akce, 

například když kvetly sezónní květiny, což dokládá ukázka z textu Xie lao yuan ji 偕老

園記  od Tang Ruxuna 唐汝詢517 : „Ačkoliv jsem chudý, pokaždé, když rozkvetou 

květy, musím nutně pozvat příbuzné a přátele, nebo sousedy a mnichy, a [pod 

kvetoucím stromem] pozvedneme poháry s vínem a [ačkoliv] se prostým jídlem 

nenasytíme, jsme radostně potěšeni.“ (先君雖貧，每一花開，必邀親友或鄰僧，舉

觴其下，藜藿不飽，歡然自適也.)518  

To, jestli zahrada přilákala pozornost talentovaných a uznávaných mužů, 

záleželo na jejím estetickém vyvedení. Pozornost mohl snadno přitáhnout zajímavý 

bizarní kámen 奇石, nebo umě vytvořená umělá skála.519 Qi Biaojia obdivoval jednu 

zahradu o rozloze pouze půl mu právě proto, že v ní byla vystavěna krásná, působivá 

umělá skála sestavená ze zajímavých kamenů.520 Velký rozkvět malých a miniaturních 

                                                 
515 Zheng 2013, 10.  
516 Zheng 2013, 10. 
517 Zdvořilostním jménem Zhong Yan仲言. Přesná data života nejsou známa, žil kolem roku 1624. 
Původem z Huatingu華亭 v provincii Gansu. 
518 Gu 2010, 179.  
519 Handlin Smith 1992, 71.   
520 Handlin Smith 1992, 72.  
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zahrad nastává za dynastie Qing. Jednou z nejmenších byla zahrada „Loďka z 

hořčičného semínka“ Jie zhou yuan
521

 芥舟園

522 na západ od hory Dongting 洞庭山. 

Měla pouhých 0,2 mu.523 Dnes je mnohem známější jiná zahrada s podobným názvem, 

nankingská Zahrada hořčičného semínka 芥子園.524  

U malých zahrad byl kromě bizarních kamenů kladen důraz na souznění s okolní 

krajinou (důraz na výhled na krásné okolní scenérie). Byl to tedy s konečnou platností 

vytříbený vkus, jenž mohl člověku dopomoci přiblížit se místní elitě. Můžeme říci, že 

formulace nových estetických pravidel, spolu se stále narůstající oblibou zahrad 

částečně setřely společenské rozdíly mezi dříve striktně oddělenými skupinami obyvatel 

(např. na začátku dynastie Ming).  

A samozřejmě společné procházky zahradou (majitel býval zpočátku – po 

zpřístupnění zahrady veřejnosti vyšším vrstvám – přítomen, aby hosty provedl 

zahradou) zajistily majiteli nové společenské kontakty.  

Výše uvedených estetických principů zasazení zahrady do okolní krajiny 

dokonale využil shanyinský obchodník se solí Wang Ruqian 汪如謙 (1576/ 77-1656), 

který vytvořil originální plující „zahradu“, z níž byl možné pozorovat krásy okolní 

přírody. Ve skutečnosti to byla zábavní loď s názvem „Odvázaná zahrada“ Bu xi yuan 

不繫園, kde hostil a bavil příslušníky místní elity, literáty nevyjímaje.525 Wang si takto 

zajistil přístup mezi místní elitu a možná dokonce i vliv v literátských kruzích.526  

Jak si všímá Zhou Weiquan, také společenské styky mezi kultivovanými literáty 

(ya 雅) a obyčejnými, sprostými řemeslníky (su 俗), kteří se nevyhnutelně potkávali při 

zakládání zahrady (a navzájem na sebe působili) a společenský vzestup některých 

řemeslníků jsou dalším důkazem, jak se díky tvorbě zahrad mísily dvě různé 

společenské vrstvy lidí, které byly podle konfuciánské tradice čtyř kategorií lidu si min 

vždy oddělené.527 

 

                                                 
521 Zheng 2013, 10.  
522 Narážka na spis Zhuangzi 莊子, část逍遥游, výrok: „覆杯水於坳堂之上，则芥为之舟，置杯焉则胶，水浅而舟大也.“  
523 Zheng 2013, 10.  
524 Hrdličková, Hrdlička 1997, 108.  
525 Handlin Smith 1992, 73.  
526 Tamtéž.  
527 Zhou 1999, 313-314.  
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7.10  Společně sdílené bohatství  

 

Vztah literátů k zahradám je v poslední třetině dynastie Ming plný rozporů. 

