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Anotace 
 

   V této práci se zabývám nejznámějšími případy politických vražd v čínském starověku tak, jak jsou 

popsány v Knize vrchních písařů, s případným nahlédnutím do jiných pramenů. 

   Samotnému studiu pramenů předchází nutné představení historického a filozofického pozadí období 

Letopisů a období Válčících států. Vedle samotného popisu jednotlivých případů se pokouším o jejich 

analýzu na základě sekundární literatury. Východiskem této analýzy je nalezení styčných bodů mezi 

jednotlivými příběhy a jejich zasazení do kontextu vývoje čínské společnosti v období Letopisů a 

Válčících států.   

 

Klíčová slova: Čína, starověk, metody politického boje, vrazi 

 

 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to describe murder attempts and personalities of assassins in Early China, 

mainly focusing on the most famous cases described in Shiji. Beside the description of cases, main 

goal of this thesis is to find out, whether there is any connection between described cases and what is 

the overall tone of them. Anoher goal is to compare assassins‘ personalities  and put their 

characteristic into the context of historical and social changes which took place in Early China society. 

  The conclusion summarizes opinions and results of analysis made in previous chapters and put them 

into the final statements. Also points out another problems bound up with this topic.  

 

Key words: China, Antiquity, methods of political struggle, assasins  
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1. Úvod 
 

Úkladné vraždy mají v čínské historii, stejně jako v jakékoliv jiné kultuře, dlouhou tradici, ale až 

starověké písemnictví nám dovoluje studovat zápisy těchto případů do kronik a historiografických 

prací. Mezi nejvýznamnější historiografická díla popisující období čínského starověku bezpochyby 

patří Sima Qianova Kniha vrchních písařů.  V tomto díle nalezneme celou jednu kapitolu věnovanou 

výlučně příběhům nejznámějších atentátníků z období Letopisů a Válčících států. 

Příběhy o atentátnících zpracované Sima Qianem se rychle dostaly do podvědomí čínského lidu. Již 

z doby vlády dynastie Han se nám dochovaly četné doklady o oblíbenosti atentátníků. K jejich 

příběhům se později obrací řada literátů a dalších umělců, aby je dále zpracovala nebo se jimi alespoň 

inspirovala při tvorbě povídek, románů, básní či v současné době oblíbených filmů a videoher (Pines 

2008: 27). Téma atentátů a atentátníků je v čínské kultuře stále živé a jako takové si zaslouží 

detailnějšího rozbor. Těžiště této práce leží v pěti příbězích obsažených v Knize vrchních písařů, 

neboť rozsah bakalářské práce nedovoluje důsledné rozebrání širšího spektra případů z různých 

zdrojů.  

  V období Letopisů a Válčících států mělo spáchání atentátu kromě svých praktických důvodů a 

důsledků také jisté rituální konotace odvíjející se od toho, za jakým účelem a jakým způsobem byla 

vražda vykonána. Atentáty spáchané v tomto období navíc v dějinách čínských nájemných vražd 

zaujímají výjimečnou pozici tím, že se v rolích atentátníku často objevují mužové z nižších 

společenských kruhů a naopak za oběti slouží vládcové států a další vysoce postavení aristokraté. 

Počátkem dynastie Han se dále politické vraždy omezovaly pouze na převraty a boje o moc uvnitř 

císařského paláce a lidé z vnějšku již nemělo možnost do nich nijak zasahovat (Pines 2008: 25).  

   Cílem této práce je rozebrání jednotlivých případů popsaných v Knize vrchních písařů, jejich 

roztřídění, nalezení vztyčných bodů mezi nimi a z dosažených výsledků vytvořit určité obecné závěry. 

Velkou roli v těchto příbězích hrají také samotní hlavní protagonisté, atentátníci, kteří následují své 

vlastní ambice a cíle. Z toho důvodu je nezbytné věnovat značnou část pozornosti osobnostem 

atentátníků, jejich chování a také povaze vztahů s dalšími postavami, které se v příbězích vyskytují. 

Další snahou této části je zasazení atentátníků do kontextu starověké čínské společnosti a jejího 

vývoje. 

   Z velkého množství atentátů spáchaných v čínském starověku, o kterých nás informují další 

prameny, bylo do Knihy vrchních písařů vybráno pouhých pět případů. Pokusím se tedy odhalit klíč, 

dle kterého Sima Qian jednotlivé příběhy vybíral a zda se při jejich výběru projevují nějaké autorovy 

vlastní snahy a ambice.  Za tímto účelem bude nezbytné některé jím popsané příběhy konfrontovat 

také s jejich verzí v jiných pramenech, a to především v Zuozhuanu.  
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2. Historické pozadí 
 

     Pro pochopení příběhů o atentátnících je nezbytné jejich správné zasazení do kontextu 

historického a společenského vývoje období čínského starověku. Některé z příběhů 

popsaných v Knize vrchních písařů přímo odkazují či dokonce úzce souvisí s důležitými 

historickými událostmi a osobnostmi. Navíc jsou cenným zdrojem informací o skutečné 

povaze tehdejších společenských vztahů, ale hlavně nám zprostředkovávají představy o 

ideální podobě těchto vztahů.  

      Pět příběhů o atentátnících, jimiž se podrobněji zabýváme v této práci, chronologicky 

pokrývá období od pol. 7. stol. př.n.l. až do konce období Válčících států a nástupu dynastie 

Qin v roce 221 př.n.l. V uvedeném období proběhly zásadní změny v organizaci čínské 

společnosti a v charakteru vztahů v jejím rámci, které se zčásti odrážejí i v příbězích o 

atentátnících, konkrétně v proměně vztahu zadavatele atentátu a samotného atentátníka. 

Vzhledem k tomu, že tomuto tématu věnujeme pozornost v hlavní části předložené práce, je 

nutno uvedené společenské proměny níže stručně nastínit, přičemž jako hlavní východisko 

pro náš výklad posloužily publikace The Cambridge History of Ancient China – From the 

Origins of the Civilization to 221 BC. Pro postihnutí základních společenských změn 

v průběhu Období letopisů a Válčících států stejnou funkci plní kniha Ancient China in 

Transition.  Pokud tedy není uvedeno jinak, tak v následujících dvou podkapitolách čerpám 

především z nich.   

 

   2.1.  Stručný historický vývoj  

     Dynastie Zhou 周, počátek jejíž vlády se datuje k roku cca 1046 př.n.l., je nejdéle 

vládnoucí dynastií v čínských dějinách; její vláda trvala déle než osm set let. V průběhu 

tohoto období se však forma i okolnosti zhouské vlády postupně proměňovaly. Období mezi 

léty 1046 a 771 př.n.l. je označováno jako vláda dynastie Západní Zhou Xi Zhou 西周 a je 

charakteristické největší úrovní moci zhouského královského domu. Zároveň se v tomto 

období tvoří základní schémata feudálních vztahů a přísné hierarchie čínské společnosti 

založené především na rituálních vztazích. Avšak vnější nebezpečí ze strany barbarských 

útvarů a vnitřní rozkol způsobily pád západního hlavního města a přesídlení jak dvora, tak 

celých lenních knížectví na východ. Tak končí období dynastie Západní Zhou a začíná období 

označované jako Východní Zhou (Loewe 1999: 545 – 546).   

       Období vlády dynastie Východní Zhou Dong Zhou 东周 se nadále dělí na dvě části, 

tradičně označované jako Období letopisů a Období válčících států. Přechod mezi oběma 

obdobími není tak razantní a přímočarý, ale jedná se spíše o soubor postupných změn a 

nastupujících trendů, které obě období odlišují. Z toho důvodu se také datace těchto období 

v každé publikaci liší, rámcově však všechny operují s daty mezi pol. 8.stol.př.n.l. a pol. 

5.stol.př.n.l. pro období Letopisů a následně rozmezí mezi pol. 5. stol. př.n.l. a rokem 221 

př.n.l. pro období Válčících států.   

První dva z pěti atentátníků, jejichž příběhy se budeme zabývat v předložené práci, časově 

řadíme do průběhu období Letopisů Chunqiu shidai 春秋時代, během kterého můžeme 

sledovat postupný úpadek moci zhouského královského rodu. To bylo do značné míry 
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způsobenou politikou udělování území jako odměny pro lenní knížata. Tato praxe byla běžná 

v předchozím období, pro které byla typická územní expanze zhouského státu, ale po roce 771 

př.n.l. se již zhouská území nijak zásadně nerozšiřovala a tak byli Zhouové nuceni za pomoc 

při válečných taženích udělat vazalům části svého vlastního státu a tímto způsobem dále 

ztenčovat své zdroje. Odstředivé tendence nakonec vedly k čím dál tím větší volnosti 

jednotlivých lenních států a nárůstu jejich moci, přičemž se moc zhouského dvora omezila 

pouze na formální a rituální (Loewe 1999: 348).  Další příběhy, kterým budeme věnovat 

pozornost, tedy ty o Yu Rangovi, Nie Zhengovi a Jing Keovi časově spadají do následujícího 

období Válčících států Zhanguo shidai 战國時代. Společně s oslabením zhouské domény se 

do popředí politického dění dostávají silné vazalské státy, které rozšiřují své území a zvyšují 

svůj vliv na okolní státy. Tak se do postupně vyvinul systém sedmi mocností qi xiong 七雄, 

tedy sedm víceméně rovnocenných státních celků, které spolu budou nadále soupeřit o moc 

v Centrální planině. Mezi sedm mocností řadíme následující státy:  

 

1. 齊 Qi - nacházející se na poloostrovì Shandong 

2. 燕 Yan - nacházející se zhruba v oblasti dnešního hlavního města Pekingu 

- Dále tři státy vzniklé rozpadem státu Jin 晉: 

3. 趙 Zhao -                                                    severní část 

4. 魏 Wei - tři státy v oblasti střední Číny - střední část  

5. 韩 Han -                                                      jižní (centrální) část 

6. 秦 Qin - na západě 

7. 楚 Chu - na jihu 

   Rozličné aspekty fungování hlavních mocností byly podřízeny válečným účelům, které 

ovlivnily celou tehdejší společnost. Komplikovaná diplomatická situace navíc vytvořila mezi 

státy svébytný systém uzavírání spojenectví, který po dlouhou dobu udržoval moc 

jednotlivých států na přibližně vyrovnané úrovni a nedovolal žádnému z nich rozvinout svou 

moc natolik, aby pohltil ostatní státy.   

I přesto, že v dlouhodobém měřítku nedokázal žádný ze státu získat rozhodující převahu, 

Období Válčících států dělíme z hlediska politického vývoje na čtyři periody 

charakterizované dominancí rozličných států. První perioda, datována od pol. 5. stol. př.n.l. až 

do pol. 4. stol. př.n.l., se vyznačuje především dominantním postavením státu Wei. Stát Wei 

jako první uskutečnil politicko-ekonomické reformy které mu společně se strategickou 

centrální polohou poskytly oproti ostatním státům značné výhody. Postupem času se však 

řada okolních států přizpůsobila a začala zavádět reformy dle weiského vzoru.  

   Druhá perioda období Válčících států se datuje mezi léta 340 a 284 př.n.l. V tomto období 
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se do popředí vojenského a politického dění dostávají státy Qi a Qin. Právě pro druhou 

periodu je charakteristické uzavírání spojenectví mezi těmito silnými mocnostmi a státy s 

centrální polohou tak, aby byla udržována rovnováha sil (Loewe 1999: 635). 

  Poslední perioda je také periodou nejkratší, přesně probíhala mezi léty 284 a 260 př.n.l. Po 

postupném úpadku moci státu Qi se na pozici největšího mocenského soupeře státu Qin 

etabloval stát Zhao, který vznikl rozpadem státu Jin. Oba státy těžily ze své polohy na 

okrajích území zhouského kulturního vlivu. Měly tak dostatek prostoru pro expanzi a navíc 

značné vojenské zkušenosti z bojů s barbary. I přes počáteční úspěchy byl stát Zhao v roce 

260 př.n.l. poražen v bitvě u Changpingu 長平 a tak končí poslední perioda soupeření o moc 

mezi jednotlivými státy. Zbytek období Válčících států se nese ve znamení snahy státu Qin 

postupně ovládnout všechny své sousedy a sjednotit čínské území pod svou nadvládou 

(Loewe 1999: 638).  

   Sjednocovací snahy státu Qin na sklonku období Válčících států jsou jedním z ústředních 

motivů nejznámějšího případu atentátu v čínském starověku, tedy v příběhu o Jing Keovi. 

V roce 246 př.n.l.se králem v Qin stává 嬴政, na kterého byly v pozdějším období spáchány 

tři atentáty, avšak ani jeden z nich neuspěl. Dva z nich jsou také popsány v Knize vrchních 

písařů a v této práci dále rozebrány. Mezi léty 230 – 221 př.n.l. nabyly události na rychlém 

spádu. Moc státu Qin již byla nezpochybnitelná a bylo jen otázkou času, jakým způsobem se 

s k tomuto vývoji ostatní státy postaví. Nejdříve byly dobyty státy Han, Zhao a Wei. Následně 

podlehl i, ze zbylých států vojensky nejsilnější, jižní stát Chu a zbývaly pouze dva státy na 

východní.  

 

 Stát Yan na SV se vcelku oprávněně obával vojenské agrese ze strany státu Qin, jelikož 

dobývání tohoto státu úzce souvisí s případem Jing Kea, kterému je Sima Qianem věnována 

zvláštní pozornost, tak je vhodné si vývoj vztahů mezi těmito dvěma státy ve stručnosti popsat. 

V roce 228 př. n. l. vznikala v tomto státě řada polemik, jak se zachovat, popřípadě jak se 

vypořádat s blížící se hrozbou. Yanský první ministr navrhoval vyhlášení spojeneckých smluv 

se státy Dai, Qi a Chu a uzavření příměří s kočovnými kmeny Xiongnu 匈奴 na severu. Avšak 

yanský korunní princ Dan 太子丹 se obával neúspěchu těchto politických tahů a raději vyslal 

atentátníka, který měl zlikvidovat qinského krále Ying Zhenga, a tak odvrátit hrozící nebezpečí. 
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Více o tomto neúspěšném atentátu v samostatné kapitole. Tento pokus o vraždu se navíc stal 

záminkou pro otevřenou vojenskou akci qinské armády proti státu Yan. Operace započaly v 

roce 226 př.n.l. Po své porážce se yanský dvùr i se zbytky armády uchýlil na liaodongský 

poloostrov. Yanský král Xi 喜 se ve snaze ubránit to málo, co mu zbývalo, rozhodl obětovat 

vlastního syna. Nechal korunního prince Dana popravit a poslat jeho hlavu Ying Zhengovi, jako 

omluvu za pokus o jeho vlastní vraždu. Qinský král s omluvou souhlasil a skutečně po dobu 

následujících tří let na stát Yan nezaútočil. V roce 222 př. n. l. však již nebylo ničeho, co by 

zabránilo Qinům v nové invazi na liaodongský poloostrov. Yanská armáda byla snadno 

poražena a yanský král Xi upadl do zajetí. Rok 222 př.n.l. je tedy také konečným rokem 

existence státu Yan. 

 Posledním zbývajícím státem tak zůstal stát Qi. Jeho odpor však netrval dlouho a s 

velkým přispěním úplatného ministra Hou Shenga 后胜 je stát Qi roku 221 př.n.l. definitivně 

poražen. Tento rok je také prvním rokem nově vyhlášené dynastie Qin a král Zheng z Qin se 

stává prvním císaře, který používá označení Qin Shi Huangdi 秦始皇帝 . Tak je završen 

sjednocovací proces, končí období Válčících států a čínské území se opět dostává pod jednotnou 

vládu (Loewe 1999: 587).  

     

2.2. Společenské změny v průběhu Období letopisů a Válčících států  

 Již jsme zmínili, že v příbězích o nájemných vrazích můžeme pozorovat určitý posun v 

samotném charakteru atentátníků, stejně jako ve vztahu mezi atentátníkem a zadavatelem. 

Tento posun reflektuje určité obecnější změny v čínské společnosti v období Letopisů a 

Válčících států, které se nyní pokusíme ve stručnosti charakterizovat 

Při následující stručné charakteristice se opíráme především o již klasickou práci Hsu 

Cho-yuna Ancient China in Transition. Hsu Cho-yun využívá poznatků zjištěných při zkoumání 

dalšího významného starověkého díla – Han shu  漢書 u nás známé také pod názvem Dějiny 

dynastie Chan. Han shu byla dopsána v roce 111 n.l. jistým Ban Guem 班固, který podobně 

jako Sima Qian navázal na práci svého otce. Zde se v oddíle zvaném Tabulky Biao 表 nachází 

cenný zdroj informací v podobě výčtu nejvýznamnějších osobností jednotlivých států. Pro 

Období letopisů a Válčících států je zde zaznamenáno 1337 osob rozdělených do 9 ranků (Hsu 

1965: 25). 
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Na základě prozkoumání původu těchto 1337 jedinců lze dojít k určitým pro toto období 

obecně platným jevům. Nejdříve však stojí za zmínku fakt, že níže zmíněné proměny můžeme 

do jisté míry vysledovat již po celé období Letopisů. Toto tvrzení je v rozporu s všeobecně 

přijímanou teorií, že se charakter čínské společenské struktury proměnil právě až s přelomem 

obou období. Nicméně zůstává faktem, že nejvýznamnější „skok“ lze vysledovat právě kolem 

počátku období Válčících států (Hsu 1965: 25), (Hsu 1965: 51).   

