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Úvod 

 

 Cílem této práce je představení a analýza méně známého literárního 

žánru mongjurok, který se poprvé objevil zhruba v polovině 15. století, tedy 

v období Čosǒn, na území Korejského poloostrova. Konkrétně se pak bude 

jednat o analýzu Im Čeho díla Wǒnsäng mongjurok, jež je považováno za 

jedno z prvních svého druhu. Vzhledem k tomu, že se žánr mongjurok 

vyznačuje charakteristickou dějovou strukturou, kde hraje zásadní roli 

přítomnost snového světa, jež se objevuje i v mladším literárním žánru 

snových románů, neboli mongdžarju sosǒl, bude v této práci 

zakomponováno i srovnání obou zmíněných žánrů.  

 

 První kapitola bude zaměřena na představení žánru mongjurok skrze 

několik děl, u kterých bude stručně představen jejich děj a pokud to bude 

možné, bude i uvedeno, kde se nacházejí jejich výtisky. U děl, jejichž autoři 

jsou známi, pak bude přiložen i jejich stručný životopis. Tato díla, 

respektive celá kapitola, pak budou sloužit jako základ pro vytvoření určité 

typologie zmíněného žánru, která je nezbytná pro jeho analýzu a následné 

porovnání s žánry dalšími. 

 

 Druhá kapitola bude, jak už bylo uvedeno výše, zaměřena na 

typologii žánru mongjurok. Ta se bude dělit na dvě části, kde první bude 

zaměřena na postavy autorů a druhá na samotná díla. V kategorii autorů 

půjde zejména o zkoumání jejich společenského postavení, jejich úspěšnosti 

coby literátů a učenců a v neposlední řadě o možnost nalezení paralely mezi 

přístupem k tvorbě v rámci daného žánru a dobou, ve které daný autor žil. 

V případě typologie děl půjde v první řadě o analýzu jazyka, ve kterém byla 

psána, dále o hlavní postavy, strukturu snového světa, s níž je 

neodmyslitelně spojena kategorie vstupu do snového světa a zároveň i 

kategorie ukončení snové fáze a návrat do světa reálného. V neposlední řadě 

budou zkoumány i další postavy, které se vyskytují právě ve snovém světě a 

jsou jedním z hlavních stavebních prvků celého žánru.  
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 Třetí kapitola bude zaměřena na srovnání žánru mongjurok a 

mladšího žánru snových próz, neboli mongdžarju sosǒl. V tomto případě 

půjde zejména o srovnání základních charakteristik obou žánrů, tedy jejich 

struktury, postav a v neposlední řadě i určení místa a času děje. 

 

 Poslední, tedy čtvrtá kapitola pak bude věnována analýze vlastního 

díla Wǒnsäng mongjurok a představení jejího autora Im Čea. Životopis 

autora bude předcházet samotnému rozboru a bude zaměřen jak na jeho 

osobní, tak profesní život. Bude tak snadnější objasnit jeho motivaci 

k vytvoření předmětného díla a jeho snahu o propojení vlastní osoby 

s hlavním hrdinou. Následný rozbor i citace díla vycházejí z vydání z roku 

1962, Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak 

sǒndžip, sv. 13. Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čchong kongmäng 

čchulpchansa. Používána bude verze korejská, v konzultacích ovšem i 

hanmunová. Veškeré citace však vycházejí z verze korejské. 

 

V této práci bude používána při přepisu korejských jmen a názvů 

česká vědecká transkripce, u čínských jmen a názvů pinyin s výjimkou 

citací děl, kde bude ponechán autorův přepis. 
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1. Žánr mongjurok a jeho příkladová díla 

 

 

 V této kapitole bude uveden samotný literární žánr mongjurok a dále 

představeno několik děl, na jejichž základě pak bude možné vyhledat a 

vypracovat možnou typologii, která bude poté sloužit jako vzor, podle 

kterého se bude pracovat s dílem, na které je tato práce zaměřena, totiž 

s dílem Wǒnsäng mongjurok (元生夢遊錄 ). Tato typologie bude také 

sloužit jako nástroj k porovnávání literárního stylu mongjurok a dalších 

žánrů. V první řadě se pak bude jednat zejména o žánr snových románů, 

které by mohly vykazovat určité shodné prvky. Zda tomu tak je, či není, 

bude zodpovězeno v následujících kapitolách. 

 

 Název mongjurok (夢遊錄) by se dal doslova přeložit jako „záznam 

(錄) o putování (遊) ve snu (夢)“. Mongjurok se začal objevovat zhruba 

v polovině 15. století a stal se velice populárním v jangbanských vrstvách. 

Nejčastěji je dílo psáno v ich-formě, kdy hlavní postava postupně osvětluje, 

jak se děj snu vztahuje k událostem reálného života, tedy těm, které snu 

předcházely. Ve snu potkává osobnosti, které zpravidla nemají co do činění 

ani s událostmi v reálném životě, ani s dobou, ve které se dějí. Jsou to 

zejména slavné osobnosti z historie od učenců, přes vojevůdce až po 

polomytické a mytické postavy. Mongjuroky se od korejských 

legendistických vyprávění a klasických románů liší zejména tím, že děj není 

vystavěn kolem určité konkrétní události, ale smysl celého snu je postupně 

odhalován setkáváním a promluvami různých postav ve 

smyšleném/ireálném prostředí – snu. O tom, kam přesně zařadit žánr 

mongjurok, se v dnešních korejských literárněvědných kruzích vedou 

dlouhé debaty a spory. Jde o to, zda ho zařadit mezi literaturu didaktickou, 

nebo literaturu výpravnou, tedy zábavnou. Shrneme-li diskusi, pak pro 

didaktickou prózu by hovořil fakt, že v dílech tohoto žánru často docházelo 

k morálnímu hodnocení historických událostí; pro literaturu zábavnou pak 
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fakt, že se v těchto dílech objevují fiktivní výjevy, které pramení z autorova 

subjektivního náhledu na historii a nemusejí odpovídat skutečnosti.
1
 

 

Mongjuroky byly původně laděné jako romantické příběhy, 

například Kim Si-sŭpův (金時習,1435 – 1493 ) Jonggung pujǒnnok (龍宮

赴宴錄, Záznam hostiny v Dračím paláci), ale to se záhy změnilo, zejména 

v důsledku tehdejších společenských rozporů. Ty pramenily 

z neslučitelnosti protěžovaných konfuciánských hodnot a idejí a 

společenskou realitou období Čosǒn. Literáti na tuto situaci nereagovali 

hlasitými projevy nesouhlasu, ale v zájmu zachování určitých 

společenských konvencí (a také vlastního bezpečí) spíše hledali únik právě 

v psaní těchto děl. Zde mohli dát prostřednictvím snových výjevů a hlavních 

postav volný průchod veškerým svým frustracím. 

 

Podle toho, jak se ten který autor s těmito situacemi vyrovnával, se 

dají mongjuroky rozdělit na dvě kategorie. V první jsou díla, která vyjadřují 

pevný názor na to, co je morální, a dále také pesimismus pramenící ze 

současného stavu věcí. Příkladem může být právě Im Čeho Wǒnsäng 

mongjurok, nebo také anonymní Pchisäng mongjurok (皮生夢遊錄, Co 

viděl pan Pchi ve snu). Do druhé se dají zařadit díla, která se naopak snaží 

na celou situaci nahlížet optimisticky a snaží se poskytnout určitou úlevu a 

potěšení ve snovém světě. Sem patří například Sim Ŭiho (沈義,1475 - ? ) 

Tägwandžä mongjurok ( 大 觀 齋 夢 遊 錄 , Snový záznam návštěvy 

Tägwandžä) nebo Kŭmhwasa mongjurok (金華寺夢遊錄, Snový záznam 

návštěvy kláštera Kŭmhwasa).  

 

Mongjurok jakožto literární styl se zrodil z rozporů mezi 

konfuciánskými idejemi a všední společenskou realitou. Podle Kim Čǒng-

njǒa byla tvorba autorů tohoto žánru v 15. století podněcována zejména 

reflexí stavu společnosti a státní správy. V 16. a 17. století to zase byla 

reflexe elitářské vlády a historických událostí, jako například Imdžinská
2
 

                                                
1
 (1997). Kim Hŭng-Kju. Hanguk munhakŭi ihe. New York: An East Gate Book. str. 152 

2 Také známá jako Japonská invaze do Koreje mezi lety 1692 – 1698. 
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válka.
3
 V období pozdějšího Čosǒnu však literární žánr mongjurok své 

opodstatnění ztratil, jelikož společnost prošla mnohými změnami.
4
 Tento 

fakt uvádí například i Čo Hjǒn-u ve své práci Mongjurokǔi čchulhjǒngwa 

kotchongǔi munhakčǒkhjǒngsanghwa
5
. To však neznamená, že by se tento 

druh literatury přestal objevovat. Snové výjevy a snové romány byly 

oblíbené i v pozdějších dobách, nicméně už nemůžeme tvrdit, že by ve 

všech případech plnily stejnou funkci jako mongjuroky, chybí totiž reflexe 

dobových událostí silně negativního rázu, se kterými se snaží autor nějakým 

způsobem vyrovnat. Snová složka pak nebyla nosným prvkem celého díla, 

byla používána spíše k ozvláštnění děje a navození atmosféry. To je patrné 

například v díle Čchǒngung mongjurok (天宮夢遊錄 , Snový záznam 

návštěvy Nebeského paláce; autor neznámý); v Sin Čchä-hoově (申采浩, 

1880–1936) Kkum hanŭl (Sen na nebesích) byl zase snový prvek použit 

k popisu tehdejší společnosti.
6
 Zánikem žánru mongjurok však nezmizela 

potřeba jakéhosi literárního úniku, pro který je snové prostředí ideální. 

Tento prvek se v literatuře vyskytuje i nadále, přičemž se pouze změnila 

forma užití snu jakožto útěku z reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 (2005). Kim Čǒng-njǒ, Čosǒn hugi mongjurokǔi jǒngu, Pogosa, , str 33-34 
4
 (1997). Kim Hŭng-Kju. Hanguk munhakŭi ihe. New York: An East Gate Book. 

 str. 153 
5  (2006). Čo Hjǒn-u, Mongjurokǔi čchulhjǒngwa kotchongǔi munhakčǒkhjǒngsanghwa, 

Hangukkodžǒnjǒngu 14 čip, Hangukkodžǒnjǒnguhakhö, 279 – 309 
6
 (1997). Kim Hŭng-Kju. Hanguk munhakŭi ihe. New York: An East Gate Book. 

 str. 154 
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1.1. Suhjanggi (睡鄕記) – Nam Hjo-on (南孝溫)  

 

Toto dílo, psané hanmunem, se objevuje jak ve třetím svazku sbírky 

autorových děl Čchugangdžip ( 秋 江 集 ) – vydaný v roce 1557, 

kompilovaném Ju Hongem ( 兪 泓 )
7

, tak v sedmém svazku sbírky 

Sängjusinhapdžip ( 生六臣合集 ), která byla vydána v roce 1832 a 

kompilována Čo Ki-jǒngem (趙基永)
8
. 

 

 Kim Čong-džik (金宗直)
9
 dílo popisuje jako nástupce děl Mao Ying 

zhuan (毛穎傳) od čínských literátů Han Yuho (韓愈)
10

, či Zuixiangji (醉鄕

記) od Wang Jiho (王績)
11

, která popisuje fiktivní zemi jménem Zuixiang. 

Suhjanggi popisuje dokonalou zemi jménem Suhjang, která leží na 

jihovýchod od Zuixiang. Na východě od Suhjangu leží Hwasǒ, na jihu Köan, 

na západě Nabu a na severu Hwangdže. Autor o této zemi slýchá různé 

příběhy a přál by si ji jednou navštívit. Autor sám je snící osobou a po 

vstupu do této země je zmatený a v povznesené náladě. Okamžitě zapomíná 

na všechny pozemské záležitosti (alegorie nečinného světa) a potkává 

osobnosti z čínských dějin. Své zážitky a zkušenosti poté vypráví pánu 

nebes.  

 

Nam Hjo-on (南孝溫, 1453 – 1492)  

Literát počátku období Čosǒn, jehož literátské jméno bylo Čchugang 

(秋江), známý také jako jeden z takzvaných Sängjuksin (生六臣)
12

, neboli 

Šesti věrných živých vazalů. Mimo jiné je i autorem díla Juksindžǒn (六臣

                                                
7 1524 – 1594, literát období středního Čosǒnu. 
8 1781 – ?, literát pozdního období Čosǒn. 
9  1431 – 1492, významný neokonfuciánský učenec, po jeho smrti se jeho díla stala 

základem první literátské čistky z roku 1498. 
10 768 – 824 
11 585 – 644 
12 Významná skupina ministrů, která vyjádřila svůj nesouhlas s tehdejším činem násilného 

převzetí trůnu Sedžoem a s tím spojenou popravou Šesti věrných mrtvých vazalů a 

Tandžonga. Kromě Nam Hjo-ona se jednalo o Kim Si-sǔpa (金時習, 1435 – 1493), Sǒng 

Tam-sua (成聃壽, ? - ?), Wǒn Hoa (元昊, 1397 – 1463), I Mäng-džǒna (李孟專, 1392 – 

1480) a Čo Ljǒa (趙旅, 1420 – 1489). 
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傳)
13

. V tomto díle popisuje jednotlivé postavy takzvaných Sajuksin (死六

臣)
14

, neboli Šesti věrných mrtvých vazalů. Zachycuje jejich osobnosti, 

charaktery a pro jejich věrné zachycení přidává i anekdoty, které dokreslují 

jejich charakteristické vlastnosti. Jsou popisováni v tomto pořadí: Pak 

Pchäng-njǒn (朴彭年), Sǒng Sam-mun (成三問), I Gä (李塏), Ha Ü-dži (河

緯地), Ju Sǒng-wǒn (柳誠源) a Ju Ǔng-bu (兪應孚). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Dílo se nachází v sebraných spisech autora jménem Čchugang sǒnsäng mundžip (秋江先

生文集). Bylo vydáno v roce 1577. 
14 Skupina šesti literátů, kterým byl svěřen do péče nezletilý následník trůnu Tandžong 

(1441 – 1457), který měl po smrtí krále Mundžonga (5. král Čosǒnu, 1414 – 1452) , 

Sedžongova (4. král Čosǒnu, 1397 – 1450) syna, nastoupit na trůn. Na vládnutí byl ještě 

příliš mladý a vlády se tak ujal jeho strýc Sedžo (7. král Čosǒnu, 1417 – 1468), který si 

nárok na královský trůn uzurpoval i poté, co právoplatný následník trůnu dosáhl věku 

potřebného k panování. Při pokusu mladého dědice trůnu opět dosadit k moci bylo všech 

šest ministrů, včetně mladého Tandžonga, popraveno. 
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1.2. Täkwandže mongjurok (大觀齋夢遊錄) –  

Sim Ǔi (沈義) 

 

Dílo je také známé pod názvem Täkwangdžekimong (大觀齋記夢). 

Tëkwangdže ( 大觀齋 ) je autorovo literátské jméno. Dílo je psané 

hanmunem a objevilo se v encyklopedii Čaptongsani ( 雜 同 散 異 ) 

zkompilované An Čǒng-bokem (安鼎福)
15

.  

 

Hlavním protagonistou je sám autor. Hl. hrdina usne 16. dne 12. 

měsíce a ocitne se ve snovém světě, v zemi, kterou založili literáti. Císařem 

je Čchö Či-won (崔致遠)
16

, prvním ministrem je Ŭlči Mundok (乙支文

德)
17

, levým a pravým ministrem jsou I Kju-bo (李奎報)
18

 a I Če-hjǒn (李

齊賢)
19

. Členy vlády jsou Kim Kǔk-gi (金克己)
20

, I Il-lo (李仁老)
21

, Kwǒn 

Kǔn (權近)
22

, I Säk (李穡)
23

, Čǒng Mong-džu (鄭夢周)
24

, I Sung-in (李崇

仁)
25

, Ju Bang-sǒn (柳方善)
26

, Kang Hǔi-mäng (姜希孟)
27

, Kim Čong-džik 

(金宗直)
28

 a další. Císař Čchö Či-won natolik zbožňoval literární díla, že 

nezáleželo na tom, zda je někdo nízkého či vysokého původu. Když uměl 

psát, byl povýšen. Navíc pokud díla lidí v úřadech neodpovídala jejich 

postavení, byli ztrestáni. Jednoho dne vyvolal Kim Si-sǔp (金時習 )
29

 

povstání. Protože císař miloval básně podle tchangského vzoru, tak ti, kteří 

nedostáli jejich vzoru, byli připraveni o jejich post. Kim Si-Sǔp, který měl 

v oblibě básně podle songského vzoru, byl proto nespokojený. Hlavní 

                                                
15 1712 – 1791, literát pozdního období Čosǒn. 
16 857 – ?, uznávaný konfuciánský úředník, filosof a básník období Sjednocené Silly. 
17 pol. 6. stol. – zhruba po 612, válečný král státu Kogurjŏ. 
18 1168 – 1241, literát období Korjŏ. 
19 1287 – 1367, neokonfuciánský učenec, politik, filosof a básník období pozdního Korjŏ. 
20 1150 – 1204, literát období Korjŏ. 
21 1152 – 1220, literát období Korjŏ. 
22 1352 – 1409, literát období pozdního Korjŏ. 
23 1328 – 1396, literát období pozdního Korjŏ. 
24 1337 – 1392, civilní úředník a učenec období pozdního Korjŏ. 
25 1347 – 1392, učenec a literát období pozdního Korjŏ. 
26 1388 – 1443, učenec období pozdního Korjŏ. 
27 1424 – 1483, literát období středního Čosŏnu. 
28 1431 – 1492, významný neokonfuciánský učenec období raného Čosŏnu. 
29 1435 – 1493, významný učenec a literát období raného Čosŏnu. 
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hrdina, aby povstání potlačil, vyrazil do války. Kim Si-sǔp se vzdal s tím, že 

bojovat nebude. Poté dorazil tchangský císař a lamentoval nad tím, že 

v Čosǒnu nejsou žádní talentovaní lidé. Hlavní hrdina, zatímco si užíval 

pohostinnosti, bohatství a postavení, dostal od císaře přezdívku pan Täkwan. 

Jednoho dne ho však I Säk, aby mohl psát tuší, bodl železným nožem do 

srdce a tím ho ze snu probudil. Jak se probudil, v mihotajícím světle olejové 

lampy ležela jeho nemocná žena a naříkala. 

 

 Skrze smyšlené království vytvořené literáty poukazuje na jejich 

nespokojenost s centralizací moci v reálném světě. Skrze kontrast mezi 

reálným a snovým světem vykresluje nicotnost lidského života.
30

 U literátů 

období krále Sedžoa začíná být za vlády Sondžoa poprvé vidět rozvoj 

reflexe dobových událostí. 

 

 Sim Ŭi – (沈義 1475 - ?)  

Literát období království Čosǒn. Literátským jménem Täkwangdže 

(大觀齋). Po složení nejvyšších úřednických zkoušek
31

 v roce 1507 zastával 

úřednický post v úřadu Jemungwan (藝文館).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b04d2559a 
31  Kwagŏ (과거/科擧 ), nejvyšší úřednické zkoušky potřebné k vykonávání vysokých 

úřednických postů v obdobích Korjǒ a Čosǒn. 

http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b04d2559a
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1.3. Talčchǒn mongjurok (達川夢遊錄) –  

Jun Kje-sǒn (尹繼善)  

 

 Děj se odehrává 2 roky po konci Imdžinské války
32

 - v roce 1600. 

dílo je psané hanmunem a objevuje se ve čtvrtém svazku díla 

Nandžungčamnok (亂中雜錄)
33

.  

 

Snící je opět autor, vystupující jako hlavní hrdina jménem Pchadam 

(Pchadamdža - 波潭者), který je pověřený uklidněním popuzených duší 

vojáků, kteří se obětovali v bitevní vřavě. Hlavní hrdina Pchadamdža 

obdržel královský rozkaz k cestě v utajení do provincií Severní a Jižní 

Čchungčchǒng a dověděl se o porážce Sin Ripa (申砬)
34

 za dob Imdžinské 

války v bitvě u Čchungdžu
35

. Viděl místo, kde byly roztroušeny vybělené 

kosti zesnulých vojáků a jak složil tři básně o strašlivé bitevní vřavě, 

přemohl ho spánek. Ve snu se kolem něj shromáždily duše bezejmenných 

vojáků zesnulých v bitvě a lamentovaly pějíce píseň. Odpovědnost za 

porážku ležela na Sin Ripovi a Wǒn Kjunovi (元均)
36

 a počínaje I Sun-

sinem ( 李舜臣 )
37

 se hodnotily záslužné skutky oddaných generálů. 

Poslouchal promluvy duší padlých vojáků plné zášti a odsouzení, a ve chvíli, 

kdy se city a vzpomínky prohlubovaly, složil báseň hansi. Když se probudil 

ze snu, složil pohřební ódu, uspořádal pohřební obřad a použil ještě několik 

praktik k vypuzení zášti nepokojných duchů. 

