
Přílohy 

1. Originál textu „Zápisky o Síni podle přání“ 如意堂記, který je z části přeložen v části 

Rané období Ming.  

Text je z Databáze Si ku quan shu, 四庫全書, edice Wen yuan ge 文渊阁, poskytovatel 

databáze East View,  

集部/別集類/明洪武至崇禎/武功集/卷三  

如意堂記如意堂記如意堂記如意堂記 

如意堂者呉儒杜子用嘉奉母之堂也盖杜子廼生而 

� 父其母顧氏寡居守志手箴薾機杼以鞠育而資之 

學杜子之克以成立率由其教也及杜子之作斯堂也 

庭有嘉草生焉其花迎夏至而開及冬至而斂其莖葉 

青青貫四時而不凋也杜子之母每愛而翫焉曰之草 

也幽芳而含貞殆如吾意也於是杜子喜曰吾奉吾母 

懼無以如其意而之草也如之吾母之言吾可以不承 

哉乃以名夫草也又因以命其堂而賦之三呉士大夫 

凡與杜子游者咸相與和焉以傳於人人東海徐生聞 

而歎曰杜子之母其知盡母婦之道矣而杜子亦可謂 

能子也婦以不二其天為貞母以能教其子為慈子以 

敬承親志為孝其母子能是是足書矣抑予聞之凡人 

之觸於物而有感者必以其類非夫動乎物也亦其志 

有在焉耳故勁草之感忠臣烏鳥之感孝子烈風之感 

義士皆志與物類者也惟夫婦人亦然若衛共姜之賦 

栢舟寡陶嬰之歌黄鵠其貞順純一之志往往託物而 

見焉今杜母之愛夫草也其志亦猶是已夫其花之於 

夏至而開者順隂道也於冬至而斂者避陽道也其莖 

葉貫四時而不凋者秉貞徳也處隂道而順以貞實節 

婦之類焉且不生於他所而特生於其庭為尤異矣意 

者天其以旌夫母氏之節也歟天既旌之人有不旌之 

乎其將至矣嵗戊午冬十二月己巳朝廷果下詔旌其 

門云。 



2. Originál textu “Zápisky o Jižní zahradě” 南園記, autorem je Xu Youzhen 徐有貞. 

Text je z Databáze Si ku quan shu, 四庫全書, edice Wen yuan ge 文渊阁, poskytovatel 

databáze East View,  

集部/別集類/明洪武至崇禎/武功集/卷四 南園記 南園長洲鄭景行氏之别業也鄭出宋太師拱之之系 為呉中文獻故家而景行則其子弟之秀者也園在陽 城湖之上前臨萬頃之浸後據百畝之丘旁挾千章之 木中則聚奇石以為山引清泉以為池畦有嘉蔬林有 珎果掖之以修竹麗之以名華藏脩有齋燕集有堂登 眺有臺有聽鶴之亭有觀魚之檻有擷芳之逕景行日 夕� 息其間每課僮種蓻之餘輒挾冊而讀時偶佳客 以琴以棊以觴以詠足以怡情而遣興而凡園中之百 物色者足以虞目聲者足以諧耳味者足以適口徜徉 而步徙倚而觀蓋不知其在人間世也故談者以為長 洲茂苑之勝在陽城一湖湖之勝在此一園而擅其勝 在景行一人景行嘗從草窻劉先生� 間因先生以求 記予聞呉故有南園蓋呉越錢氏元璙之所作者至宋 而歸于官以為� 觀之所其中花石之玩殊為勝絶王 元之嘗賦詩志欲借為醉鄉而不得後蔡元長得之遂 以功名富貴自詫而嘲元之之弗如然元長亦竟敗竄 以死雖得園而不及一朝居也其人之賢否固不必辯 予獨以彼一園元璙剏之而不能保元之欲之而不能 得元長得之而不能居豈非功名富貴之不常而外物 不可以為固有也歟今鄭氏之南園與錢氏之南園其 名適同然彼則以充� 觀之樂而此則以求藏脩之趣 其實固不同也不然彼擅王公之貴者尚不能終遂所 圖景行一齊民耳乃獨作此園而思保有之不亦難哉 為景行者尚當知彼之非固有與不可常而求其固有 而可常者固有莫如實德可常莫如實行而所以求之 之道莫如實學三者脩焉可以隱可以仕可以禔身可 以顯先可以貽後此其所保者大矣獨園乎哉請以記 之予其異日展省南還尚當挐舟載酒一造園中以與 景行談論庶不為生客也. 
 