Jako doklad sociálních změn lze použít četnost výskytu zástupců tří skupin ve výčtu 

zmíněném v Tabulkách. V první skupině zmiňme úlohu panovníkových bratrů a synů v 

jednotlivých státech. Zatímco na počátku období V Han leží na bedrech těchto mužů 

zodpovědnost za velení armádám, diplomatické styky s okolními státy nebo vykonávání 

vysokých úřadů, tak čím dále v historii jdeme, tím méně se politicky angažují a jejich úlohu 

přebírají lidé z jiných sociálních vrstev. Jistou výjimku tvoří jižní stát Chu, kde se příbuzní 

panovníka tradičně dostávali na vysoké politické a vojenské posty i dlouho poté, co tato praxe 

u severních sousedů již nebyla běžnou (Hsu 1965: 26 – 31). 

Další velkou skupinu tvořili ministři a úředníci. Poté, co se v těchto funkcích přestávali 

objevovat zástupci královského rodu, se tito většinou rekrutovali z řad velkých mocných rodů. 

O většině těchto velkých rodů nemáme z doby kolem počátku období Letopisů mnoho důkazů, 

avšak postupně se objevují v čím dál tím vyšší míře. Společně s jejich rostoucí mocí bylo 

nevyhnutelné, že se nakonec zástupci těchto rodů střetli ve vzájemných politických bojích 

v otázce řízení státu. Tyto roztržky často mívající podobu otevřených ozbrojených konfliktů 

vedly v mnohých případech k totální likvidaci rodu, takže se na konci období letopisů opět 

setkáváme s nižším počtem těchto mocných rodových skupin.  

Nejprogresivnější skupinou se ukázala být ta třetí, tzv. shi 士, tedy příslušníci nižší 

aristokracie, mezi které patřilo všech pět v této práci zmíněných atentátníků. Shi postupně 

nabývali na čím dál tím větší důležitosti a nakonec se prosadili do takové míry, že se stali 

nejpočetnější skupinou tvořící státní úřednictvo ve všech starověkých čínských státech. 

Dokladem vzestupu moci třídy shi je událost, k níž došlo v roce 481 př.n.l., kdy se ve státě Qi 

k moci dostal rod z nižších vrstev aristokracie. To je předzvěstí pozdějšího trendu ve všech 

čínských státech a ukazatelem sociálních změn, které v tomto období probíhaly (Loewe 1993: 

566).  

 Analýzou pùvodù osob zmínìných v Tabulkách lze dojít zajímavým hodnotám, tedy, že 

zatímco podíl zástupcù shi, kteří byli zároveň význačnými historickými osobnostmi a jsou tak 
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zaneseni v Ban Guově díle, je pro období Letopisů pouhých 26%, tak pro období Válčících 

států tato hodnota narůstá na 55% (Hsu 1965: 38 – 39). To je jasný důkaz značné sociální 

mobility, kdy i příslušníci nižší aristokracie měli možnost se dostat k význačným pozicím ve 

státní správě. O snaze využívat ve větší míře shi pro státní úřady vypovídají i obecná kritéria, 

dle kterých se později adepti na úřad vybírali. Mezi ty patřily například i následující:  

a) adept není nijak společensky spřízněný s žádným z velkých rodù 

b) adept nemá společné jméno s žádným z velkých rodù 

c) adeptovo jméno neobsahuje žádný výraz pro jakýkoliv úřednický titul 

Jak vidno, body b) a c) neodkazují k žádnému konkrétnímu spojení mezi potenciálním 

úředníkem a velkými rody. Nicméně snaha o oddělení těchto funkcí a mocných rodů byla 

natolik silná, že ani vzdálení příbuzní s dávno sníženým sociálním statusem neměli příležitost 

o prosazení se ve státní správě (Hsu 1965: 38 – 39).  

 

 

3. Stručná charakteristika pramenů 

Ačkoliv se nám z čínského starověku dochovalo zdánlivě uspokojivé množství 

písemných památek, je nezbytné k nim přistupovat obezřetně. Především si musíme uvědomit, 

že valná většina starověkých textů je nám známa prostřednictvím jejich opisů a citací v dílech 

jiných autorů. Původní texty, psané na bambusové proužky, velice rychle podléhaly rozkladu a 

jako takových se nám jich dochoval pouze neurčitý zlomek.  

Prostřednictvím předávání textů, jejich katalogizace a přepisování se nám starověká díla 

dochovala, nicméně také podléhala „zvůli“ redaktorů a komentátorů, kteří z různých důvodů 

starověké texty cenzurovali, předělávali či dokonce vyškrtávali nebo naopak dodávali celé 

pasáže. U některých textů se pečlivou prací učenců podařilo vypátrat tyto neautentické části, 

stále však existuje množství dosud neobjasněných případů.  

Hlavním pramenem naší práce je Sima Qianova Kniha vrchních písařů, kde se 

atentátníkům věnuje 86. kapitola, spadající do oddílu Liezhuan. Podávám nám zevrubné 

informace o jednotlivých atentátech, ale i o původu a záměrech jejich protagonistů velice 

barvitým vyprávěním.  

   Druhým pramenem, který jsme v naší práci využili, je Zuozhuan, připojený jako 

komentář k Letopisům Chunqiu (podrobněji viz. níže). Ten také zmiňuje některé postavy 
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vystupující v příbězích o atentátnících v Knize vrchních písařů, většinou je však nepředstavuje 

tak zevrubně. Sima Qian pravděpodobně z tohoto díla sám čerpal; o to více je zarážející, že 

některé události jsou v obou pramenech popsány s jistými odlišnostmi. V kapitole Příběhy je 

na tyto odlišnosti upozorněno a jsou porovnány.   

3.1. Kniha vrchních písařů Shiji 史記 

Sima Qian 司马遷, autor zřejmě nejznámějšího historiografického díla, žil v letech asi 

145-86 př. n. l. Obecně je toto dílo známo jako Zápisky historikovy, nicméně já se budu při 

odkazování na něj řídit přesnějším názvem, pod kterým vyšel v překladu O. Lomové (2012) – 

Kniha vrchních písařů, dle původního názvu díla –Taishigong shu 太史公書 (Loewe 1993: 405)  

Sima Qian pocházel z rodu astrologů, archivářů a písařů shi 史 (Lomová 2012: 39).      Po 

smrti svého otce – Sima Tana 司马談 nastoupil ve věku kolem 35 let na jeho místo a zřejmě 

pokračoval v práci započaté již jeho otcem. Tradičně se Sima Qianovu otci přisuzují zejména 

kapitoly vztahující se k filozofickým školám, je však možné, že jeho zásluha na konečné podobě 

Knihy vrchních písařů je mnohem větší. Je možné, že to byl právě on, kdo sesbíral potřebný 

materiál a dokonce i hrubě načrtl pozdější rozvržení spisu (Lomová 2012: 40).  

Nejvíce informací o Sima Qianově životě a osudech se dozvídáme právě z Knihy vrchních 

písařů, kde poslední 130tá kapitola je de facto autobiografickou tečkou za celým dílem. 

Druhým hlavním zdrojem vztahujícím se k jeho životu je tzv. Dopis Ren Anovi.1  

 Při sepisování Knihy vrchních písařů se Sima Qian opíral především o starší historické 

texty, například Knihu písní Shi jing 詩經, Knihu dokumentů Shang shu 尚書 či Shu jing 書經, 

Intriky válčících států Zhanguo ce 戰國策 a především Letopisy Chunqiu 春秋 s komentářem 

Zuo Zhuan 左傳 (o tom viz. níže). Velkou pomocí při psaní práce mu bylo jeho povolání, 

jakožto vrchní písař měl přístup do císařské kartotéky a ke všem v ní uchovaným spisům 

(Loewe 1993: 406). Dle tradice si počínal velice svědomitě a kromě důsledného studia pramenů 

také často cestoval a osobně navštěvoval historicky významná místa, o kterých se zmiňuje 

(Nylan 1998 – 1999: 245). 

                                                           
1 Jedná se dopis, který napsal Sima Qian Ren Anovi, který se tou dobou nacházel ve vězení a čekal na 

vykonání svého rozsudku. Není známo, ve kterém roce byl dopis sepsán, jako nejpravděpodobnější se uvádí 

roky 99, 96, 93 nebo 91 př.n.l. (Lomová 2012: 39) 
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  Některé části Knihy vrchních písařů jsou prokazatelně mladšího data a byly do ní až 

dodatečně přidány. Tyto části ovšem popisují mladší události, které se odehrály během vlády 

dynastie Han, a tak nemají na 86. kapitolu oddílu Liezhuan, která je věnována příběhům o 

atentátnících, žádný vliv (Loewe 1993: 406). 

Celá Kniha vrchních písařů je tvořena 130 kapitolami rozdělenými do pěti částí (Loewe 

1993: 405). Těmito částmi jsou následující: 

 本纪 benji – dle Lomové překládáme jako Kořeny a počátky. Ve dvanácti kapitolách 

této části Sima Qian představuje dějiny Číny od mýtického zakladatele Žlutého císaře až do 

doby vlády dynastie Han podle jednotlivých dynastií a císařů.  

 表 biao - Tabulky, které tvoří desítku kapitol. Jedná se o zaznamenávající 

chronologické údaje o panování vladařů a údělných knížat, jakožto i o význačných skutcích 

velkých osobností čínského starověku. I do této části jsou zahrnuta období vlády mýtických 

vládců a dynastie Xia. Tato část se zřejmě do značné miry opírá o anály jednotlivých 

staročínských států, které se autorovi podařilo shromáždit.  

書 shu- Pojednání. Osm kapitol, pojednávajících o tématech „zásadních pro správné 

fungování společnosti a řádnou vládu“ (Lomová 2012: 65). Patří sem tedy pojednání o hudbě, 

kalendáři, obřadech, hospodářství a dalších. 

世家 shijia - Dědičné rody ve třiceti kapitolách. V tomto oddíle autor líčí dějiny od 

nejstarších dob až do jeho současnosti, podobně jako v oddíle Kořeny a počátky. Avšak 

zatímco v první části představoval dějiny Číny jako celku, v této části popisuje události, jež se 

staly v jednotlivých částech území (Lomová 2012: 65). 

 列傳 liezhuan - Příběhy. Poslední část Knihy vrchních písařů je také částí 

nejrozsáhlejší. Je tvořena sedmdesáti kapitolami, které jsou kvůli svému pojetí často 

označovány jako „biografie“. V případě oddílu Liezhuan je zřejmá inspirace Sima Qiana ve 

výše zmíněném díle Zuozhuan. Dalším možným zdrojem inspirace pro něj dle O. Lomové 

mohly být rituální texty, jež souvisely s honorifikací předků tak, jak je známe z dochovaných 

bronzových nádob a kamenných archeologických nálezů (Lomová 2012: 65). V této části se 

většina kapitol týká životopisů osobností od doby Shang až po Sima Qianovu součastnost. Na 

výběr a podání příběhů navíc mohl mít vliv autorův osud, o kterém se dozvídáme ze 

zmíněného Dopisu Ren Anovi (Lomová 2012: 66).  
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Nejvíce se v oddíle Liezhuan promítá Sima Qianova kastrace. Po zapletení se do 

případu okolo generála Li Linga byl Sima Qian uvězněn a následně vykastrován. Tento druh 

trestu znamenal Sima Qiana znamenal doživotní pohanu a vědomí toho, že nebyl schopen 

dosáhnout závazků vůči svým předkům. Způsob podání příběhů v Knize vrchních písařů 

může být určitým druhem vybídnutí dalším generacím, prostřednictvím kterého se Sima Qian 

pokusil smýt alespoň část svého provinění vůči předkům a rodu (Nylan 1998 – 1999: 245).  

Oddíl Liezhuan je pro potřeby této práce tím nejvýznamnějším, právě v něm totiž Sima 

Qian podává svědectví o několika případech politických vražd v čínském starověku. Důležitost 

atentátnických případů pro autora samotného dokládá skutečnost, že jim v oddíle Příběhů 

věnuje celou 86. kapitolu Atentátníci cike 刺客. Kapitola Atentátníci je jedním z příkladů tzv. 

„kolektivních biografií“, což je deset kapitol, vyčleňovaných některými badateli z oddílu 

Liezhuan. Jejich společným znakem je shromáždění příběhů postav z různých států i doby do 

jedné kapitoly, jelikož je spojování stejným „zaměstnáním“ (Lomová 2012: 471). 

   

  3.2 Zuozhuan 左傳 

   Zuozhuan je jedním ze tří komentářů2 k tzv. Letopisům 春秋, tedy jakýmsi análům státu 

Lu, které dle tradičního pojetí zkompiloval sám Konfucius. Letopisy zachycují období vlády 

dvanácti knížat ve státě Lu, kteří vládli v rozmezí let 722 – 481 př.n.l. Jako autor Zuozhuanu se 

obvykle uvádí Zuo Qiuming 左丘明, od něhož je také odvozen samotný název díla, které tedy 

můžeme překládat jako Zuoův komentář, avšak v české sinologické tradici se běžně používá 

čínský název Zuozhuan, kterého se bude držet i tato práce. Doba vzniku výsledné redakce 

Zuozhuanu je předmětem debat, nicméně podle některých čínských učenců, například jednoho 

z nejvýznamějších odborníků na tento text Yang Bojuna 杨伯峻 vznikl Zuoův komentář někdy 

před rokem 389 př.n.l. (Loewe 1993: 67). 

Navzdory faktu, že je Zuozhuan komentářem k Letopisům, nejedná se o pouhé vysvětlení 

problematických pasáží původního textu (Lomová 2012: 37), ale je v něm dbáno především na 

rozšiřování a prohlubování historických aspektů Letopisů. Také zachycuje delší časové rozpětí, 

a to mezi roky 722 – 464 př.n.l. (Loewe 1993: 67). Autoři umně využívají historických příběhů 

a krátkých anekdot, tedy takzvaných „starých příběhů“ gushi 故事, aby jimi ilustrovali principy 

                                                           
2 Dalšími dvěma komentáři jsou Gongyang Zhuan 公羊傳 a Guliang Zhuan 谷梁傳, dohromady se tyto tři 

označují jako Chunqiu san zhuan 春秋三傳, tedy jako Tři komentáře k Letopisům. 
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konfuciánského pohledu na svět. Tyto anekdoty zřejmě existovaly již dříve ve formě ústně 

tradovaných příběhů a systematicky doplňují výklad Letopisů (Lomová 2012: 36).   

Mezi typické rysy Zuozhuanu patří časté citování Knihy písní, neosobní přístup autora a 

jeho neochota k morálnímu hodnocení jednotlivých skutků. Toto hodnocení je většinou shrnuto 

na konci příběhu, kdy do vyprávění vstupuje postava neurčitého „vévody“ junzi 君子 nebo 

samotného Konfucia, které je zde označován svým jménem, tedy Zhong Ni (Lomová 2012: 36). 

Určité části Zuozhuanu budou zřejmě smyšlenými příběhy. Výplodem autorovy fantazie 

jsou určitě dynamické dialogy, na které je text také poměrně bohatý. 

Zuozhuan měl zásadní vliv na rozvoj čínského písemnictví a výstavby narativu. Snad 

poprvé v historii čínského písemnictví právě v Zuozhuanu používá autor vyprávění k vekreslení 

psychologických pochodů vystupujících postav. (Lomová 2012: 37). Z historického hlediska je 

jeho vliv také nezpochybnitelný, neboť právě jeho příběhy nám podávají velké množství 

informací o událostech a reáliích tehdejšího čínského světa.  

Jak bylo zmíněno výše, způsob výstavby Zuozhuanu ovlivnil i Sima Qiana při psaní Knihy 

vrchních písařů, který se o Zuo Qiumingovi dokonce zmiňuje jako o svém vzoru (Lomová 2012: 

38). 

 

 

4. Příběhy 
 

              Před podrobnějším rozborem příběhů jednotlivých atentátníků je nutno si ve 

stručnost shrnout údaje, které nám o nich poskytuje Sima Qian v 86.kapitole Knihy vrchních 

písařů.  Při psaní této práce se – mimo nahlédnutí do originálních pramenů – opíráme 

především o anglický překlad The Grand Scribe’s Records od Nienhausera a do češtiny O. 

Lomovou přeložený výběr ze Sima Qianova díla – Kniha vrchních písařů, který obsahuje 

celou kapitolu věnovanou atentátníkům.  

              Každý příběh lze rozdělit do několika částí, které ve většině případů odpovídají 

rozložení na úvod, přípravnou část atentátu, atentát samotný a důsledky, které tento atentát 

měl pro jednotlivé protagonisty či další politický vývoj, pokud lze takové v Sima Qianově 

vyprávění dohledat. Proto je nezbytné v krátkosti přiblížit nejdůležitější momenty té které 

pasáže, případně vyzdvihnout některé zajímavosti a následně provést jejich analýzu a 

zhodnocení.  
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4.1. Příběh první: Cao Mo  曹沫 

                Chronologicky prvním atentátníkem, jehož příběh je popsán Knize vrchních písařů, 

je Cao Mo. Cao Mo se poněkud vymyká z definice atentátníka, protože jeho cílem nebyla 

fyzická likvidace určité osoby, nýbrž nátlak na ni za účelem dosažení svých politických cílů. 

Někteří čínští autoři proto v souvislosti s Cao Moem využívají označení terorista 

kongbuzhuyizhe 恐怖主义者  (Li 2003: 3). Toto označení však v západních jazycích nabývá 

určitých negativních konotací, které lze na Cao Moa těžko vztáhnout. Z tohoto důvodu se 

v této práci nadále Cao Mo označuje za atentátníka, ačkoliv toto označení zcela nevystihuje 

podstatu jeho činu.         