 

 

 

                                                
32 Viz poznámka č. 2. 
33 Vydané v roce 1971. 
34 1546 – 1592, uznávaný generál, který mimo jiné ubránil království Čosŏn proti nájezdům 

Džurdženů. 
35 Známá také jako bitva Tchangǔmdä, byla poslední bitvou Imdžinské války. Čchungdžu, 

ležící jižně od řeky Han a hlavního města, bylo poslední nadějí při jeho obraně. Vítězství 

Japonců znamenalo zároveň i pád a obsazení hlavního města několik týdnů později.  
36 1540 – 1597, významný generál a admirál z dob království Čosŏn. Nejvíce se proslavil 

v bojích s Japonci za dob Imdžinské války. 
37  1545 – 1598, významný námořní generál období Čosŏn, který se proslavil zejména 

vítězstvími nad japonskými vojsky v námořních bitvách Imdžinské války. 
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Ju Gje-sǒn (尹繼善, 1577 - 1604):   

Literát období středního Čosǒnu, známý pod svým literátským 

jménem Pchadam (坡潭). Traduje se o něm, že byl klidné povahy a velice 

čestný. Poté co v roce 1597 složil nejvyšší úřednické zkoušky, působil v 

úřednické funkci na rozličných ministerstvech. Dle dochovaných záznamů 

byl v roce 1600 degradován ze své tehdejší funkce, kvůli neuvážené 

prostořekosti. Krátce po nástupu do nového úřadu v provincii Pchjǒngando 

však onemocněl a z funkce odstoupil. Během své kariéry odcestoval mimo 

jiné i do města Talčchǒn v provincii Severní Čchungčchǒng, kde sepsal 

výše zmíněné dílo Talčchǒn mongjurok. 
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1.4. Kǔmhwasa mongjurok (金華寺夢遊錄) –  

autor neznámý 

 

Kǔmhwasa mongjurok (金華寺夢遊錄 ), nebo také Kǔmsansa 

monghörok (金山寺夢會錄), či Kǔmhwa sagi (金華寺記). To vše jsou 

názvy a variace jednoho a téhož díla psaného hanmunem. Tyto verze jsou 

uchovány v knihovnách Kjudžanggak a Čangsǒgak.  

 

Učenec jménem Sǒnghǒ (成虛), který na sklonku života žil na úbočí hory 

Kǔmsan, do ní jednoho dne vešel, aby se poveselil. Zanedlouho však usnul a 

ve snu se setkal s velkými osobnostmi čínské historie, jako například císař 

Han Ko-dže (漢高祖)
38

, Tang Tchä-džong (唐太宗)
39

, Song Tchä-džo (宋

太祖)
40

, či Mjǒng Tchä-džo (明太祖)
41

. Viděl je usazené na pagodě z bílého 

drahokamu, jak přijeli v čele armády desetitisíců mužů a koní. Uspořádali 

hostinu a pozvali na ni obživlé velitele armád. Vojevůdci byli rozděleni 

podle hodností a podle jejich kvalit na věrné, silné, loajální, moudré a 

odvážné. Poté, co byli takto rozděleni, započali se veselit, tancovat a zpívat. 

Jediný, kdo nebyl pozvaný, byl Wǒn Tchä-džo
42

. Ten to nesl velice nelibě, a 

tak v čele barbarských kmenů provedl vpád. Čin Si-hwang (秦始皇)
43

 a Han 

Mu-dže (漢武帝)
44

 předstoupili, odehnali ho a po návratu sklidili ovace a 

chválu. Po chvíli se začalo rozednívat a za zvuku kohoutího kokrhání se 

začali všichni postupně rozcházet. Sǒnghǒ, který celou dobu přihlížel, se 

lekl, probudil se a zjistil, že to byl jen sen. 

                                                
38  256/247 – 195 př.n.l., Hanský císař Gaozu (高祖 ), vlastním jménem Liu Bang. 

Zakladatel a první vládce Chanské dynastie. Vládl mezi lety 202 – 195 př.n.l. 
39 598 – 649, Tangský císař Taizong (唐太宗), vlastním jménem Li Shimin (李世民). 

Druhý vládce dynastie Tang. Vládl mezi lety 626 – 649. 
40 927 – 976, Songský císař Taizu (太祖), vlastním jménem Zhao Kuangyin (趙匡胤). 

Zakladatel a první císař dynastie Song. Vládl mezi lety 960 – 976.  
41 1328 – 1398, Mingský císař Taizu (明太祖), vlastním jménem Zhu Yuanzhang (朱元璋). 

Zakladatel a první vládce dynastie Ming. Vládl mezi lety 1368 – 1398.  
421162 – 1227, Mongolský císař Yuan Taizu, Čingischán. 
43 259 – 210 př.n.l., Qingský král Shi Huang (秦始皇), vlastním jménem Zhao Zheng (趙政

/趙正). Vládl ve sátě Čing v období Válčících Států mezi lety 246 – 221 př.n.l. a byl prvním 

císařem sjednocené Číny v letech 221 – 210 př.n.l.  
44 156 – 87 př.n.l., Hanský císař Wudi (漢武帝), známý také jako Shizong (世宗). Sedmý 

císař dynastie Han. Vládl mezi lety 141 – 87 př.n.l. 
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I když je v tomto díle hlavním hrdinou Sǒnghǒ, není to on, který 

vypráví, či rozvíjí celý příběh. Naopak se celého děje účastní pouze jako 

pozorovatel. Autor se v díle soustředí zejména na setkání dávných čínských 

vládců a vojenských velitelů. Záměrným vyloučením Wǒn Tchä-džoa 

z hostiny tak zaujímá silně sinocentrický pohled.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b03g0668a 

http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b03g0668a
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1.5. Sasu mongjurok (泗水夢遊錄 ) – autor 

neznámý 

 

 Klasické dílo neznámého autora psané hangǔlem. Poprvé 

bylo představeno I Mjǒng-sǒnem (李明善 )
46

 v roce 1940 v literátském 

měsíčníku Inmunpchjǒngnon (人文評論 )
47

. Jedno vydání je uchováno 

v knihovně Čangsǒgak pod názvem Munsŏngkung mongjurok (文成宮夢遊

錄).  

 

Jakýsi konfuciánský učenec si postěžoval, že když už nebesa sešlou 

do lidského světa těch několik moudrých mužů, jako byl například 

Konfucius (孔子)
48

, nechají je jen tak potulovat. Poté usnul a na pozvání 

Sǒngwana ( 仙官 )
49

 vstoupil na nebesa. Sǒngwan vytkl učenci jeho 

lamentace a Konfucius ho odvedl do království Sowangguk, které mu bylo 

uděleno v léno králem Munsǒngem(文聖王)
50

. Tam zastávali úřednické 

posty moudří mužové čínských dějin jako například: Mengdža (孟子)
51

, 

Čudža (朱熹)
52

, An Jǒn (顔回)
53

, Kong Gǔp (孔伋)
54

, Ča Kong (子貢)
55

, So 

Ong (邵雍)
56

,  Če Kal-ljang (諸葛亮)
57

, Ča Ro (子路)
58

, Čang Čä (張載)
59

, 

                                                
46 1893 – 1930, člen klubu nezávislosti za dob japonské okupace. 
47 Literátský měsíčník, vycházející mezi lety 1939 – 1941 První výtisk byl vydán 1. 10. 

1939 a poslední 1. 4. 1941. 
48

 551 – 479 př.n.l., čínský učitel, filosof a politik období Letopisů. Jeden 

z nejvýznamnějších myslitelů čínské historie. 
49 Taoistický poustevník, který zastával úřad v zemi nadpřirozena (仙境).  
50 ? – 857, 46. vládce království Silla, vlastním jménem Kim Kjǒng-ǔng (金慶膺). 
51  372 – 289 př.n.l., Meng Zi – čínský filosof a jeden z nejvýznamnějších myslitelů a 

představitelů konfucianismu číské historie. 
521130 – 1200, Zhu Xi – významný učenec doby dynastie Song a jedna z nejvýznamnějších 

postav čínského neokonfucianismu. 
53 521 – 490 př.n.l., Yan Hui. Jeden z Konfuciových žáků. 
54 483 – 802 př.n.l., konfuciánský učenec ze státu Lu. 
55 520 – 456 př.n.l., konfuciánský učenec ze státu Wey. 
56 1111 – 1177, Shao Yong – filosof, kosmolog, básník a historik dynastie Song, který měl 

významný vliv na rozvoj neokonfucianismu. 
57 181 – 234, Zhuge Liang – politik a vojevůdce státu Shu Han období tří říší. Je označován 

za jednoho z největších a nejlepších vojenských stratégů. 
58 542 – 480 př.n.l., politik a vojevůdce ze státu Lu období Letopisů. 
59 1020 – 1077, Zhang Zai – filosof a kosmolog z období dynastie Song. 
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Ču Ton-i (周敦頤)
60

, Čǒng Ho (程顥)
61

, Han Ju ( 韓愈)
62

 a další. Také tam 

bylo celkem 11 korejských klasických učenců, jako například: Sǒl Čchong 

(薛聰)
63

, Čö Čchi-wǒn (崔致遠)
64

, An Hjang (安珦)
65

, Čǒng Mong-džu (鄭

夢周)
66

 a další. Jednoho dne přišla znenadání invaze vojsk z Jangdžu a 

Mukčǒk. Král Munsǒng tedy pověřil Mencia tím, aby je dovedl k vítězství. 

Nodža (老子)
67

 a Čangdžu (莊子)
68

 vedli invazi. Poslal Sa Ma-kwanga (司

馬光)
69

 a Čang Čäho (張載)
70

 a ti je odrazili. Pak zase přišla Sǒkkamuniho 

(釋迦牟尼)
71

 vojska z Indie. Poslal tedy Han Jua a ten je zahnal. Poražená 

vojska Sǒkkamuniho a Nodama se dala dohromady a pokusila se o poslední 

útok. Král Munsǒng tedy opět pověřil Mencia vedením své armády. Při 

slovní bitvě mezi Menciem a  Sǒkkamunim byl Sǒkkamuni drtivě poražen a 

utekl na západ od Číny. I vojska Nodama byla drtivě poražena a válka tak 

skončila po provedení 4 rituálů uctění předků. Král Munsǒng poté spílal 

vládcům čínské historie jako například: Čin Si-hwang (秦始皇)
72

, Han Mu-

dže ( 漢 武 帝 )
73

, Tang Tchä-džong ( 唐 太 宗 )
74

 a dalším, kteří 

upřednostňovali vojenskou vládu. Poté nechal připravit velkou hostinu a 

požádal Han Jua, aby zaznamenal tehdejší události vedoucí k velkému míru 

s tím, že je nutné o nich zpravit lid. Král Munsǒng poté dal Han Juův text 

                                                
60  1017 – 1073, vlastním jménem Zhou Dunyi (周敦頤 ), neokonfuciánský filosof a 

kosmolog čínské dynastie Song. 
61 1032 – 1085, Cheng Hao – neokonfuciánský filosof období dynastie Song. 
62 768 – 824, Han Yu – literát a předchůdce neokonfucianismy období dynastie Tchang. 
63  650 – 730, literátským jménem Ping Wǒl-dang (氷月堂), významný učenec období 

Sjednocené Silly. Zabýval se zejména konfuciánskými spisy a také klasickými čínskými 

spisy. 
64 857 - ?, literátským jménem Häun/Koun (海雲/孤雲), proslulý konfuciánský úředník, 

filosof a básník období Sjednocené Silly. 
65  1243 – 1306, literátským jménem Hö Hǒn (晦軒), významný konfuciánský učenec 

období Kǒrjo, označovaný jako zakladatel neokonfucianismu. 
66 1337 – 1392 , literátským jménem Pcho Ŭn (圃隱), učenec a ministr období Kǒrjo. 
67 6. stol. př.n.l., Laozi – významný filosof  období dynastie Čou, autor spisu Tao Te Ching. 
68 369 – 286 př.n.l., Zhuangzi – významný filosof období Válčících Států. 
69 1019 – 1096, Sima Guang – historik, učenec a vysoce postavený úředník období dynastie 
Song. 
70 1020 – 1077, Zhang Zai – neokonfuciánský filosof a kosmolog období dynastie Song. 
71 624 – 544 př.n.l., Sidharta Gautama, či Šákjámuni. Zjednodušeně Buddha. Mudrc, na 

jehož učení je založen buddhismus. 
72 259 – 210 př.n.l., Qin Shi Huang (秦始皇帝), vlastním jménem Zhao Zheng (趙政 ). 
Vládce státu Čin v období Válčících Států a první vládce sjednocené Číny. 
73 156 – 87 př.n.l., Wu - 7. čínský císař z období dynastie Chan.  
74 598 – 649, Taizong – 2. císař období dynastie Tchang. Osobním jménem Li Shimin (李

世民). 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B5%B7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B5%B7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%AD%A4
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%AD%A4
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%99%A6
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%99%A6
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konfuciánskému učenci a požádal jej o jejich předání lidu. Učenec si 

záznam vzal a jak sestupoval z nebes, uklouzl a probudil se.  

 

Sasu je místo, kde Konfucius učil své žáky, takže již z názvu díla lze 

usuzovat autorův záměr. Zachycuje to, jak konfuciánští mistři porážejí 

armády, které chtějí napadnout jejich ideální království, jednu za druhou a 

zároveň kritizuje vládce z řad těch, kteří vládli vojenskou diktaturou. 

Konfucianismus je zde oproti ostatním směrům, vylíčeným jako nic jiného 

než kacířské a podporující pochybnou vládu králů, popisován jako 

spravedlivý a dokonalý.
75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75 http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b11s0403a 

http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b11s0403a
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1.6. Kangdo mongjurok (江都夢遊錄) –  

autor neznámý 

 

 Výtisk tohoto klasického díla, psaného hanmunem, můžeme nalézt 

v centrální národní knihovně (Kungnip čungang tosǒkwan), kde je uložen 

spolu s dílem Pchisäng mongjurok (皮生冥夢錄).  

 

 Za druhé Mandžuské invaze do Koreje (丙子胡亂)
76

 často docházelo 

na mnoha místech k násilí a různým krutostem. Asi nejvíce tím byla 

postižena oblast provincie Kanghwado. Mrtvá těla neměl kdo odnášet, a tak 

volně ležela na místech, kde padla a jediní, kteří se starali o jejich úklid, byli 

hodující ptáci. Když se to doslechl Zenový mistr s čistou myslí (淸虛禪師) 

z chrámu Nirvány (寂滅寺), vydal se do Kanghwado, aby těla pohřbil. 

Jedné noci, za jasného svitu měsíce, ulehl ve slaměné chatrči severně od 

Jǒnmičǒngu (燕尾亭)
77

 a zdál se mu sen. V něm vyslechl rozhovor, který 

vedlo 14 osob, které přišly o život v době kapitulace provincie Kanghwado. 

Manželky odsuzovaly neschopnost a zbabělost svých manželů, kteří nebyli 

schopní ubránit Kanghwado. Země je v krizi a věrného vazala aby pohledal. 

Ženy jediné si podle nich zachovaly čest a důstojnost. Když domluvily 

všechny, jako na povel, začaly hlasitě bědovat. Zenový mistr se obával, že 

ho objevily, a tak se rychle schoval do křoví a krátce na to se probudil ze 

snu. 

 

 V tomto díle, podobně jako i v dalších podobných, se hlavní postava 

děje samotného aktivně neúčastní. Vystupuje zde jen jako pasivní 

pozorovatel, resp. posluchač. 

 

 

 

                                                
76 K invazi došlo v roce 1636, a následovala první invazi z roku 1623. 
77 Letní dům, který podle dochovaných dokumentů sloužil studentům ke studiu Buddhismu. 

Doba vzniku této stavby není přesně známa, ale zcela jistě se jedná o období Korjǒ. 
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1.7.  Anbing mongjurok (安憑夢遊錄) – Sin 

Kwang-han (申光漢) 

 

 Dílo žánru mongjurok, psané hanmunem.  

 

Výrazným prvkem tohoto díla je personifikace květin. Hlavním 

hrdinou je student klasických textů jménem An Ping (安憑), který již 

několikrát propadl u nejvyšších úřednických zkoušek. Jednoho pozdně 

jarního dne, když v poklidu pobýval na venkovském sídle, složil báseň a 

znaven procházkou, opřel se o letitý vzrostlý jerlín
78

 a upadl do spánku.
79

 

Ve snu následoval motýla, až se dostal do říše květin, kde se bavil a skládal 

básně. Tam také vešel do Paláce prvního úsvitu (朝元殿), kterému vládli 

potomci Tandžua ( 丹朱 ), který byl nejstarším synem Joovým ( 堯 ). 

Rozdávajíce pozdravy, doprovázeli královnu jedoucí na květinovém voze 

pan Čore (徂徠先生), literát na odpočinku Sujang (首陽處士), schovanec 

Tongni (東籬隱逸) a další. Nefritová princezna (玉妃) a Lotos, pán paláce 

(芙蓉城主)
80

 navíc uspořádali bohatou hostinu, na které se všichni výtečně 

bavili a jeden druhému skládali básně. Hlavní hrdina obdržel spoustu darů, a 

když byl na odchodu, znenadání pukla země a ozvala se rána, jako když 

udeří blesk. V tu chvíli se hrdina probudil a uvědomil si, že to vše byl jen 

sen.
81

 

 

Sin Kwang-han (申光漢, 1484 - 1555) 

Učenec a literát období středního Čosǒnu, známý také pod svým 

literátským jménem Ki Čä (企齋). Byl velice nadaný jak v psaní prózy, tak 

v komponování básní. Proto v roce 1507 úspěšně složil nižší úřednické 

zkoušky a tři roky poté, v roce 1510 uspěl i u nejvyšších úřednických 

                                                
78  Kor. Höhwanamu – lat. Sophora Japonika – čes. Jerlín japonský. V Koreji je také 

nazýván hwänamu, Pagodový strom, či Strom čínského učence. 
79 (1981). Čcha Jong-džu, Mongjuroggje kudžoǔi punsǒkdžǒk jǒngu, Čchamgo munhǒn, 
Soul 
80 芙蓉 – kor. Jǒnkkot – lat. Nelumbo nucifera – čes. Lotos indický. 
81 http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b14a3125a 

http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b14a3125a


24 

 

zkoušek. V roce 1514 absolvoval takzvané „studijní volno“, neboli 

Sagatoksǒ (賜暇讀書)
82

 odkud byl vybrán pro službu v  jednom ze tří 

hlavních poradních orgánů období Čosǒn, Hongmungwanu (弘文館)
83

. 

Účel těchto úřadů byl zejména radit králi v rozličných záležitostech 

souvisejících se správou státu, ať už to bylo vzdělání, zahraniční politika, či 

výběr daní. Jeho kariéra ve státních službách byla velice úspěšná a za dobu 

svého působení vystřídal mnoho významných funkcí. Na odpočinek odešel 

ze státních služeb v roce 1553, dva roky před svou smrtí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
82 Jakési přípravné kurzy pro mladé literáty, ze kterých pak byli vybíráni vhodní kandidáti 

pro služby v úřadech v období Čosǒn. 
83 Další dva jsou Saganwǒn (司諫院) a Sahǒnbu (司憲府). 
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2. Typologie 

 

 

 Z hlediska typologie literárního žánru mongjurok je třeba 

prozkoumat několik základních otázek. Ty se budou týkat zejména osob 

autorů a samozřejmě děl samotných. Každá z těchto dvou kategorií je ještě 

třeba rozdělit na další drobné části, které jsou klíčové při snaze zodpovědět 

si otázku, zda existuje v tom, či onom směru určitá ucelená typologie, či 

nikoliv. 

 

 Nejprve je potřeba zaměřit se na autory a tomu předcházející otázku, 

zda jsou autoři známi, či nikoliv. Jakmile bude tato otázka zodpovězena, 

bude následovat otázka jejich společenského postavení, tedy jejich vzdělání, 

přítomnost v úřadech, či možné zmínky o jejich osobách v análech a 

záznamech královského dvora. Dále otázka, zda byli v životě úspěšní, nebo 

zda tomu bylo právě naopak. Tento fakt mohl ovlivnit jejich motivaci 

k tvorbě děl žánru mongjurok. S tím souvisí i otázka jejich celkové literární 

činnosti. Byli to autoři produktivní? Věnovali se více próze, či poezii? 

 

 V neposlední řadě by pak mohlo být zajímavé zaměřit se na možnou 

paralelu mezi dobou života autorů a zaměřením jejich děl ve smyslu 

(pozitivní / kritické). Ze všech těchto kategorií bude v závěru možné dospět 

k odpovědi, zda existuje obecná typologie autorů děl žánru mongjurok, či 

nikoliv. 
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2.1. Autoři 

 

 V případě autorů je ještě před tím, než začneme hledat možné 

typologie, potřeba zmínit fakt, že ne ve všech případech je autor známý.  

Toto je potřeba brát v potaz při zpracovávání konkrétních typologických 

kategorií. V následující tabulce je jasně patrný poměr děl, která jsou 

zpracována v předchozí kapitole, u kterých autora známe a u kterých naopak 

autor znám není. 

 

Název díla Autor známý/neznámý Jméno autora 

Wǒnsäng mongjurok známý Im Če 

Suhjanggi známý Nam Hjo-on 

Täkwangdže mongjurok známý Sim Ŭi 

Talčchǒn mongjurok známý Jun Kje-sǒn 

Kǔmhwasa mongjurok neznámý    ____________ 

Sasu mongjurok neznámý    ____________ 

Kangdo mongjurok neznámý    ____________ 

Anbing mongjurok známý Sin Kwang-han 

tab.1: Autor známý/neznámý 

 

 Možnou typologií autorů a otázkami, které jsou s jejich osobami 

spojené, je třeba se zabývat výhradně na základě děl, u kterých jsou známi. 

První otázka se bude týkat jejich života, položením si několika základních 

otázek: Jaké bylo jejich postavení ve společnosti? Byli úspěšní a známí, či 

nikoliv? Byli literárně činní? Byli vrstevníci? Pokud byli vrstevníci, lišil se 

jejich způsob tvorby v rámci žánru mongjurok, či ne?   
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2.1.1. Společenské postavení autorů 

 

 Co se týče společenského postavení známých autorů, je třeba se 

postupně zaměřit na otázku vzdělání a posléze na to, zda se za svého života 

podíleli na správě státu, tedy zda zastávali úřednickou funkci, či zůstali 

zcela mimo mocenský aparát.  