 

 



3. Zápisky o zahradě Skrytá hora, přeloženo podle Hammond (1999) a Shao, Li (2004), 

první kapitola. Z textu je patrný vliv buddhismu a Wang Shizhenova hluboká víra.  

弇山弇山弇山弇山園記園記園記園記  

1 

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 Tiao a Zha.1  Napravo od kláštera je má zahrada „Skrytá hora“, které se též říká 

„Zahrada skrytého ostrova“. V přední části ji protíná uzounká, průzračná bystřina, na jejíchž 

březích rostou smuteční vrby, stinné větve mají svěšené a  propletené tak, že vypadají jako 

jeden strom. Od potůčku na jih jsou úrodná pole rodiny Zhang, mající několik mu; když 

nastane období, když opadnou mrazy a zrno teplem raší, nad plání se rozprostřou žluté mraky, 

a občasná vůně pečených koláčků člověku připomíná Yichengskou rýži. V západní části 

zahrady jsou hroby předků rodiny Zong, okolo více než deset starých borovic a cypřišů, a 

odtamtud na západ se nachází chrám [boha války] Guan Yuho, jeho střechu lemují tašky se 

zelenou glazurou, vysoký se tyčí nad mraky, to všechno je součástí nádherných scenérií mé 

zahrady. 

V zahradě jsou tři kopce, horský hřeben, dvě buddhistické svatyně, pět patrových 

budov, tři slavnostní síně, čtyři studovny, otevřený domek s verandou, deset pavilonů, jeden 

zdobený krytý chodník, dva kamenné mosty, šest dřevěných a pět kamenných lávek, čtyři 

jeskyně a čtyři kaskádovité mělčiny (tedy čtvery peřeje), dva potůčky na pouštění pohárků 

s vínem; všechny kamenné schody, údolí a rokle nelze spočítat na prstech, pozemky s 

bambusy, dřevinami, bylinami, travami a vonnými bylinami je těžké změřiti, to všechno je na 

mé zahradě. 

                                                           

1 Výslovnost názvu řeky霅 Zha4 podle http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE9Zdic9CZdic85.htm.   



Zahrada má sedmdesát mu, země a skály zabírají 4/10 [plochy], voda 3/10, studovny a 

obytné budovy 2/10, bambusy a stromy 1/10, takto zhruba vypadá moje zahrada 此吾園之概

也.2  

Květiny: květiny se střídají vysoké a nízké jako ornamenty v inleji, když tudy poutník 

prochází, vůně a barvy uchvátí jeho nos a oči a on už nechce odejít. Měsíc: ve svitu měsíce se 

mohu plavit, mohu vystoupat na horu, ve svitu měsíce vypadají skály ještě starobyleji a voda 

ještě čistěji, jako bych odpočíval v Měsíčním paláci. („廣寒清虚府“ – podle tradice nápis nad 

vchodem Měsíčního paláce.3) Sníh: vystoupám na vrchol a shlížím na deset tisíc cimbuří, tisíc 

okapů a na vysoké stromy v zahradě, nahoře i dole vystupují a ustupují drahé nefrity, které 

oslňují oči. Déšť: když mrholí, i když lije, ať prší hustě nebo jemně, hluboce nebo mělce, 

každý déšť dojde svého naplnění, zvrásněné vlny samy sebe překrývají, jelci4 vyskakují nad 

hladinu. Vítr: modrozelené bambusy a bílé topoly, cinkání nefritu se mění v melodii, tak, že 

člověk zapomene na únavu. Horko: v keřích a vysoko posazeném altánu není vidět letní 

slunce, [na sobě pouze] čtyři lehké a chladivé oděvy, zůstávám a nejsem ochoten odejít. Toto 

jsou scenérie mé zahrady.      