Podle Knihy vrchních písařů Cao Mo pocházel ze státu Lu a žil v době vlády vévody 

Zhuanga z Lu, který vládl v letech 693-662 př. n. l. (Lomová 2012: 455). Jeho jméno se v 

textech vyskytuje v různých verzích, z nichž jedna je Cao Gui 曹刿. V této podobě se 

objevuje také v Zuozhuanu (Li 2004: 3). Dle Sima Qiana byl Cao Mo vyhlášeným silákem 

známým pro svou odvahu. Díky těmto vlastnostem se mu nakonec podařilo vstoupit do služeb 

vévody Zhuanga z Lu a stát se velitelem v jeho armádě.  

 V první části příběhu se dozvídáme základní informace o Cao Moovi a jeho kariéře ve 

službách luského vévody Zhuanga; konkrétně jsou zmíněny tři porážky, které luská armáda 

pod jeho velením utržila v bojích se státem Qi. I přes tyto vojenské neúspěchy byl Cao Mo 

ponechán ve velitelské funkci a mohl se tedy zúčastnit schůze panovníků obou států konané 

za účelem uzavření mírových smluv. Hlavním tématem jednání bylo území Suiyi 遂邑, které 

měl stát Lu postoupit výměnou za uzavření míru.  

 Prostřední část Sima Qianova vyprávění je pro účely této práce nejdůležitější, protože se 

věnuje přímo Cao Moově atentátnické akci a jejímu živému popisu. V okamžiku, kdy oba 

vévodové složili rituální přísahu, přistoupil Cao Mo k qiskému vévodovi Huanovi a začal jej 

ohrožovat dýkou. Vévoda Huan z Qi neměl jinou možnost, než souhlasit s jeho podmínkami a 

slíbit navrácení území Suiyi státu Lu. Poté se Cao Mo vrátil na své místo a nedal na sobě znát 

žádné pohnutí.  

Za povšimnutí na celém této části stojí, že nikdo z přítomných vazalů vévody Huana z Qi 

nezasáhl a nepokusil se vévodu nijak bránit. To lze přisoudit všeobecnému údivu, neboť 

takovýto čin, vykonaný v okamžiku uzavírání rituálních smluv byl bezprecedentním. Dalším 

důležitým tématem této části je chladnokrevnost, se kterou Cao Mo jednal a jeho vyrovnanost 

a o které se zmiňuje ve své práci Li Ling (Li 2004: 3). I v této vypjaté chvíli se dokázal chovat 

dle všech předepsaných pravidel a i přes svůj čin jednal s vévodou Huanem z Qi s respektem 

a veškerou úctou hodnou jeho postavení.   

 Poslední část příběhu se již nevěnuje přímo Cao Moovi, ale pouze důsledkům jeho 

atentátu. Vévoda Huan z Qi nehodlal splnit svůj slib, který Cao Moovi pod nátlakem dal, ale 

jeho hlavní rádce Guan Zhong mu oponoval s tím, že nedodržení úmluvy by vedlo ke státě 

přízně u všech ostatních lenních knížat. Vévoda Huan mu nakonec dal za pravdu a navrátil 

státu Lu všechna území, která na něm vydobyla ve třech bitvách. Cao Mo tak odčinil svá 

pochybení, kterých se dopustil jako velitel a svým skutkem naplno dosáhl všech svých cílů. 

Navíc si dokázal po celou dobu udržet vysoký morální statut, nezpronevěřil se žádné ze svých 

zásad a prokázal svou odvahu, loajalitu a chladnokrevnost.  
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4.2. Příběh druhý: Zhuan Zhu 專諸  

  Druhý příběh popsaný v Knize vrchních písařů se věnuje Zhuan Zhuovi, atentátníkovi 

proslulému svým činem v jižním státě Wu 吴. Atentát samotný byl vyústěním poněkud 

komplikované politické situace, jež ve státě Wu nastala v 6. stol. př.n.l. Pro pochopení pozadí 

atentátu je tedy nutno si v krátkosti přiblížit celkovou situaci.  

V době, ve které se odehrává Zhuan Zhuho příběh, tedy v roce 514 př. n. l., panoval ve státu 

Wu  král Liao 僚. Zajímavá a pro nás také směrodatná byla historie jeho nástupu na trůn. 

Dřívějším králem ve Wu byl Zhufan 諸樊 , jež měl tři mladší bratry, kteří se jmenovali Yuji 

余祭 , Yimei 夷眛  a Jizi Zha 季子札. Zhufan si byl vědom toho, že Jizi Zha by byl velice 

schopným panovníkem, proto neustanovil svým nástupcem svého syna, prince Guanga 光, ale 

zařídil, aby se vláda dědila mezi uvedenými bratry. Po jeho smrti tak na trůn nastoupil 

nejstarší bratr Yuji a po něm Yimei. Avšak po Yimeiově smrti Jizi Zha odmítl převzít vládu a 

uprchl od dvora. Na trůn byl tedy místo něho dosazen výše zmíněný král Liao, syn krále 

Yimeie. Dle Sima Qianova barvitého vyprávění si v tu chvíli princ Guang pomyslel: „Pokud 

platilo pravidlo posloupnosti v linii bratří, měl se stát králem Jizi Zha. Avšak když nyní 

následnictví přechází z otce na syna, je řada na mně“ (Lomová 2012: 456). Následně se začal 

obklopovat skupinou lidí, kteří by mu mohli pomoci získat vládu pro sebe.  

Jedním z těchto schopných mužů byl právě Zhuan Zhu, který do princových služeb vstoupil 

na doporučení Wu Zixuho 伍子胥 a okamžitě získal vysoké postavení v jeho družině.  Osoba 

Wu Zixuho prostupuje celou první částí příběhu a ačkoliv se atentátu přímo neúčastnil, tak na 

něm měl své osobní zájmy; otec a starší bratr Wu Zixuho byli předtím zabiti ve státě Chu a on 

se ve snaze o odplatu pokoušel přesvědčit krále Liaoa z Wu o výhodách vojenského tažení 

proti Chu. Král Liao však prohlédl jeho osobní pohnutky a odmítl uvrhnout stát Wu do bojů 

se jeho západním sousedem. Když se posléze Wu Zixu doslechl o ambicích prince Guanga, 

rozhodl se do jeho služeb doporučit Zhuan Zhua, jehož schopnosti již dříve rozpoznal. Tím 

Wu Zixuho úloha v příběhu končí, avšak pro jeho další vývoj měly tyto skutky dalekosáhlé 

důsledky.  

  Od doby, kdy Zhuan Zhu nastoupil do služby u prince Guanga, uběhlo devět let, než se 

naskytla vhodná příležitost k akci. Oba královi bratři byli na tažení proti státu Chu a nemohli 

se vrátit zpět do Wu, stejně tak Jizi Zha se tou dobou nacházel v zahraničí. Zhuan Zhu se dle 

promluvy, jež je mu vložena do úst v Knize vrchních písařů, domníval, že stát Wu byl v té 

době ohrožován zvenčí státem Chu a ani politická situace uvnitř státu nebyla ideální, neboť 

neměl „ministry pevných zásad“ (Lomová 2012: 456). Zhua Zhu byl přesvědčen, že právě 

tento okamžik, kdy se stát Wu nachází v této neblahé situaci, je ideální k čas k činu a 

odstranění krále Liaola.  

 Zhuan Zhuův příběh se ze všech příběhů obsažených v Knize vrchních písařů věnuje 

nejvíce politickému pozadí a a dalším okolnostem atentátu. Jediným dalším v tomto ohledu 

srovnatelným příběhem je ten o Jing Keovi, kterému je však celkově věnována zvláštní 

pozornost a je popisován do větších detailů ve všech ohledech.  To je důkazem velké politické 

důležitosti Zhuan Zhuových kroků a jejich dalších následků. Ostatně jako vzory odhodlání a 

rozhodnosti slouží postavy Zhuan Zhua a prince Guanga také ve strategickém díle O umění 

válečném Sunzi Bingfa 孙子兵法.  
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   Samotnému atentátu se věnuje až poslední část příběhu. Princ Guang pozval krále Liaoa 

na banket a připravil hostinu. Král Liao byl velice obezřetný a nechal rozestavět své vojáky 

podél celé cesty ze svého paláce až k princovu domu. Tím byla situace pro Zhuan Zhua 

značně ztížena, ale společně s princem vymysleli důmyslný plán. Princ Guang se uprostřed 

hostiny omluvil pro bolest v noze a odešel do sklepa, kde byl ukrytý Zhuan Zhu a další 

pobočníci. Zhuan Zhu ukryl dýku v těle ryby, kterou posléze sám šel servírovat královi. Když 

se dostatečně přiblížil, vytáhl dýku a krále bodl tak, že ten na místě skonal. V tom okamžiku 

královi muži zasáhli a zabili Zhuan Zhua. Princ Guang a jeho muži byli dobře připravení, 

využili momentu překvapení a dokázali královy muže porazit. Tak se princ Guang dostal na 

wuský trůn a dále vládl jako král Helü 阖闾. 

  Tuto událost popisuje také Zuozhuan v části věnované 27. roku vlády vévody Zhaoa. Zde  

není celá událost rozebrána do tolika detailů a popsána tak barvitě jako v případě Sima 

Qianova vyprávění, ale podstatné je, že v obou popisech nacházíme několik rozdílných bodů.  

Prvním rozdílem je pasáž o Zhuan Zhuově matce a synovi. Sima Qian se v Knize vrchních 

písařů zmiňuje pouze o synovi a to formou krátkého dovětku k celému příběhu. Tento 

dovětek popisuje, jak byl Zhuan Zhuův syn povýšen do nejvyššího ranku, jako odměnu za 

dobré služby svého otce. Dříve v textu se o něm nedozvídáme stejně tak jako o Zhuan Zhuově 

matce, která není zmíněna vůbec.  

Oproti tomu Zuozhuan připisuje vztahu mezi Zhuan Zhuem a uvedenými členy jeho rodiny 

důležitou roli. První zmínku o nich nalézáme v popisu údajného rozhovoru mezi Zhuan 

Zhuem a princem Guangem v okamžiku, kdy se Zhuan Zhu rozhodl se atentátu zhostit sám: 

 „Sheh-choo (Zhuan Zhu je v Zuozhuanu zaznamenán jako Sheh-choo) řekl: ‚Král může 

být zabit, ale má matka je stará a můj syn malý, co bych mohl učinit v této 

záležitosti?‘ Guang odpověděl: ‚Já [jim] budu tebou.‘“ (přeloženo podle Legge 1991: 722)  

Není zcela jasné, proč se Sima Qian rozhodl opomenout tuto část zaznamenou v  

Zuozhuanu, přestože z něj v jiných případech zřejmě čerpá a inspiruje se jím. Mohlo se jednat 

o vyškrtnutí pro příběh nerelevantní pasáže, či Sima Qianovu snahu zdůraznit jiné Zhuan 

Zhuovi kvality než synovskou oddanost a rodičovskou lásku. Kupříkladu Li Ling si této části 

všímá a domnívá se, že právě snaha zabezpečit svou starou matku a malého syna bylo hlavní 

Zhuan Zhuovou motivací (Li 2004: 4). V tom případě by byla skutečně poněkud odsunuta do 

pozadí Zhuan Zhuova oddanost a odhodlanost, tedy hlavní vlastnosti, které se na atentátnících 

snaží zdůraznit Sima Qian.  

  Druhým rozdílem mezi Knihou vrchních písařů a Zuozhuanem je popis samotného 

atentátu, který v podání obou pramenů probíhal trochu odlišně. Zuozhuan věnuje větší prostor 

popisu ochranných opatření, která král Liao využíval, které osvětlují, proč se musel Zhuan 

Zhu uchýlit ke svému plánu s dýkou ukrytou v těle ryby. Následně na konci celého příběhu 

chybí jakákoliv zmínka o tom, že by byl Zhuan Zhu královými muži zabit.  

  Opomenutí detailů ohledně ochranných opatření můžeme přisoudit Sima Qianově snaze o 

vyhnutí se zbytečně rozsáhlého popisu, který by narušoval rozložení narativu a tak škodil 

dynamice textu. Co se týče smrti samotného atentátníka, tak se nabízejí v zásadě dvě varianty. 

První z nich je, že se jednalo o všeobecně známou skutečnost, že Zhuan Zhu při svém atentátu 

sám zemřel a Zuozhuan jej vysloveně nezdůrazňuje. Další možností je, že Sima Qian záměrně 
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tuto informaci zdůrazňuje za účelem zvýraznění atentátníkových osobních kvalit, když byl 

odhodlaný položit svůj život za splnění úkolu pro svého pána.  

  Kromě výše zmíněných příkladů se vyprávění obou textů víceméně shoduje. Princ Guang 

nastoupil na trůn jako král Helü a Zhuan Zhuův syn dosáhl odměny za služby otce. Zhuan 

Zhu tak splnil svůj úkol a navzdory faktu, že zřejmě skutečně při atentátu zemřel, jej lze 

považovat za úspěšného atentátníka a především oddaného a odhodlaného vazala. Právě tyto 

dvě vlastnosti vystupují do popředí v Sima Qianově verzi vyprávění a dokazují tak jasný 

záměr autora o zdůraznění těchto kontur.  

 

 

4.3. Případ třetí Yu Rang 預讓 

  Příběh o Yu Rangovi je v pořadí třetím případem zpracovaným v Knize vrchních písařů. 

Yu Rang se v průběhu historie v Číně stal jakýmsi symbolem oddanosti a loajality ke svému 

pánovi (Li 2004: 4). Oproti předchozím dvěma příběhům působí ten Yu Rangův mnohem 

civilněji a více se zaměřuje na osobu atentátníka samotného.  

 V úvodní částí Sima Qian zmiňuje Yu Rangův původ ve státě Jin a následně jeho dvě 

neúspěšná působení ve družinách pánů z rodů Fana 范 a Zhonghanga 中行. Od obou těchto 

pánu Yu Rang dobrovolně odešel, neboť se domníval, že dostatečně nerozpoznali jeho 

potenciál a služba u nich mu nenabízí dostatečnou šíři uplatnění jeho schopností. To lze 

přisuzovat skutečnosti, že v období Letopisů, kdy se Yu Rangův příběh odehrává, ještě zcela 

nedochází k nárůstu množství schopných mužů bez pána, jako tomu bylo v době Válčících 

států a jak můžeme sledovat v příbězích pozdějších atentátníků. Naproti tomuto dobovému 

trendu si Yu Rang dovolil sám odejít od svých pánů a hledat uplatnění jinde. Pokud je Sima 

Qianovo vyprávění skutečně hodnověrným popisem Yu Rangova života, tak svědčí jednak o 

jeho vysokém sebevědomí a sebeuvědomění si sebe sama, ale zároveň také o jeho značných 

schopnostech, protože se mu skutečně pokaždé podařilo najít nového pána, který jej přijal do 

služby.  

Po neúspěšném působení ve službách rodu Fan a Zhonghang, kterému se ostatně Sima Qian 

nijak konkrétněji nevěnuje, se Yu Rang dostává do služeb hraběte Zhia 智伯. Hrabě Zhi se 

stal tím, kdo skutečně rozpoznal Yu Rangovy kvality, dokázal patřičně využít jeho schopností 

a jednal s ním s náležitou úctou. Právě toto zacházení vytvořilo u Yu Ranga velice silný vztah 

ke svému pánovi. Poté však hrabě Zhi napadl barona Xianga 襄 a ten se jej za pomoci Han a 

Wei rozhodl zničit. Když tak učinili, rozdělili si panství rodu Zhi na tři části a baron Xiang, 

aby vyjádřil svou nenávist vůči hraběti Zhiovi, si nechal z jeho lebky udělat pohár na pití.  

  Zde končí první, úvodní, část příběhu, které má za úkol nás seznámit s celkovou politickou 

situací a osvětlit pozadí vztahu mezi Yu Rangem a hrabětem Zhiem, který je, jak se ukazuje, 

pro celý případ směrodatný.  

 Následuje druhá část, která popisuje Yu Rangovo rozhodnutí pomstít smrt svého pána a 

také jeho první pokus o samotný atentát. Se svým plánem udeřit na barona Xianga 

v okamžiku, kdy se vydá na toaletu, ovšem neuspěl. V okamžiku, kdy baron vstoupil do 

místnosti, kde se ukrýval Yu Rang s připravenou dýkou, se u něj probudila jakási intuice a 
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nechal si muže, jež měl na starosti natírání záchodů předvést. Při tomto výslechu zjistil, že se 

jedná o Yu Ranga, který se chystal pomstít smrt svého pána. Ačkoliv se celý baronův 

doprovod chystal Yu Ranga na místě zahubit, on sám prokázal velkou dávku velkorysosti a 

s oceněním Yu Rangova smyslu pro správné jej omilostnil a nechal odejít.   

   I přes tento neúspěch se však Yu Rang rozhodl pokračovat ve svém úkolu a jal se 

připravovat nový plán na vraždu hraběte Xianga. Právě skutečnost, že se Yu Rang po 

počátečním neúspěchu nevzdal a rozhodl se dále pokračovat ve svém snažení, přestože 

pravděpodobnost úspěchu po prvním odhalení nadále klesla, přispěla k tomu, že se z Yu 

Ranga stal symbol odhodlanosti. Nyní se Yu Rang rozhodl zcela změnit svůj vzhled, aby 

nemohl být znovu rozpoznán. Za tímto účelem si potřel tělo šťávou lakového stromu a polkl 

louh, aby se mu po těle udělaly boláky a poškodily hlasivky. Takto k nepoznání změněný se 

pohyboval po tržišti, vydával se za žebráka a vyčkával na svou příležitost.  