 

 O Im Čeovi je známo, že se po poměrně bouřlivém mládí začal 

klasickému studiu věnovat zhruba ve třiadvaceti letech. Po několika 

neúspěšných pokusech se mu nakonec v roce 1576 podařilo, ve svých 

osmadvaceti letech, úspěšně složit nižší úřednické zkoušky a rok poté i ty 

nejvyšší. Následoval vstup do úřadu, ale vzhledem k jeho lehce 

problematické nátuře bylo nalezení toho pravého poměrně obtížné. Nakonec 

byl jmenován do funkce na ministerstvu obřadů.
84

 Několikrát je zmiňován 

v análech a záznamech sekretariátu dynastie Čosǒn. 1. dne 4. měsíce roku 

1590 (23. rok vlády krále Sǒndžoa) je v análech dynastie Čoson zmiňován 

Im Čeův syn a při té příležitosti je u jeho jména poznámka, ve které se říká, 

že Im Če byl talentovaný literát a odvážný, neohrožený muž.
85

 

 

V případě Nam Hjo-ona není doba složení zkoušek známa, ale jsou 

dochované záznamy o jeho službě v rozličných úřadech. Jeho působení u 

královského dvora je zaznamenáno na mnoha místech v análech dynastie 

Čosǒn a dokonce i v několika záznamech královského sekretariátu dynastie 

Čosǒn. Jeden takový pochází z 13. dne 12. měsíce roku 1876 (13. rok vlády 

krále Kodžonga), kde je na Nam Hjo-ona odkazováno jako na jednoho 

z Šesti věrných živých vazalů.
86

 Záznam z análů dynastie Čosǒn pak 

zachycuje jeho přítomnost u královského dvora z 15. dne, 4. měsíce roku 

                                                
84 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. 
85  

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName

=JO&jwId=knb_123&moId=040&daId=01&gaLid=knb_12304001_007&gaId=&yoId=&il

Id=&leId=&NodeId=jo_k-

knb&setid=2214627&Pos=0&TotalCount=3&vipyunid=undefined 
86  

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=MS&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName

=MS&jwId=K13&moId=120&daId=130&gaLid=273&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&Node

Id=ms_K001&setid=878441&Pos=0&TotalCount=16&vipyunid=undefined 

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=knb_123&moId=040&daId=01&gaLid=knb_12304001_007&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-knb&setid=2214627&Pos=0&TotalCount=3&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=knb_123&moId=040&daId=01&gaLid=knb_12304001_007&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-knb&setid=2214627&Pos=0&TotalCount=3&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=knb_123&moId=040&daId=01&gaLid=knb_12304001_007&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-knb&setid=2214627&Pos=0&TotalCount=3&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=knb_123&moId=040&daId=01&gaLid=knb_12304001_007&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-knb&setid=2214627&Pos=0&TotalCount=3&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=MS&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=MS&jwId=K13&moId=120&daId=130&gaLid=273&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=ms_K001&setid=878441&Pos=0&TotalCount=16&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=MS&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=MS&jwId=K13&moId=120&daId=130&gaLid=273&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=ms_K001&setid=878441&Pos=0&TotalCount=16&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=MS&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=MS&jwId=K13&moId=120&daId=130&gaLid=273&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=ms_K001&setid=878441&Pos=0&TotalCount=16&vipyunid=undefined
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1478 (9. rok vlády krále (Sǒngdžonga).
87

 Nejvíce známý je pak právě jako 

jeden z již zmiňovaných, takzvaných sängjuksin (生六臣)
88

, neboli šesti 

věrných živých vazalů.  

 

Sim Ŭi složil úřednické zkoušky v roce 1507 a hned poté byl 

jmenován do úřadu (Jemungwangǒmjǒl / 藝文館). Stejně jako předchozí 

dva literáti je i Sim Ŭi zmiňován v análech i záznamech sekretariátu 

dynastie Čosǒn. Konkrétně například na seznamu úředníků, sepsaném 27. 

dne, 12. měsíce roku 1455 (6. rok vlády krále Sedžoa).
89

 

 

Jun Kje-sǒn složil nejvyšší úřednické zkoušky v roce 1597 a zastával 

několik úřednických postů. Podle dochovaných záznamů byl v roce 1600 

z jednoho takového úřadu kvůli své prostořekosti odvolán. Ani on není 

výjimkou a je zmiňován na několika místech v análech i záznamech 

sekretariátu dynastie Čosǒn. Jeho jméno lze nalézt například na seznamu 

konfuciánských literátů, kteří pocházeli z provincie Čchungčchǒng, 

vytvořeného 6. dne, 3. měsíce roku 1874 (13. rok vlády krále Kodžonga).
90

 

 

Sin Kwang-han, jak už bylo uvedeno výše v jeho stručném 

životopise, byl velice nadaný literát, který byl velice záhy vybrán jako 

vhodný kandidát pro službu v rozličných úřadech. Jeho působení je také, 

v porovnání s ostatními autory, reflektováno v daleko větším množství 

zápisů v rámci análů dynastie Čosǒn. To je způsobeno zejména tím, že 

působil v jednom ze tří úřadů, které měly poradní funkci. Jeden takový 

                                                
87  

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName
=JO&jwId=kia_109&moId=040&daId=15&gaLid=kia_10904015_003&gaId=&yoId=&ilI

d=&leId=&NodeId=jo_k-

kia&setid=878440&Pos=0&TotalCount=49&vipyunid=undefined 
88 Byli to ministři a literáti, kteří odsoudili zabití krále Tandžonga a jeho šesti ministrů – 

šesti věrných mrtvých vazalů, neboli sajuksin (死六臣). 
89  

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName

=JO&jwId=kga_101&moId=120&daId=27&gaLid=kga_10112027_004&gaId=&yoId=&il

Id=&leId=&NodeId=jo_k-

kga&setid=2253124&Pos=1&TotalCount=225&vipyunid=undefined 
90  

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=MS&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName

=MS&jwId=K11&moId=030&daId=060&gaLid=139&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&Node

Id=ms_K001&setid=2255332&Pos=1&TotalCount=5&vipyunid=undefined 

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=kia_109&moId=040&daId=15&gaLid=kia_10904015_003&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-kia&setid=878440&Pos=0&TotalCount=49&vipyunid=undefined
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záznam o dobrých službách Sin Kwang-hana a dalších úředníků pochází 

z 18. dne, 10. měsíce roku 1512 (7. rok vlády krále Čungdžonga).
91

  

 

Z tohoto krátkého přehledu je tedy jasné, že všichni autoři:  

1. prošli klasickým vzděláním zakončeným nejvyššími úřednickými 

zkouškami, potřebnými pro vykonávání úřadu, 

2. zastávali funkci v úřadu samotném. 

Jednalo se tedy o vzdělané a společensky poměrně vysoce postavené osoby, 

které se aktivně podílely na správě státu. 

 

 

2.1.2. Úspěšní / neúspěšní 

 

 Vzhledem k tomu, že každý z autorů ukončil klasické vzdělání 

nejvyššími úřednickými zkouškami a hned poté byli jmenováni do úřadů, 

které posléze vykonávali, je jasné, že všichni tímto určitého úspěchu dosáhli. 

Svědčí o tom i více, či méně četné záznamy o jejich osobách v análech a 

záznamech sekretariátu dynastie Čosǒn. Nikdo z nich tedy nebyl u dvora 

osobou neznámou. Společný však mají i další rys, a to jejich kladný postoj 

k otevřené kritice. 

  

 Obecně se tedy dá říci, že v případě nám známých autorů žánru 

mongjurok, se jednalo o osoby vcelku úspěšné, nicméně v tomto ohledu je 

do jisté míry limitoval jejich kritický duch. Lze tedy tvrdit, že kriticky 

laděné mongjuroky byly psány se záměrem objektivní kritiky, nezatížené 

osobním neúspěchem. 

 

 

 

 

                                                
91  

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName

=JO&jwId=kka_107&moId=100&daId=18&gaLid=kka_10710018_009&gaId=&yoId=&il

Id=&leId=&NodeId=jo_k-

kka&setid=2175306&Pos=6&TotalCount=353&vipyunid=undefined 

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=kka_107&moId=100&daId=18&gaLid=kka_10710018_009&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-kka&setid=2175306&Pos=6&TotalCount=353&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=kka_107&moId=100&daId=18&gaLid=kka_10710018_009&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-kka&setid=2175306&Pos=6&TotalCount=353&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=kka_107&moId=100&daId=18&gaLid=kka_10710018_009&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-kka&setid=2175306&Pos=6&TotalCount=353&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=kka_107&moId=100&daId=18&gaLid=kka_10710018_009&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-kka&setid=2175306&Pos=6&TotalCount=353&vipyunid=undefined
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2.1.3. Doba – přístup k tvorbě v rámci žánru 

 

 Jelikož je žánr mongjurok, co se týče jeho dobového vymezení, 

poměrně krátkodobá záležitost, je nutné se v této části zaměřit na to, zda je 

možné vysledovat mezi jednotlivými autory podobnost v přístupu k tvorbě 

v rámci tohoto žánru. Konkrétně se jedná o to, zda autoři, kteří žili ve stejné 

době, tvořili díla spadající do stejné kategorie ve smyslu rozdělení na 

optimistická/pesimistická (kritická). Tyto dvě kategorie zmiňuje při rozboru 

tohoto literárního žánru i Kim Hŭng-Kyu ve své knize Hanguk munhakŭi 

ihe (Porozumění korejské literatuře), když doslova říká, že „Snové záznamy 

se dají rozdělit na dva hlavní typy: ty, které vyjadřují pesimismus vůči 

světu… … a ty, které popisují svět optimisticky.“
92

 Dále dodává, že „První 

typ snového záznamu vyjadřuje pevný náhled na etické chování, zatímco 

druhý, který nedosahuje takových kvalit, představuje chvilkové štěstí a 

uspokojení skrze fantazii.“
93

 

 

 Mezi optimisticky laděná díla se z výše uvedených řadí Suhjanggi, 

Täkwangdže mongjurok a Anbing mongjurok. Jedná se tedy o autory, kteří 

jsou si věkově vzdáleni i 22 let – Nam Hjo-on (1453 – 1492), Sim Ŭi – 

(1475 - ?) a Sin Kwang-han (1484 – 1555). Mezi kriticky laděná díla se 

naopak řadí Wǒnsäng mongjurok a Talčchǒn mongjurok. Autoři Im Če 

(1549 – 1587) a Jun Kje-son (1577 – 1604), by se s věkovým rozdílem 28 

let dali asi těžko považovat za vrstevníky, nicméně by se na základě tohoto 

srovnání dalo tvrdit, že autoři, kteří žili v druhé polovině 15. století, tedy 

zhruba v době vzniku vlastního žánru, měli tendenci psát díla optimisticky 

založená. Naopak autoři žijící o celé století později tvořili zejména díla 

laděná kriticky. Je tu tedy spojitost mezi dobou, ve které autoři žili a 

obsahem jejich děl. 

 

 

 

                                                
92 (1997). Kim Hŭng-Kyu. Hanguk munhakŭi ihe. New York: An East Gate Book. str. 153. 
93 (1997). Kim Hŭng-Kyu. Hanguk munhakŭi ihe. New York: An East Gate Book. str. 153. 
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Název díla Autor Živ. data Zaměření díla 

Suhjanggi Nam Hjo-on 1453 – 1492  optimistické 

Täkwangdže mongjurok Sim Ŭi 1475 – ?  optimistické 

Anbing mongjurok Sin Kwang-han 1484 – 1555 optimistické 

Wǒnsäng mongjurok Im Če 1549 – 1587  kritické 

Talčchǒn mongjurok Jun Kje-son 1577 – 1604  kritické 

tab.2: Doba / zaměření díla 
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2.1.4. Závěr 

 

 V závěru je tedy možné shrnout typologii autorů děl žánru 

mongjurok zhruba takto. Jedná se o osoby klasicky vzdělané, podílející se 

na správě státu prostřednictvím svého působení v rozličných úřadech. Jde o 

osoby vcelku úspěšné, s výrazným rysem kritického přístupu k věcem. 

Případná kritika je nicméně prováděna objektivně. Je také patrná paralela 

mezi charakterem děl a dobou, v níž autoři žili. 
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2.2. Díla 

 

 Při hledání možné typologie děl žánru mongjurok je třeba 

prozkoumat o něco více kategorií, než tomu bylo v případě autorů. Tato 

kapitola bude věnována nejprve tomu, jak bylo vlastní dílo psáno, totiž zda 

bylo práno hanmunem, nebo hangǔlem. Dále to bude hrdina. Je konkrétní, či 

abstraktní? Má něco společného s autorem, nebo je to autor sám? Jaká 

situace předcházela jeho vstupu do snového světa? Následovat bude část 

věnovaná snovému světu v mongjuroku, místo, doba, osoby, či příležitost, 

při které se děj odehrává. Nakonec bude zařazen bod, věnující se 

samotnému závěru snu. Jeho ukončení, fází probouzení hl. hrdiny a tím, zda 

svůj zážitek někomu vyprávěl, či ho zaznamenal. 

 

 

2.2.1. Jazyk 

 

 Jazyk díla je pro jeho rozbor velice důležitý. Je z něj možné vyčíst 

mnoho podstatných informací. Jak už bylo uvedeno výše, literární žánr 

mongjurok se začal poprvé objevovat zhruba v polovině 15. století. To je 

zároveň i doba, kdy byl dokončen projekt, iniciovaný králem Sedžongem 

(世宗)
94

, na vytvoření vlastního korejského písma zvaného hangǔl
95

. To 

bylo vytvořeno s důrazem na jednoduchost a říká se o něm, že i nevzdělaný 

člověk se ho dokáže naučit za jedno odpoledne. To však bylo trnem v oku 

většiny tehdejších učenců, kteří toto písmo považovali za podřadné a dále 

proto používali převážně písmo literátů hanmun (古文 )
96

. Nové písmo 

učenci používali jen pro, podle jejich názoru, podřadné texty. Ty pak 

samozřejmě nebyly součástí sbírek jejich děl. Nejednalo se totiž o oficiální 

                                                
94  1397 – 1450, Sedžong täwang (世宗大王 ), neboli Velký král Sedžong byl čtvrtý 

panovník dynastie Čosǒn. Je jedním z pouhých dvou panovníků korejské historii, jemuž byl 

za jeho zásluhy posmrtně udělen přídomek „Velký“. Inicioval množství reforem a kroků ke 

stabilizaci a rozvoji prosperity a stejně tak i vzdělávání a vědy. 
95 Dokončení tohoto projektu bylo oznámeno v roce 1446. Dokument, který popisoval nově 

vzniklé písmo, se jmenoval Hunmindžǒngǔm ( 訓民正音 ), neboli „Správné hlásky 

k poučení lidu“. 
96  Pokorejštěná forma klasické čínštiny, používaná k zápisu korejštiny. Oficiální psaný 

jazyk učenců korejského středověku. 
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literaturu. Zároveň je však potřeba podotknout, že ne všechna díla psaná 

hanmunem byla míněna jako oficiální a hodná uchování, či prezentace. 

Mohlo se jednat o spisy zábavného charakteru, nebo jiné, které byly určeny 

jen jiným literátům, přátelům. Tyto pak také nebyly součástí kompilací, 

které představovaly výběr toho nejlepšího a nejreprezentativnějšího 

z autorovy tvorby, takzvaných mundžipů (文集)
97

. 

 

 Proto je další důležitou věcí při zkoumání díla a jazyka, kterým bylo 

napsáno to, zda se objevilo v kompilaci autorových děl. Pokud ne a bylo 

psáno hanmunem, dalo by se zařadit do kategorie děl spíše neoficiálních, 

avšak určených výhradně jiným učencům. Pokud se dílo v kompilacích 

objevilo, pak ho psal autor s úmyslem další prezentace a měla by mu být 

přisouzena určitá vážnost. 

 

 V následující tabulce je možné vidět přehled vzorových děl a 

způsobu jejich zápisu. 

 

 

Název díla Autor Styl zápisu 

Wǒnsäng mongjurok Im Če hanmun 

Suhjanggi Nam Hjo-on hanmun 

Täkwangdže mongjurok Sim Ŭi hanmun 

Talčchǒn mongjurok Jun Kje-sǒn hanmun 

Anbing mongjurok Sin Kwang-han hanmun 

Kǔmhwasa mongjurok neznámý hanmun 

Sasu mongjurok neznámý hangǔl 

Kangdo mongjurok neznámý hanmun 

tab.3: Styl zápisu 

 

                                                
97 Mundžip (文集) – sebrané spisy literáta. Kompilace se zpravidla prováděla po autorově 

smrti, ale nebylo výjimkou, že proběhla už za jeho života. Do mundžipu se řadí veškerá 

autorova tvorba psaná klasickou čínštinou, reprezentativní tvorba a osobní korespondence. 

Vynechána pak byla jakákoliv nízká literatura – například zábavná a zejména pak jakákoliv 

díla psaná korejsky. 
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 Je z ní patrné, že všichni nám známí autoři, kteří byli klasicky 

vzdělaní, psali svá díla hanmunem. Stejně tak i zbytek neznámých autorů, 

s výjimkou díla Sasu mongjurok, které bylo psané hangǔlem. Jak jsem již 

zmínil výše, dá se z užití jazyka vyčíst mnoho informací. Pokud bych se 

držel dříve zmíněného rozdělení, dalo by se tvrdit, že všichni autoři děl 

psaných hanmunem museli být lidé klasicky vzdělaní. V případě díla Sasu 

mongjurok však nemůžeme udělat žádný přijatelný závěr, jelikož se mohlo 

jednoduše jednat o příznivce nového písma. S tímto problémem by mohla 

pomoci následující podkapitola, ve které se zaměřím na dobu a místo vydání 

konkrétního díla. 

 

 

2.2.2. Doba a místo publikace 

 

 Tato otázka s tou předcházející úzce souvisí. Jak bylo již zmíněno, 

nejen jazyk samotný, ale i místo, kde bylo dílo vydáno, svědčí o jeho 

vážnosti a úmyslech autora. Je tedy třeba zaměřit se na to, zda byla některá 

díla publikována v rámci literátských sborníků, či jinde. Zároveň bude 

uvedeno, i když někde jen přibližně, datum jejich publikace/prezentace. 

Tyto informace mohou pomoci upřesnit charakter děl psaných v žánru 

mongjurok, tedy zda se jednalo převážně o oficiální literaturu vycházející ve 

sbornících, či o literaturu prezentovanou pouze mezi literáty samotnými. 
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Název díla Autor Místo vydání Doba vydání 

Wǒnsäng mongjurok Im Če mundžip 1617  

Suhjanggi Nam Hjo-on mundžip 1557  

Täkwangdže mongjurok Sim Ŭi encyklopedie 

Čaptongsani 

2. pol. 18. stol. 

Anbing mongjurok Sin Kwang-han neznámé neznámá 

Talčchǒn mongjurok Jun Kje-sǒn Nandžungčamnok 1971  

Kǔmhwasa mongjurok neznámý neznámé neznámá 

Sasu mongjurok neznámý Inmunpchjǒngnon 1940  

Kangdo mongjurok neznámý neznámé neznámá 

tab.4: Místo, doba vydání 

 

 Z tabulky je patrné, že s výjimkou děl Wǒnsäng mongjurok a 

Suhjanggi, která byla vydána posmrtně v rámci výboru autorových děl, byla 

ostatní díla uveřejněna výrazně později, nebo jejich data nejsou známa. To 

tedy potvrzuje předchozí rozdělení na oficiální a neoficiální literaturu, 

jelikož díla míněná jako oficiální se objevila ihned po autorově smrti 

v kompilaci, která byla sestavena z jeho reprezentativních děl. Byla tak 

poměrně snadno dostupná a takříkajíc se o nich „vědělo“. Naopak díla, která 

se objevila například v encyklopedii, či v literátském měsíčníku byla 

s největší pravděpodobností jen předmětem zájmu tehdejších editorů a 

autoři samotní je nepsali s úmyslem oficiální prezentace. 

 

 Závěrem je tedy možné shrnout poznatky z analýzy jazyka tak, že 

s jedinou výjimkou jsou díla psána hanmunem, což poukazuje na klasické 

vzdělání autorů, i těch neznámých, které nemůžeme upřít ani jedinému 

neznámému autorovi mongjuroku psaného hangǔlem. Obecně měla díla 

převážně povahu literatury neoficiální, jelikož v literátských sbornících se 

nám dochovala díla pouze dvě. 
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2.2.3. Hrdina mongjuroku 

 

 Dějem každého díla žánru mongjurok nás provází určitý hrdina. Zda 

je to hrdina konkrétní, abstraktní, či autor sám (proč chtěl zdůrazňovat své 

autorství?), zda jsou mu přisuzovány určité kvality, schopnosti, nebo je 

zmiňováno pozadí jeho života, to vše bude obsahem následující kapitoly. 

 

 Ve většině děl, která ve své práci zmiňuji, je hrdina konkrétní osoba. 

V některých dílech, výhradně neznámých autorů, je však na hrdinu 

odkazováno jen velice vágně, jako například „konfuciánský učenec“, nebo 

„zenový mnich“, ale ve většině děl je hned v úvodu jasně řečeno, kdo jím 

přesně je. Co se týče propojení hlavního hrdiny a autora samotného, je při 

zkoumání této otázky možné odkazovat opět jen na díla s autorem, který je 

nám známý. Zde je zcela jasný a pravidelný motiv, který bude patrný 

z následující tabulky, kde v každém díle známých autorů vystupuje postava, 

která buď nese literátské jméno autora, nebo je popsána jeho 

charakteristickými rysy, jako je tomu například v díle Wǒnsäng mongjurok, 

kde se o hrdinovi doslova říká, že: „Na světě žil člověk jménem Wǒn Ča-hǒ. 

Byl to učenec, jenž hluboce ctil spravedlnost, a nebylo bezpráví, kterého by 

si nevšiml. Byl veselého, nevázaného ducha a chrabré povahy. Tehdy však 

nebyl dobře přijímán, jelikož nerad projevoval poslušnost vůči autoritám. 