Názvy zahrad i jednotlivých prvků odkazují na život v ústraní, názvy zahrad mají 

tradičně depreciativní charakter, avšak skutečné zahradní scenérie a stavby jsou okázalé 

a bohatě zdobené. Někteří literáti jsou jako studnice konfuciánského učení, zastánci 

hospodárnosti, nakonec ale také propadnou kouzlu zahrad a utratí velké jmění za 

výzdobu zahrady (Qi Chenghan, Qi Biaojia).528 Sem by možná mohl být řazen i Wen 

Zhenheng, jenž sám vlastnil krásnou, výjimečnou zahradu. 529  A další, jako Liu 

Zongzhou 劉宗周 (1578–1645)530, kritik přemrštěného utrácení a propadnutí luxusu, 

který ve svém díle Schémata humánnosti Renpu uvádí jako příklad jednání ctnostného 

muže činy těch, kteří odmítli výstavbu nákladné zahrady a raději prostředky nechali 

rodině, nebo je věnovali na charitu, zdá se měří dvojím metrem, protože nadále zůstává 

v přátelském styku s Qi Biaojiaem, který se finančně i fyzicky vyčerpal stavbou 

nákladné zahrady (na hoře Yu).  

Někteří také kritizují upadající mravy literátů, jejich styky s obchodníky, 

pronikání obchodníků mezi literáty a především zhýralý život v luxusu, příp. již 

zmíněné pěstování zemědělských rostlin a jiní zase všechny drahé a okázalé zahrady 

velmi rádi navštěvují. Tyto na první pohled rozpory nebyly chápány jako rozpory 

v užším kruhu literátů, kteří vzájemně navštěvovali své zahrady a sdíleli prožitek 

zahradního umění. Zásadní součástí jejich obrany proti dobové kritice byla přístupnost 

zahrad, „neboť přístupnost vyhrazená pouze skupině osob stejného postavení, v rámci 

elity, jaké měl majitel, a jejich záznamy o zahradě v próze, verši a v obrazech, pouze 

jejich sdílený požitek, mohl sloužit k tomu, aby bohatství očistil, aby bylo qing 清.“531    

 

 

 

                                                 
528 Handlin Smith 1992, 59-60. 
529 Clunas 1996, 120.   
530 Dalším jménem Liu Jishan劉蕺山 , významný konfuciánský učenec, považován za posledního 
z mistrů songského a mingského neokonfucianusmu. Jishan 蕺山 je jeho přízvisko, doslova znamená 
„Touleňová hora“, podle ji 蕺:  touleň srdčitá, Houttuynia cordata.  
531 Clunas 1996, 102.   
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8 Závěr  
 

V této práci jsem zabývala významnými změnami v uspořádání, výzdobě a 

pojetí vlastnictví soukromých zahrad, ke kterým došlo především ve druhé polovině 

dynastie Ming (1368-1644). Nejvíce se tyto změny projevily v městských zahradách. 

Pro rané, střední a pozdní období dynastie lze vysledovat určité typické jevy a 

trendy. S ohledem na vývoj zahradního umění končí rané období někdy mezi lety 1430-

1450, ve středním období mezi lety 1450-1550 probíhá klasická, resp. klasicistní fáze, 

která přechází ke konci dynastického období do fáze vypjatého individualistického 

romantismu.  

Na začátku dynastie Ming se v městských zahradách, tedy uvnitř hradeb města, 

běžně pěstovaly ovocné stromy, zelenina a další užitkové rostliny. Ještě ve středním 

období Ming můžeme v suzhouských zahradách nalézt sady, políčka, záhony a rybníky. 

Tyto hospodářsky významné prvky zahrad však v pozdním období Ming úplně nebo 

téměř vymizely. V městských zahradách už nenajdeme zeleninové záhony ani pole, 

ovocné stromy se pěstují v menším množství a jsou vytlačovány na okraj zahrady.  

Příčinou těchto změn byl v první řadě obrovský ekonomický růst města Suzhou 

v 15. století, který stál na výnosném obchodu s hedvábím. Suzhou zažilo za éry 

Hongwu ze strany císaře silné represe, politické i ekonomické, které se odrazily i 

v zahradní kultuře. Jisté uvolnění nastalo po smrti Hongwua, ale nové zahrady začaly 

být zakládány až ve 2. polovině 15. století. S jistotou můžeme říci, že během prvních 

138 let od začátku Mingů bylo v Suzhou založeno jen asi pět nových zahrad.  

Obrovský rozkvět suzhouské zahradní kultury nastává v 16. století. V Suzhou 

jsou zakládány nové zahrady ve velkém počtu, zejména státními úředníky odcházejícími 

na odpočinek. Zároveň zde v této době opět kvete obchod s hedvábím a jinými 

luxusními výrobky a také bohatí obchodníci si zakládají zahrady. Rostoucí bohatství 

kupecké vrstvy a obousměrné prolínání s vrstvou literátů vyvolalo v části 

byrokratických kruhů obavy o moc, a reakci v podobě moralistní kritiky obchodu a 

obchodníků.  