   Ta příležitost se naskytla v okamžiku, kdy měl baron Xiang přejet přes most, pod kterým se 

Yu Rang ukrýval. Barona Xianga tentokrát zachránil kůň, který se před vstupem na most 

začal plašit. Napřed vyslaní muži samozřejmě odhalili ukrytého Yu Ranga a tentokrát jej již 

baron ušetřit nemohl. Ještě před svým skonem požádal Yu Rang barona Xianga o kus oděvu, 

aby na něm mohl vykonat alespoň rituální odplatu. Baron byl opět pohnut Yu Rangovou 

oddaností,  vyhověl mu a sledoval, jak atentátník třikrát probodl nabídnutý oděv a nakonec 

sám nalehl na meč a tak se zabil.  

    Celou poslední částí prostupuje motiv nebývalé oddanosti Yu Ranga ke svému pánovi a 

také jeho snaha dosáhnout morálních ideálů. To je patrné především v přímých promluvách 

jednotlivých protagonistů a v jejich rozhovorech. Kromě Yu Ranga však smysl pro správné 

jednání projevil také baron Xiang, když nejdříve ušetřil Yu Rangův život a nakonec mu ještě 

dovolil vykonat rituální pomstu na kusu jeho oděvu.  

  Nejvíce obdivu si Yu Rang vysloužil svým přístupem. Raději zvolil obtížnější cestu za 

splněním svého úkolu, než aby se zpronevěřil svým ideálům. To je patrné na konci druhé 

části, kdy je tázán, proč se raději nedal do služeb barona Xianga, aby se tak dostal do jeho 

blízkosti. Yu Rang však takové jednání rozhodně odmítl s tím, že tím by se stal de facto 

zrádcem.  Dalším okamžikem, který bývá často zpracovávaný je jeho drastická proměna 

vlastního vzhledu. Yu Rang sám sebe znetvořil značně nepříjemným způsobem, což svědčí o 

velmi vysokém stupni odhodlanosti. V souvislosti s jeho věhlasem Sima Qian na konci 

vyprávění dodává, že „Když se toho dne o jeho smrti dověděli čestní bojovníci ve státě Zhao, 

všichni zaplakali.“ (Lomová 2012: 458). 

     Yu Rangův případ je prvním případem s apolitickým kontextem, kdy primárním účelem 

atentátu je pomsta a nikoliv dosažení polických cílů. Sima Qian v jeho popisu klade největší 

důraz na Yu Rangovy morální kvality a zvýrazňuje je především mnohými dialogy a 

promluvami jednotlivých osob, které se případu větší či menší měrou účastní. Nejvýrazněji 

tato autorova snaha vychází najevo na začátku třetí části, kdy Yu Rang, již se změněným 

vzhledem, potká svého starého známého a promlouvá s ním. Tento dialog není pro další vývoj 

příběhu nijak důležitý a jeho vložení do příběhu i postava „přítele“ působí poněkud uměle. 

Jednou ze Sima Qianových vypravěčských vlastností je jeho schopnost správně rozlišit mezi 

důležitým a méně závažným a také velice dynamický styl psaní, který omezuje k příběhu 

nerelevantní údaje na minimum. Takováto nově vložená postava a dialog, který s příběhem 

přímo nesouvisí, jsou tak jasnými ukazateli směru, kterým se snaží autor čtenáře navést. 
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V tomto případě se jedná o ocenění Yu Rangova smyslu pro správné, jeho odhodlanosti a 

loajality.  

 

4.4. Případ čtvrtý: Nie Zheng 聂政 

  Příběh o Nie Zhengovi je značně rozsáhlejší než předchozí tři případy a také v jeho vnitřní 

struktuře můžeme nalézt jisté odlišnosti. Při dělení příběhu na tematické části zjistíme, že 

první, úvodní část je v poměru ke zbytku příběhu a v porovnání s případy dalších atentátníků 

o mnoho kratší. Naopak zde nabývá jak na důležitosti tak rozsahu část poslední, věnující se 

vyústění celého atentátu a především jeho následkům.  

  Úvodní část nám v krátkosti představuje dvě hlavní postavy příběhu, tedy Nie Zhenga a 

Yan Zhongzia 嚴仲子. Nie Zheng pocházel ze státu Wei, ale byl nucen se přesunout do státu 

Qi, neboť zabil nějakého člověka a obával se možné msty ze strany jeho pozůstalých. V této 

části se také poprvé setkáváme s Nie Zhengovou matkou a sestrou, jménem Rong, které 

nadále budou hrát v příběhu velkou roli. Ve státě Qi se tedy i s oběma ženami ukryl mezi 

psími řezníky a na živobytí si vydělával jako jeden z nich.  Yan Zhongzi byl vazalem knížete 

Aie z Han 哀, avšak pro své spory s kancléřem Han Xialeiem 韩侠累 byl nucen ze země 

uprchnout, protože mu hrozil trest smrti. Po svém odchodu ze státu Han cestoval a hledal 

schopného muže, který by mu mohl pomoci s odplatou.  

  Na úvodní části je zajímavá především spojitost mezi osudy Nie Zhenga a Yan Zhongzia. 

Oba se obávali o svůj život a museli opustit svou rodnou zemi. Zároveň se však ze Sima 

Qianova popisu nedozvídáme více detailů o člověku, kterého Nie Zheng usmrtil, ani o povaze 

sporu mezi Yan Zhongziem a Han Xialeiem.  

  Druhá část příběhu pojednává o Yan Zhongziově snaze získat Nie Zhenga do svých 

služeb. Za tím účelem přichází do jeho domu a seznamuje ho se svými úmysly. Nie Zheng 

nicméně tuto nabídku odmítá s odkazem na svou starou matku, o kterou se musí starat. Yan 

Zhongzi za ním takto dorazil ještě několikrát, avšak pokaždé byl odmítnut a to včetně 

posledního pokusu, kdy Nie Zhengovi nabídl finanční dar, který mohl výrazně ulehčit život 

jak jemu samotnému, tak především jeho staré matce. Nie Zheng tuto nabídku ocenil a Yan 

Zhongzia si bezesporu velice vážil, ale i tak byl nucen odmítnout. Poté již Yan Zhongzi svou 

snahu vzdal a Nie Zhenga více nenavštívil.  

  V této části je důležitý motiv pána, který rozpoznal kvality schopného muže a snaží se jej 

získat do svých služeb. Yan Zhongzi vynaložil značné úsilí na to, aby Nie Zhenga získal pro 

svůj úkol, to se mu však nepodařilo. Nie Zheng si však velice váží Yan Zhongziovy důvěry a 

nabídky. Pro vyjádření pohnutek a motivací jednotlivých protagonistů Sima Qian opět 

využívá hojných dialogů, na kterých je celá tato část vystavěna. Prostřednictvím těchto 

promluv máme také příležitost vysledovat, že jak Yan Zhongzi tak Nie Zheng jsou mužové 

pevných morálních zásad a oba jednají dle toho, co je správné. Právě tyto schopnosti Sima 

Qian na hrdinech svých příběhů nejvíce oceňoval a snad proto je této části věnován značný 

prostor.  

  Další část příběhu je z hlediska vývoje zlomová, neboť po smrti své matky se Nie Zheng 

rozhodl vyhledat Yan Zhongzia a nabídnout mu své služby oplátkou za důvěru, kterou k němu 

tento choval. Yan Zhongzi tím byl samozřejmě potěšen, vyložil Nie Zhengovi svůj plán a 
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nabídl mu vozy a družinu. Nie Zheng však veškerou pomoc odmítl s tím, že cíle se nejlépe 

dosáhne, vyrazí-li zcela sám.  

  Popisu samotného provedení atentátu nevěnuje Sima Qian příliš prostoru. Když Nie Zheng 

dorazil do státu Han, vyhledal příslušný úřad a šel přímo za Han Xialeijem, aby jej proklál 

mečem. Poté pozabíjel ještě mnoho dalších mužů a nakonec si stáhl kůži z obličeje a spáchal 

sebevraždu. Toto je velice důležitý okamžik pro další vývoj případu. Nie Zheng se záměrně 

znetvořil proto, aby nemohla být rozpoznána jeho identita a tím uchránil svou sestru od 

případné pomsty.  

   O osudech Nie Zhengovy sestry pojednává poslední část příběhu, který jinak se 

samotným případem přímo nesouvisí. Han Xialei byl na místě mrtev a Nie Zheng nejen, že 

splnil svůj úkol, ale také dokázal najít způsob, jakým ochránit zbytek své rodiny. Avšak když 

se Rong dozvěděla o Han Xialeiově smrti a osudech jeho vraha, okamžitě ji napadlo, že by se 

mohlo jednat o jejího bratra. Vyrazila tedy na tržiště v hlavním městě Han a skutečně 

rozpoznala Nie Zhengovo zmrzačené tělo. Nerozpakovala se před okolními lidmi přiznat, že 

je atentátníkovou sestrou a ještě veřejně vychválila jeho kvality, načež se rozeštkala a zemřela 

hlubokým žalem.  

  Hlavním účelem této části příběhu je opět zdůraznit a ocenit Nie Zhengovy morální 

kvality. Autor využívá osoby Nie Zhengovy sestry Rong, aby jejími ústy zopakoval všechny 

Nie Zhengovy zásluhy a odhodlání. To dává Sima Qianovi příležitost ohodnotit něčí skutky a 

charakterové vlastnosti, aniž se by se k událostem v příběhu sám osobně vyjádřil. Tak také 

vzbuzuje ve čtenáři jisté sympatie s ústředními postavami a nenásilnou formou přesouvá 

pozornost směrem k tématům, která se snaží propagovat.  

  Vedle odhodlání a loajality je nejdůležitějším motivem objevujícím se v příběhu o Nie 

Zhengovi synovská oddanost. Nie Zheng dle tehdejších morálních měřítek jednal naprosto 

správně, když se rozhodl postarat se nejdříve o svou starou matku a až po její smrti a 

předepsaném období smutku vyhledal Yan Zhongza, který rozpoznal jeho kvality a náležitým 

způsobem je ocenil.  

  Za povšimnutí stojí v příběhu několikrát opakované téma pomsty. Nejdříve se Nie Zheng 

musel odstěhovat ze svého rodného města ze strachu z krevní msty. Stejně tak Yan Zhongzi 

se obával Han Xialeiovy msty a odešel ze státu Han. Následně vyhledal schopného muže, Nie 

Zhenga, aby mu pomohl vykonat na Han Xialeiovi pomstu. A nakonec se Nie Zheng zohavil, 

aby ochránil od případné msty svou sestru Rong. Krevní msta je v čínském starověku velice 

závažným tématem, které se objevuje i v dalších případech o atentátnících (viz. kapitola 

Vraždy jako akt pomsty), především tedy v Yu Rangově případu. Ovšem forma, okolnosti a 

vyznění pomsty je v obou případech zcela odlišné. Dalo by se říci, že Sima Qian využil Yu 

Rangova případu k vyzdvihnutí rituálního smyslu msty a její oprávněnosti, je-li provedena 

správně, zatímco Nie Zhengův případ popisuje nebezpečí, jež tkví v začarovaném kruhu msty, 

která nakonec může dostihnout každého. V tu chvíli rozlišit, do jaké míry je krevní msta ještě 

oprávněná a vykonána dle smyslu pro správné, je velice složité. Nie Zhengova sestra Rong de 

facto sama sebe zachránila od krevní msty tím, že sama zemřela žalem. Ačkoliv není téma 

pomsty v Nie Zhengově případě stěžejním motivem, tak v něm silně rezonuje a autor nám 

prostřednictvím jeho dokládá důležitost msty ve starověké čínské společnosti.  
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4.5. Případ pátý Jing Ke 荆軻     

     Poslední příběh obsažený v 86. kapitole v Knize vrchních písařů popisuje hned dva případy 

pokusu o atentát. Oba případy spojuje jeden společný cíl, tedy zabít krále Zhenga z Qin, 

pozdějšího prvního čínského císaře. Vedle stejného ústředního motivu se oba příběhy 

vyznačují především svou značnou odlišností od svých předchůdců, která do určité miry 

reflektuje proměny čínské společnosti i politického vývoje období Válčících států. Gao 

Jianliův případ je připojen za samotný hlavní příběh, popisující skutky Jing Kea. Ačkoliv se 

mu tak nedostává takového prostoru a není rozebrán do takové hloubky, nelze opomenout 

skutečnost, že se jedná o samostatný případ, který kromě shodného cíle nemá s Jing Keovým 

atentátem mnoho společného. Z těchto důvodů rozebereme oba případy odděleně, i když 

nepoměr v rozsahu informací, které nám Sima Qian k oběma případům podává, se musí nutně 

promítnout i na hloubce analýzy, kterou můžeme vykonat.  

   Příběh o Jing Keovi je ze všech příběhů o atentátnicích ten nejrozsáhlejší a zároveň 

nepropracovanější; přesto na něj lze aplikovat stejné rozdělení jako v případě předchozích 

případů. První část příběhu nás seznamuje se samotným hlavním aktérem, který pocházel ze 

státu Wei a zmiňuje několik historek z jeho života, které zřejmě slouží k tomu, aby si čtenář 

vytvořil představu o Jing Keově osobnosti. Ve dvou prvních historkách, kdy se v prvním učil 

umění meče a ve druhém hrál šachy, prokazuje svou rozhodnost a schopnost stát si za svým. 

V obou historkách se nepohodne se svým protějškem a než má celý rozpor příležitost 

vyeskalovat, tak se mlčky odchází, aniž by se ohlédl.  

   Nakonec se Jing Ke usadil v hlavním městě státu Yan, kde často dlel v doprovodu psího 

řezníka a právě Gao Jianliho, proslaveného svým uměním hry na citeru. Ačkoliv Jing Ke 

trávil čas s lidmi nevalné pověsti, Sima Qian se zmiňuje také o jeho zálibě v četbě a 

rozmluvách s moudrými muži.  

  Druhá polovina úvodní části je věnována představení yanského korunního prince Dana 丹.  

Především osvětluje původ osobní nevraživosti mezi princem Danem a Ying Zhengem, která 

je pro další vývoj příběhu do velké míry směrodatná. Následuje také část popisující politickou 

situaci poslední fáze období Válčících států, kdy stát Qin postupně zabíral území okolních 

sousedů a jasně směřoval své úsilí za sjednocením všech států Centrální planiny.  

Po představení hlavních protagonistů a zasazení příběhu do kontextu doby dochází 

k přesunu od vyprávění z globálního pohledu k zaměření se na jednotlivé protagonisty, 

v první řadě na prince Dana, jeho obavy o osud státu Yan a také jeho první pokusy odvrátit 

katastrofu. Za tím účelem vyhledal princ Dan nejdříve svého mentora Ju Wua 鞠武, který 

celou záležitost důkladně promyslel a vypracoval vlastní plán na záchranu státu, který však 

princ Dan označil za příliš zdlouhavý a nepřijal ho. Ju Wu nakonec zmiňuje Tian Guanga 天

光 jakožto velice schopného a moudrého muže, který by mohl princovi poskytnout vhodné 

rady.  

  Tato část příběhu nám představuje několik důležitých postav, které v něm nadále figurují, 

a také odhaluje jistou část osobnosti prince Dana. Obzvláště uvážíme-li pozdější prodlevy, 

které způsobila Jing Keova neochota vyrazit okamžitě za splněním svého úkolu, se nám 

nabízí otázka, do jaké míry byl Ju Wuův plán zamítnut skutečně z časových důvodů. Bohužel 

na tuto otázku nemůžeme jednoznačně odpovědět, aniž bychom se dostali do oblastí čistých 

spekulací.  
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  Vedle výše zmíněných postav hraje v této a následující části příběhu velkou roli postava 

qinského generála Fan Wuqiho 樊於期, který se nepohodl králem Zhengem z Qin a musel 

uprchnout do zahraničí, aby si zachránil život. Útočiště nakonec nalezl právě u prince Dana 

ve státě Yan. Ju Wu pobyt generála Fana ve státě Yan neschvaloval, neboť jej považoval za 

příliš nebezpečný. Stát Qin disponoval čím dál větší silou a pro stát Yan nebylo strategicky 

výhodné na svém území ukrývat generála odsouzeného k trestu smrti. Teoreticky se dá ovšem 

předpokládat, že vedle morálních důvodů byl princ Dan motivován také osobními 

pohnutkami, které jej vedly k přijetí generála Fana v Yan. Jak bylo zmíněno v první části 

příběhu, princ Dan choval zášť vůči Ying Zhengovi za příkoří, jež se na něm dopustil během 

princova pobytu ve státě Qin, kam byl vyslán jako rukojmí zajišťující mír. Princ Dan se tak 

mohl snažit uškodit qinskému králi a tímto způsobem mu dát najevo svou existenci a moc ve 

státě Yan, který se nehodlal podřídit qinským požadavkům. Je také možné, že princ Dan 

choval v mysl plán na násilné odstranění qinského krále již od samého počátku, jen nevěděl, 

komu takový úkol svěřit a jak dosáhnout svého cíle. To by do velké míry vysvětlovalo 

princovu neochotu více se zabývat Ju Wuovým „nenásilným řešením“, které zahrnovalo 

odeslání generála Fana na sever k Xiong nuům a uzavření spojenectví se státy vzniklými 

rozdělením státu Jin.  