Choval v sobě Raŭnovu
98

 zlobu a nebylo mu úniku z Wǒnhǒnovy
99

 

chudoby.“
100

 Jak je dále uvedeno v kapitole 3.2. - Wǒnsäng mongjurok, je 

tímto jasně řečeno, že hlavním hrdinou je sám autor.  

 

U ostatních děl se však o pravidelnosti hovořit nedá. V díle 

Kǔmhwasa mongjurok je to například jasně určená osoba učence jménem 

                                                
98  Postava z období konce čínské dynastie Tang – člověk, který byl velice zběhlý 

v literatuře, se skvělou znalostí dějin. Často však ve svých satirických dílech kritizoval 

úřady státní správy a tak žádný z nich nemohl vykonávat. 
99 Velice chudý žák Konfucia.  
100 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str. 67. 
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Sǒnghǒ, žijící na úbočí hory Kǔmsan (錦山)
101

. V díle Anbing mongjurok je 

hrdina popisován následovně: „Žil na světě klasický učenec, talentovaný 

literát, jménem An Ping. Opakovaně se hlásil k úřednickým zkouškám, ale 

nebyl s to v nich uspět. Odešel do venkovského sídla na Jižní hoře, kde žil 

v poklidu.“
102

 V Sasu mongjurok je ovšem na hlavní postavu odkazováno 

pouze jako na „...konfuciánského učence z centrálního okresu …“
103

 a 

v Kangdo mongjurok jako na „…zenového mistra čisté mysli z chrámu 

Nirvány …“
104

. 

 

Název díla Autor Konkrétní hrd.? Hrdina=autor? 

Wǒnsäng mongjurok Im Če ano ano 

Suhjanggi Nam Hjo-on ano ano 

Täkwangdže mongjurok Sim Ŭi ano ano 

Talčchǒn mongjurok Jun Kje-sǒn ano ano 

Anbing mongjurok Sin Kwang-

han 

ano ano 

Kǔmhwasa mongjurok neznámý ano není známo 

Sasu mongjurok neznámý ne ne 

Kangdo mongjurok neznámý ne ne 

tab.5: Hl. postava 

 

 Je tedy zřejmé, že se známí autoři ztotožňovali s hlavními postavami 

a že u autorů neznámých se nedá zkoumat jiná kategorie než konkrétnost 

hlavní postavy. I když totiž zjistíme, že je postava konkrétní, jako je tomu 

v případě díla Kǔmhwasa mongjurok, nemáme možnost porovnat jméno 

postavy s literátskými jmény autora, či jeho distinktivní rysy.  

 

                                                
101  Může se jednat o horu Kǔmsan (錦山 ), vysokou 701m.n.m., která se nachází na 

Korejském poloostrově v národním parku Halljǒsang. Ten se nachází v okrese Namhä, 

v provincii Jižní Kjǒngsang. 
102 (1995). Čǒngsin munhwa jǒnguwǒn, Hanguk mindžok munhwa täbäkkwa sadžǒn, 

Hanguk čǒngsin munhwa jǒnguwǒn 
103 (1995). Čǒngsin munhwa jǒnguwǒn, Hanguk mindžok munhwa täbäkkwa sadžǒn, 

Hanguk čǒngsin munhwa jǒnguwǒn 
104 http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b01g1439a 

http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b01g1439a
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Nelze tedy jinak než konstatovat, že se známí autoři ztotožňovali 

s hrdiny svých děl a že tuto kategorii nelze zkoumat u děl autorů neznámých. 

U těch pak převažuje lehce vágní popis hlavních postav. Toto se dá možná 

vysvětlit možnou mírou angažovanosti autora v konkrétním díle. Autoři, 

jejichž totožnost se nedochovala, nebo se ani záměrně dochovat neměla, 

nejspíš neměli valný zájem na tom, aby byly názory projektované v díle 

spojovány s jejich jménem. Pravý opak se pak dá tvrdit o známých autorech 

a tím spíše o těch, jejichž díla se později objevila v oficiálních sbornících. 

Tato díla totiž představovala jejich oficiální postoj ke konkrétní věci a bylo 

tedy v jejich zájmu se s celou věcí ztotožnit, jak jen bylo možné. 

 

 

2.2.4. Vstup do snu 

 

 Vstupu hlavní postavy do snového světa vždy předchází nějaká 

konkrétní situace. Tato pak iniciuje a předestírá děj, odehrávající se ve 

snovém světě. Takovou situací může být například nespokojenost hlavní 

postavy se stavem věcí v reálném světě, reflexí jistých znepokojujících 

událostí historie, či jen přítomnost na nějakém významném místě, které 

samo o sobě iniciuje snový zážitek. Nespokojenost hrdiny je zachycena 

například v díle Sasu mongjurok, když si hrdina před vstupem do snového 

světa postěžuje slovy: „…když už nebesa sešlou do lidského světa těch 

několik moudrých mužů, jako byl například Konfucius (孔子), nechají je jen 

tak potulovat…“
105

 Ovlivnění historickými událostmi, či místem samotným 

lze nalézt v dílech Kǔmhwasa mongjurok, Talčchǒn mongjurok, či Kangdo 

mongjurok, nebo v díle Wǒnsäng mongjurok, kde je hrdina ovlivněn 

historickými událostmi, o kterých se dočetl ve starých spisech. V díle se 

doslova píše, že „Jednoho večera se dostane ke spisům, které popisují 

vzestupy a pády předchozích generací. Když dočte, se slzami v očích si 

uvědomí, že neutěšená doba, o které četl, jako by byla jeho vlastní.“
106 

                                                
105 (1995). Čǒngsin munhwa jǒnguwǒn, Hanguk mindžok munhwa täbäkkwa sadžǒn, 

Hanguk čǒngsin munhwa jǒnguwǒn 
106 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. 
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 Poté následuje vlastní vstup do snového světa a popis kde, případně 

kdy hlavní hrdina usnul. Místa jsou různá, od sloupů, přes jeskyně, až po 

poustevnické chatrče. Hrdina Anbing mongjuroku  „…znaven procházkou, 

opřel se o letitý vzrostlý Jerlín
107

 a upadl do spánku.“
108

 Wǒn Ča-hǒ se zase 

v díle Wǒnsäng mongjurok „…jedné jasné podzimní noci se opře znaven 

četbou o sloup a usíná.“
109

 V některých případech je i uveden i přesný den, 

kdy hrdina upadl do spánku, jako například v díle Täkwangdže mongjurok, 

kde se uvádí údaj „16. dne 12. měsíce“
110

 a prožil vlastní snovou zkušenost, 

není to však pravidlem. 

 

 

2.2.5. Struktura snového světa 

 

 Tato kapitola bude soustředěna na kategorii snového světa. Bude v ní 

zkoumáno, zda je popisováno reálné místo, či místo fiktivní a zda se děj 

odehrává v prostředí korejském, nebo čínském. Dále to bude situace, za 

které se děj odehrává. Jedná se o děj popisovaný v rámci celé země, o 

audienci u dvora, či shromáždění? 

 

 Při určování kulturního prostředí snového světa však v některých 

případech bude nutné spolehnout se na jeho určení pouze pomocí osob, 

které v něm vystupují. Místo fiktivní je často popisováno jen velice vágně, 

nebo je zcela neurčené, proto zde hovořím pouze o umístění v kulturním 

prostředí a ne o umístění geografickém. Pro větší názornost slouží tabulka 

přiložená níže. 

 

 

 

                                                
107  Kor. Höhwanamu – lat. Sophora Japonka – čes. Jerlín japonský. V Koreji je také 

nazýván hwänamu, Pagodový strom, či Strom čínského učence. 
108 (1981). Čcha Jong-džu, Mongjuroggje kudžoǔi punsǒkdžǒk jǒngu, Čchamgo munhǒn, 
Soul. 
109  (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. 
110 http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b04d2559a 

http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b04d2559a
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Název díla Umístění Kulturní prostředí 

Wǒnsäng mongjurok fiktivní korejské 

Suhjanggi fiktivní čínské 

Anbing mongjurok fiktivní korejské 

Täkwangdže mongjurok fiktivní korejské 

Talčchǒn mongjurok reálné korejské 

Kǔmhwasa mongjurok fiktivní čínské 

Sasu mongjurok fiktivní čínské 

Kangdo mongjurok reálné korejské 

tab.6: Umístění děje 

 

 Jak je vidět, snové světy jsou převážně fiktivní, blíže neurčená místa, 

která se nacházejí stejnou měrou v korejském i čínském kulturním prostředí. 

Co se týče případů, kde jsou snová prostředí reálná, jsou to vždy místa 

v prostředí korejském. Jedná se o konkrétní geografické lokality. 

 

 Co se týče situací, za kterých se děj odehrává, dají se v případě 

vybraných příkladových děl rozdělit na dvě kategorie. První kategorií jsou 

díla, ve kterých se hlavní postava ocitne v jakémsi dokonalém království, 

případně přímo u dvora. Například v díle Suhjanggi, je ono místo 

popisováno takto: „Palác básní
111

 je rozlehlý a Pramen sladkého moku
112

 

prýští, na místě zvlněných hor protkaných cestami, rozkládá se do 

nekonečna Čchühjang (醉鄕). Několik kroků na jihovýchod, kde lidi 

přemáhá odpolední spánek a závoj únavy užuž zastírá jejich oči, nachází se 

Suhjang (睡鄕), místo kam lze na chvíli vstoupit. Pohled na Čchühjang je 

opravdu překrásný a harmonický. Pokud sem člověk vkročí, zůstane 

ohromen, uchvácen. Cítí se svěží, ničím nespoutaný, zapomene na veškeré 

myšlenky a jeho duše je volná.“
113

 Dále pak následují geografické 

podrobnosti o všech částech království.  

 

                                                
111 Orig.: Sisǒng (詩城). 
112 Orig.: Ječchǒn (醴泉). 
113Čchugangdžip, sv. 4 
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Dokonalost konkrétního království nejčastěji spočívá ve spravedlivé 

vládě a společnosti. V těchto případech jsou dáváni jako příklad poctiví a 

ctnostní úředníci a vládcové a nezřídka jsou jim v opozici vládcové, kteří 

jsou z určitých důvodů považováni za nečestné a špatné. Tento rozpor a 

bipolarita je pak úzce spojena s tématem díla a slouží k jeho lepšímu 

uchopení. Naprosto dokonalým příkladem takového díla je například dílo 

Sasu mongjurok. Zde se hrdina ocitá v království, které je spravováno 

ctnostnými úředníky, jimiž byli moudří mužové čínských dějin a dokonce i 

11 významných postav dějin korejských. Autor popisuje události, při 

kterých je toto spravedlivé a mírumilovné království nuceno se bránit proti 

invazím z okolních států. Moudří a stateční úředníci tohoto království se 

však pokaždé úspěšně ubrání bojechtivým nepřátelům a všechny je nakonec 

zaženou na ústup. Zde je demonstrována autorova vize ideální správy státu, 

kterou provádějí moudří a vzdělaní lidé, kteří však neváhají na jeho obranu 

vytáhnout do boje a poté se opět vrátit k civilní vládě. Jako přesný opak jsou 

zde popisováni agresoři ze států s vojenskou vládou. V závěru autor spílá 

právě takovýmto vládcům čínské historie, kteří upřednostňovali vládu 

pomocí síly, tedy vojenskou. 

 

 Druhou kategorií jsou díla, ve kterých je hrdina přítomen určité 

sešlosti. Právě tento motiv je jeden z hlavních určujících prvků celého žánru, 

jak to ve své práci zmiňuje i Čo Hjǒn-u, když říká, že „… na podobné 

setkání, nebo‚sešlosti‘
114

 je poukazováno jako na důležitý distinktivní rys 

mongjuroků … “
115

 Sešlost se může konat jak na konkrétním místě, v tom 

případě bude obsah nadcházející rozpravy s místem samotným nějak spojen, 

tak i na místě zcela neurčeném. V druhém případě jsou důležité zejména 

osoby, které se shromáždí a které budou determinovat obsah diskuse. Tak je 

tomu například i v díle Wǒnsäng mongjurok, kde je snové prostředí a 

následně místo shromáždění popisováno takto: „Dorazil na jakýsi kopec u 

řeky, jejíž voda klokotavě plynula a kolem bylo rozeseto množství vrcholků. 

Byla hluboká noc a takový klid, jako kdyby vše spalo. Měsíční svit byl 

                                                
114 V originále: 모임/moim (pozn. autora). 
115(2006). Čo Hjǒn-u, Mongjurokǔi čchulhjǒngwa kotchongǔi munhakčǒkhjǒngsanghwa, 

Hangukkodžǒnjǒngu 14 čip, Hangukkodžǒnjǒnguhakhö, str. 283 
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jasnější než den a říčka byla krásná jako hedvábí. Prohánějící se vítr 

naříkal ve spadaném listí a javor byl zvlhlý rosou.“
116

  

 

Jako příklad, kdy obsah diskuse determinuje samotné místo, lze 

uvést dílo Talčchǒn mongjurok, ve kterém se hrdina ocitá na místě, které je 

poznamenáno tragickou událostí. Obsah diskuse na shromáždění ve snovém 

světě je pak touto událostí předurčen. V díle Kǔmhwasa mongjurok je hlavní 

hrdina také přítomen shromáždění, které však na rozdíl od předešlého díla 

nemá s místem jeho konání nic společného. Další události tedy určují pouze 

přítomné osoby, kterými jsou významné postavy čínských dějin. 

 

 Pro větší přehlednost děl a situačního zasazení jejich děje slouží 

následující tabulka. 

 

Název díla Situace 

Wǒnsäng mongjurok shromáždění 

Suhjanggi království/královský dvůr 

Anbing mongjurok království/královský dvůr 

Täkwangdže mongjurok království/královský dvůr 

Talčchǒn mongjurok shromáždění 

Kǔmhwasa mongjurok shromáždění 

Sasu mongjurok království/královský dvůr 

Kangdo mongjurok shromáždění 

tab.7: Situační zasazení děje 

 

 Co do poměru situací, při kterých se děj odehrává, jsou díla žánru 

mongjurok velice vyrovnaná a zároveň je zde patrný úzký profil těchto 

situací, jelikož se v rámci demonstrativního vzorku děl jiné, než dvě 

uvedené neobjevily. 

 

 Struktura snového světa je tedy následující. Umístění díla je ve 

většině případů fiktivní, kulturní prostředí je stejnou měrou čínské, i 

                                                
116 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. 68 
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korejské, ale pokud se jedná o díla, která jsou umístěna reálně, jedná se 

vždy o Koreu. Situační zasazení je možno rozdělit na dvě skupiny 

zastoupené stejnou měrou, a to na přítomnost u královského dvora a 

svědectví určitého shromáždění osob.  

 

 

2.2.6. Postavy snového světa 

 

 V návaznosti na předchozí kapitolu je třeba zmínit kategorii postav, 

které se ve snovém světě objevují. Jedná se o postavy známé, reálné, či 

anonymní, historické, či současné, mohly se postavy navzájem setkat, či 

jsou přítomny navzdory dobám, ve kterých žily? 

 

 Postavy, které se objevují v dílech žánru mongjurok jsou, jak už bylo 

uvedeno dříve, pro vlastní děj i obsah díla klíčové. Jedním 

z charakteristických znaků žánru mongjurok je totiž postupné odhalování 

smyslu celého díla pomocí právě těchto postav. Vzhledem k tomu, že 

většina děl byla psána klasicky vzdělanými učenci, jak bylo ostatně 

demonstrováno dříve v této kapitole, jejich obsah a styl tomu náležitě 

odpovídal. Zde narážím zejména na velice častý výskyt rozličných 

historických aluzí. Každý klasicky vzdělaný člověk totiž musel znát určité 

množství klasických knih, spisů, pojednání, které byly považovány za 

základ. Byla tedy určena jakási minimální společná úroveň znalostí. Toho 

pak autoři hojně využívali ve svých dílech právě ve formě aluzí, neboli 

narážek na určité konkrétní příběhy, záznamy, či historické události. Místo 

zdlouhavého a pracného popisu určité události, pak stačilo pouze zmínit 

konkrétní osobu, se kterou byla ona událost spjata a čtenář, pokud byl 

odpovídajícího vzdělání, měl okamžitě jasno, na co autor naráží. Takováto 

narážka mohla odkazovat jak na dlouhý a složitý příběh, který ve svém 

důsledku mohl vyjadřovat například určitý filozofický princip, postoj, 

hodnoty, mohl obsáhnout významnou historickou událost, nebo to mohla 

být stručná a výstižná narážka, která měla například pouze dokreslit 

povahový rys odkázáním na konkrétní osobu. S aluzí posledního typu se lze 
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setkat například v díle Wǒnsäng mongjurok, kterým se budu dále zabývat, 

při popisu hlavní postavy. Zde jsou použita jména Raǔn a Wǒnhǒn. Doslova 

je řečeno, že hlavní hrdina: „Choval v sobě Raŭnovu zlobu a nebylo mu 

úniku z Wǒnhǒnovy chudoby.“
117

 Věta samotná je pro nás srozumitelná, 

jelikož je jasně řečeno, že hrdina v sobě choval zlost a byl chudý. Pro lepší 

dokreslení hlavní postavy však autor použil přirovnání k Raǔnovi, jež byl 

učenec, kterému nebylo dovoleno zastávat žádný úřad a Wǒnhǒnovi, jež byl 

velice chudým žákem Konfucia
118

. 

 

 Na podobném principu také fungují postavy, které se v dílech 

vyskytují „fyzicky“. Jak už bylo uvedeno výše, jedná se o významné 

postavy historie, i autorovy současnosti, které s sebou nesou určité hodnoty, 

které jsou jim přisuzovány, nebo je samy zastávaly. Tato jejich funkce je 

patrná například v již několikrát zmiňovaném díle Sasu mongjurok. Zde 

vystupují významní, zejména konfuciánští, učenci, filosofové a literáti, kteří 

spravují fiktivní zemi a kteří jsou v ostrém kontrastu s vládci, kteří za své 

vlády zastávali politiku vojenského státu. Postavy jsou vybírány záměrně 

pro své postoje, názory a hodnoty, které zároveň reprezentují. Jsou to tedy 

postavy známé. Na druhé straně stojí postavy, které jsou anonymní a spíše 

než jejich vlastní osoby, je důležitý obsah jejich rozprav. Takto je tomu 

například v dílech Talčchǒn mongjurok, kde se „shromáždily duše 

bezejmenných vojáků zesnulých v bitvě a lamentovaly pějíce píseň“
119

, či 

v díle Kangdo mongjurok, kde hlavní hrdina vyslechl rozhovor „14 osob, 

které přišly o život v době kapitulace provincie Kanghwado“
120

. Pro lepší 

názornost toho, ve kterých dílech byly použity známé, reálné postavy a ve 

kterých naopak postavy anonymní, slouží následující tabulka. 

 

 

 

 

                                                
117 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. 
118 Viz. dále v textu. 
119 http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b04d2283a 
120 http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b01g1439a 

http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b04d2283a
http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b01g1439a
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Dílo Autor Postavy 

Wǒnsäng mongjurok Im Če známé, reálné 

Suhjanggi Nam Hjo-on známé, reálné 

Anbing mongjurok Sin Kwang-han nereálné, alegorie 

Täkwangdže mongjurok Sim Ŭi známé, reálné 

Talčchǒn mongjurok Jun Kje-sǒn anonymní 

Kǔmhwasa mongjurok neznámý známé, reálné 

Sasu mongjurok neznámý známé, reálné 

Kangdo mongjurok neznámý anonymní 

tab.8: Postavy mongjuroku 

 

 Z tabulky je opět patrné, že v dílech žánru mongjurok převažovaly 

postavy reálné, známé nad těmi anonymními. Za zmínku však stojí fakt, že 

v případě obou děl, kde vystupují anonymní postavy, se zároveň jedná o díla, 

která jsou jako jediná z vybraného vzorku umístěna v reálné geografické 

lokalitě, v rámci Koreje. To zároveň souvisí s obsahem děl, jelikož se 

v obou případech jedná o svědectví tragických událostí korejských dějin, 

kterými bylo ovlivněno množství lidských osudů, je nasnadě, že jejich 

svědky budou právě tyto anonymní osoby. Jedinou výjimkou je dílo Anbing 

mongjurok, v jehož případě se jedná o květinovou alegorii. 

 

 Se zodpovězením předešlé otázky vyvstává otázka další, a to zda se 

reálné osoby v jednotlivých dílech objevují pouze po boku dalších 

významných osob své doby, či zda se objevují nezávisle na době, ve které 

žily. K zodpovězení lze vycházet z první kapitoly, kde jsou jednotlivá díla 

představena. Za pomoci tabulky uvedené výše je patrné, že ve všech dílech, 

ve kterých se vyskytují postavy reálné, jde o postavy nesoudobé, často 

navzájem oddělené celými staletími. Jako příklad poslouží díla jako 

Täkwangdže mongjurok, kde se setkávají osobnosti jako Čchö Či-won (崔致

遠)
121

, Kim Kǔk-gi (金克己)
122

, či Kim Si-sǔp (金時習)
123

, dále Kǔmhwasa 

mongjurok, kde se bok po boku objevují osobnosti čínských dějin jako 

                                                
121 857 – ?, uznávaný konfuciánský úředník, filosof a básník období Sjednocené Silly. 
122 1150 – 1204, literát období Korjŏ. 
123 1435 – 1493, významný učenec a literát období raného Čosŏnu. 
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například Han Ko-džo (漢高祖)
124

, Tang Tchä-džong (唐太宗)
125

, Song 

Tchä-džo (宋太祖)
126

, či Mjǒng Tchä-džo (明太祖)
127

, nebo dílo Sasu 

mongjurok, ve kterém se vedle sebe objevují (孟子)
128

, Čudža (朱熹)
129

, An 

Jǒn
130

, či Kong Gǔp (孔伋)
131

. 