Vrátil jsem se ze služby v okrese Yun5  (Xun), a jsem se usadil tady. Když ráno 

vstávám, jsem odměněn vycházejícím sluncem a poslouchám probouzející se ptáky. Když 

večer uléhám, přijímám paprsky zapadajícího slunce a poslouchám zpěv ospalých ptáků. Buď 

se tiše procházím v rákosových sandálech, nebo zavolám na malou loďku, projíždím se se 

známými, tak se ani nescházíme ani neloučíme. Když se vzbudím, jdu k lovnému potoku, kde 

chytám tučné ryby, dávám si je se žlutým prosem, sbírám lesní pochoutky, kterými bych 

pokrm ještě ozvláštnil. Mladý sluha s čapkou na hlavě mi nosí podhlavník a rohož, a hosté 

smějí odejít, když jsem opilý a chce se mi spát.6 To jsou radosti pobytu v zahradě. 

Byv ve službě mezi ministry a generály, a jsa oddaně poslušen mocných, když si na 

sebe beru úřednický oděv a kráčím za nimi, halasím mezi paláci a tím ničím tichou krásu 

                                                           

2 此吾園之概也: 概 zde ve významu „podoba“, „situace“, doslova „Toto je stav mé zahrady.“ Podle 
http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE6ZdicA6Zdic82.htm.    
3 廣寒清虚府 – podle tradice horizontální nápis nad vchodem do mytologického paláce na měsíci zvaného广寒宫. Název paláce se objevuje už za Tangů ve spise《明皇杂记》. 
4 Podle http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE9ZdicAFZdic88.htm je 鯈 shodné s  鲦. Je to střevle potoční nebo jelec. 
5 V jedné verzi textu je勛 xūn, jedná se o okres 鄖 Yún v provincii Hubei. 
6 „我醉欲眠，卿可去.“ je narážka na Tao Yuanminga:, konkrétně na jeho životopis v 南史, 陶潜传. Shao, Li 
2004, 280. 



krajiny. Starosti o jídlo a rohože, aby hostina byla na úrovni, bez odpočinku až do pozdního 

večera; to jsou útrapy života v zahradě.  

To, podle čeho je zahrada nazvána „Skrytá hora“ a nebo také „Skrytý ostrov“, má svůj 

počátek v četbě spisu „Nan hua“7 a to podle [místa] „Na západ od neobdělávané pustiny, na 

sever od skrytého ostrova“, zatoužil jsem ho napodobit, nevěděl jsem ale, kde se nachází. 

Tedy jsem prozkoumal „Západní knihu hor a moří“ 8 , kde se píše: „Na hoře ‚Skrytý 

ostrov‘ jsou pestrobarevní ptáci, kteří vzhlížejí k nebi. Jmenují se ‚zpěvaví ptáci‘,9 a rádi sytí 

vzduch stovkami písní a tanců. Tam je země Žlutého císaře, jsou šťastní ti, kdož přebývají na 

jihu (dosl. žít na jihu je štěstí);10 i ti, kdo nežijí dlouho, dožijí se osmi set let.“ Duchové těch, 

kterým už život nebyl příjemný, vzlétnou, a jako opilí Nesmrtelní se vznášejí se ve vzduchu, 

nahoru a dolů. Řekl jsem si: „Jak bych v to mohl doufat?“, pojmenovat podle toho místa svoji 

zahradu a to, co jsem sepsal a sesbíral [do 1 díla], a abych do něj vložil své myšlenky. Pak 

jsem už nechtěl putovat ve snaze najít nesmrtelné11 a vzhůru po přímé cestě, opustit rodinu a 

usadit se v doškové chatrči; náhodou jsem otevřel Životopis syna Nebes Mua/ Životopis krále 

Mua (Mu tianzi zhuan 穆天子傳) a tam jsem se o něm dozvěděl následující: „Syn Nebes 

pozval královnu matku západu k přípitku na Perleťové jezero a poté odjel na koni na Skrytou 

horu a tam zaznamenal tuto návštěvu do kamene a do stromu jerlínu, v čele s nápisem: ‚Hora 

bohyně matky západu‘,“ což znamená, že „Skrytá hora“ je zemí slastí Císaře a Královny 

Matky a pokladnice celých zástupů nesmrtelných. Longshouto není daleko.   

Tak je Yanshan zemí slastí Císaře a Královny Matky, a místo jejich vzácných pokladů. 