Princ Dan si tedy nechal představit Tian Guanga, ten mu ovšem nebyl schopen poskytnout 

touženou pomoc ani rady s odůvodněním, že je pro takto závažné záležitosti státu příliš starý 

a nemá dostatek sil. Stejně jako Ju Wu v předchozí části, i Tian Guang nakonec doporučil 

princovi jiného schopného muže, který by dle jeho mínění mohl být užitečný, tedy konkrétně 

svého přítele Jing Kea. Tian Guang sám vyrazil za Jing Keem, aby zprostředkoval setkání 

mezi ním a princem Danem. Na závěr jejich rozpravy Tian Guang připomíná, že se jedná o 

záležitost, která může rozhodnout o osudu státu a nesmí být vyzrazena, načež si sám prořízl 

hrdlo.  

Mohli bychom hypoteticky uvažovat, že Tian Guang svou sebevraždou sledoval dva hlavní 

záměry. První z nich bylo skutečně ujištění se, a především ujištění prince Dana, že celá 

záležitost nemůže být vyzrazena a tak prokázat svou loajalitu a odhodlání. Druhým záměrem 

bylo tímto emotivní způsobem přesvědčit Jing Kea o závažnosti celé situace a povzbudit jej, 

aby skutečně prince Dana vyhledal a nabídl mu svou pomoc. Ačkoliv je Tian Guang pouze 

vedlejší postavou příběhu, tak i na jeho příkladu Sima Qian dokazuje sílu odhodlání 

ušlechtilého muže.  

   Po Tian Guangově smrti konečně dochází k setkání mezi princem Danem a Jing Keem. 

Princ Dan se k Jing Keovi choval jako k nejvýznačnějšímu hostu, pobil před ním čelem o zem 

a neodhodlal se v jeho přítomnosti usednout na rohož. To jsou znaky jednak skutečné 

váženosti, kterou princ vůči Jing Keovi choval, a jednak princovy zoufalé snahy najít 

schopného muže, který by byl ochoten mu pomoci v záležitosti odstranění qinského krále. 

Vyjádření uctivého postoje pána a jeho vážnost vůči schopnostem vazala je běžným klišé 

objevujícím se i v ostatních příbězích o atentátnících. V příběhu o Jing Keovi však do velké 

míry předurčuje budoucí povahu vztahu mezi oběma muži, který nelze označit za typický 

vztah pána a vazala tak, jak jej známe z předchozích příběhů.  

      I přes počáteční zdráhání Jing Ke nakonec souhlasil a přislíbil princi Danovi, že se této 

záležitosti ujme. Princ Dan jej za tento příslib odměnil vysokým rankem, ubytoval jej 

v královských komnatách a nechal jej zahrnout luxusem. V této části se také poprvé přímo 
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zmiňuje plán atentátu na qinského krále. Jako vzor měl posloužit jiný úspěšný atentátník, Cao 

Mo, který si vynutil své politické požadavky, aniž by byl nucen vévodu Huana z Qi skutečně 

zabít. Kdyby se tento plán nezdařil, tak byl atentátník ovšem připraven krále Zhenga z Qin 

zavraždit.  

                V této části příběhu se začínají objevovat první rozporuplné zmínky o Jing Keově 

osobnosti. I přes velkorysé zacházení a úctu, kterou princ Dan Jing Keovi prokazoval, se 

tento neměl k žádnému činu a nevykázal žádný pokrok ve svém snažení. Princ Dan tak byl 

nucen jej upozornit na postupující qinská vojska a skutečnost, že s provedením plánu nelze 

otálet. Na to Jing Ke opáčil, že se již sám chystal vyrazit. Zároveň předložil svůj plán, jak 

celý atentát provést. Aby měl možnost dostat se do královi blízkosti, hodlal mu předložit 

jako dar mapu oblasti Dukang 督亢, která měla velkou strategickou důležitost, a také hlavu 

generála Fana. Zde se znovu projevuje ona nejednoznačnost vztahu mezi nadřízeným a 

podřízeným mezi princem Danem a Jing Keem. Ačkoliv princ Dan nesouhlasil s plánem 

předložit qinskému králi hlavu generála Fana, kterému se osobně zavázal, že mu poskytne 

bezpečné útočiště, nakonec byl nucen s Jing Keem souhlasit a nezastavil jej.  

               Jing Ke tedy vyhledal generála Fana sám a vyložil mu svůj plán i veškeré okolnosti. 

Generál byl odhodlaný pomoci a spáchal sebevraždu, aby Jing Ke mohl vzít jeho hlavu a 

předložit ji jako dar qinskému králi. Generál Fan je další postavou v příběhu o Jing Keovi, 

která prokázala velice vysokou míru odhodlání a stavěla své ideály a morální cíle výše než 

vlastní život. S výše zmíněnýnm Tian Guangem jej navíc pojí stejný způsob sebevraždy, ke 

kterému se uchýlili, tedy proříznutí hrdla.  

              Získáním hlavy generála Fana byly dokončeny přípravy na atentát, avšak Jing Ke se stále 

neměl k odjezdu. Své otálení zdůvodňoval tím, že čeká na svého přítele, který měl dorazit 

z daleka a být mu doprovodem na jeho cestě do Qin. Další otálení již však bylo pro prince 

Dana nepřípustné a začal tedy na Jing Kea ohledně odjezdu naléhat, přičemž mu jako 

doprovod zajistil mladíka jménem Qin Wuyang 秦舞陽. Ačkoliv Jing Ke slovně vyjádřil 

svou nespokojenost s princovým rozhodnutím, respektoval jej a konečně vyrazil na cestu.  

            Na konec této části, věnované přípravám na atentát, nám Kniha vrchních písařů 

zprostředkovává živý výjev událostí u řeky Yi, kam byli Jing Ke a Qin Wuyang doprovozeni 

princem Danem i celou jeho družinou. Celá scéna má ze všech výjevů popisovaných 

v příbězích o atentátnících nejsilnější literární podtext a, ačkoliv není informačně nijak 

vypovídající a pro celkový vývoj příběhu důležitá, tak se stala nejcitovanější a nejznámější 

pasáží celého případu. Romanticky laděné popsání loučení mezi hlavními protagonisty, 

navíc doprovozené krátkou písní, kterou prý na místě složil sám Jing Ke, mělo zřejmě za 

úkol vzbudit ve čtenářích sympatie s atentátníkem a jeho pobočníkem.  

                 Ve chvíli, kdy oba atentátníci skutečně vyrazili za splněním svého úkolu, jakoby se 

Jing Keova osobnost proměnila. Teprve v této další části příběhu, která popisuje atentát 

samotný, se dostatečně projevují všechny jeho pozitivní vlastnosti, tedy odhodlanost, 

oddanost věci, rozhodnost a chladnokrevnost. Ty vlastnosti se projevují především 

v okamžiku, kdy již společně s Qin Wuyangem předstupuje před qinského krále a blíží se 

rozhodující okamžik. Mladý Qin Wuyang se pod tlakem okolností roztřásl a nebyl schopen 

pokračovat dále. Nicméně Jing Ke celou situaci zachránil, rychle Qin Wuyanga omluvil pro 

jeho nízký věk a s odhodláním pokračoval ve svém plánu sám.  
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                 Samotný průběh atentátu je popsán do nejmenších detailů a zaznamenává Jing Keovu 

neschopnost usmrtit krále poté, co se nezdařila jeho snaha o vymožení si záruk pouze 

pomocí nátlaku. Naproti tomu Ying Zheng se nemohl efektivně bránit, jelikož se mu 

nedařilo vytáhnout svůj meč z pochvy a okolostojící dvořané a strážci nesměli vstoupit 

nahoru na schodiště, kde pobýval král, bez jeho výslovného příkazu. Celou situaci nakonec 

vyřešil Xia Wuju 夏無且, králův osobní doktor, který zasáhl Jing Kea brašnou s léky. To 

poskytlo králi dost času k tasení meče na zádech a zasadit atentátníkovi osm sečných ran. 

Těžce raněný Jing Ke již věděl, že neuspěl, opřel se o sloup a následně byl zabit přivolanými 

strážci. O osudech Qin Wuyanga nám není více známo, ale dá se předpokládat, že jej čekal 

stejný konec jako Jing Kea a byl na místě zabit.  

              V souvislosti s touto poslední částí se nabízí otázka, zda byl Jing Ke skutečně správnou 

osobou pro svěřený úkol. Přestože mu byl qinský král vydán na milost a jeho strážci nemohli 

zasáhnout, nedokázal dokončit svůj úkol. K této problematice se autor do určité míry obrací 

zmíněním Lu Goujianovy promluvy na úplném konci příběhu. Lu Goujian 魯句踐 je tím 

mužem, se kterým se Jing Ke nepohodl kvůli spornému tahu při hře v šachy v úvodní části 

příběhu.  Když se dozvěděl, za jakých okolností se Jing Keovi nepodařilo splnit svůj cíl, 

prohlásil: „Ach, jaká škoda, že se tehdy víc nevěnoval studiu umění meče…“ (Lomová 

2012: 469). Jing Ke bezesporu oplýval dostatečným odhodláním a morálními schopnostmi, 

aby zadaný úkol splnil, ale z praktického hlediska zřejmě nebyl dostatečně připraven. Tato 

skutečnost je zajímavá především z toho hlediska, že Jing Ke byl Tian Guangem považován 

za velice talentovaného muže, jehož schopnosti dostačují ke splnění tohoto úkolu, a ten jej 

doporučil princi Danovi, který jeho názor přijal za svůj a o Jing Keově kompetentnosti nijak 

nepochyboval. To nám podává důkaz jednak o síle takového doporučení, které nebývalo 

zpochybňováno, ale také o tom, že morální a duchovní vlastnosti byly v tomto případě 

ceněny výše než skutečné praktické dovednosti. Naproti tomu Qin Wuyang, jakožto Jing 

Keův pobočník, byl vybrán pro svou násilnickou minulost, jako vhodný kandidát. Zde 

můžeme spatřovat zajímavý rozdíl mezi vlastnostmi oběma mužů a rolí, jakou sehráli 

v příběhu. Jing Ke tak byl doporučen pro svou chytrost, odhodlanost a silné morální zásady a 

díky těmto vlastnostem se dostal až do těsné blízkosti qinského krále, ale jeho plán nakonec 

neuspěl z důvodu nedostatečných šermířských schopností. V případě Qin Wuyanga byla 

ceněna především ta skutečnost, že poprvé zabíjel již ve svých 13 letech a tak byl považován 

za vhodného pro účast na atentátu. Avšak i přes tyto své životní zkušenosti se Qin Wuyang 

v rozhodujícím okamžiku zastavil a nebyl schopen pokračovat. Na příkladu těchto dvou 

mužů a jejich osudů nám Sima Qian předkládá další důkaz o důležitosti lidského odhodlání a 

osobních morálních kvalit.  

             Po popsání samotného atentátu se Sima Qian věnuje rychlému výčtu následků, které tento 

čin způsobil. Král Zheng z Qin byl pochopitelně otřesen. Bohatě odměnil svého lékaře za 

pohotovou pomoc, jež mu poskytl a poté přesunul svou pozornost směrem ke zbývajícím 

státům, které ještě odolávaly útokům ze strany státu Qin. Yanský král Xi 喜 nechal na radu 

krále Jiaa z Dai 嘉代王 zabít korunního prince Dana a jeho hlavu předložit Qinům. Ani 

tento skutek však osud státu Yan nemohl odvrátit a o pět let později, v roce 222 př.n.l., byl 

zcela státem Qin zcela obsazen a král Xi zajat. 

                Ve výsledku by se dalo označit konání prince Dana a jeho družiny za neúspěšné, ba 

dokonce i kontraproduktivní. Kniha vrchních písařů popisuje zuřivost, s jakou se qinský král 
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vrhl na dobývání dalších území po atentátu. Na stát Yan bylo útočeno s ještě větší intenzitou. 

K postupnému dobytí státu Yan by zřejmě došlo i bez akcí prince Dana, neboť se jednalo o 

výsledek dlouhodobého historického vývoje, avšak je možné, že tato událost celý proces 

urychlila. Nicméně není na místě se domnívat, jak činí řada autorů pod vlivem Sima 

Qianovy poznámky, že by Jing Keův nezdařený atentát přímo způsobil zkázu státu Yan.  

              Výčtem důsledků atentátu v podstatě končí část věnována Jing Keovi a dále je o něm 

zmínka jen na úplném konci v souvislosti s výše rozebíraným výrokem Lu Goujiana. Do 

popředí vyprávění se nyní dostává Gao Jianli, kterého jsme výše několikrát zmínili v 

souvislosti s Jing Keem. Gao Jianli byl nejdříve Jing Keovým přítelem v době, kdy se tento 

ještě nacházel ve společnsoti psího řezníka a spolu často popíjeli a bavili se. Druhá zmínka o 

něm přichází v oné literární pasáži, věnované popisu loučení se u řeky Yi. Dle Knihy 

vrchních písařů zde byl Gao Jianli přítomen a taktéž hrál na svou loutnu. Právě hra na loutnu 

byla Gao Jianliovým uměním a díky ní si vysloužil respekt a uznání u mnohých osobností. 

Je otázka, do jaké míry se Gao Jianli s Jing Keem skutečně znali a do jaké míry se jedná 

pouze o autorovu snahu propojit oba případy a postavy atentátníků tak více přiblížit 

čtenářům.  

               Gao Jianliův příběh působí, jako by byl nahlížen z méně osobní perspektivy, než je tomu 

u Jing Kea. To je z části způsobeno menším rozsahem, který se jeho případu dostává, a také 

v porovnání s ostatními případy nižším počtem dialogů a přímých promluv. To může být do 

značné míry způsobeno menším množstvím anekdot, které o Gao Jianliovi v Sima Qianově 

době kolovaly. Po konečném sjednocení Číny a nastolení nové dynastie Qin v roce 221 

př.n.l., si Gao Jianli změnil jméno a vydával se za sluhu v domě jednoho velmože. Avšak 

jeho záliba v hudbě jej prozradila, když komentoval hru na citeru, jež zaslechl v pánově 

domě. Poté již nemohl déle skrývat svou identitu a začal opět hrát. Jeho věhlas se rychle šířil 

a tak se o něm dozvěděl i sám císař a pozval jej k sobě. Když Gao Jianli dorazil ke 

královskému dvoru, bývalý qinký král jej okamžitě rozpoznal, ale rozhodl se ušetřit jeho 

život a nechal jej hrát ve svém paláci. Aby se však ujistil, že mu ze strany Gao Jianliho 

nehrozí žádné nebezpečí, tak jej nechal oslepit.   

                  Vzhledem ke kratšímu rozsahu části věnované Gao Jianlimu a její značné informační 

hutnosti se v jeho případě těžko oddělují jednotlivé vrstvy příběhu. Pro potřeby této práce se 

jeví jako nejvhodnější propojit úvodní a přípravnou část do jednoho celku a zbytek věnovat 

pouze atentátu samotnému. Gao Jianliho tedy spojuje s některými dalšími atentátníky motiv 

změny identity. Ten je dále nejvýraznější v příbězích i Yu Ranga a Nie Zhenga.  

                 Zlomovým okamžikem v celém příběhu je chvíle, kdy se Gao Jianli rozhodne déle 

neskrývat v roli sluhy, ale odhalí svou identitu a opět začne hrát na citeru. Ušlechtilý muž 

takových schopností, jako Gao Jianli, nemohl déle snášet život prostého sluhy a raději sám 

sebe vystavil nebezpečí, nežli takto pokračovat. Tím prokázal velkou věrnost svým ideálům 

a zároveň vysokou míru osobní hrdosti. Jeho umění mu však nejen zachránilo život, ale 

navíc mu poskytlo příležitost k odplatě na qinském císaři. Bohužel, nedetailní způsob 

vyprávění nám nedovoluje odhalit Gao Jianliho motivace a všechny důvody, proč se 

k atentátu rozhodl. Dá se předpokládat, že se v jeho případě jedná o kombinaci obou druhů 

atentátu. Tedy za prvé politické vraždy, která měla za úkol odstranit Prvního císaře a 

popřípadě tak uškodit dynastii Qin či ji úplně zničit. A za druhé vraždy jako akt pomsty, kdy 

jeho snahou bezesporu byla snaha o dokonání díla jeho blízkých Jing Kea a prince Dana a 
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samozřejmě také odplata za osobní příkoří, kterých se vůči němu král Zheng z Qin dopustil. 

Není ani zřejmé, zda s tímto úmyslem již předstupoval před císaře těsně po svém odhalení, 

nebo zda se tento plán zrodil až během jeho pobytu v císařském paláci. 

              Samotná vražedná akce je v Gao Jianliově případě popsána velice jednoduše a krátce. 

Jelikož si císař oblíbil jeho hru na citeru, pouštěl jej čím dál tím blíže k sobě, aby si mohl 

hudbu lépe vychutnat. Gao Jianli tak vytrval až do doby, kdy usedal na dosah své oběti, 

naplnil svou citeru olovem, a když byl opět povolán, aby císaři zahrál, hudební nástroj po 

něm mrštil. Zřejmě kvůli svému oslepení však císaře vůbec netrefil a byl okamžitě popraven. 

Jako krátký závěr Sima Qian dodává, že byl po tomto incidentu natolik podezíravý, že již 

nikdy nikomu nedovolil, aby se k němu přiblížil.  

                Skrovnost celého popisu nám nedává mnoho prostoru pro rozbor, zarážející je však 

především způsob vraždy, pro který se Gao Jianli rozhodl. Hypoteticky se můžeme 

domýšlet, jak pro něj, jakožto oslepeného, muselo být obtížné pokusit si přesně mrštit 

předmětem tak, aby zasáhl a usmrtil svou oběť. Navíc tato metoda vyžadovala skutečně 

usmrcení císaře prvním hodem, jinak neměl atentátník příležitost svou záležitost dokonat. 