 

 Co se tedy týče postav, vyskytujících se v dílech žánru mongjurok, 

jde převážně o postavy reálné, které pocházejí z různých historických 

období a v případě postav anonymních, jde vždy o spojení s konkrétním 

místem a historickou (většinou tragickou) událostí. 

 

 

2.2.7. Ukončení snové fáze a návrat do reality 

 

 Vzhledem k pravidelné a ustálené koncepci děl žánru mongjurok 

realita – sen – realita, je po snové části opět nutné přejít do světa reality. 

Hrdina opouští snový svět vyrušen nějakou nečekanou událostí, kterou často 

bývá řádění přírodních živlů, ale také ohrožení života hrdiny samotného. 

Toto uvádí ve své práci i Miriam Löwensteinová, když říká, že „…do reality 

se vrací ve chvíli, kdy mu hrozí smrt, nebo se ocitá ve smrtelném 

nebezpečí.“
132

 Rozmary živlů provázejí konec snové fáze například v díle 

Wǒnsäng mongjurok, kdy je situace popisována takto: „…černý mrak 

zastínil měsíční svit a znenadání začal vát silný vítr s deštěm. Všichni se za 

zvuku hromu a kvílení větru rozutekli, Ča-hǒ se vylekal, probudil se a zjistil, 

                                                
124  256/247 – 195 př.n.l., Chanský císař Gaozu (高祖 ), vlastním jménem Liu Bang. 

Zakladatel a první vládce Chanské dynastie. Vládl mezi lety 202 – 195 př.n.l. 
125 598 649, Tchangský císař Taizong (唐太宗), vlastním jménem Li Shimin (李世民). 

Druhý vládce dynastie Tchang. Vládl mezi lety 626 – 649 . 
126 927 – 976, Songský císař Taizu (太祖), vlastním jménem Zhao Kuangyin (趙匡胤). 

Zakladatel a první císař dynastie Song. Vládl mezi lety 960 – 976  
127 1328 – 1398, Mingský císař Taizu (明太祖), vlastním jménem Zhu Yuanzhang (朱元

璋). Zakladatel a první vládce dynastie Ming. Vládl mezi lety 1368 – 1398  
128 372 – 289 př.n.l., Meng Zi – čínský filosof a jeden z nejvýznamnějších myslitelů a 

představitelů konfucianismu číské historie. 
129  1130 – 1200, Zhu Xi – významný učenec doby dynastie Song a jedna 

z nejvýznamnějších postav čínského neokonfucianismu. 
130 521 – 490 př.n.l., Yan Hui (顔回). Jeden z Konfuciových žáků. 
131 483 – 802 př.n.l., konfuciánský učenec ze státu Lu. 
132 (2002) Löwensteinová Miriam, Kim Man-džungův Kuunmong – Sen devíti z oblaků 

(analýza korejského středověkého románu v kontextu staré prózy), Praha, str. 75 



48 

 

že to byl jen sen.“
133

 V díle Anbing mongjurok zase „…znenadání pukla 

země a ozvala se rána, jako když udeří blesk. V tu chvíli se hrdina probudil 

a uvědomil si, že to vše byl jen sen. “
134

 Jak již bylo uvedeno výše, může 

návrat do reality iniciovat i ohrožení hrdinova života. Tak je tomu například 

v díle Täkwangdže mongjurok, kde je hrdina bodnut do srdce a poté se 

probouzí vedle své nemocné manželky. V Sasu mongjuroku pak hrdina „…s 

obdrženými dokumenty sestupuje po kamenných schodech, udělá chybný 

krok, probouzí se a zjišťuje, že to byl sen.“
135

 Nejen však ohrožení života, či 

rozmary přírody, přimějí snícího opustit snovou krajinu. Důvodem může být 

i úlek, jako například v Kǔmhwasa mongjuroku, kde poklidnou atmosféru 

naruší kohoutí kokrhání, či v Kangdo mongjuroku, kdy hrdinu vyleká náhlý 

nářek duší, jejichž rozpravy byl do té chvíle svědkem. 

 

 Jak už bylo uvedeno výše, snová složka neslouží v žánru mongjurok 

jako místo, kde by snící nějakým způsobem řešil své problémy a došel tak 

skrze tuto zkušenost jejich rozřešení. Je to pouze místo, kde autor skrze 

postavu snícího, který je všeho svědkem, konkretizuje určitý problém, který 

však s osobou snícího nemá nic společného. Proto také hrdina neprocitá 

žádným způsobem změněný. U některých děl se může vyskytovat prvek 

určitého poselství, které má snící předat dále. To je prezentováno tím, že 

hrdina po svém procitnutí svůj zážitek sepíše, někomu převypráví, či je na 

něj apelováno ještě v prostředí snu, aby onen odkaz předal. První případ se 

objevuje například ve Wǒnsäng mongjuroku, když hrdina po svém 

procitnutí vše převypráví svému dobrému příteli, který vše zapíše.
136

 Druhý 

případ je možno prezentovat dílem Sasu mongjurok, v němž „Když král 

slyšel jeho slova, zaradoval se, uspořádal velkou hostinu a řekl, aby Han Yu 

zaznamenal vládu míru a klidu odpovídajícím způsobem a mohl tak o tom 

zpravit lidstvo. Král daroval dokument, který Han Yu sepsal, 

                                                
133 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. 
134(1995). Čǒngsin munhwa jǒnguwǒn, Hanguk mindžok munhwa täbäkkwa sadžǒn, Hanguk čǒngsin 

munhwa jǒnguwǒn. 
135(1995). Čǒngsin munhwa jǒnguwǒn, Hanguk mindžok munhwa täbäkkwa sadžǒn, Hanguk čǒngsin 

munhwa jǒnguwǒn. 
136 V kontextu celého díla, lze tento prvek také interpretovat jako další z odkazů na skryté 

autorství. 
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konfuciánskému učenci a požádal ho, aby o něm zpravil lidstvo.“
137

 Dílo 

samotné je velice prokonfuciánsky laděné a předestírá ideu spravedlivé 

vlády konfuciánských učenců, kteří upřednostňují vládu civilní nad tou 

vojenskou. Není proto žádným překvapením, že v jeho závěru je obsažen i 

apel na předání těchto myšlenek celému lidstvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                
137(1995). Čǒngsin munhwa jǒnguwǒn, Hanguk mindžok munhwa täbäkkwa sadžǒn, Hanguk čǒngsin 

munhwa jǒnguwǒn. 
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2.2.8. Závěr 

 

 Typologii děl žánru mongjurok lze tedy shrnout do několika bodů. 

 

1. Díla jsou psána v drtivé většině hanmunem. 

2. Až na výjimky mají status spíše neoficiální literatury. 

3. Zůstává zachována pravidelná kompozice: realita – sen – realita. 

4. Hrdinové jsou v převážné míře konkrétně určeni a jsou často spojeni 

s osobou samotného autora. 

5. Prostředí mongjuroků je spíše fiktivní a neodkazuje na žádné 

konkrétní lokality. Pokud už tomu tak je, jedná se o místo 

nacházející se na korejském poloostrově. Fiktivní prostředí je pak 

stejným dílem korejské i čínské. 

6. Postavy, vyskytující se v dílech, jsou převážně postavy reálné, 

pocházející z různých historických období a setkávající se navzdory 

dobám, ve kterých žily. Anonymní postavy jsou přítomny v dílech, 

kde je snové prostředí zároveň místo reálné a postavy jsou k němu 

vázány.  
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3. Mongjurok (夢遊錄 ) a mongdžarju 

sosǒl (夢字類小說)
138

 

 

 

Jak již bylo uvedeno výše, literární žánr mongjurok byl v mnohém 

předchůdce pozdější snové prózy. V té se nadále zachoval prvek snového 

světa, který však sloužil k jiným účelům, než tomu bylo v žánru mongjurok.  

 

Snová próza, neboli mongdžarju sosǒl, je jedna z kategorií staré 

korejské prózy, kodä sosǒl. Samotný termín mongdžarju sosǒl se začal 

používat v roce 1939, když ho Kim Tchä-džun (金台俊)
139

 použil ve svém 

díle Čosǒn sosǒlsa.
140

 Nejstarší díla kodä sosǒl jsou však díla hrdinská, o 

který píše docentka Löwensteinová následující: „Je zřejmé, že nejstarším 

typem staré prózy jsou válečné (hrdinské) sosǒl, vznikající po dvou velkých 

válkách (japonských vpádech v letech 1592-98 a mandžuských nájezdech 

v letech 1636-37) a vykazující nejvíce prvků historických biografií a 

legendárních vyprávění o hrdinech. Ve struktuře hrdinských (válečných) 

sosǒl nacházíme všechny výše uvedené části a také i portrét klasického 

hrdiny. Je pravděpodobné, že z některých epizod tohoto druhu prózy se 

později vyvinuly samostatné kategorie, zejména rodinné a milostné prózy. 

Na prvotnosti hrdinských sosǒl se shodují všichni korejští literární vědci, 

což nelze říci o jejich další klasifikaci.“
141

  

 

Mezi díla snových sosǒl se řadí například díla neznámých autorů, jako 

například Čchunhjangdžǒn (春香傳)
142

, Simčchǒngdžǒn (沈淸傳)
143

, nebo 

                                                
138 Mongdžarju sosǒl, neboli snová próza, je jednou z kategorií žánru kodä sosǒl (古代小

說) – staré prózy. 
139 (1905 – 1949), člen Hnutí nezávislosti a propagátor korejského písma za dob japonské 

okupace Koreje. 
140 http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b07m4381a 
141 (2002) Löwensteinová Miriam, Kim Man-džungův Kuunmong – Sen devíti z oblaků 

(analýza korejského středověkého románu v kontextu staré prózy), Praha, str. 64 
142 Čchunhjangdžǒn, neboli Příběh o Čchunhjang, je velice dobře známé dílo, jehož datace 

není zcela přesně určena. Literární vědci ho zařazují do období mezi lety 1694 – 1834. 

http://ko.wiktionary.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E5%B0%8F%E8%AA%AA
http://ko.wiktionary.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E5%B0%8F%E8%AA%AA
http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b07m4381a
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Čosindžǒn (調信傳)
144

. Dále je to také Kim Man-džungův (金萬重)
145

 

Kuunmong (九雲夢)
146

, nebo Nam Jǒng-noův
147

 Ongnumong (玉樓夢). 

V těchto dílech je stejně jako v dílech žánru mongjurok dodržována 

pravidelná dějová struktura realita – sen – realita, jež je právě oním 

charakteristickým prvkem, spojujícím oba žánry. Při zkoumání a 

porovnávání těchto žánrů je tedy třeba začít právě zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
Příběh je založen na nejslavnější z pěti dochovaných pchansori (žánr tradiční korejské 

hudby) Čchunhjangga (春香歌) – Píseň o Čchunhjang. 
143 Simčchǒngdžǒn, neboli Příběh o Simčchǒng, je také dílo psané na motivy klasického 

pchansori s názvem Simčchǒngga (沈淸歌), další z pěti dochovaných. 
144  Čosindžǒn, neboli příběh o Čosinovi, je dílo, které můžeme nalézt v kronice 

Samgukjusa (三國遺事) – Nepominutelné události Tří království. 
145 (1637 - 1692), korejský literát a politik období středního Čosǒnu. 
146 Čes. Sen devíti z oblaků. 
147 (1810 – 1857) 
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3.1. Struktura 

 

 Jak už bylo uvedeno výše, v dílech žánru mongjurok je snová složka 

používána zejména k jakémusi vykrystalizování a následnému vyřčení 

určitého problému, či nespokojenosti. Tento problém ale nemá nic 

společného s postavou snícího, tedy hlavního hrdiny, tudíž iniciátorem 

snové zkušenosti nejsou jeho osobní pohnutky. V případě snových próz 

uvádí ve své práci docentka Löwensteinová následující: „Snové sosǒl 

(mongdžarju sosǒl, také hwanmong sosǒl) se věnují smyslu lidského života a 

hledání místa člověka ve společnosti. Ve své většině mají buddhistický 

podtext a závaznou strukturu: skutečnost – sen – skutečnost. Obvyklým 

hybným prvkem děje je pochybování o víře či touha po světském životě 

(úspěchu, materiálních požitcích) a tento svět se hrdinovi zjeví ve snu, který 

vypráví třetí osoba. Sen je podstatnou částí děje, realita se objevuje pouze 

na počátku (vysvětluje okolnosti následujícího) a na konci (vyústění snu 

v poučení, resp. osvícení).“
148

  

 

Struktura děje je tedy zachována v obou případech a stejně tak je 

tomu i v případě dominantní snové složky děje. Co se týče náboženského, 

konkrétně tedy buddhistického podtextu, tak ten v dílech žánru mongjurok 

přítomen není. Je tu sice postava zenového mnicha z díla Kangdo 

mongjurok, ale fakt, že je dotyčný buddhistický mnich, nemá v rámci děje 

kromě toho, že byl pověřen upokojením neklidných duší, žádný větší 

význam. Z hlediska náboženského podtextu v obecném slova smyslu by se 

pak dalo namítat dílo Sasu mongjurok, které je velice silně konfuciánsky 

laděno. V tomto případě však nejde o propagování určitého náboženství 

jakožto koncepce. Tím, že jsou mongjuroky ze své podstaty díla silně 

satiricky laděná, se jedná spíše o vyzdvihování morálních zásad a o 

poukazování na silné morální kontrasty v případě vojenských a civilních 

vlád. Dílo samotné je pak spíše apel na dodržování určitých morálních 

pravidel jak na úrovni společnosti, tak na úrovni správy státu a zároveň 

                                                
148 (2002) Löwensteinová Miriam, Kim Man-džungův Kuunmong – Sen devíti z oblaků 

(analýza korejského středověkého románu v kontextu staré prózy), Praha, str. 72 
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vyřčením touhy po spravedlivé vládě. Ke struktuře děl žánru mongjurok 

dále docentka Löwensteinová dodává: „V Im Čeho a Sim Ǔiho kratších 

dílech se děj sice odehrává ve snu, ale nejde v nich o podtext buddhistický, 

spíše o satiru na stávající pořádky či nepořádky. Hrdinové se uchylují do 

snu, aby se vyhnuli současnosti, ale procitají ve stejném světě. Jde tedy o 

strukturu v přímé linii, kdy se snová část příběhu sice neodehrává ve 

stejném čase jako realita, ale prostor (tzn. tento svět) se nemění a hrdina 

zůstává stejný (nenajdeme tu přerození). Změna prostoru a času se děje 

v rámci profánního světa, na rozdíl od Kuunmongu a Ongnumongu, v nichž 

se hrdina přesouvá z prostoru nadzemského do obyčejného světa.“
149

  

 

 V rámci dějové struktury je ještě třeba se zastavit u jednotlivých fází 

a prozkoumat postoj a funkci hrdiny v každé z nich. V první části je uveden 

motiv, či důvod pozdější snové zkušenosti. Zásadní rozdíl je však v pozici 

hrdiny, kdy v případě mongjuroků je jeho postoj neutrální, ale v případě 

snové prózy je jeho postoj velice osobní. To se pak odráží v následující fázi 

snového světa, kde v případě mongjuroku funguje hrdina většinou pouze jen 

jako nečinný pozorovatel, kdežto hrdina snové prózy je hlavním aktérem, 

kolem něhož je celý děj vystavěn. Výrazným rozdílem mezi oběma žánry je 

také způsob, jakým předchozí snová zkušenost ovlivní (resp. neovlivní) 

hlavního hrdinu po jeho probuzení v reálném světě. V případě hrdiny 

mongjuroku se v reálném světě po snové zkušenosti nic nemění, celý zážitek 

neměl pro hlavní postavu žádný osobní význam, možná jen uvědomění si 

určité skutečnosti. Ta však žádným způsobem jeho život neovlivní. Naopak 

v případě pozdější snové prózy je tento zážitek klíčový a jeho následný 

život ovlivní zcela zásadním způsobem.  

 

 

 

 

 

 

                                                
149 (2002) Löwensteinová Miriam, Kim Man-džungův Kuunmong – Sen devíti z oblaků 

(analýza korejského středověkého románu v kontextu staré prózy), Praha, str. 74 
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3.2. Čas a místo děje 

 

 Další kategorií, na kterou je třeba se zaměřit, je kategorie času a 

místa děje. Kategorie času, jak už bylo uvedeno v kapitole 2.2.4., je v dílech 

žánru mongjurok prakticky neurčená. A to jak ve smyslu pozdějších 

zvyklostí datovat děj převážné většiny děl přesnou, byť fiktivní datací, tak 

ve smyslu podání jakéhokoliv přesnějšího určení času. V ojedinělých 

případech, kde se časový údaj objeví, se jedná pouze o velice obecný údaj. 

Například v díle Wǒnsäng mongjurok: „…jedné jasné podzimní noci se opře 

znaven četbou o sloup a usíná.“
150

, nebo v díle Täkwangdže mongjurok, kde 

se uvádí údaj „16. dne 12. měsíce.“
151

 Kromě této kusé informace není čas 

blíže určen. O kategorii času v případě staré literatury, kam spadá i snová 

próza, uvádí docentka Löwensteinová následující: „…je sice ještě pod 

vlivem historiografické prózy vyzdvihován, to znamená, že každý děj je 

uveden přesnou datací, včetně jména panovníka a éry panování, na druhé 

straně jde o údaj evidentně fiktivní. Je to tedy prvek smluvního charakteru, 

který má zcela nulovou výpovědní hodnotu. Nicméně zasazení děje do 

pseudohistorického času je přítomné i v pozdních sosǒl i přesto, že šlo 

většinou o zápis starých folklórních vyprávění, která už nemusela aspirovat 

na zažité úzy umělecké prózy.“
152

 Je tedy jasné, že u staršího z obou žánrů, 

se nelpělo na historiografické přesnosti tak, jak tomu bylo u žánru mladšího. 

V určení času je tedy vidět zásadní rozdíl mezi oběma žánry. 

 

  V případě kategorie místa, je jasně patrné z tabulky číslo 6. 

v kapitole 2.2.5., že ve většině případů děl žánru mongjurok, se jedná o 

zasazení do fiktivního prostředí. Kulturní prostředí je stejnou měrou 

korejské, jako čínské, přičemž v ojedinělých případech jasného 

geografického určení (jak reálného, tak snového světa) se jedná výhradně o 

prostředí korejské. Příkladem jsou toho například díla Kangdo mongjurok a 

Talčchǒn mongjurok, jejichž děj je spojen s reálnými místy na korejském 

                                                
150  (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. 
151 http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b04d2559a 
152 (2002) Löwensteinová Miriam, Kim Man-džungův Kuunmong – Sen devíti z oblaků 

(analýza korejského středověkého románu v kontextu staré prózy), Praha, str. 48 

http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b04d2559a
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poloostrově, kde se udála určitá významná událost (zejména negativního 

rázu). Kromě výše uvedených případů, se však o konkrétním určení místa 

děje hovořit nedá. O prostředí kulturním (čínské/korejské) pak rozhoduje 

zejména přítomnost historických osobností ve snovém světě. Podle nich se 

dá odvodit, kde se fiktivní krajina nachází. Nejčastěji jde totiž o různá 

fiktivní, dokonalá království, nebo krajinu bez konkrétního geografického 

určení. Jakékoliv standardizované určení místa děje, tedy díla žánru 

mongjurok postrádají. Co se týče pozdější kodä sosǒl a jejího zasazení do 

kulturního prostředí, tak: „... většina korejských próz 17.-19. století se 

odehrává v Číně. Tento fakt však nemá jinou než formální funkci (šlo o 

stylotvorný prvek, který se kromě ideálního časoprostoru projevil i 

v nesčetných narážkách na postavy čínské historie, reálie a dalších 

zdobných prvcích, jež neměly poukazovat na autorovu vzdělanost a zběhlost 

v čínské historii a literatuře, ale pouze odkazovaly k formalismu či 

symbolismu lexika umělecké prózy.)“
153

 Geografické určení místa děje pak 

„… bývá stejně fiktivní jako kategorie času. Pokud je děj situován do Číny, 

pak jsou geografické názvy většinou dosti stálé a neodpovídají skutečnosti, 

autoři se uchylují k nejznámějším hlavním městům (podle historického 

období), horám, řekám a jezerům, jejichž názvy děj ani zápletky výrazně 

neovlivňují. V případě, že se román odehrává v Koreji, má místo stejný, tedy 

znovu nulový význam, i když v takovém případě je prostor určen přesněji a 

častá bývá situovanost do jedné lokality.“
154

 V případě obou žánrů, tedy 

mongjuroků a mongdžarju sosǒl, se pak samozřejmě děj odehrává ve dvou 

rovinách a to reálné a ireálné. 

 

Na základě uvedených faktů jsou pak zřejmé jisté podobnosti i 

odlišnosti obou žánrů v kategorii určení místa děje. Nejvýraznějším 

shodným prvkem je tedy většinové zasazení děje do fiktivního prostředí. 

Liší se pak v zasazení do prostředí kulturního, kde je v případě mongjuroků 

poměr mezi čínským a korejským prostředím poměrně vyrovnaný, kdežto 

                                                
153 (2002) Löwensteinová Miriam, Kim Man-džungův Kuunmong – Sen devíti z oblaků 

(analýza korejského středověkého románu v kontextu staré prózy), Praha, str. 47 
154 (2002) Löwensteinová Miriam, Kim Man-džungův Kuunmong – Sen devíti z oblaků 

(analýza korejského středověkého románu v kontextu staré prózy), Praha, str. 49 
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v případě pozdější staré prózy, výrazně dominuje prostředí čínské.
155

 

Geografické určení, byť fiktivní, je na rozdíl od mongjuroků, přítomno ve 

všech dílech pozdější kodä sosǒl, čili i v případě snové prózy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
155 Je však potřeba zmínit výrazný kvantitativní rozdíl ve zkoumaném vzorku děl obou 

žánrů. V případě mongjuroků je to pouze necelá desítka děl, kdežto tvrzení docentky 

Löwensteinové, jsou v případě kodä sosǒl založeny na zkoumání děl šedesáti. 
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3.3. Závěr 

 

  Z této kapitoly tedy vyplývá, že starší z obou žánrů, žánr mongjurok, 

opravdu jistým způsobem ovlivnil žánr staré literatury, kodä sosǒl, zejména 

pak snové romány, mongdžarju sosǒl. Nejvýraznějším shodným prvkem 

obou žánrů je bezesporu dodržování dějové struktury realita – sen – realita. 