Ještě v první polovině 16. století bychom v suzhouských zahradách našli 

užitkové rostliny, políčka atp. Ale pod stále silnější kritikou ze strany konfuciánských 

vzdělanců začíná být problematické pěstovat v zahradě užitkové rostliny, jejichž 

produkce byla, nebo mohla být z části určena k prodeji. Nakonec i přiměřené množství 

užitkových plodin, které je určené pro potřeby rodiny, mohlo být nahlíženo jako snaha 
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se obohatit. V městských zahradách zůstaly jen ovocné stromy a v menším množství, 

zelenina zmizela úplně.  

V 16. století však nemohla pouhá kritika za strany několika ortodoxních 

konfuciánců ovlivnit podobu zahrad, které byly ve vlastnictví bohaté a mocensky silné 

elity. Hlavními důvody pro přechod od užitkovosti k estetičnu byly způsoby obživy, 

kultura a estetické požadavky samotných vlastníků zahrad. Obrovský ekonomický růst 

města daný obchodem s hedvábím a solí, ke kterému došlo v poslední třetině dynastie 

Ming, umožnil dovoz základních potravin ze vzdálenějších oblastí. Finanční prostředky 

místních obchodníků a literátů byly tak velké, že si mohli dovolit vnímat přírodu nikoliv 

jako zdroj potravin, ale vnímat ji očima básníků, malířů, zahradních architektů. Pokud 

nemuseli a pokud si nechtěli ponechat pozemky s užitkovými plodinami (především ve 

městě), nic již nebránilo v tom, aby si založili zahradu pro potěšení z krásné přírody, 

která zároveň odpovídala jejich vybranému, literátskému vkusu.  

Zahrady jen „pro potěšení“ začaly vznikat již ve středním období Ming. Kromě 

nich začaly vznikat zahrady, v nichž se chtěli literáti umělecky realizovat. Tematice 

zahrad se věnují ve stále věší míře básníci, malíři a kaligrafové. Těm všem byla příroda 

nekonečnou inspirací a zahrada sloužila jako dokonalá miniatura přírody. Pokud na to 

měli dostatečné finanční prostředky, mohli si ze zahrady vytvořit ideální prostor 

poskytující soukromí, inspiraci, a statut „skrytého učence“. Ten měl v minské 

společnosti vysokou prestiž. Za dynastie Ming se však „odchod do ústraní“ paradoxně 

stává prostředkem, nebo spíše záminkou k získání vyšší společenské prestiže, protože se 

o žádný odchod ze společenského života se ve skutečnosti nejednalo. 

V souladu s tradičními konfuciánskými hodnotami, z nichž nejcennější byla 

synovská oddanost, se sem tam, v rámci celého období Ming, objeví zahrada či zahradní 

pavilon. Když někdo daruje svým rodičům zahradu, většinou to nezůstává bez 

povšimnutí a je nazván skutečně oddaným synem, což opět vylepšuje společenskou 

prestiž jedince. 

Zahrady se stávají symboly společenské prestiže především proto, že dokonale 

zhmotňují bohatství majitele. V pozdním období jsou literáti a kupci oblasti Jiangnan 

natolik majetní, že mají zálibu ve sbírání starožitností, uměleckých děl a jiných 

luxusních předmětů, a také do svých zahrad rádi kupují staré, drahé bonsaje, exotické 

rostliny a především velké kameny fantaskních tvarů, které nejvíce přitáhnout pozornost 

návštěvníků zahrady. Zahrada se stala nejefektivnějším způsobem, jak zviditelnit své 

bohatství – vysokých umělých hor a obrovských umělých skalních stěn v zahradách si 
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nebylo možné nevšimnout. U některých je to možná jen majetnická touha po vlastní 

zahradě, u některých je to prostředek k seberealizaci, v konečném důsledku však 

zahrada fungovala jako magnet a přitáhla pozornost příslušníků vzdělanecké elity a tím 

mohla zásadně přispět k tomu, že její majitel získal přístup do literátských kruhů. To byl 

také jeden z důvodů, proč si i obchodníci stavěli velké, skvostné zahrady.  

V zahradách se konaly společenské akce, jejichž náplní bylo psaní básní. Bylo to 

básně o zahradě a jejích scenériích. Čím krásnější zahrada, tím větší šance, že ji ve 

svém díle zvěční básník nebo malíř, nebo že ji navštíví významný úředník či literát a 

majitel zahrady tak získá nové cenné vztahy.  

V pozdním období Ming dostávají zahrady některých literátů duchovní rozměr, 

zahrada je místem meditace, ale opět to nejsou poustevníci žijící v ústraní. Wang 

Shizhenova zahrada byla častým místem společenských setkání, velkých banketů, které 

trvaly dlouho do noci, ale i místem rozjímání a meditace.  