Gao Jianli pravděpodobně vycítil, že lepší příležitost se mu již nenaskytne a nemělo význam 

se svou záležitostí dále vyčkávat. Každopádně se tento pokus nezdařil a Gao Jianli byl 

popraven.  

                    Oba případy pokusu o atentát na qinského krále, potažmo prvního čínského císaře, se 

později staly zpracovávaným tématem v čínské literatuře i umění. Především Jing Keův 

příběh se stal velice populárním již v období dynastie Han. Atentátníkovo jméno se dostalo 

do mnoha místních názvů a na jeho památku byly vztyčeny stély. Později se Jing Ke stal 

téměř folklórním hrdinou, kterému byly věnovány básně, povídky i polemické eseje (Pines 

2008: 2). Za tímto rozšířením a zpopularizováním stojí především prostor, který se mu 

v Knize vrchních písařů dostává a také styl, jakým je psaný. V jeho případě se Sima Qian 

vzdaluje od běžného historického výčtu událostí a přichází se skutečným narativem, který 

zákonitě musel zaujmout široké spektrum čtenářů. 

             Dalším důvodem, proč se Jing Ke těšil takové oblibě, je také skutečnost, že oproti 

ostatním případům zmíněným v Knize vrchních písařů se dá snaha o zabití qinského krále 

považovat za záležitost většího rozsahu a významu. Kdyby Jing Ke skutečně uspěl a krále 

Zhenga z Qin odstranil, mohl do značné míry jedním atentátem pozměnit průběh poslední 

etapy období Válčících států a ovlivnit tak i sjednocovací proces Číny a následný nástup 

dynastie Qin. S tím se ohledně možných důsledků nemohou ostatní příběhy v žádném 

případě rovnat.  

                 Gao Jianliův případ je výjimečný především svou jedinečností. Ačkoliv se jednalo 

z větší části o politicky motivovanou vraždu, tak za ní stál sám, jako jedinec. Navíc se snažil 

odstranit svého de facto vládce, u kterého byl navíc přímo ve službě. Zde se nabízí srovnání 

s Yu Rangem, který takovýto postup zásadně odmítl s tím, že by poté vstoupil do služby 

jako zrádce. Nelze s určitosti tvrdit, co bylo důvodem tohoto posunu ve vnímání toho, co je 

správné a kde leží hranice morálky. Mohlo to být způsobeno ne tak vysokou úrovní 

morálního cítění u Gao Jianliho, nebo i celkovým vývojem morálního cítění, které určitě 

doprovázelo vývoj společnosti v průběhu období Válčících států.   
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5. Příběhy atentátníků v kontextu myšlení období Letopisů a 
období  Válčících států  

 

5.1. Naplnění ambicí zhi 志  

      Důležitým motivem, který se stále opakuje především v Sima Qianově podání příběhů o 

atentátnících, je naplnění osobních ambicí toho kterého jedince. V Knize vrchních písařů tak 

nalézáme jakési nevyslovené ohodnocení obsažené přímo v samotném příběhu, které nám 

nabízí, byť značně omezenou, odpověď na otázku, do jaké míry byl protagonista příběhu 

úspěšný. Další formou hodnocení je osobní zhodnocení autora ve formě komentáře na konci 

příběhu.   

    Téma ambicí zhi a jejich naplnění je v Sima Qianově díle prostupuje celou částí Liezhuan a 

je na něj kladen zvláštní důraz. To může být dáno samotnou povahou a osobními zkušenostmi 

Sima Qiana, který byl po generace považován na vzor odhodlání a svědomitosti na základě 

úsilí, jež vynaložil při psaní Knihy vrchních písařů. Dle dobových materiálů Sima Qian 

pečlivě studoval veškeré dostupné prameny, historiografická díla i jednotlivé historie, navíc 

věnoval mnoho času cestování po místech, o kterých ve své kronice pojednává a vše pečlivě 

zaznamenával (Nylan 1998 – 1999: 203).  

          Další velkou motivací pro hlubší pohled na ambice a jejich naplnění pro Sima Qiana 

byl jeho otec. Snaha naplnit otcův odkaz, dokončit jím rozepsané dílo a tím složit poctu svým 

předkům vyvíjely bezpochyby na Sima Qiana značný tlak a ten tak mohl podvědomě 

vyhledávat podobné prvky a osudy, jako byl jeho vlastní, i v příbězích, které popisoval.  

 Vedle snahy dokončit dílo svého otce, bylo Sima Qianovou vlastní ambicí stvořit dílo, které 

dojde uznání v dalších generacích a které bude morálně prospěšné. Toto snažení je naprosto 

logické, uvážíme-li, v jaké situaci se při psaní Knihy vrchních písařů nacházel. Jakožto kastrát 

ztratil svou schopnost zplodit a vychovat více potomků, čímž se dle tradičního čínského 

názoru zpronevěřil svým předkům a celému rodu. Je tedy pochopitelné, že se snažil stvořit 

takové dílo, díky kterému by jméno jeho rodu neupadlo v zapomnění a alespoň do určité míry 

by tak smyl hanbu, jež ho potkala (Nylan 1998 – 1999: 245). 

         K analýze jednotlivých příběhů z hlediska ambicí zhi 志 lze přistoupit vícero způsoby. 

Prvním z nich je obecné posouzení, zda dotyčný splnil úkol, jež si předsevzal, či nikoliv. 

Dalším přístupem je rozdělení příběhu do jednotlivých kroků a posouzení, do jaké míry se 

v průběhu času mění atentátníkovy cíle. V souvislosti s ambicemi zhi se v Knize vrchních 

písařů často setkáváme ještě s pojmem vynaloženého úsilí wu wu 務 (Nylan 1998 – 1999: 

243). 

 

        Jako kritéria pro posouzení jednotlivých ambicí atentátníků, jejich proměny a konečného 

zhodnocení nám mohou pomoci body, které na základě analýzy Sima Qianova díla 

zformulovala Michael Nylan ve svém článku Sima Qian: A True Historian? Ten zde rozděluje 

objevující se motivy do následujících 4 bodů, dle svého zaměření, které pro účely této práce 

konkrétněji zaměřím na kapitolu o atentátních a jejich protagonisty samotné:  

1) Jak byla vysoká úroveň odhodlání daného jedince? 

2) Byl objekt atentátníkova odhodlání hoden vynaložení daného úsilí?  

3) Musel atentátník pro splnění svého úkolu překonat množství překážek a osobních problémů, 

které snaha o dosažení cíle skýtala pro něho samotného?  
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4) Mohl atentátník pozměnit své ambice, když nabyl dojmu, že původního cíle nelze dosáhnout?  

 (Nylan 1998 – 1999: 244) 

 

Zároveň si k výše zmíněným čtyřem bodům můžeme dodat jeden obecně zastřešující, tedy 

odpovědět si na otázku, zda atentátník dosáhl svého vytyčeného cíle a pokud ne, tak z jak 

velké části se mu podařilo svého cíle dosáhnout. Tato otázka tvoří pomyslný bod 0) a jakožto 

nejvíce obecným se jím budeme zabývat jako prvním.  

 

5.1.1. Příběh první: Cao Mo  

1)      Do jaké míry dosáhl atentátník svého cíle?  Cao Moa lze bezpochyby považovat za příklad 

naprostého úspěchu. Jak bylo naznačeno v kapitole popisující jeho případ, samotného Cao 

Moa nelze tak úplně označit za skutečného atentátníka, nebo-li cike, v pravém slova smyslu, 

neboť jeho záměrem nebylo fyzické odstranění oběti, ale pouze její zastrašení a vyjednání 

určitých podmínek na principu únosu.  

     Cao Moovým cílem bylo navrácení území, které stát Lu ztratil ve prospěch státu státu Qi. 

Tohoto také nakonec dosáhl, avšak na tomto místě je třeba zdůraznit úlohu vévody Huana 

z Qi a Guan Zhonga. Právě Guan Zhong apeloval na nerozhodného vévodu Huana z Qi, aby 

skutečně splnil vše, co pod nátlakem Cao Moovi přislíbil. Nicméně konečné řešení územní 

otázky bylo na samotném vévodovi Huanovi z Qi, který se rozhodl s ohledem na udržení své 

morální integrity Cao Moovým požadavkům vyhovět.  

        Z obecného pohledu tak úspěch celé akce závisel do značné míry na schopnosti vévody 

Huana z Qi dostát svému slovu a Cao Mo nemohl jeho konečné rozhodnutí více ovlivnit. To 

ovšem nic nemění na výsledku a zároveň skutečnosti, že Cao Mo celou svou akci nejen přežil 

bez úhony, ale navíc prokázal své dobré způsoby, když „odhodil dýku,..., a hovořil uhlazeně a 

zdvořile jako předtím“ (Lomová 2012: 455).  

2)    Jak byla vysoká úroveň odhodlání daného atentátníka?  Cao Mo byl naprosto oddaný svému 

úkolu. Bohužel, z popisu, který nám podává Kniha vrchních písařů, se nedozvídáme, zda Cao 

Mo jednal pouze z vlastních pohnutek, nebo zda mu byl tento úkol zadán. Obecně se dá na 

základě znalostí jeho předchozí kariéry předvídat, že byl z velké části hnán kupředu vlastní 

motivací, tedy odčinit uzemní ztráty, které stát Lu zastihly po řadě vojenských porážek, na 

kterých Cao Mo jakožto velitel vojsk nesl přímou odpovědnost.  

    Cao Mo byl k akci nucen zřejmě vlastním vědomím zodpovědnosti, zároveň však také 

loajalitou vůči svému pánu, potažmo státu. Tato kombinace vnitřních i vnějších motivací byla 

bezesporu velice přesvědčivá a o vysokém stupni odhodlání u Cao Moa nelze pochybovat. 

Dalším důkazem tohoto tvrzení je samotné místo a čas, které si pro svou akci vybral. V okolí 

se v tu dobu nacházel bezpočet poddaných vévody Huana z Qi, kteří případně mohli Cao 

Moovi usilovat o život. Nakonec o jeho odhodlání hovoří také uhlazenost a chladnokrevnost, 

které celé jeho chování provázely. Pokud by nebyl Cao Mo plně odevzdaný svému úkolu, jen 

stěží by byl schopen jednak natolik suverénně.  

    Za tak vysokou úrovní odhodlání lze u Cao Moa nalézt řadu důvodů. Ty jsou jednak pro 

onu dobu obecně platné – jako loajalita vůči pánovi, naplnění vlastních ambicí a vysoká 

osobní hrdost. Dále je důležité vzít v potaz Cao Moovu bohatou vojenskou kariéru. U vojáků 

a dalších osob obecně spjatých s armádou lze očekávat vyšší míru poslušnosti, 

nepolemizování o rozkazech a v neposlední řadě také vědomí neustálého ohrožení svého 

života a všudypřítomné smrti. Všechny tyto faktory se mohly zásadně podílet na formování 

Cao Moovi osobnosti, tedy i jeho nezdolného odhodlání.  
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3)     Byl objekt atentátníkova odhodlání hoden vynaložení daného úsilí?  V Cao Moově případě 

bezpochyby ano. Stát Lu sám o sobě případný neúspěch nemohl více poznamenat, navíc se 

Cao Mo v celé akci angažoval sám, dá se tedy říci, že dal sám všanc svůj život ve prospěch 

celého státu. Navíc je třeba si uvědomit, že na rozdíl od některých pozdějších atentátníků, Cao 

Mo nemusel vynaložit tolik úsilí a času na přípravy, již jeho role vysoce postaveného velitele 

vojsk jej dostala do blízkosti své oběti. Posléze i samotný akt nebylo tak těžké vykonat. 

Většina vynaloženého úsilí ze strany Cao Moa je „psychologické“ podstaty, tedy připravení se 

na splnění daného úkolu a vědomí případného obětování se. Z pohledu historického a 

národního se byl tedy cíl, objekt rozhodně hoden vynaloženého úsilí, z pohledu subjektivního 

je na místě vyzdvihnout Cao Moovo odhodlání a morální připravenost.  

 

4)     Musel atentátník pro splnění svého úkolu překonat množství překážek a osobních 

problémů, které snaha o dosažení cíle skýtala pro něho samotného?  Co se týče tohoto bodu, 

tak se nám z pramenů nedostává dostatečného množství relevantních informací. Především 

Sima Qian se „přípravné fázi“ samotné akce nezmiňuje, tedy se na tomto místě musíme obejít 

pouze s tím, co víme o Cao Moovi z jeho předchozí vojenské kariéry.   

       Jak již bylo zmíněno v bodě 3), Cao Mo sám nemusel z přípravného hlediska vynaložit 

tak velké úsilí, jako pozdější atentátníci. Nicméně je potřeba opět vzít v potaz jeho vojenskou 

kariéru. Jakožto armádní velitel byl „třikrát poražen a nucen ustoupit“ (Lomová 2012: 455), 

tedy i přes předchozí vojenské úspěchy byla jeho snaha o odvrácení nebezpečí ze strany státu 

Qi zmařena. V tomto bodě si lze představit množství překážek, kterým musel neúspěšný 

generál čelit, především tedy ze strany vládnoucí elity či samotného panovníka. Bohužel o 

přesné povaze těchto překážek se lze pouze dohadovat.  

Dalším problémem, vyvstávajícím s nedostatkem informací v pramenech, je fakt, že není  

jisté, do jaké míry jednal Cao Mo z rozkazu svého pána a nakolik z vlastní iniciativy. 

V případě, že tato akce byla jeho vlastním plánem, tak zajisté musel překonat značné obtíže 

spojené s jeho prosazením u dvora. Celkově vzato tedy byly Cao Moovy obtíže nejspíše 

z velké části byrokratického rázu, avšak o jejich přesné povaze toho, bohužel, více nevíme.  

 

5)     Mohl atentátník pozměnit své ambice, když nabyl dojmu, že původního cíle nelze 

dosáhnout? Díky skutečnosti, že Cao Mo již na první pokus zcela dosáhl svých cílů, tak 

nemusel své ambice nijak měnit ani ustupovat ze svých cílů. Jedná se o prototyp úspěšného 

atentátníka, jehož efektivita je nezpochybnitelná. Zůstává nám tedy otázkou, jakým směrem 

by se ubírali jeho další kroky v případě, že by vévoda Huan z Qi nesouhlasil s jeho požadavky 

nebo by nebyl ochoten později dosáhnout svého slibu a navrátit státu Lu dobytá území. 

S ohledem na Cao Moovu úroveň odhodlání se zdá pravděpodobné, že by se mohl pokusit o 

radikálnější řešení a to vévodu Huana z Qi skutečně fyzicky odstranit, čímž by definitivně 

zapadl do kategorie „atentátníků“.  

 

 

5.1.2. Případ druhý: Zhuan Zhu 

1)    Do jaké míry se atentátníkovi podařilo dosáhnout svého cíle?  V případě Zhuan Zhua je 

zapotřebí rozdělit si konečné vyústění celého atentátu do dvou částí. První z nich je vražda 

krále Lianga, která proběhla úspěšně a umožnila tak princovi Guangovi usednout na trůn. 

Z tohoto úhlu pohledu Zhuan Zhu tedy naprosto uspěl, byl to on, kdo zasadil královi vražedný 

zásah dýkou ukrytou v rybě. Nicméně jak nám zprostředkovává popis událostí v Knize 
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vrchních písařů, byl Zhuan Zhu okamžitě po atentátů na krále Lianga zabit jeho pobočníky. Z 

globáního pohledu celé akce tedy Zhaun Zhu dosáhl svého cíle a byl i bezesporu vysoce 

efektivní, avšak při plnění svého úkolu zemřel, takže samotného jeho počínání a vyznění jeho 

postavy v kontextu celého příběhu nelze označit za zcela úspěšné.  

2)   Jak byla vysoká úroveň odhodlání daného jedince? Zhuan Zhu zcela spadá do kategorie 

mužů, „jejichž schopnosti byli rozpoznány“ některým z pánů a přijati tak do služby. Jak se 

dozvídáme v Knize vrchních písařů, byl nejdříve Zhun Zhu přijat do družiny Wu Zixuho, 

který jej následně doporučil princovi Guangovi. Za hlavní motiv Zhuan Zhuova odhodlání 

dokončit svůj úkol lze bezesporu označit jeho loajalitu vůči pánovi a snahu odvděčit se tak 

muži, který s ním dobře zacházel a dal mu příležitost dokázat své schopnosti.  

     Další bodem příběhu, který vypovídá o míře odhodlanosti je popis přípravné fáze atentátu, 

kdy to byl, dle Sima Qiana, sám Zhuan Zhu, který navrhl zabití krále Lianga a následně se 

sám tohoto úkolu zhostil.  

Posledním důkazem Zhuan Zhuovy oddanosti je vědomí případné smrti, které musel před 

samotným aktem vraždy čelit. Zhuan Zhu si musel být vědom králových pobočníků, kteří byli 

odhodlání bránit svého pána, ale i tak se odhodlal k rozhodující akci.  