Pan Jing Xun12  nedávno přišel s hypotézou, že Yan je místo, kde zapadá Slunce. Homofonní 

Yan je prý 360 li jihozápadně od hory Niaoshu v Gansu. Je plné brousku, hodí se k rytí. Také 

to není daleko do hor Longshou13. Jak bych mohl zanedbat tyto dvě zprávy z pera mistra Jinga? 

                                                           

7 Nanhua 南華 je další název spisu Zhuangzi a také alternativní jméno mistra Zhuanga. Podle 
http://www.zdic.net/cd/ci/9/ZdicE5Zdic8DZdic974241.htm    
8 Wang Shizhen cituje „Západní klasickou knihu hor a moří“, čínsky山海西經 Shan hai xi jing, jedná se o část 
„Klasická kniha o [území] na západ od Velké pustiny“ 大荒西經 z Klasické knihy hor a moří 山海經. Podle 
http://www.zdic.net/cd/ci/9/ZdicE5ZdicBCZdic8787278.htm.  
9 V originále je鳴鳥 ming niao, doslova „zpěvný pták“, „zpěvavý pták“.    
10 Celý citát pochází z části南 „Jih“ , oddílu大荒西經 knihy山海經. Shao Zong, Li Jin 2004, 281. 
11 Spojení 上真 znamená „hledat nesmrtelné“, „snažit se najít nesmrtelné“. 
12 Jing Chun景純 – zdvořilostní jméno Guo Pua 郭璞 (276-324). Guo Pu byl významný komentátor Shan hai 
jingu a další spisů, žil za dynastie Jin.  
13 Longshou 隴首 – jméno hory, v historickém Qinzhou 秦州, dnes ve městě Tianshui 天水 v provincii Gansu.   



A je samozřejmé, že když jsem narazil na tato vyprávění, polekal jsem se a cítil jsem 

stud za to, že jsem nechtěně ukradl takové šťastné jméno pro svoji zahradu a sbírku starých 

textů. Tohle bylo skutečně jednání podle jejich významu, aniž by je člověk předem četl.    

Moje zahrada je opravdu velmi krásná. Když se o ní dozvěděli sousedé, přicházeli 

denně, aby se v ní prošli, a další přátelé i neznámí lidé přicházejí každých deset dní. Když nad 

tím zpětně přemýšlím, nemůže to být víc než pět nebo šest let. A přece dnes, když někam 

přijdu jako host a zjistím, že si někdo „vypůjčil“ jméno Yanshan, nebo mi vyjadřuje úctu 

v Záznamech, jak bych v tom mohl ještě nalézat potěšení? Někdo, kdo nepochopil učení 

mahájány nemůže toužit po tom, aby vstoupil do paláce Třiatřicátého nebe.14 

    I kdybych se mohl spolehnout na Královnu Matku a vystoupit na Yanshan, jak by mě 

mohl potěšit pohled na něj nebo průzkum nekonečných křídel obrovských paláců. Uvědomil 

jsem si, že sto slastí nemůže porazit jeden smutek. Jsem tím, kdo poznal sto slastí, a přece 

nebyl schopen překonat jedno utrpení. To, co je dnes štěstí, nebo ty věci, které se nazývají 

smutek a štěstí, patří do vsi iluzí. Jak bych se k nim mohl upínat? Hory a řeky, a celá širá 

země, jsou všechno přeludy. Neboť teď zapisuji svým přeludným jazykem vlastní přelud, a to 

je vše.   

弇山園記弇山園記弇山園記弇山園記                    一一一一    

自大橋稍南皆闤闠，可半里而殺，其西忽得徑，曰：“鐵猫弄”，頗猥

鄙。循而西三百步許，弄窮，稍折而南，復西，不及弄之半，為“隆福

寺”，其前有方池，延袤二十畝，左右舊圃夾之，池渺渺受煙月，令人有

苕、霅間想。寺之右，即吾“弇山園”也，亦名“弇州園”。前横清溪甚

狹，而夾� 皆植垂栁，� 枝樛互如一本。溪南，張氏腴田數畝，至麥寒禾

暖之日，黄雲鋪野，時時作餅餌香，令人有炊宜城飯想。園之西，為宗氏

墓，古松柏十餘株，其又西，則漢壽亭侯廟，碧瓦雕甍，崷崪雲表，此皆

輔吾園之勝者也。 

   園之中，為山者三，為嶺者一，為佛閣者二，為樓者五，為堂者三，

為書室者四，為軒者一，為亭者十，為脩廊者一，為橋之石者二、木者

六，為石梁者五，為洞者、為灘若瀨者各四，為流杯者二，諸巖磴澗壑，

不可以指計，竹木卉草香藥之類，不可以勾股計，此吾園之有也。 

                                                           