Shodné je i proporcionální rozdělení jednotlivých fází tak, že snová složka 

je vždy tou nejmarkantnější, přičemž fáze reality pouze uvádějí a uzavírají 

celý děj.  

 

Oba žánry se pak liší v mnoha bodech, týkajících se zejména určení 

místa a času děje, nebo v roli hlavního hrdiny a jeho funkci v rámci celého 

díla tak, jak to bylo uvedeno výše. Nejmarkantnější rozdíly jsou patrné na 

posledně jmenovaném případě hlavního hrdiny. V mongjuroku je hrdina 

zejména pasivním pozorovatelem, jenž není s vlastním obsahem snové 

zkušenosti nijak spojen. Nijak ho také neovlivní a tak se tedy vrací ze 

snového světa zpět do reality nezměněn. Na druhou stranu v mongdžarju 

sosǒl, se hrdina dostává do snového světa přerozením a často ve snovém 

světě prožije plnohodnotný život, jež je ukončen jeho smrtí, která hrdinu 

přenese zpět do reality, tentokrát však pozměněného. Snová zkušenost mu 

napomohla k nalezení odpovědí, k vyřešení osobních problémů, které mu 

v reálném světě bránily prožít spokojený život.
156

 

 

I přes, na první pohled, výraznou podobnost v případě struktury děje 

a existenci výrazné složky snového světa, se však tyto literární žánry 

v mnoha podstatných rysech liší a je tedy jasné, že i přes ztrátu opodstatnění 

vlastního žánru mongjurok v období pozdního Čosǒnu, je největším 

pojítkem těchto žánrů právě užití a zachování oné snové složky. 

 

 

 

                                                
156 (1997). Kim Hŭng-Kyu. Hanguk munhakŭi ihe. New York: An East Gate Book. str.: 152 
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4. Im Čeho Wǒnsäng mongjurok 

 

 

Tato kapitola je zaměřená na stěžejní téma této práce a to konkrétně na 

osobu autora díla Wǒnsäng mongjurok Im Čea a na rozbor a analýzu díla 

samotného. Pro rozbor díla je mimo jiné nutné znát i pozadí autorova života, 

aby bylo možné odhalit případný motiv, který vedl k sepsání konkrétního 

díla. První část této kapitoly tak bude věnována Im Čeovi, jeho životu, 

vzdělání, profesní kariéře a v neposlední řadě i jeho další literární tvorbě. 

 

V další části této kapitoly bude následovat již zmíněná analýza 

významného díla žánru mongjurok Wǒnsäng mongjurok. 
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4.1. Im Če (林悌) 

 

Výrazný básník a prozaik období Čosǒn Im Če se narodil roku 1549 

ve městě Nadžu v provincii Severní Čŏlla. Známý je také pod svým 

pseudonymem Päkho (白湖 ).
157

 Prvorozený syn vojenského důstojníka, 

talentovaný, bystrý a vnímavý, zejména pak, jak praví tradice, vůči 

problémům ve společnosti a nepravostem ve státní správě. Již velice brzy si 

osvojil umění satiry a kritického humoru, který často využíval 

k poukazování na nepravosti ve společnosti. To prokázal již v roce 1569, ve 

svých dvaceti letech, dílem  Wǒnsäng mongjurok (元生夢遊錄, Co viděl 

pan Wǒn ve snu). Žádný z životopisů se, kromě jeho otce, nezmiňuje o 

žádném jiném rodinném příslušníkovi. V análech dynastie Čosǒn však lze 

nalézt odkazy na jeho syna Im Čia a dceru, jejíž jméno bohužel zmíněno 

není. Im Čeho syn je zmiňován v zápise análů dynastie Čosǒn z 1. dne 4. 

měsíce 23. roku vlády krále Sǒndžoa (rok 1590), kde se doslova píše: „…Im 

Či byl synem Im Čeho, byl kavalír a jednal dle svého uvážení …“
158

 

V zápise z 10. dne 4. měsíce 1. roku vlády krále Sukčonga (rok 1675) je pak 

zmiňována nejen Im Čeho dcera, ale i její syn, Im Čeho vnuk Hǒ Mok (許

穆)
159

 a také Hǒ Mokův děda z otcovi strany Hǒ Ča (許磁)
160

. V zápise se 

doslova píše: „Hǒ Mok byl vnukem Hǒ Či, který zesnul v roce ǔlsa a jeho 

matkou byla dcera básníka Im Čea.“
161

 

 

Im Čeův obraz v literární historii zdůrazňuje jeho neortodoxní 

chování, alkohol, milostná dobrodružství, ale také to, že se údajně ve svých 

                                                
157 Bílé Jezero – nejznámější z jeho mnoha pseudonymů  
158  

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName

=JO&jwId=knb_123&moId=040&daId=01&gaLid=knb_12304001_007&gaId=&yoId=&il

Id=&leId=&NodeId=jo_k-

knb&setid=2567663&Pos=0&TotalCount=3&vipyunid=undefined 
159  (1593/1595 – 1682), korejský politik, básník a učenec období Čosǒn. Byl vůdcem 

takzvané Jižní frakce, neboli Namin (南人). Jeho otcem byl Hǒ Kjo (許喬, 1567 – 1632), 

který byl úředníkem zastávajícím nižší úřednické funkce. 
160 (1496 – 1551), učenec, literát a politik období Čosǒn.  
161  

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName

=JO&jwId=ksa_101&moId=040&daId=10&gaLid=ksa_10104010_008&gaId=&yoId=&ilI

d=&leId=&NodeId=jo_k-

ksa&setid=2567663&Pos=1&TotalCount=3&vipyunid=undefined 

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=knb_123&moId=040&daId=01&gaLid=knb_12304001_007&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-knb&setid=2567663&Pos=0&TotalCount=3&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=knb_123&moId=040&daId=01&gaLid=knb_12304001_007&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-knb&setid=2567663&Pos=0&TotalCount=3&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=knb_123&moId=040&daId=01&gaLid=knb_12304001_007&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-knb&setid=2567663&Pos=0&TotalCount=3&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=knb_123&moId=040&daId=01&gaLid=knb_12304001_007&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-knb&setid=2567663&Pos=0&TotalCount=3&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=ksa_101&moId=040&daId=10&gaLid=ksa_10104010_008&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-ksa&setid=2567663&Pos=1&TotalCount=3&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=ksa_101&moId=040&daId=10&gaLid=ksa_10104010_008&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-ksa&setid=2567663&Pos=1&TotalCount=3&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=ksa_101&moId=040&daId=10&gaLid=ksa_10104010_008&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-ksa&setid=2567663&Pos=1&TotalCount=3&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=ksa_101&moId=040&daId=10&gaLid=ksa_10104010_008&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-ksa&setid=2567663&Pos=1&TotalCount=3&vipyunid=undefined
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třiadvaceti letech, kdy ztratil matku, pití a nevázaného života vzdal a 

zaměřil se na studium. Až do této doby neměl Im Če žádného soukromého 

učitele. Zhruba ve svých 22 letech se na své cestě do Sǒulu ve městečku 

Hoso setkal s významným učencem té doby jménem Sǒng Un (成運)
162

. Při 

té příležitosti mu přednesl některé ze svých básní a požádal ho, zda by se 

nestal jeho učitelem
163

. Poté se několikrát přihlásil k nejvyšším úřednickým 

zkouškám
164

, ve kterých byl však pokaždé neúspěšný. V roce 1576 Im Če 

ve svých osmadvaceti letech konečně složil nižší úřednické zkoušky, 

následujícího roku prošel úspěšně i nejvyššími úřednickými zkouškami. 

Vzhledem k tomu, že se jeho styl života výrazně lišil od tradičně 

jangbanského a navíc se mu příčilo jakékoliv pochlebování a lichocení 

vlivným rodům, bylo pro něj získání úřadu poměrně obtížné.
165

 Nakonec ho 

král Sǒndžo
166

 jmenoval do menšího úřadu ministerstva obřadů v 

Pchjǒngjangu. Na cestě do svého nového působiště se Im Če vydal rozloučit 

se svým učitelem Sǒng Unem do hor Songnisan
167

, kde přebýval, a poté prý 

navštívil hrob jedné z nejslavnějších kisäng doby Čosǒn, Hwang Čin-i 

(黃眞伊)
168

, kde provedl obětinu ve formě rýžového vína a složil na její 

počest báseň. Tento moment byl přesným příkladem Im Čeho liberálního 

postoje k tradičním hodnotám a hned po jeho příchodu do úřadu mu byl 

vytýkán. 

 

 

                                                
162  Také známý jako Tägok (大谷) - (1497-1579) – významný učenec období Čosǒn, 

zastával mnoho úřednických pozic u královského dvora, v roce 1545 z úřadu odešel a 

uchýlil se do hor Songnisan. Znal se s mnoha významnými učenci té doby,.například 

s významným státníkem a básníkem Čǒng Čchǒlem - 鄭澈 (1536–1593). Velkou podporou 

mu měl i u jednoho z nejvýznamnějších konfuciánských učenců období Čosǒn I I  Julgoka 

(李珥, 1536 – 1584).  
163 http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOa_A1549_1_00114

16 
164  Kwagŏ (과거/科擧), nejvyšší úřednické zkoušky potřebné k vykonávání vysokých 

úřednických postů v obdobích Korjǒ a Čosǒn. 
165 http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOa_A1549_1_00114

16 
166 Vl. 1567-1608, 14. král království Čosǒn. 
167 pohoří na jihovýchodě provincie severní Čchungčchŏng (충청북도) 
168  1506-1560, také známá pod pseudonymem Mjŏngwǒl (명월/明月, Jasný Měsíc). Je 

jednou z nejslavnějších kisäng té doby. Byla vyhlášená svou krásou, šarmem, neobyčejnou 

inteligencí a průbojnou, nezávislou povahou. Její postava inspirovala množství literárních 

děl, divadelních inscenací, či filmů, mimo jiné i stejnojmenné televizní drama. 

http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOa_A1549_1_0011416
http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOa_A1549_1_0011416
http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOa_A1549_1_0011416
http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOa_A1549_1_0011416
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Nad hrobem Hwang Čin-i 

 

„Tu, v trávě vysoké a husté, Hwang Čin-i, 

spíš… nebo sníš jen v loži z kamene? 

 

Kde jsou tvé líce lehce ruměné? 

Jen bílé kosti tvé tu klesly do hlíny. 

 

Ach, smutno je mi, ležíš tu tak tiše… 

Komu dát, lásko, napít z této číše?“
169

 

 

 

Im Če strávil v úřadu téměř deset let. Během této doby zjistil, jak to 

v úřednických kruzích chodí, a musel čelit tvrdé realitě, která se značně 

rozcházela s jeho poněkud idealistickou představou státní služby. Odmítal 

neustálé vzájemné očerňování, pomluvy a půtky mezi frakcemi. Již v době 

jeho nástupu do úřadu byla situace u dvora velice neuspokojivá. Vrcholily 

boje o moc, majetek a výsledkem toho byl frakční rozkol
170

 roku 1575, 

který vznikl „…konfrontací mezi dvěma částmi úřednictva. Bezprostředním 

důvodem konfliktu byl spor o jmenování na vlivné místo v ministerstvu pro 

personální záležitosti a jangbanští úředníci se při tomto sporu rozdělili. 

V důsledku incidentu vznikly dvě frakce, známé jako „východní“ (tongin
171

) 

a „západní“ (sǒin
172

), pojmenované podle místa sídel dvou rodů, jež tyto 

spory iniciovaly. Střet ukazuje na podstatu všech frakčních sporů v Koreji 

za království Čosǒn.“
173

 Im Če opovrhoval touhou úředníků a příslušníků 

jednotlivých frakcí po moci a slávě. Postupně tak ztrácel zájem o jakýkoliv 

úřad a tato zkušenost v něm zanechala pouze zklamání a pocit beznaděje.
174

 

                                                
169  (1976). Vyhlídal O. Chryzantémy ze země Zelených hor. Praha: Československý 

spisovatel. str.: 30 
170 Také: frakční spory, označované podle tradiční korejské historiografie jako tangdžäng 

(黨爭). 
171 東人 
172 西人 
173 (1990). Carter J. Eckert a spol., Dějiny Koreje, Korea Institute, Harward University, str. 106 
174  

http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOa_A1549_1_0011416 

http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOa_A1549_1_0011416
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Po odchodu z úřadu se Im Če věnoval hlavně toulkám a ze svých cest 

zanechal mnoho zápisků. Většina jeho děl však jako by byla inspirována 

spíše zkušenostmi z úřadu. Ta byla vzhledem k jeho postavení psaná 

výhradně hanmunem
175

 a jsou na svou dobu laděna nadmíru satiricky. Jako 

příklad může posloužit dílo Susŏngdži (愁城誌, Příběh ukřivděné pevnosti), 

nebo alegorie Hwasa (花史 , Dějiny květin). V poslední se zaměřuje 

zejména na intriky, touhu po moci, korupci na královském dvoře a 

v úřadech. 

 

Jedna z historek, které se o Im Čeovi tradují, zachycuje jeho averzi 

vůči úzkoprsému konfuciánskému systému a jangbanské představě rovnosti, 

která závisela pouze na původu a věhlasu rodové linie konkrétního jedince a 

vůbec nebrala v potaz jeho schopnosti.  

 

„… Im Če jednoho dne vyjel na svém koni, přičemž na pravé noze měl 

hedvábnou a na levé noze koženou botu. Když to uviděl jeho podkoní, tak se 

ke svému pánovi obrátil se slovy:  „Vidím, že můj pán je opilý. Obul si jak 

koženou, tak hedvábnou obuv.“ Na to Im Če odvětil: „Lidé, kteří půjdou po 

pravé straně cesty, na mně uvidí hedvábnou obuv a lidé kráčející po levé 

straně cesty uvidí obuv koženou. Koho by napadlo, že nemám obutý stejný 

pár bot?“
176

 

 

Im Čeho díla sehrála v Koreji výraznou roli při formování zábavné 

prózy, do té doby převážně edukativně zaměřené. Konkrétně přispěl k žánru 

mongjurok (snové záznamy, 夢遊錄) a uhwa (alegorie, 寓話), v obecnější 

rovině je pak jedním z nejvýraznějších satiriků celé dynastie. Jeho dílo 

zůstalo nedokončené, o jeho možném vývoji můžeme pouze spekulovat; 

zemřel poměrně mladý ve věku 38 let.   

 

 

                                                
175 Pokorejštěná forma klasické čínštiny. Oficiální jazyk literátů. 
176 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. 
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4.2. Im Čeho literární tvorba 

v kontextu  žánru mongjurok (夢遊錄) 

 

 

Im Čeho prozaická tvorba (míněno ovšem prózu v dnešním smyslu 

slova, tedy vše mimo oficiálně uznávané didaktické žánry) sestává 

z několika různých literárních žánrů. Prvním byl takzvaný mongjurok (夢遊

錄 , Snové záznamy) , zastoupený dílem Wǒnsäng mongjurok, dalšími 

alegorie – Hwasa (花史), či Sǒoksǒl (鼠獄設)  – a dochovaly se i jeho 

zápisky z cest. Posledně jmenované nemají formu cestopisů v pravém slova 

smyslu tak, jak je chápeme dnes, totiž jako dlouhý ucelený zápis zachycující 

peripetie autorovy cesty, ale jde spíše o zachycení různých zajímavých 

momentů, setkání, dojmů, vjemů.  

 

Velkou část jeho tvorby pak tvoří básně, a to jak hansi, tak i sidžo. Ty 

tvořil pod svým literátským jménem Päkho, jsou součástí sbírky jeho děl
177

 

a dodnes se těší velké oblibě. Jak už bylo uvedeno výše, dílem, kterým na 

sebe Im Če upozornil, byl Wǒnsäng mongjurok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
177 Mundžip – sebrané spisy literáta. Kompilace se zpravidla prováděla po autorově smrti, 

ale nebylo výjimkou, že proběhla už za jeho života. Do mundžipu se řadí veškerá autorova 

tvorba psaná klasickou čínštinou, reprezentativní tvorba a osobní korespondence. 

Vynechána pak byla jakákoliv nízká literatura – například zábavná a zejména pak jakákoliv 

díla psaná korejsky. 
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4.2.1. Wǒnsäng mongjurok (元生夢遊錄)
178

 

 

V případě Im Čeho Wǒnsäng mongjurok se jedná o ukázkový příklad 

tohoto literárního žánru, na kterém však můžeme vysledovat určité 

odlišnosti pramenící z jeho „mladosti“. Dílo reflektuje kontroverzní 

historické události, jež jsou předkládány velmi otevřeně. Je až s podivem, že 

se Im Če kvůli němu nesetkal s perzekucí ze strany královského dvora. 

Ačkoliv se jedná o záznam fiktivního snového příběhu, je jeho smysl zcela 

jasný a dobové konotace naprosto zřejmé. V době, kdy Im Če toto dílo tvořil, 

tomu bylo sotva čtyřiadvacet let od poslední literátské čistky
179

, která byla 

výsledkem rivality frakcí na královském dvoře. Dalo by se říci, že 

vyrukovat s dílem, které ve svém důsledku poukazuje na nemorálnost a 

neoprávněnost uzurpace trůnu tehdejší královnou Mundžǒng
180

, bylo více 

než odvážné. 

 

Kompozice díla ještě nevykazuje pozdější žánrové konstanty a 

stylotvorné prvky. To je patrné už z toho, že hrdina svou základní otázku 

nerozřeší. Sen zde zastává funkci místa, kde je problém vyřčen, 

konkretizován, verbalizován. Je i kriticky hodnocen, ale v žádné části díla 

nedojde k jeho řešení, jen k jeho nastolení. Klíčovým tématem jsou události 

kolem krále Tandžonga, které i v době vzniku Im Čeova díla stále 

vyvolávaly protichůdné rekce. Co se tedy řeší, je zejména otázka morálnosti 

pohnutek, které vedly k události samotné, i k hodnocení historických 

precedentů. To však nečiní autor prostřednictvím hlavního hrdiny, nýbrž 

prostřednictvím promluv jednotlivých historických postav, které se v díle 

objevují. Je mu v tom nápomocna i snová krajina, která navozuje určitou, 

                                                
178 Rozbor i citace vycházejí z vydání z roku 1962. Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; 

Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng 

čchulpchansa. Používám verzi korejskou, v konzultacích ovšem i hanmunovou. Veškeré 

citace však vycházejí z korejské verze. 
179 Čtvrtá literátská čistka - 1545. 
180 Mundžǒng wanghu (文定王后, 1502 – 1565), manželka krále Čongdžonga (1488 -1544), 

11.  krále dynastie I. Po jeho smrti na trůn v roce 1544 nastoupil jeho prvorozený syn 

Indžǒng, který však často trpěl nemocemi, kterým nakonec v roce 1545 podlehl. Na jeho 

místo nastoupil jeho tehdy teprve šestnáctiletý bratr Mjǒngdžong (1534 – 1567). Vzhledem 

k jeho věku za něj vládla matka jako regentka. Královský trůn si však uzurpovala i poté, co 

byl Mjǒngdžong dostatečně starý na to, aby mohl sám vládnout.  
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konkrétní a „historickou“, aluzivní atmosféru. Autorova vstupu tedy není 

třeba. 

 

 

4.2.2. Snová zkušenost pana Wǒna 

 

Wǒn Ča-hǒ (元子虛 ), hlavní hrdina, usne a dostane se do fiktivní 

krajiny, setká se s historickými postavami doby krále Tandžonga a 

v okamžiku, kdy končí proslovy všech zúčastněných, se vrací zpět. Snové 

zážitky pak zaznamená Im Če, kterému jej vypráví. Jde tedy o kompozici 

realita – sen – realita, kdy snová složka slouží pouze ke konkretizaci 

problému, ne však k jeho řešení, jak již bylo uvedeno výše. Čas a prostor 

díla jsou naprosto fiktivní a neurčené. Setkávají se v něm historické 

osobnosti, které se ne všechny v reálném světě mohly potkat. Jsou také 

zmiňovány historické i legendární lokality, které spolu s historickými 

osobami vytvářejí řetězec vlastního příběhu. Dílo je psáno v er-formě, což je 

další odchylka od později zažité formy, a podle četných náznaků lze celkem 

s jistotou tvrdit, že hlavní hrdina je sám Im Če. Patrné je to již z prvních vět, 

ve kterých autor píše:  

 

„Na světě žil člověk jménem Wǒn Ča-hǒ. Byl to učenec, jenž hluboce ctil 

spravedlnost, a nebylo bezpráví, kterého by si nevšiml. Byl veselého, 

nevázaného ducha a chrabré povahy. Tehdy však nebyl dobře přijímán, 

jelikož nerad projevoval poslušnost vůči autoritám. Choval v sobě 

Raŭnovu
181

 zlobu a nebylo mu úniku z Wǒnhǒnovy
182

 chudoby.“
183

  

 

V tomto úryvku lze poměrně snadno rozeznat Im Čeho charakter 

(nebo reflexi sebe samotného) tak, jak ho máme dochovaný z jeho 

životopisů, v nichž se zdůrazňuje jeho nevázaná až bohémská povaha a 

                                                
181  Postava z období konce čínské dynastie Tchang – člověk, který byl velice zběhlý 

v literatuře, se skvělou znalostí dějin. Často však ve svých satirických dílech kritizoval 

úřady státní správy a tak žádný z nich nemohl vykonávat. 
182 Velice chudý žák Konfucia.  
183 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str. 67. 
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přirozený odpor k autoritám; navíc je vyzdvihována vnímavost vůči 

bezpráví a nespravedlnostem. Odkaz na postavu Raŭna pak ukazuje na jeho 

ambivalentní postoj vůči úřadům státní správy, kam se zároveň snažil dostat 

jako úředník a také byly častým terčem jeho satiry. Tato teze je potvrzena 

v závěru, kdy je zmiňován Ča-hǒův přítel Häwǒl
184

, který jeho příběh 

vyslechne a zaznamená. Tímto se tedy autor v díle realizuje hned ve třech 

různých podobách. Totiž jako hlavní hrdina, dále v roli vypravěče a nakonec 

jako ten, který celý příběh zaznamená. Posledně jmenovaná postava je 

vlastně pouze skrytým odkazem na vlastní autorství. 