 

3)     Byl objekt atentátníkova odhodlání hoden vynaložení daného úsilí? Odpověď na tuto 

otázku v případě Zhuan Zhua úzce souvisí s výše zmíněnou mírou odhodlání a jeho osobními 

motivacemi. Zhuan Zhu byl vysoce loajální svému pánovi a hlavním zdrojem jeho odhodlání 

byla právě snaha odvděčit se mu a prokázat své schopnosti. V rámci hodnotového systému 

období Válčících států bylo hlavním cílem každého vazala či člena družiny být prospěšný 

svému pánu a vynaložit veškeré úsilí, aby tento dosáhl svých ambicí. Zhuan Zhu nijak 

nevybočuje z tohoto systému a když se naskytla vhodná příležitost, která by umožnila 

princovi Kuangovi zmocnit se trůnu, byl připraven k akci. Ačkoliv tak v tomto případě měl po 

případném úspěchu akce největší zisk princ Guang, pro Zhuan Zhua se kariérní postup svého 

pána rovná úspěchu jeho samotného. Nemluvě o samotném postavení Zhuan Zhua u dvora, 

které by po úspěšném atentátu enormně vzrostlo  

    Objektem vynaložení úsilí v tomto příběhu je vláda nad státem Wu. De facto se jedná o 

klasický palácový převrat v roli rodinných příbuzných. Na rozdíl od některých dalších 

případů, kterým se věnuje Kniha vrchních písařů, byl účelem atentátu uchopení moci ve státě 

opoziční klikou, nikoliv vyšší „nadnárodní“ cíle. Z pohledu Zhuan Zhua a jeho pozice 

v tehdejší čínské společnosti byl objekt bezesporu hoden vynaloženého úsilí, ovšem v rámci 

příběhů o atentátnících v Sima Qianově díle se jedná o záležitost menšího rozměru s důsledky 

pro samotný stát Wu, nikoliv však s vlivem na události globální mezistátní politiky. 

     S ohledem na objekt úsilí u Zhuan Zhua je důležitý také Sima Qianův dovětek věnovaný 

odměně ve formě vyššího společenského ranku a léna, které udělil princ Kuang po svém 

nástupu na trůn Zhuan Zhuovu synovi. Tím byl dovršen pomyslný reciproční vztah mezi 

vazalem a pánem.  

4) Musel atentátník pro splnění svého úkolu překonat množství překážek a osobních problémů, 

které snaha o dosažení cíle skýtala pro něho samotného? Co se týče doslova osobních 

problémů a překážek, jež musel Zhuan Zhu překonat, nelze říci, že by byly natolik závažné, 

aby mu mohly zabránit v dokončení úkolu. Stejně jako o většiny ostatních atentátníků lze za 

osobní problém považovat především nutnost smíření se s faktem, že se jedná o velice 

riskantní podnik, jehož konečným důsledkem může být smrt atentátníka samotného. 

     Na rozdíl od některých dalších atentátníků mohl Zhuan Zhu v klidu pracovat na svém 

plánu, měl plnou podporu prince Kuanga a jeho pobočníků a z materiálního hlediska určitě 
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nestrádal. Za největší obtíž spojenou s dovršením atentátu na krále Lianga tak lze označit 

Zhuan Zhuovu smrt, tedy konkrétně psychologické přípravy na ni.   

5) Mohl atentátník pozměnit své ambice, když nabyl dojmu, že původního cíle nelze dosáhnout? 

Určitě bylo v Zhuan Zhuových silách a možnostech případně pozměnit ambice či plány, 

nicméně s ohledem na úspěch celé akce nebylo těchto změn potřeba a celá družina prince 

Guanga dosáhla svého původního cíle na první pokus.   

 

5.1.3. Případ třetí – Yu Rang  

 

1)     Do jaké míry se atentátníkovi podařilo dosáhnout svého cíle? Budeme-li postupovat 

chronologicky dle Sima Qianova vzoru, tak Yu Rang je prvním neúspěšným atentátníkem, o 

kterém Kniha vrchních písařů pojednává. I přes enormní úsilí, které Yu Rang vynaložil, se 

mu nepodařilo pomstít smrt svého pána. Za částečný úspěch lze považovat alespoň fakt, že se 

Yu Rang svou oddaností stal všeobecně známým a jeho morální kvality byli ceněny ještě za 

jeho života, jak dokládá sám Sima Qian: „Když se toho dne o jeho smrti dověděli čestní 

bojovníci ze státu Zhao, všichni zaplakali“ (Lomová 2012: 458). Jako vzor správného vazala 

nezklamal a svou roli v čínské společnosti naplnil do nejvyšší možné míry.  

     Co se týče původního plánu, jež nedošel naplnění, tak alespoň částečnou satisfakcí pro Yu 

Ranga může být rituální probodnutí oděvu, který mu baron Xiang, pohnutý Yu Rangovým 

odhodláním, poskytl.  

2)    Jak byla vysoká úroveň odhodlání daného jedince? Úroveň Yu Rangova odhodlání je velice 

vysoká a jako taková nesnese srovnání s žádným dalším atentátníkem, jehož osudy jsou 

zaznamenány v Knize vrchních písařů. Toto enormní odhodlání je navíc v Yu Rangově 

příběhu ještě zvýrazněno neúspěchy, se kterými se musel hrdina vypořádat a které jej 

neodradili od svého cíle.  

    Hlavním motivem Yu Rangova odhodlání byla snaha o pomstění svého pána, který byl 

zavražděn během politických bojů ve státě Jin. V případě vztahu mezi Yu Rangem a hrabětem 

Zhiem se jedná o jednoznačný vztah schopného muže a pána, jež rozpoznal jeho schopnosti a 

vzal jej do služby. Další rovinou ve vztahu těchto dvou mužů je nadstandardní vztah, který 

hrabě Zhi k Yu Rangovi choval. Ačkoliv tak Yu Rang již dříve sloužil u jiných pánů, 

nepociťoval vůči nim tak vysokou náklonost, aby se jal ji prokazovat aktem pomsty. Jejich vtah 

popisuje Sima Qian, když Yu Rangovi vkládá do úst následující výrok, ve kterém klade do 

opozice jeho vztah s předchozími páni a vztah s hrabětem Zhiem: „Hrabě Zhi však se mnou 

nakládal jako s nejskvělejším z mužů, a tak i já mu oplácím po způsobu nejskvělejších 

z mužů.“ (Lomová 2012: 458). 

    Vedle nezlomné loajality ke svému pánu je Yu Rangovým významným povahovým rysem 

jeho vysoký morální kredit. To je zřejmé na jeho přístupu k potenciální oběti baronu Xiangovi. 

Jak je zmíněno v samotném příběhu, nejsnazší cestou, jak se dostat do baronovy blízkosti by 

bylo vstoupit do jeho služeb a následně vykonat pomstu z pozice jednoho z družiníků. Tuto 

možnost ale Yu Rang kategoricky odmítl s odůvodněním, že: „…, znamenalo by to, že bych 

vstoupil do služby jako zrádce.“ (Lomová 2012: 458). Takovéto jednání bylo pro zásadového 

Yu Ranga nepřístupné a raději zvolil složitější cestu, než aby se zpronevěřil svým morálním 

zásadám.  

    Celý příběh o Yu Rangovi jakoby byl ódou na odhodlání a loajalitu. V první části, kdy je 

hrabě Zhi zavražděn, se Yu Rang uchyluje do hor, ale již zde formuje své přesvědčení, že 

správný vazal by neměl váhat zemřít pro svého pána. V další části, po prvním neúspěšném 
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pokusu o atentát se uchýlí k drastické metodě proměny svého zevnějšku a hlasu tak, že se 

zohyzdí. Samotný tento akt je dostatečným důkazem sebeobětování se úkolu. A nakonec ještě 

před spácháním sebevraždy, kdy bylo jasné, že svého úkolu nebude moci dosáhnout, požádal 

svou potenciální oběť o kus oděvu, aby na něm mohl vykonat alespoň rituální pomstu. 

 

3)    Byl objekt atentátníkova odhodlání hoden vynaložení daného úsilí? Yu Rangův případ je 

prvním, ve kterém hrají prim osobní motivace a pohnutky konkrétního atentátníka a ne 

politické důvody. Případné zavraždění barona Xianga mohlo mít, teoreticky, politické 

dozvuky a důsledky, ale tyto nebyly primárním účelem celé akce.  

      Jak bylo zmíňovo výše, úroveň Yu Rangova odhodlání byla nezměrná a z morálního 

hlediska tehdejší společnosti naprosto pochopitelná a správná. Yu Rang v hraběti Zhiovi 

nalezl pána, který konečně rozpoznal jeho kvality, náležitě je ocenil a přistupoval tak k němu 

samotnému. Takovéto jednání bylo možným vrcholem vztahu pán – vazal. A z pohledu vazala 

nebylo větším důkazem úcty a odhodlání, než položit za svého pána život. Teprve vykonáním 

aktu pomsty, či vlastní smrtí při pokusu o ni, mohl Yu Rang splatit závazek vůči hraběti.  

     S ohlédnutím na tehdejší morální standardy a také hluboce zakořeněný smysl pro správné 

u samotného Yu Ranga, tak byl objekt atentátníkova snažení v tomto případě hoden 

vynaloženého úsilí, ačkoliv však neměl žádné politické ambice.  

 

4)    Musel atentátník pro splnění svého úkolu překonat množství překážek a osobních problémů, 

které snaha o dosažení cíle skýtala pro něho samotného? Yu Rang musel překonat množství 

překážek a protivenství. Jelikož byl navíc morálně velice zásadový, řada z těchto problémů se 

navíc dále komplikovala a dá se říci, že právě díky této zásadovosti si i většinu překážek 

vytvořil sám.  

     V první řadě jde samozřejmě o rozhodnutí pomstít vraždu svého pána. Na Yu Ranga 

nebyly vyvíjeny žádné vnější nátlaky, ani se, jako ve většině jiných příběhů, nejednalo o 

přímý úkol či zakázku třetí strany. Poté si sám dobrovolně zvolil obtížnější cestu ke svému 

cíli, neboť ta jednoduchá by znamenala zavrhnutí vlastního hodnotového systému a 

zpronevěření se svým zásadám.  

     Vedle překážek přímo souvisejících se splněním úkolu musel Yu Rang podstoupit také 

řadu osobních protivenství. Hned na začátku příběhu se uchyluje k dobrovolnému skrývání se 

v horách. Následně, po prvním, neúspěšném, pokusu o atentát se rozhodne pro drastickou 

metodu změny identity. Nutno podotknout, že tato procedura se nakonec ukázala být naprosto 

zbytečnou a baron Xiang jej okamžitě odhalil i přes jeho změněné vzezření. Toto znetvoření 

sebe sama je důkazem naprostého odhodlání dokončit svůj úkol a smíření se s vlastním 

osudem, které podtrhuje Yu Rangovo přesvědčení, že po vykonání pomsty je jeho úloha ve 

společnosti splněna, neboť i kdyby byl atentát úspěšný a on přežil, byl by do značné míry 

vyřazen ze společenských vztahů svým zevnějškem.  

5)    Mohl atentátník pozměnit své ambice, když nabyl dojmu, že původního cíle nelze 

dosáhnout? Yu Rang měl dostatečné množství příležitostí pro změnu svých původních cílů. 

Zaprvé, jak bylo zmíněno výše, byla celá akce jeho vlastním plánem, do kterého se nemusel 

vůbec pouštět nebo jej mohl kdykoliv opustit.  

     Hlavním bodem v příběhu, kdy by se dala očekávat změna Yu Rangova přístupu či 

přehodnocení jeho cílů, byl okamžik po odhalení prvního pokusu o atentát. Yu Rang sám 

v přímé konfrontaci s baronem Xiangem přiznává, že si dal za cíl na něm vykonat pomstu. 

Přes toto přiznání jej baron propustil, dojat jeho oddaností. Avšak Yu Rang své cíle ani 

v nejmenším nepozměnil. Navíc před ani po tomto prvním odhalení se nerozhodl vstoupit do 
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baronových služeb, přestože by se tak dostal do blízkosti své oběti a značně by si tak usnadnil 

práci. Yu Rang stále tvrdošíjně trval na splnění svého úkolu původní, morálně správnou 

cestou.  

     Vedle všech těchto zjevných obtíží se musel Yu Rang stejně, nebo dokonce více, jako 

ostatní atentátníci vnitřně smířit se svým osudem. S ohledem na Yu Rangovo odhodlání i jeho 

postupné kroky během celého příběhu se lze domnívat, že s touto, psychologickou, částí 

přípravy neměl větší obtíže.  

 5.1.4. Případ čtvrtý: Nie Zheng  

1)    Do jaké míry se atentátníkovi podařilo dosáhnout svého cíle? Samotný Nie Zhengův atentát 

na kancléře Han Xialeie dopadl veskrze úspěšně. Nie Zhengovi se podařilo dosáhnout svého 

cíle svépomocí, bez jakékoliv družiny či pomocníků a splnil tak svůj závazek vůči Yan 

Zhongziovi.  

     Na druhou stranu má Nie Zhengovo konání také své neúspěšné stránky. První, zcela 

zjevnou, je atentátníkova sebevražda, kterou zvolil, když bylo jisté, že by padl do zajetí a 

mohl by vyzradit své jméno a poslání. S jeho smrtí také úzce souvisí druhý neúspěšný bod 

celého plánu a to snaha o znemožnění Nie Zhengovy posmrtné identifikace. Za tímto účelem 

si ještě před samotnou sebevraždou stáhl kůži z obličeje a vydloubl obě oči. Nicméně veškeré 

tyto jeho snahy přišly vniveč poté, co bylo jeho tělo rozpoznáno jeho sestrou, která na místě 

vyjevila Nie Zhengovo jméno a původ, načež také zemřela. Smrt Nie Zhengovi sestry je 

posledním neúspěšným vyústěním Nie Zhengovy akce neboť právě za účelem její ochrany se 

rozhodl sám sebe znetvořit k nepoznání.  

2)   Jak byla vysoká úroveň odhodlání daného jedince? Nie Zheng spadá do kategorie mužů, 

jehož kvality byly rozpoznány a snaží se tak odvděčit svému pánu za to, jak s ním zacházel 

popřípadě ho vzal do služby. Po smrti své matky, kvůli které nejprve odmítl službu u Yan 

Zhongzia, si plně uvědomil poctu, kterou mu svou důvěrou tento prokázal a rozhodl se mu 

odvděčit atentátem na Han Xialeie.  

      Za povšimnutí stojí paralela s ostatními atentátníky. Nie Zheng totiž nebyl dlouhodobým 

vazalem Yan Zhongzia a ten se jej ani nepokusil naverbovat do své družiny, ale vyhledal ho 

konkrétně za účelem zabití Han Xialeie. Navíc v příběhu figuruje nemalý finanční obnos sta 

kusů zlata, který Yan Zhongzi předem nabídl Nie Zhengovi, aby mohl dobře zaopatřit svou 

matku. Kdyby Nie Zheng nabídku přijal, dal by se již zařadit do skupiny atentátníků, kteří 

pracují za úplatu a jsou najati na konkrétní akci. Avšak on tuto nabídku odmítl a úkolu se 

zhostil až později s odkazem na svou morální povinnost vůči muži, který rozpoznal jeho 

kvality a zachoval se k němu neobyčejně velkoryse.  

     Nie Zhengovo odhodlání bylo na velice vysoké úrovni. O tom svědčí jednak fakt, že se o 

splnění úkolu sám přihlásil, ale také jeho přímá účast na plánování. Rozhodl se atentát 

vykonat sám, bez jakékoliv další podpory. Nakonec jeho zápal dostatečně podtrhuje situace 

po samotném zabití Han Xiaoleie, kdy „Nie Zheng s mohutným křikem pozabíjel několik 

desítek mužů.“ (Lomová 2012: 460). Po této zuřivé, krvavé scéně, pokud ji budeme 

považovat za pravdivý popis událostí, nemůže být o Nie Zhengově zápalu pochyb.  

     V Nie Zhengově příběhu lze nalézt ještě jednu příběhovou rovinu, tedy jeho vztah ke svým 

rodinným příslušníkům, konkrétně k matce a sestře. Z jeho činů popsaných v příběhu je 

zřejmé, že Nie Zheng byl navýsost oddaným synem a bratrem, který nejdříve odmítl službu u 

pána, neboť se snažil co nejlépe starat o matku a poté se uchýlil k drastickému zjizvení se, aby 

ochránil svou sestru. Tento velice krutý způsob je důkazem naprostého odhodlání.  
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    Jak ve vztahu k rodině tak ve vztahu ke svému pánovi si Nie Zheng počínal velice 

odhodlaně a rozhodně. Taktéž úroveň jeho morálních atributů byla velmi vysoká.  

3)     Byl objekt atentátníkova odhodlání hoden vynaložení daného úsilí? Nie Zhengův případ se 

svým cílem poněkud vymyká z okruhu ostatních příběhů o atentátnících. To především tím, 

že se v něm střetávají dva přístupy, samotné vnitřní pohnutky atentátníka a úkol zadaný mu 

jeho pánem. Podobně jako v případě Yu Ranga a Zhuan Zhua neměl atentát výrazný politický 

kontext a jednalo se pouze o osobní mstu, avšak v tomto případě šlo o mstu za čin, se kterým 

neměl přímo Nie Zheng co do činění a k celému případu se dostal a zpětně, zprostředkovaně 

díky Yan Zhongziovi. Nie Zheng tedy nemstil přímo smrt svého pána, ale pouze křivdu na 

něm vykonanou.  

    Stejně jako u ostatních atentátníků, v jejichž příbězích hraje prim vazalská poslušnost a 

oddanost byla zajisté vražda kancléře hodna vynaloženého úsilí, neboť tak mohl nejlépe 

posloužit svému pánovi či za něj dokonce položit život a to byla pro muže Nie Zhengových 

morálních kvalit a přesvědčení nejlepší možná odměna.  

4)     Musel atentátník pro splnění svého úkolu překonat množství překážek a osobních 

problémů, které snaha o dosažení cíle skýtala pro něho samotného?  Překážky a problémy, 

s nimiž se potýká Nie Zheng ve svém příběhu pramení ve dvou jeho morálních kvalitách. Tou 

první je synovská oddanost a druhou poslušnost vůči svému pánovi. Bohužel se z Knihy 

vrchních písařů nedozvídáme více ohledně vraždy, které se Nie Zheng dopustil dříve a kvůli 

které se musel uchýlit mezi řezníky a tam se skrývat.  