14 Původně Indra - král bohů v raném hinduismu; byl podřízen Višnuovi a Šivovi; jeho jízdním zvířetem byl slon 
Airavata,. Zde se jedná o Třiatřicáté nebe; čínsky帝释天. 



   園，畝七十而贏，土石得十之四，水三之，室廬二之，竹樹一之，此

吾園之槩也。 

   宜花：花高下� 綴如錯繡，游者過焉，芬色殢眼鼻而不忍去。宜月：

可汎可陟，月所被，石若益而古，水若益而秀，恍然若憇廣寒清虛府。宜

雪：登高而望，萬堞千甍，與園之峰樹，高下凹凸皆瑤玉，目境為醒。宜

雨：濛濛霏霏，濃澹深淺，各極其致，縠波自文，鯈魚飛躍。宜風：碧篁

白楊，琮琤成韻，使人忘倦。宜暑：灌木崇軒，不見畏日，輕涼四襲，逗

弗肻去。此吾園之勝也。 

   吾自納鄖節，即栖託於此。晨起，承初陽，聽醒鳥。晩宿，弄夕照，

聽倦鳥。或躡短屐，或呼小舠，相知過從，不迓不送。清酒時，進釣溪腴

以佐之；黄粱欲熟，摘野鮮以導之。平頭小奴，枕簟後隨，我醉欲眠，客

可且去。此吾居園之樂也。 

   守相達官，干旄過從，勢不可郤，攝衣冠而從之，呵殿之聲，風景為

殺。性畏烹宰，盤筵餖飣，竟夕不休。此吾居園之苦也。 

   園所以名“弇山”，又曰“弇州”者，始余誦《南華》而至所謂“大

荒之西、弇州之北”，意慕之，而了不知其處。及考《山海西經》，有

云：“弇州之山，五彩之鳥，仰天，名曰：‘鳴鳥’。爰有百樂歌儛之

風。有軒轅之國，南棲為吉，不夀者乃八百歲。”不覺爽然而神飛。仙仙

傞傞，旋起旋止，曰：“吾何敢望是”，始以名吾園，名吾所譔集，以寄

其思而已。乃不意從上真游，屏家室，栖於一茅宇之下；偶展《穆天子

傳》，得其事曰：“天子觴西王母於瑤池之上，天子遂驅升於弇山，乃紀

其跡于弇山之石，而樹之槐，眉曰：‘西王母之山’”，則是“弇山”

者，帝嫗之樂邦，而羣真之琬琰也，景純先生乃僅以為“弇兹，日入

地”。夫“奄兹”在“鳥� ”西南三百六十里，其中多砥礪固可刻，而去

“隴首”不遠。二《傳》皆先生筆，遂忘之耶？則不佞所名園與名所撰集

者，雖瞿然愧，亦竊幸其於古文闇合矣。 

   自余園之以鉅麗聞，諸與園鄰者，游以日數，他友生以 

旬數，而今計余跡歲不能五六過，則余且去而為客，乃 

猶竊“弇山”之號，而又重之以《記》，得無尚有所係耶？夫志大乗者，

不貪帝釋宫苑，藉令從穆滿後以登“弇山”之巔，吾且一寓目而過之，而

況區區數十畝宫也。且吾向者有百樂，不能勝一苦，而今者幸而併所謂苦



與樂而盡付之烏有之鄉，我又何係耶？夫山河大地皆幻也，吾姑 

以幻語志吾幻而已。 

 

4. Wang Shizhen při meditaci ve své zahradě Skrytá hora, jak ho zpodobnil qingský malíř Yu 

Zhiding 禹之鼎 (1647-1716).  

Převzato z: 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/  

 

 