Vzhledem k tomu, že si nejdříve mohli zahrady dovolit jen bohatší lidé, kteří si 

mohli koupit krásné květiny a drahé bonsaje, zvětšila se rozmanitost pěstovaných květin 

o mnoho druhů, včetně těch exotických. Na samém konci dynastie začínají být v oblibě 

malé zahrady – pokud malá zahrada dokáže obsáhnout celý svět, pomocí principu yi 

xiao jian da, a zároveň je hezká a vkusná, není důvod bažit po velkých zahradách. 

V této době si začínají i příslušníci střední vrstvy pořizovat zahrady a dochází 

k částečnému setření společenských rozdílů mezi příslušníky střední a vyšší vrstvy.  

Se silnou individualizací a hledáním nového pole působnosti či nových tvůrčích 

postupů a příležitostí souvisí i vzestup zručných řemeslníků, mistrů skal, a jejich výstup 

z anonymity. Mistři umělých skal jsou mezi literáty velmi respektováni a ti nejlepší byli 

označeni za opravdové umělce. S rostoucím vlivem malířství totiž roste zájem o 

zajímavě tvarované kameny a umělé skály. Umělé skalní stěny v zahradách mají 

vypadat jako skály na obrazech songských či yuanských mistrů, takže byly stavěny 

skály obrovských rozměrů, dlouhé i vysoké a jejich stavba byla technicky náročná. 

Bonsaje a květiny v nádobách jsou také stále oblíbenější. A kompozice zahrad by měla 

být v souladu s estetickými principy danými malířstvím. 

Proměny funkcí zahrad se odrazily i ve vývoji jejich názvů. Dochází k jistému 

posunu od názvů popisných či názvů vztahujících se k filosofickým spisům starověku 

k názvům obsahující skryté literární narážky. Tento proces byl postupný, ale v poslední 

třetině dynastie Ming byl výrazně urychlen. V důsledku intelektuálního kvasu ve druhé 

polovině 16. století, který se projevuje bojem proti konvencím, zkostnatělým 
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zvyklostem v čele s osmičlenným esejem a neuspokojující konfuciánské filozofii, 

vzniká z iniciativy několika literátů  hnutí „Návrat ke starému stylu“, které mj. hlásá 

návrat k literatuře dynastií Wei, Jin a Tang. V souvislosti s hnutím „Návratu ke starému 

stylu“ se velké oblibě těší básníci období roztříštěnosti. Velmi oblíbenými se staly 

odkazy na díla Tao Yuanminga, Xie Lingyuna, Du Fua a dalších básníků a ty se 

promítly i do názvů zahrad. A také do názvů jednotlivých zahradních prvků.  

Na zahradní architekturu měl v pozdním období dynastie Ming největší vliv 

zájem vzdělanců o malířství a následně formulace nových estetických principů. Těmi 

byl návrat ke starým mistrům dynastií Song a Yuan. Někteří literáti přispěli k tématu o 

tvorbě zahrad svými zápisky či přímo pojednáním o zahradní architektuře. 

Nejvýznamnějším dílem je Ji Chengova „Tvorba zahrad“ Yuan ye, které komplexně 

popisuje ideální podobu hezké, vkusné zahrady a věnuje se všem zahradním prvkům. Ji 

Cheng prosazuje především jednoduchost a přirozenost.  

Ji Cheng se v tomto ohledu, ačkoliv prostředkem jeho poznání byla 

krajinomalba, vrací k Bo Juyiho odkazu prosté, jednoduché, avšak dokonalé zahrady.  

Zahrada se vlivem uvolněnějšího myšlení a formulace nových estetických 

principů stala plnohodnotným uměleckým dílem. A navíc, zahradní kultura se 

přeměnila na velice komplexní umění, jež v sobě zahrnuje nejen promyšlenou 

kompozici zahrady a umělecké zakomponování a výstavbu umělých skal apod., ale i 

odkazy na literaturu, filozofii, výtvarné umění a bohatou hanskou i předhanskou 

symboliku.  
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10 Seznam příloh  
 

1.  Originál textu „Zápisky o Síni podle přání“ 如意堂記, který je z části  

přeložen v části Rané období Ming.   

 

2.  Originál textu „Zápisky o Jižní zahradě“ 南園記, autorem je Xu Youzhen 徐 

有貞.  

 

3.  Zápisky o zahradě Skrytá hora, 弇山園記, první kapitola. 

 

4.  Wang Shizhen při meditaci ve své zahradě Skrytá hora, jak ho spodobnil  

qingský malíř Yu Zhiding 禹之鼎 (1647-1716). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