 

Pro výchozí situaci je nutné, aby byl hrdina nespokojený, ať už 

konkrétně či abstraktně. Pokud se podíváme do díla, pak Im Čeho hlavní 

hrdina je pracovitý a vzdělaný člověk, který celé dny tráví na poli, které 

obdělává, a po večerech si při svitu měsíce pročítá klasické spisy. Jednoho 

večera se dostane ke spisům, které popisují vzestupy a pády předchozích 

generací. Když dočte, se slzami v očích si uvědomí, že neutěšená doba, o 

které četl, jako by byla jeho vlastní.  

 

„… byl pohlcen lítostí, když viděl, jak celá země spěje ke zkáze, jako by jí 

nebylo pomoci.“
185

  

 

Toto je právě klíčový moment, kdy si hlavní postava (resp. autor) 

uvědomuje neutěšenost doby a začíná cesta do snového světa, kde se bude 

obecně formulovaná nespokojenost pomalu konkretizovat. Hrdina se do snu 

dostává ve chvíli, kdy se jedné jasné podzimní noci opře znaven četbou o 

sloup a usíná.  

 

„Náhle pocítí, jak se jeho tělo stává lehkým, během chvíle se ocitne na 

vzdáleném místě a jakoby se proměnil v taoistického poustevníka, stoupal 

v povznesené náladě na svěžím vánku k nebesům. Takto se dostane až do 

                                                
184  Häwǒl kǒsa (海月居士) – neboli literát jménem Häwǒl žijící v ústraní, který 

nevykonává službu v úřadu, přičemž se jedná o Im Čeho pseudonym. 
185 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.: 67 
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snové krajiny, která je velice krásná, ale liduprázdná.
186

 Jakmile 

prozkoumal okolí, začala ho vlastní samota zneklidňovat, a proto složil 

báseň.“
187

 

 

Naplněn lítostí 

vstupuji do Dlouhé řeky 

hrdlo mám stažené 

slova nejdou ven 

květy rákosu i listy javoru 

se třepotají v chladném větru 

jasně již chápu 

co bylo na břehu u Dlouhých písků
188

 

pod bílým měsícem 

kde pobývá duše hrdiny
189

.
190

 

 

V této básni Ča-hǒ odkazuje na křivdu, která se stala před dávnými 

časy, a to konkrétně na příběh o císaři Yi
191

 ze státu Čchu, který byl na toto 

místo vyhoštěn a následně zavražděn. Jedná se sice o báseň příležitostnou, o 

zachycení okamžiku, ale Ča-hǒ v ní ventiluje své pocity, které jsou utvářeny 

zejména okolní scenérií a prostředím snu, ale zároveň předestírá motivy 

zrady a dávné nespravedlnosti, které jsou latentně přítomny v průběhu 

celého děje. Význam této básně dostane ještě další, konkrétnější rozměr 

v další části díla. Samotná atmosféra básně pouze umocňuje jeho pocit 

stísněnosti. 

                                                
186 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa.str.: 68 
187  Básně původně sloužily mimo jiné jako magické prostředky k všemožným účelům. 

K odehnání nemocí, zla, špatných znamení atd. Jsou skládány v jakýchkoliv nestandardních 

situacích jako obrana, či pro povzbuzení. 
188 Čangsa (Chengcheng) – místo, kam byl vyhoštěn císař státu Chu - Yi (? – 206 př.n.l.). 
189 Opět odkaz na císaře Yi. 
190 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.: 67 
191 (? – 206 př.n.l.) Císař Yi ze státu Čchu, známý také jako král Huai II. ze státu Čchu. 

Osobním jménem Xiong Xin. Ke konci své vlády ztratil potřebnou autoritu, čehož využil 

Xiang Yu (232 – 202 př.n.l.), který ho sesadil z trůnu a následně poslal do vyhnanství. 

Sesazený vládce tušil, že jeho cesta do vyhnanství bude znamenat jeho smrt a i přes veškeré 

snahy svůj odjezd oddálit, se tak nakonec stalo. Xiang Yu vydal rozkaz a bývalý císař Yi 

byl na cestě do svého vyhnanství zavražděn. Toto rozhodnutí později stálo Xiang Yua 

ztrátu moci i trůnu. 
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Báseň ovšem přivolává další postavu: po chvíli před Ča-hǒem stanul cizinec 

nevšedního vzhledu, jehož  

 

„… oblečení vypovídalo o obyčejném původu. Jeho obličej byl však čistý a 

upřímný a působil dojmem dávného učence
192

.“
193

 A pravil: „ Proč jdeš tak 

pozdě? Jeho výsost král
194

 rozkázal, abych tě k němu dovedl.“
195

  

 

I přes to, že byl Ča-hǒ celou situací velice zaskočen a znepokojen, 

cizince následoval a po nějaké době spatřil altán, který byl vztyčený na 

břehu potoka. Vedle seděl muž, který měl na sobě královský šat a klobouk, 

a nebylo proto pochyb o tom, že je to král. Kolem něj stálo pět mužů, 

oblečených jako vysocí úředníci. Byli to muži nesporných morálních a 

intelektuálních kvalit, což Im Če dokazuje při jejich popisu, když doslova 

říká, že:  

 

„Těch pět mužů bylo hrdiny, kteří se na světě jen tak nevidí. Jejich chování 

bylo vznešené, vzhled a povaha důstojné, ve svém srdci by dokázali zadržet 

koně
196

, své povinnosti by dostáli, i kdyby měli křičet, že se utopí
197

, jejich 

oddanost byla taková, že by snesli nebe a pozvedli moře
198

, a byli to lidé 

                                                
192 Dále v textu se dozvíme, že jeho jméno je Nam Hjo-on (1454 – 1492), což byl jeden 

z takzvaných sängjuksin, neboli šesti věrných živých vazalů. 
193 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str. 69. 
194

 Zde je králem míněn beze vší pochybnosti, přestože není v textu nikdy 

jmenován,Tandžong – 6. král dynastie I (vl. 1452 – 1455), který byl inaugurován jako 

nezletilý a jehož sesadil a posléze nechal usmrtit jeho strýc, princ ze Sujangu, budoucí král 

Sedžo. Stalo se tak v roce 1456. 
195 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:70 
196 Odkaz na postavy čínské historie jménem Boyi (伯夷) a Shuqi (叔齊). Byli to dva ze tří 

synů vládce státu Guzhu jménem Ya Wei (亞微/亚微). Zmínka v Im Čeho díle odkazuje na 

situaci, kdy zemřel vládce státu Zhou Wen a jeho syn Wu, který se stal jeho nástupcem, se 

rozhodl vyrazit s armádou proti státu Shang. V ten moment tito dva bratři zasáhli, zadrželi 

králova koně a připomněli mu, že v tuto chvíli je jeho hlavní povinností zejména uctít 

památku zemřelého otce. Tento čin prokázal jejich ctnosti jako je upřímnost a jistota v tom, 

co je morální. Nebáli se zastavit svého pána a vládce a připomenout mu, co je správné. 
197 Tato část zase odkazuje na muže jménem Lu Zhonglian (魯仲連), který žil v Číně v 

době Válčících států (475 – 221 př. n. l). Byl královým poradcem a díky jeho radám se 

podařilo několikrát zachránit království Zhao. Jeho obranu bral jako svou povinnost a 

odmítal jakákoliv ocenění a odměny. Ve svém počínání pokračoval a do doby, kdy jednoho 

dne zmizel ve vlnách a nikdo už ho nikdy nespatřil. V Im Čeho případě jde opět o odkaz na 

oddanost a věrnost svému králi a zemi. 
198 Nebe a moře byly odedávna metaforou pro vládce, krále a loajalitu vůči jejich osobám. 
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natolik schopní, že by jim svěřili do péče malého krále
199

, také veškerý lid by 

do nich mohl vložit svou důvěru.“
200

  

 

Na základě předešlého popisu a zejména části, kde se hovoří o svěření 

malého prince do péče je jasné, že se jedná o takzvané sajuksin (死六臣), 

neboli šest věrných mrtvých vazalů. To se potvrzuje dále v textu, kdy jsou 

všichni dotyční jmenováni. Na tomto místě je však nutno podotknout, že i 

přes to, jak ctnostně a chrabře jsou zde ministři vylíčeni, dopustili se svým 

budoucím jednáním zločinu. Tím, že se snažili opět dosadit prince na trůn, 

se fakticky pokoušeli o převrat, který byl z pohledu tehdejšího krále Sedžoa 

náležitě potrestán. Nelze na ně tedy pohlížet jako na nevinné oběti, jak je to 

možné v případě krále Tandžonga, ale jako na ministry, kteří velice 

riskovali při pokusu svrhnout panujícího krále. O jejich pravých pohnutkách 

můžeme samozřejmě pouze spekulovat, ale není bez zajímavosti zmínit fakt, 

že tím, že s pádem Tandžonga přišli o jakýkoliv podíl na moci, který 

předtím zajisté měli. 

 

Vzhledem k tomu, že postavy šesti věrných mrtvých vazalů hrají 

zásadní roli v celém díle, je nutné se u jejich osob zastavit a blíže představit 

jak je samotné, tak situaci, která oné nešťastné události předcházela. 

V případě osob šesti věrných mrtvých vazalů se jednalo o: Sǒng Sam-muna 

(成三問)
201

, Ha Ü-džiho (河緯地)
202

, Ju Ǔng-bua (兪應孚)
203

, Pak Pchäng-

                                                
199 Tento odkaz je velice konkrétní a zmiňuje situaci, kdy měl po smrtí krále Mundžonga (5. 

král Čosǒnu, 1414 – 1452) , Sedžongova (4. král Čosǒnu, 1397 – 1450) syna, nastoupil na 

trůn jeho syn Tandžong (1441 – 1457), kterému v té době bylo pouhých 12 let. Na vládnutí 

byl moc mladý, a tak byl svěřen do péče šesti ministrům, kteří jsou dnes známí jako „šest 

věrných mrtvých vazalů“ – sajuksin - 死六臣. Byli zavražděni spolu s Tandžongem, když 

si trůn přivlastnil jeho strýc Sedžo (7. král Čosǒnu, 1417 – 1468).  
200 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:70 
201 (1418 – 1456), literát, učenec a úředník období raného Čosǒnu, literátským jménem Mä 

Čuk-hǒn  (梅竹軒). Nižší úřednické zkoušky složil v roce 1438 a brzy získal pozici 

úředníka za vlády krále Sedžonga. Byl také údajně jedním z učenců, kteří byli pověřeni 

sestavením a sepsáním dokumentu Hunmindžǒngǔm mezi lety 1442 – 1446. V roce 1447 

absolvoval nejvyšší úřednické zkoušky, ve kterých údajně dosáhl nejvyššího výsledku ze 

všech zúčastněných. Byl členem Ústavu rady moudrých (Čiphjǒndžǒn / 集賢殿), což byla 

instituce vytvořená králem Sedžongem, do které jmenoval významné učence, kteří mimo 

jiné studovali starobylé zákony a instituce Číny a měli tak napomoci reorganizaci politické 
struktury Čosǒnu. 
202 (1412 – 1456), učenec, literát a úředník období raného Čosǒnu, literátským jménem 

Tangje / Jǒnpchung (丹溪 / 延風). V roce 1435 úspěšně složil nižší úřednické zkoušky a 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%88%90
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%88%90
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%95%8F
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%A2%85
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%A2%85
http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%BB%92
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%9B%86
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%9B%86
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%AE%BF
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njǒna (朴彭年)
204

, I Gäho (李塏)
205

 a Ju Sǒng-wǒna (柳誠源)
206

. Toto 

pořadí jsem nezvolil náhodně, jedná se totiž o unifikované pořadí tak, jak to 

bylo odsouhlaseno Národním institutem korejských dějin 

(Kuksapchjǒnčchanüwǒnhö / 國史編纂委員會 ) v roce 1982.
 207

 Pořadí 

jednotlivých ministrů se totiž velice často mění a i v současných zdrojích lze 

jen stěží najít shodu. Proto bylo v onom roce rozhodnuto o unifikovaném 

pořadí, které by mělo být dodržováno. Až do té doby však žádný konsenzus 

ohledně pořadí neexistoval a proto je také například v samotném Wǒnsäng 

mongjurok pořadí odlišné.
208

 Kupodivu se však shoduje například se 

záznamem královského sekretariátu dynastie Čosǒn ze 13. dne 7. měsíce 13. 

roku vlády krále Kodžonga (rok 1876), kde se uvádí pořadí Pak Pchäng-

njǒn, Sǒng Sam-mun, Ha Ü-dži, Ju Ǔng-bu, I Gä a Ju Sǒng-wǒn. Pořadí je 

shodné až na osobu Ju Ǔng-bua, která v díle Wǒnsäng mongjurok vystupuje 

                                                                                                                        
v roce 1438 pak složil nejvyšší úřednické zkoušky s nejvyšším počtem bodů. Králem 

Sedžongem byl jmenován do ústavu rady moudrých, kde pracoval na historických textech a 

v roce 1442, se dokonce dostal do čela této instituce, kterou poté vedl. Ze státních služeb 
odešel v roce 1453.  
203 (? – 1456), vojenský úředník období raného Čosǒnu, literátským jménem Pjongnjang 

(碧梁). Nejvíce je známý právě jako jeden ze šesti věrných mrtvých vazalů. Mezi onou 

šesticí byl jediným vojenským úředníkem a také jediným zastáncem rázného postupu při 
sesazení krále Sedžoa z trůnu. Před vlastní popravou prý i po mučení odmítl projevit lítost 

nad plánovaným činem. 
204 (1417 – 1456), učenec, literát a úředník období raného Čosǒnu, literátským jménem 

Čchü Kǔm-hǒn (醉琴軒). V roce 1434 složil nižší úřednické zkoušky a krátce nato byl 

jmenován do ústavu rady moudrých, kde poté v roce 1440 spolupracoval s dalšími literáty 

na vytvoření spisu Hunmindžǒngǔm a dokonce i na vytvoření samotného písma hangǔl. 

Nejvyšší úřednické zkoušky složil v roce 1447 a poté se dostal až na pozici náměstka 

ministra spravedlnosti. Po neúspěšném pokusu o svržení krále Sedžoa mu byla nabídnuta 

milost, jelikož král si jeho schopností údajně velice vážil. Pak ale tuto milost odmítl a tak 

poté zemřel na následky mučení. Dochovala se i zkazka o tom, jak král Sedžo Paka 

přemlouval s tím, že je zbytečné odmítat poslušnost, když se sám Pak nazývá královským 

služebníkem a přijímá od krále obilí. Pak ale toto odmítl a později byla prokázána jeho 

slova o tom, že ve veškerých reportech záměrně chyboval v zápise „královský služebník“, 

kde místo znaku pro služebníka (臣) užíval znak znamenající „velký, mohutný“ (巨). 

Veškeré obilí od krále pak nikdy nepoužil a nechával ho uskladněné. 
205 (1417 – 1456), učenec, literát a úředník období raného Čosǒnu, literátským jménem Päk 

Ok-hǒn (白玉軒). V roce 1436 úspěšně složil nejvyšší úřednické zkoušky a v roce 1441 byl 

jmenován do ústavu rady moudrých. Po neúspěšném pokusu o svržení krále Sedžoa také i 

přes četné mučení odmítl svých činů litovat a tak byl popraven. 
206  (? – 1456), učenec, literát a úředník období raného Čosǒnu, literátským jménem 

Nanggan (琅玕). Nižší úřednické zkoušky složil v roce 1444 a nejvyšší úřednické zkoušky 

v roce 1447. Krátce nato byl také jmenován do ústavu rady moudrých a spolu s dalšími 

kompilátory, byl autorem díla Ǔibangjučchü (醫方類聚), neboli Klasifikovaná sbírka 

lékařských předpisů. Poté, co byl prozrazen plán na svržení krále Sedžoa, spácha Ju 

sebevraždu. 
207 http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%AC%EC%9C%A1%EC%8B%A0 
208 Viz. dále v textu. 

http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%AC%EC%9C%A1%EC%8B%A0
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až na samém konci. Starší záznamy análů dynastie Čosǒn, či královského 

sekretariátu se však také rozchází jak navzájem, tak s vlastním dílem, kde je 

podle všeho pořadí zcela náhodné, jelikož jednotlivé postavy nejsou 

seřazeny ani podle svého věku, ani podle svého postavení. Toto pořadí se 

neshoduje ani se záznamy, které jsou nejblíže době vzniku vlastního díla, či 

autorova života, takže můžeme, co se týče pořadí, vyloučit i určitý dobový 

úzus. Těchto šest ministrů, jež většina byla členy ústavu rady starších, kde 

vykonávali výzkumnou činnost, bylo přiděleno samotným králem 

Sedžongem a jeho synem Mundžongem, budoucímu následníkovi trůnu 

Tandžongovi, o kterého se měli starat. Když pak v roce 1455 došlo k tomu, 

že byl královský trůn obsazen králem Sedžoem i přes to, že právoplatným 

dědicem trůnu byl Tandžong, za kterého v té době vládla jeho matka jako 

regentka, vyvolalo to velkou vlnu nevole nejen mezi zmíněnými šesti 

ministry. Plán na odstranění krále Sedžoa a dosazení Tandžonga pocházel 

od Sǒng Sam-munova otce Sǒng Sǔnga (成勝)
209

. Na samotné realizaci 

plánu se měla podílet zmíněná šestice a také několik sympatizantů, mezi 

nimiž byl i Kim Čil (金礩)
210

, který ve chvíli, kdy byla akce odložena, 

ztratil nervy a vše vyzradil svému otci. Ten pak vše ohlásil samotnému králi 

a akce byla prozrazena. Tento akt je zachycen v zápise z análů dynastie 

Čoson z 2. dne 6. měsíce 2. roku vlády krále Sedžoa (rok 1456).
211

 Sedžo si 

zmíněných šesti ministrů velice vážil, proto jim všem (až na Ju Sǒng-wǒna, 

který spáchal sebevraždu) nabídl milost, pokud projeví lítost nad svými činy 

a prohlásí ho za právoplatného krále. Jako nátlaku používal mučení a 

dokonce i přednes básní
212

. Ani jeden však nátlaku nepodlehl, a tak byli 

                                                
209 (? – 1456), generál a politik období raného Čosǒnu. 
210 (1422 – 1478), učenec, literát a úředník období raného Čosonu, literátským jménem 

Ssanggok (雙谷). Poté, co zradil ostatní účastníky pokusu o sesazení krále Sedžoa, v něj 

král vkládal velkou důvěru, a tak se stal Kim Čil v roce 1459 náměstkem ministra obrany. 

V této funkci se věnoval zejména revizím národní obrany. V 60. letech se pak dostal až na 

ministerské pozice, nejprve jako ministr pro veřejné práce a později jako ministr obrany. 

V roce 1467 byl jmenován guvernérem provincie Kjǒngsang. 
211 

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName

=JO&jwId=kga_102&moId=060&daId=02&gaLid=kga_10206002_002&gaId=&yoId=&il

Id=&leId=&NodeId=jo_k-

kga&setid=1372526&Pos=1&TotalCount=15&vipyunid=undefined 
212 Podle dochovaných záznamů, pověřil král Sedžo Kim Čila, aby uvězněným ministrům 

předčítal v jejich celách slavnou báseň, kterou král Tchädžong testoval věrnost slavného 

učence Čǒng Mong-džua (鄭夢周), vůči dynastii Korjǒ. Všichni však odpověděli básněmi, 

http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=kga_102&moId=060&daId=02&gaLid=kga_10206002_002&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-kga&setid=1372526&Pos=1&TotalCount=15&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=kga_102&moId=060&daId=02&gaLid=kga_10206002_002&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-kga&setid=1372526&Pos=1&TotalCount=15&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=kga_102&moId=060&daId=02&gaLid=kga_10206002_002&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-kga&setid=1372526&Pos=1&TotalCount=15&vipyunid=undefined
http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=JO&url=/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=JO&jwId=kga_102&moId=060&daId=02&gaLid=kga_10206002_002&gaId=&yoId=&ilId=&leId=&NodeId=jo_k-kga&setid=1372526&Pos=1&TotalCount=15&vipyunid=undefined
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všichni popraveni. Spolu s nimi však byla popravena celá mužská linie 

jejich rodu a ženská linie byla poslána do otroctví. Tato šestice ministrů je 

sice nejznámější, ale spolu s nimi bylo popraveno kolem 70 dalších 

podezřelých ze spiknutí, jejichž rodiny čekal stejný osud. 

 

V díle máme tedy obraz krále, který je podle všeho již dospělý – viz 

níže uvedená pasáž o pití vína a skládání básní. Vzhledem k tomu, že se 

Tandžong dožil pouhých šestnácti let, lze jeho dospělost přisoudit tvárné 

realitě snového světa, autorská intence tu patrná není. Tandžong je i zde 

obklopen svými ochránci a rádci, kteří se o něj starali, když ještě nebyl 

schopen vládnout. V úvodním výjevu je ale vazalů zmiňováno pouze pět.  

 

„Poté co Ča-hǒa spatřili
213

, vyšli mu v ústrety, aby ho přijali, avšak ten se 

jim ani neuklonil a šel přímo ke králi. Poté co mu byl představen, vyhledal 

místo po jeho levé straně a podle správného pořadí usedl jako poslední. 

Vedle něj seděl muž s šátkem, vedle kterého pak sedělo popořadě všech pět 

mužů. Ča-hǒa, který stále nevěděl, z jakého důvodu se zde ocitl, se pomalu 

zmocňoval neklid. V tu chvíli se na něj otočil král a pravil „Již dlouho o 

tobě slýchám samé dobré věci, lidé si tě váží. To, že jsme se této krásné noci 

náhodou sešli, není nic zvláštního.“ Ča-hǒ byl králi za jeho slova vděčný, 

pročež povstal a poděkoval mu.
“214

 

 

 Z úryvku můžeme vyčíst hned několik velice důležitých informací. 

Například pasáž, kde se popisuje, v jakém pořadí se zúčastnění posadili, 

jasně ukazuje, že hierarchie postavení je zde zachována. Vedle krále sedí pět 

ze šesti jeho ministrů-opatrovníků, vedle nichž je pak usazen jeden ze šesti 

věrných živých vazalů, takzvaných sängjuksin ( 生 六臣 ). Ten zde 

symbolicky zastupuje druhou významnou skupinu ministrů, která později 

vyjádřila svůj nesouhlas s tehdejším činem násilného převzetí trůnu 

Sedžoem. Mezi těmito významnými literáty byl například i slavný literát 

                                                                                                                        
ve kterých vyjadřují svou věrnost králi Tandžongovi. Tyto básně se dochovaly a jsou 

dodnes velice ceněny. 
213 Myšleni vazalové stojící kolem krále. 
214 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.: 70-71 
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období Čosǒn Kim Si-sǔp (金時習 1435 – 1493 n.l.). Jako poslední je pak 

usazen hlavní hrdina, který zde funguje jako jakýsi spouštěcí mechanismus 

následujících událostí, přičemž již dříve bylo jasně řečeno, že se čeká pouze 

na jeho příchod. Poté, co se setkal s králem, mu bylo umožněno usednout 

vedle ministrů a tím se mu dostalo možnosti následující události nejen 

sledovat, ale později je i hodnotit. Mohl se tak aktivně projevit 

v nadcházející diskusi namísto toho, aby byl jen pasivním divákem. Král 

navíc uznal jeho kvality jakožto člověka, kterého si lidé váží, čímž ho dostal 

do pozice mravokárce. Toto uznání osobních kvalit je samozřejmě nutné 

vztáhnout i na autora, který se s hlavní postavou ztotožňuje. Jde o literáta, 

který je morální a má tak právo soudit a posuzovat, a to nejen události 

současné, ale i historické. Na toto lze také nahlížet jako na určitý stereotyp, 

ve kterém se literáti, kteří nezastávají pozici u královského dvora – tudíž 

nefungují v rámci mocenského aparátu – staví do pozice morálních kritiků 

nemorálních literátů u dvora. V případě Im Čeho je to zatím právě pouze 

ona stylizace literáta schopného a povolaného ke kritice.  

 

Role další postavy, která není úplně jasně ukotvena v rámci 

symbolicko–historické koncepce díla, začíná nabývat konkrétních rozměrů 

v další části textu. Jedná se o osobu Nam Hjo-ona (南孝溫)
215

, neboli muže 

s šátkem, který iniciuje první ze dvou stěžejních debat celého díla. 

 

„Poté, co se všichni usadili na svých místech, začali rozprávět o historii, o 

vzestupech a pádech z dob minulých i nedávných. Vtom si muž v šátku 

zhluboka povzdechl a pravil: „Vládcové Yao, Shun, Tang a Wu jsou hříšníci. 

A pokud chcete vědět proč, tak proto, že skupinky podvodníků v dalších 

generacích, které si uzurpují moc, zavedly abdikaci, která se stala dobrým 

modelem a precedentem. A tak nemorální vazalové odstraní svého 

právoplatného panovníka a ještě si najdou záminku, kterou své jednání 

ospravedlní. A tak uplynulo několik tisíc let a stále se to nepodařilo napravit. 

Jestli tito čtyři vládcové nejsou příkladní zrádci, tak co potom?“ Ještě než 

muž se šátkem domluvil, se král zatvářil vážně a rozčileným hlasem řekl: 

                                                
215 (1454 – 1492). 
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„Co to povídáš? Vždyť tak ctnostní králové jako Yao, Shun, Tang a Wu se 

v té nastalé době zachovali správně. Nesprávné je, když králové, kteří 

nejsou tak ctnostní, jako tito čtyři, a když navíc nenastane taková doba
216

, 

panovníka stejně svrhnou. Jak by to mohla být vina těch čtyř králů? Je to 

zrada těch, kteří byli zvoleni do úřadů, špatně spravovali zemi a ztěžovali 

život jejím obyvatelům.“ Muž se šátkem se postavil se slovy: „Zlost ve svém 

srdci jsem již nemohl dále snášet, proto jsem to musel říci.“ A omluvil 

se.“
217

  

 

Nam Hjo-on zde vystupuje jako aktivní mravokárce, který jakoby 

nastínil pohled zvenčí, a to nikoliv jen pro konkrétní případ Tandžongův, ale 

jako precedens pro možnost svrhnout panovníka a z toho vyplývající 

uzurpaci moci. Je totiž třeba rozlišit mezi ztrátou mandátu, kdy je svržení 

oprávněné podle Mencia, a prostou bezdůvodnou uzurpací. O to horší je 

tedy situace, kdy je o trůn připraven právoplatný následník, který ještě 

nedovršil věk, potřebný k panování, tím spíše že nebylo možné, aby svůj 

mandát vůbec ztratil.  Nam Hjo-on zde může jako jediný s touto myšlenkou 

vyrukovat, jelikož on jediný je zde schopný mít nadhled nad celou situací a 

může tak tuto nespokojenost projevit a iniciovat tak celou stěžejní debatu. 

Král pak vše uvede na správnou míru a vysvětluje celou podstatu principu 

svržení špatného vládce. Tímto je tedy nastolena otázka: Kdy je správné, 

legitimní a morální svrhnout krále? Zde je již tedy jasné, proč hlavní hrdina 

složil, zcela nevědomky, onu báseň krátce po svém vstupu do snového světa. 

Jak už bylo uvedeno výše, jednalo se o dílo okamžiku, báseň zachycující 

určitou atmosféru, kterou zatím hlavní hrdina nebyl s to zcela pochopit. Již 

od samého počátku tedy vše směřovalo k otázce legitimity svržení vládce a 

případnému zneužití tohoto práva. Není to však pouze kritika samotných 

vládců, kteří se rozhodnou uzurpovat si moc – jako právě král Sedžo, nebo 

královna Mundžong – ale i dvorských úředníků a literátů, kteří to dovolili, 

popř. podporovali. Způsob, kterým Im Če tento problém nadnesl, je 

poměrně rafinovaný, protože nepoužil negativní vzor špatných vládců, 

                                                
216 Myšlena situace, kdy je v zájmu země třeba svrhnout špatného panovníka. 
217 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.: 71-72 
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nýbrž nechal jednu z postav, která měla velice dobré důvody k rozhořčení, 

aby v afektu poukázala na příklady čestných vládců, jejichž činy si špatně 

vyložil. Na nemorální úředníky a vládce je tak poukázáno jen nepřímo. 

 

Král debatu ukončí tím, že vyjádří pochopení pro Hjo-onovo 

rozhořčení, ale navrhne o tom již dále nehovořit. Poté nechá z blízké 

vesnice přinést víno, a jakmile je jeho rozkaz splněn, vezme pohár do ruky a 

otočí se ke všem zúčastněným se slovy:  

 

„Pánové, každý jsme mluvili o tom, co máme na srdci, co takhle ulevit naším 

rozhořčeným duším?“
218

 A ostatní odpověděli „Když se jeho výsost král 

uráčí zpívat jako první, i my zazpíváme.“
219

  

 

Následuje pasáž, ve které každý ze zúčastněných povstane – počínaje 

králem – a složí báseň, ve které vyjadřuje své zklamání, rozhořčení, či 

pohoršení nad událostmi kolem vraždy krále Tandžonga a popravy jeho 

věrných vazalů po neúspěšném pokusu o jeho opětovné dosazení na trůn. To 

je další zásadní část, ve které se vyzdvihuje tragičnost tehdejších událostí a 

zároveň neutěšenost doby. Básně jsou plné lítosti, smutku a zoufalství nad 

neschopností ochránit svěřeného následníka trůnu.  

 

Král, jakoby nemohl unést svůj žal, se smutným výrazem zapěl: 

 

"Mám stažené hrdlo tekoucí nekonečná řeko 

má záště je hluboká, hluboká jako ty. 

Z živoucího těla spravedlivého krále 

stal se ve smrti osamělý duch. 

I název státu „Nový“ byl falešný 

čestný titul ŭiče se stal pravdou. 

Lidé této země 

všichni byli vydáni do rukou (moci) zrádců, 

                                                
218 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.: 72 
219 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.: 72 
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ale jen šest, či sedm ministrů se společně rozhodlo, 

komu svěřit svůj život bez země. 

Tento večer, k večeři chutné 

v pavilon jsme spolu vyšli. 

Zvuk zurčícího potůčku, svit měsíce 

k zármutku jejich přispívá, 

jedinou píseň smutně pějí 

celý svět je tichý, jako by spal.“
220

 

 

Poté, co král takto zapěl, šest vazalů postupně složili každý po jedné 

básni. Pak Pchäng-njon, sedící na prvním místě, se postavil. 

 

„Jací byli nečinní lidé, kteří nemohli pomoci mladému králi? 

Osud země se nachýlil, i své životy obětovali. 

Hlavu zvedám, před nebesy a zemí se stydím, 

co jsem nemohl dříve vykonat, stalo se výčitkou po tisíce let.“
221

 

 

 

Poté co báseň dokončil, zvedl se Sǒng Sam-mun, který seděl jako 

další v pořadí a zarecitoval. 

 

„Rozkaz předchozího krále nám byl udělen, 

vděčný závazek k němu byl hluboký. 

Když však země byla v nebezpečí 

svůj život chtěl jsem uchránit. 

 

Kdo zemře čestnou smrtí, 

jeho jméno jest ještě zářivější. 

V zájmu spravedlnosti 

otec a syn společně své tělo obětují.“
222

 

                                                
220 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:74 
221 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:74 
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Poté se zvedl Ha Üi-dži, který seděl jako třetí a zarecitoval. 

 

„Pevné odhodlání pro svou zemi, 

sloužíš-li v úřadu, služ. 

V hrudi odhodlanou věrnost, 

napodob příkladu Bo Yího. 

 

Má-li mé tělo zemřít, 

proč k tomu měl bych odpor mít. 

Když odejde milovaný (vládce) 

trpíš pohromou tisíce hořkostí.“
223

 

 

 

I Gä, sedící jako čtvrtý, se poté taky zvedl a zarecitoval. 

 

„Čím více myslím na uplynulé věci, 

tím více ve mně bouří žluč. 

Kvůli chudému životu 

mohu se jen dívat. 

 

Když umíráš a skládáš báseň 

zazáří i tvá loajalita. 

Ten kdo chová dvojí srdce
224

, 

nemůže být bez studu.“
225

 

 

 

Poté se postavil Ju Sǒng-wǒn, sedící jako pátý a zarecitoval. 

                                                                                                                        
222 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:75 
223 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:76 
224 Sloužit dvěma panovníkům. Úředník, který po smrti panovníka v jehož byl službách, 

slouží i králi následujícímu. 
225 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:76 
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„Ach, jak srdcervoucí, tak srdcervoucí! 

Jak ses letos rozhodlo? (srdce) 

Když následuješ smrt pro to co je správné, 

poté teprve jde hovořit o cti. 

 

Tisíce let plynou a plynou, 

zášť a touha po pomstě je těžká věc. 

V Čiphjončonu
226

 za hluboké noci, 

probírám se spisy, jež získávaly zásluhy.“
227

 

 

 

Poté se Nam Hjo-on, který nemohl zadržet svůj hněv, poškrábal na 

hlavě a poté co si v potoce umyl provázek od klobouku, co se váže pod 

bradou, složil báseň. 

 

„Otevřel jsem oči a zadíval se. 

I řeky a hory se změnily. 

Kde je ten pavilon? 

Příbytkem se mi stalo vězení. 

 

Mysli, jež je zaskočená vzestupy a pády, 

vnitřnosti se rozervou. 

Veřejné pohoršení vzešlé ze zrady věrnosti, 

slzy řinoucí se jako déšť. 

 

Čistý vítr z Jul-li
228

. 

I když dosáhl stáří, 

v Sujangsanu
229

 za svitu měsíce, 

Bo Yi zemřel hlady. 

                                                
226 Akademie krále Sedžonga – palác shromážděných mudrců. 
227 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:77 
228 Kaštanová vesnice. 
229 Pohoří Shou-yang v Čině. 
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V útržku kroniky 

se po věky předává, 

ta věc je po desetitisíce věků 

učitelem dobra a zla.“
230

 

 

 

Poté, co muž s šátkem dokončil svou báseň, byla řada na Ča-hǒvi. 

Ča-hǒ si pomyslel, že vazalové jsou právem rozhořčeni, utřel si slzy a 

rozhořčeným hlasem zarecitoval. 

 

„Na přemnoho minulých událostí, 

kohokoli se zeptej. 

V samotě divokých hor, 

leží hlína jednoho hrobu. 

 

V duši usazená zášť 

zahubí i  Čǒngwi
231

. 

Duše se trápí, 

kukačka smutně pláče. 

 

Kdykoli se vrátím 

do starobylé země, po níž truchlím, 

na terase v pavilonu na kopci nad řeky, 

dnes společně zpíváme. 

 

Ponořeni ve smutku 

pějeme písně, 

listy rákosu šumí, 

srpek měsíce se chystá vyjít.“
232

 

                                                
230 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:78 
231 Bájný čínský pták. 
232 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:79 
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V básních pěti ze šesti věrných mrtvých vazalů se také objevují 

odkazy na věrnost a oddanost, bez kterých by jejich služba nebyla ničím. 

Největší rozhořčení je opět obsaženo v předposlední básni od Nam Hjo-ona 

a veškerá již zmíněná neutěšenost a lítost nad tehdejšími událostmi je 

shrnuta v poslední básni Wǒn Ča-hǒa, po které je celá tato lítostivá pasáž 

završena výjevem, kdy:  

 

„Poté, co dokončil svou báseň, všichni zesmutněli a plakali neschopni 

zadržet své rozhořčení.“
233

 

 

Na tomto místě se objevuje poslední postava Im Čeho díla, která svým 

výstupem uzavře téma, jež otevřel hlavní hrdina krátce po vstupu do 

snového světa a které se jako příslovečná červená nit proplétá celým 

příběhem. Je to již dříve zmíněné téma křivdy a zrady. Osobou, která ho 

završí, je poslední ze šesti věrných mrtvých vazalů Ju Ŭng-bu (兪應孚), 

který je vyobrazován jako hrdinný válečník. Jakožto vojenský důstojník 

prosazoval Ju Ŭng-bu rychlou a ráznou akci, která by umožnila mladému 

králi opět usednout na trůn. Zbylí ministři však jeho horlivost nesdíleli a 

raději zvolili taktiku vyčkávání. Ta se jim však stala osudnou, když je jeden 

ze sympatizujících úředníků udal.
234

 Proto Ju Ŭng-bu po svém příchodu  

 

„… předstoupil přímo před krále a uklonil se. Poté se otočil na zbylých šest 

přítomných a řekl: „S vámi prohnilými učenci nelze plánovat žádnou velkou 

věc.“ Tasil meč a začal tancovat. Přitom zpíval píseň tak smutně, až to 

připomínalo velký železný gong. V té písni se zpívalo: 

 

… 

Kdo za živa vydá vší věrnost, 

ve smrti stal se osamělým duchem. 

                                                
233 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.: 81 
234 Jednalo se o Kim Čila (金礩 , 1422–1478 n.l.). 
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Jaký úmysl si to nesl ve své mysli? 

Byl stejný jako zářící měsíc nad řekou? 

K čemu se trápit nad věcmi minulými. 

Napomeň shnilé literáty, které dříve učil velký mistr
235

.“
236

 

 

 

Ještě před tím, než Ju Ŭng-bu svou báseň dokončí, se prostředí 

snového světa změní. Přiženou se černé mraky a všichni přítomní se za 

vydatného deště a zvuku hromů rozutíkají. V tomto momentě se hlavní 

hrdina probouzí a uvědomuje si, že to celé bylo jen sen. Poté si celý příběh 

vyslechne Ča-hǒův přítel Häwǒl a uzavírá:  

 

„Je tomu tak odjakživa, že když je vládce hloupý a rádcové nemoudří, země 

upadá. Vypadá to, že tento vládce byl moudrý a šest vazalů bylo opravdu 

loajálních. Á, jak je to smutné, že se země může dostat do tak strašlivé 

situace, i když je vládce laskavý a i vazalové jsou srdeční.“
237

  

  

Co se týče hodnocení událostí, konstatuje, že jestliže to byla vůle 

nebes, tak zlí lidé budou potrestáni a dobrým lidem se dostane požehnání. 

Pokud bychom ale tvrdili, že to nebyla vůle nebes, důvod se nám nikdy 

nepodaří objasnit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
235 Míněn Kidža 
236 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:81 
237 (1962). Rim Če, Kwǒn Pchil čakpchum sǒndžip; Čosǒn kodžǒn munhak sǒndžip, sv. 13. 

Pchjongjang: Čosǒn munhak jesul čhong kongmäng čchulpchansa. str.:82 
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4.3. Závěr 

 

 

Im Če si pro svou otázku vybral historickou událost, která byla 

považována za velice nešťastnou, a použil ji jako paralelu k současnému 

stavu na královském dvoře, aby tak demonstroval svůj názor a přitom 

nemusel jmenovat a konkretizovat. Nemusel tedy říci, že se mu nelíbí, jak si 

královna Mundžǒng uzurpuje moc jen pro sebe, i když je její syn a 

právoplatný dědic trůnu již dost starý na to, aby mohl vládnout sám. Místo 

toho nechá hlavního hrdinu zoufat nad tím, jak je to hrozné, že se jeho 

vlastní doba tolik podobá době, kdy si král Sedžo uzurpoval trůn na úkor 

mladého krále – právoplatného následovníka – Tandžonga. Věrně vylíčí 

tragičnost celé situace včetně nářků ministrů, kteří lkají nad svou 

neschopností mladého krále ochránit. K tomu všemu je tu ještě ona 

zmiňovaná červená nit, neboli motiv zrady a křivdy. Je to křivda vůči 

jednomu z šesti věrných mrtvých vazalů, který jako jediný chtěl jednat 

rázně, ale kvůli neochotě, slabosti a nerozhodnosti ostatních vše nakonec 

skončilo neúspěchem. Je to tedy kritika až příliš opatrných – a v případě 

Kim Čila – nečestných literátů.  
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5. Závěr 

 

 

Záměrem této práce bylo představení a analýza díla Wǒnsäng 

mongjurok, literárního žánru mongjurok obecně a v neposlední řadě 

srovnání žánru mongjurok s mladším žánrem snové prózy, neboli 

mongdžarju sosǒl. Představit samotný žánr mongjurok bylo úkolem prvních 

dvou kapitol, kde bylo postupně uvedeno sedm příkladových děl, u nichž 

byl stručně představen děj a struktura. Tato díla pak sloužila v následující 

kapitole k vypracování typologie, pomocí které bylo možné srovnání 

s žánrem snové prózy a také další analýza díla Wǒnsäng mongjurok. 

Typologie vytvořená v této práci má funkci čistě praktickou a byla 

zamýšlena zejména pro potřeby vlastní diplomové práce. Je rozdělena na 

dvě části, kde první se zabývá osobami autorů a druhá samotnými díly. Na 

jejím základě bylo možné nalézt charakteristické rysy jak autorů žánru 

mogjurok, tak i samotných děl. V případě autorů se například jedná o stejné 

sociální postavení, úroveň vzdělání a dokonce i provázanost přístupu 

k tvorbě v rámci daného žánru a doby, ve které autor žil. V typologii děl se 

pak objevují charakteristické rysy, jako například jazyk, kterým bylo dílo 

psáno, struktura díla, či určení místa a času děje. Na základě dostupných 

zdrojů nebylo možné vyhledat jakoukoliv jinou existující typologii tohoto 

žánru.  

 

Ve třetí kapitole pak bylo možné, na základě kapitol předcházejících, 

porovnat dva literární žánry, z čehož bylo ve výsledku patrné, že mladší 

z obou žánrů odkazuje k tomu staršímu pouze zachováním dějové struktury, 

přičemž v mnoha jiných kategoriích se jejich charakteristiky výrazně 

rozcházejí. 

 

V poslední kapitole pak byl představen jak autor díla Wǒnsäng 

mongjurok Im Če, tak dílo samotné. Dílo bylo analyzováno s ohledem na 

dobové události, i osobu autora. K lepší srozumitelnosti byl výklad doplněn 

množstvím citací. I když je pro dnešního čtenáře často pochopení děl žánru 
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mongjurok již z jeho podstaty a zejména díky častým historickým aluzím 

poměrně složité, byl v této práci, na základě vhodné pracovní metodologie, 

nabídnout ucelený výklad jak díla samotného, tak i historických událostí, 

které dílo inspirovaly. 

 

Vzhledem k tomu, že dané téma není často a široce zkoumané, bylo 

občas složité dohledat potřebné materiály. V drtivé většině se pak jednalo o 

materiály čistě korejské, či korejské překlady z klasické čínštiny. Díky 

digitalizaci však byly tyto materiály snáze dostupné. Vzhledem k absenci 

zpracované typologie daného žánru pak bylo potřeba zpracovat pro potřeby 

diplomové práce typologii vlastní. 
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