    Yan Zhongzi nejdříve vyhledal Nie Zhenga v době, kdy se tento staral o svou postarší 

matku. Ačkoliv mu nabídl více než slušný finanční obnos, který mohl matce zajistit velice 

dobré životní podmínky, Nie Zheng tuto nabídku odmítl s tím, že se chce o matku osobně 

postarat. Tím se jeho služba Yan Zhongziovi oddálila až do doby po uplynutí období smutku, 

následující ho matčině smrti. Druhým problémem spjatým s rodinnými příslušníky byla jeho 

snaha o ochránění sestry. Za tím účelem se znetvořil v obličeji. Tento akt nejenže byl 

bolestivý a nepříjemný, ale dá se předpokládat, že byl také jedním z důvodů, proč Nie Zheng 

po splnění svého úkolu zemřel. Atentátník raději zvolil smrt zohaven a zabránil tak možným 

pronásledovatelům jeho identifikaci, než aby riskoval, že padne živý či mrtvý do jejich rukou 

a ti se budou nadále mstít na jeho sestře.  

    Druhou kategorií morálních kvalit, které dostaly Nie Zhenga do potíží je jeho loajalita. 

Přestože neměl vůči Yan Zhongziovi žádné formální závazky, ani nepřijal finanční příspěvek, 

který mu byl nabízen, tak se rozhodl splnit pro něj tento nebezpečný úkol pouze na základě 

skutečnosti, že Yan Zhongzi rozpoznal jeho kvality.  

     Aby Nie Zheng úspěšně splnil zadaný úkol, musel se nejdříve vypořádat s řadou 

„rodinných“ problémů. Následně se problémem samo o sobě může zdát upsání se tomuto 

úkolu, na jehož konci atentátníka pravděpodobně čeká smrt. Smrt je také posledním 

překážkou, se kterou se, stejně jako ostatní muži, vyslaní de facto na smrt, musel vypořádat.  

 

5) Mohl atentátník pozměnit své ambice, když nabyl dojmu, že původního cíle nelze dosáhnout? 

Nie Zhengův příběh se, ačkoliv patří mezi ty delší, které Kniha vrchních písařů popisuje, jen 

z malé části věnuje atentátu samotnému. O přípravách na něj nevíme zhola nic kromě faktu, 

že se Nie Zheng rozhodl vykonat celý atentát sám a nepřál si s sebou žádného pomocníka či 

člena družiny. Následný atentát také dle všeho proběhl dle plánu a, možná trochu překvapivě, 

velice jednoduše. Sima Qian se v jednu chvíli zmiňuje o řadě mužů chránicích kancléře Han 

Xialeie, ale následně popisuje jak: „Nie Zheng šel přímo po schodech nahoru a mečem proklál 

Xialeie.“ (Lomová 2012: 460). Tato dějová zkratka působí v příběhu poněkud rozporuplně a o 
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důvodech, proč se Sima Qian konkrétnějšímu popisu vražedné scény vyhýbá, se můžeme 

pouze dohadovat.  

    Nicméně ve výsledku nemusel Nie Zheng pozměnit své cíle ani z nich nijak slevit. Jeví se 

jako naprosto úspěšný a schopný atentátník s důrazem na morální hodnoty, především co se 

týče jeho rodiny. Skutečnost, že jeho snaha o záchranu vlastní sestry nebyla úspěšná, není 

jeho vinou a nebylo v jeho silách ji více ovlivnit.  

 

 

5.1.5 Případ pátý: Jing Ke  

 

   Před samotnou analýzou příběhu o Jing Keovi je třeba si uvědomit, že je jemu věnovaná 

část Knihy vrchních písařů obsahuje příběhy dva, tedy ten přímo věnovaný Jing Keovi, ale 

také ten o Gao Jianlim, který s Jing Keem zdánlivě úzce souvisí. Prameny však Gao Jianliovu 

atentátu na Ying Zhenga nevěnují takovou pozornost, jako v případě Jing Kea a tedy nemáme 

dostatek relevantních informací k tomu, abychom jej mohl samostatně zanalyzovat. V těch 

bodech, kde je tato analýza možná se však Gao Jinalimu budeme věnovat odděleně. 

1) Do jaké míry se atentátníkovi podařilo dosáhnout svého cíle? Jing Ke je bezesporu 

nejznámějším čínským atentátníkem. Ačkoliv bylo jeho postavě věnováno největší množství 

různým polemik a postupem času vzniklo velké množství (nejen) literárních děl a prací, které 

k němu odkazují, tak musíme na zásadní otázku ohledně jeho úspěšnosti odpovědět záporně, 

tedy Jing Kea nelze zařadit mezi úspěšné atentátníky. Ba naopak jeho snažení se naprosto 

minulo účinkem a můžeme jej označit za kontraproduktivní. Jak nás informuje Sima Qian, 

qinský král se po pokusu o atentát velice rozzuřil a udeřil na stát Yan ještě větší silou.  

Za povšimnutí stojí Jing Keova snaha o napodobení jiného atentátníka – Cao Moa, který na 

vévodovi Huanovi z Qi vymohl územní záruky pod pohrůžkou smrti, nicméně nakonec nebyl 

nucen k vraždě skutečně přistoupit. Tato snaha ovšem u Jing Kea přišla vniveč, neboť se 

qinskému králi utrhl rukáv a ten tak mohl odstoupit do bezpečné vzdálenosti a Jing Keovi 

uniknout. Ani jeho následná snaha o královo zabití nepřinesla kýžený úspěch a tak se Jing 

Keovi zdaleka nepodařilo dosáhnout svých cílů.  

    Otázkou ohledně Jing Kea zůstává, do jaké míry šlo skutečně o jeho vlastní cíle. V jistém 

bodě příběhu, kdy jej musí princ Dan pobízet k akci, se zdá, že Jing Keovým osobním cílem 

nebyla vražda qinského krále a záchrana státu Yan, ale vlastní finační odměna a další výhody, 

jež mu byly poskytnuty. V tom případě Jing Ke uspěl a podařilo se mu svůj odjezd oddalovat, 

jak jen bylo možné.  

    Ohledně Gao Jianliho je situace podobná. Stejně jako Jing Ke zvolil za nejvhodnější dostat 

se do blízkosti krále tím, že mu nejdříve dobře poslouží a následně udeřit ve vhodný okamžik. 

Gao Jianliho snaha mohla být do značné míry ovlivněna faktem, že byl již dříve připraven o 

zrak, nicméně atentát se nezdařil a Gao Jianli byl popraven. 

  

2)    Jak byla vysoká úroveň odhodlání daného jedince? Úroveň odhodlání Jing Kea je 

předmětem řady sporů a polemik. Na základě Sima Qianova popisu událostí je složité vyjádřit 

konkrétní stanovisko, neboť se zdá, že Jing Ke byl značně rozporuplnou osobností.  

    Stejně jako v případech dalších atentátníků i v případě Jing Kea hraje významnou roli vztah 

vazala a pána, který rozpoznal jeho kvality. Oproti jiným příběhům se však Jing Ke vymyká 

několika odlišnostmi. Za prvé to nebyl sám princ Dan, kdo rozpoznal Jing Keovi schopnosti a 

rozhodl se ho přijmout do služby, ale učinil tak až na základě doporučení Tian Guanga. 

Přijímat schopné muže do služby na základě doporučení byla v období Válčících států běžná 



39 
 

praxe, nicméně v tomto případě poněkud zarážející, neboť se jednalo o úkol, který měl 

rozhodnout o osudu celého státu. Navíc chování prince Dana vůči Jing Keovi od samého 

začátku dává tušit, že se nejedná o klasický vztah pán – vazal, ale o víceméně rovnocenný 

vztah založený na odměně za vykonanou práci.  

     Na základě poznání, že vztah mezi princem Danem a Jing Keem byl obchodní povahy lze 

usuzovat, že úroveň Jing Keova odhodlání nebyl tak vysoká jako v případě jiných atentátníků, 

kteří byly za splněním svého úkolu hnáni vlastními morálními pohnutkami. O tom ostatně 

svědčí také Jing Keovo otálení před odjezdem z Yan za svým úkolem. Jing Ke si zřejmě 

užíval všech výhod, které mu princ Dan poskytl jako odměnu za atentát na qinského krále, a 

nevyvíjel žádnou podstatou iniciativu, která by jeho odjezd urychlila. Muž vedený vlastními 

pohnutkami a motivacemi by takto nejednal, jak jsme se mohli přesvědčit v řadě ostatních 

příběhů o atentátnících.  

    Na druhou stranu se Jing Keovi musí ocenit jeho rozhodnost, rozvaha a chladnokrevnost, 

které prokázal poté, co se odhodlal vyrazit za svým úkolem. Tváří v tvář qinskému králi si 

zachoval chladnou hlavu i pohotově zareagoval na kolaps svého pobočníka Qin Wuyanga.  

V samotném boji s Ying Zhengem sice neobstál, co se týče šermířských schopností, ale 

bojoval se ctí a vynaložil všechny síly na dokončení svého úkolu.  

    Z pramenů se bohužel nedozvídáme, jaká byla konkrétní odměna, jež princ Dan Jing Keovi 

přislíbil, ale dle povahy úkolu se dá usuzovat, že jejich výhod měl Jing Ke požívat před 

atentátem samotným.  Z počátku tedy Jing Ke nevyvíjel přílišnou snahu o dokončení své 

zakázky, ale jakmile celá akce započala, jednal velice odhodlaně. Vedle samotné finanční a 

materiální odměny byl motivován také svým vztahem k princi Danovi, který rozpoznal jeho 

kvality a do jisté míry se dá také očekávat Jing Keův osobní zájem na záchraně státu Yan, ve 

kterém pobýval.  

  

Gao Jianli prokázal ve svém výstupu značnou úroveň odhodlání. Ačkoliv mohl zůstat ukryt a 

v klidu dožít, rozhodl se odhalit svou totožnost a nechat se zaměstnat jako hráč na citeru 

v královském paláci. Před nástupem do této funkce byl z bezpečnostních důvodů oslepen, ale 

ani to jej od jeho snahy neodradilo. Toto dvojité uvedení sebe sama do nebezpečí je důkazem, 

že Gao Jianli by osobními pohnutkami veden k naprosté odhodlanosti ve snaze o zabití Ying 

Zhenga.  

 

3)   Byl objekt atentátníkova odhodlání hoden vynaložení daného úsilí? V Jing Keově případě 

byl objekt snažení rozhodně hoden vynaloženého úsilí. Z důvodu finanční povahy vztahu, 

který panoval mezi prince Danem a Jing Keem je dobré nepohlížet na tuto otázku pouze 

z perspektivy samotného atentátníka, ale také z pohledu zadavatele zakázky.  

    Princ Dan samozřejmě navenek opíral své úmysly o snahu zachránit stát Yan před 

vojenským nebezpečím ze strany státu Qin. Nicméně jeho skutečným motivem, nebo alespoň 

motivem, který se na jeho rozhodnutí podílel velkou měrou, byla osobní msta na qinském 

králi. Svá mladá léta pobýval princ Dan jako rukojmí právě ve státě Qin a během těchto let, 

kdy často přicházel do styku s pozdějším králem Ying Zhengem, si vůči němu vybudoval 

silnou averzi. Jeho snaha o odstranění qinského krále tedy pramenila jednak ze snahy o 

ochranu vlasti, ale také z osobní zášti mezi oběma muži.  

    Již v průběhu příprav na atentát se princ Dan setkával s názorem, že je celý tento podnik 

příliš riskantním. V případě neúspěchu by qinský král okamžitě soustředil veškeré síly na 

zlomení odporu ve státu Yan a veškeré snahy o diplomatické vyjednávání by tak byly 

zmařeny. Dá se předpokládat, že právě osobní antipatie byly rozhodujícím faktorem, na 
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základě kterého se princ Dan rozhodl atentát, i přes velká rizika, provést. Na druhou stranu 

zůstává pravdou, že i kdyby se celý pokus o vraždu neuskutečnil a nadále by mezi oběma 

státy pokračovala horečné diplomatické snahy, tak by stát Yan nakonec nebyl svého osudu 

ušetřen.   

    S touto dvojitou motivací a značnými materiálními prostředky si princ Dan mohl dovolit 

služby muže, jako byl Jing Ke. Zde je ovšem problematická otázka, do jaké míry byla celá 

akce výhodná právě pro něj. Ještě více než u předchozích atentátníků bylo v případě Jing Kea 

jasné, že během plnění svého úkolu zemře. Sima Qian explicitně nehovoří o odměně, kterou 

Jing Keovi za své služby získal, ta ovšem musela být značná. Je také možné, že byly ve 

smlouvě zaneseny i nějaké výhody pro Jing Keovi příbuzné či blízké, jako tomu bylo 

například v případě Zhuan Zhua, jehož syn získal léno a byl povýšen do vyššího ranku poté, 

co jeho otec úspěšně dokončil svůj úkol. Svou roli jistě pro Jing Kea hrála osobní hrdost, tedy 

snaha odvděčit se muži, jež rozpoznal jeho kvality a také skutečnost, že se účastí na atentátu 

dostal do vyšších společenských kruhů. Od popíjení na tržišti se svým přítelem, psím 

řezníkem, povýšil přímo do královského paláce, kde osnoval plány ovlivňující mezinárodní 

politiku. Z materiálního a kariérního hlediska se dá říci, že byla celá akce pro Jing Kea hodna 

vynaloženého úsilí, obzvláště uvážíme-li fakt, že se musel smířit s vlastní záhubou, která byla 

při plnění tohoto úkolu nevyhnutelná. 

 

   Guo Jianli se od Jing Kea značně liší. Jeho jediným cílem bylo odstranit qinského krále a 

tomuto úkolu se rozhodl obětovat vše, aniž by očekával jakoukoliv odměnu či se komukoliv 

zodpovídal. Takový podnik samotného jedince proti nejmocnějšímu muži tehdejšího čínského 

světa byl hoden vynaloženého úsilí, neboť proti sobě stál osud jednoho odhodlaného muže a 

osud všech států v Centrální planině.  

 

4)     Musel atentátník pro splnění svého úkolu překonat množství překážek a osobních 

problémů, které snaha o dosažení cíle skýtala pro něho samotného?  Příběh o Jing Keovi je 

nejvíce propracovanou částí Knihy vrchních písařů věnované atentátníkům. Jedná se o velice 

zdařilý narativ, který byl později mnohokrát napodobován a rozvíjen. Jako takový nám tak 

předkládá Jing Keův postup v několika krocích, které musel hrdina překonat, aby mohl 

dosáhnout svého cíle. Takto propracovanou výstavbu příběhu a jeho detailní vyprávění 

nenacházíme u žádného z ostatních případů.  

    V první řadě stojí zapojení Jing Kea do celého atentátu. V tomto bodě autor explicitně 

nehovoří o hrdinově rozpoložení, ale dá po analýze celého příběhu lze dojít k závěru, že 

jedním z největších překážek, jimž Jing Ke čelil, byl právě samotný souhlas s účastí na celé 

akci. Jak bylo zmíněno v bodech výše, bylo zřejmé, že atentátník se z tohoto podniku již 

nevrátí. Navíc Jing Ke nebyl vůči princi Danovi vázán žádným konkrétním vazalským 

poutem. Rozhodnutí zúčastnit se atentátu bylo pro Jing Kea první obtíží, se kterou se musel 

vypořádat.  

   Druhou, nyní již zjevnou, překážkou, se kterou se museli mužové kolem prince Dana 

vypořádat, bylo vymyslet způsob, jak se dostat do blízkosti qinského krále. Jing Ke nakonec 

vymyslel plán, ke kterému bylo zapotřebí získat hlavu generála Fana a mapu oblasti Dukang. 

Jelikož se princ Dan z morálních důvodů neodhodlal požádat generála Fana o spolupráci, byl 

Jing Ke nucen se za ním vydat sám. Ze Sima Qianova vyprávění se zdá, že Jing Ke, na rozdíl 

od prince Dana, netrpěl žádnými morálními předsudky a se vší slušností, ale bez skrupulí 

vyjevil generálovi svůj plán. Ten okamžitě souhlasil a sám si proklál hrdlo mečem.  
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    Se skutečností, že musel princ Dan Jing Kea popohánět s odjezdem a plněním úkolu souvisí 

také další osobní obtíž, se kterou se Jing Ke potýkal. Tou byla nemožnost dále čekat na 

pobočníka, jehož si Jing Ke sám zvolil, aby jej na jeho cestě doprovázel.  Jelikož Jing Ke 

neuvádí jeho jméno, jen hovoří obecně o muži, na kterého čeká, tak se jako ne úplně 

nepravděpodobnou jeví možnost, že žádný takový muž ve skutečnosti neexistoval a čekání na 

něj bylo pro Jing Kea jen další možností, jak oddálit svůj odjezd. Avšak, pokud takový muž 

skutečně existoval a disponoval schopnostmi, o kterých byl Jing Ke přesvědčen, že mohou 

ulehčit splnění úkolu, tak mohla jeho neúčast v tomto podniku do velké míry ovlivnit 

výsledek celého atentátu.  

    Jing Ke si nemohl dovolit čekat na svého pobočníka, ale princ Dan mu přidělil jiného, dle 

všeho také velice schopného a vhodného mladíka. Ten se však zasadil o další nemalou obtíž, 

s níž se musel Jing Ke vypořádat a která málem zhatila celý atentát. V rozhodujícím 

okamžiku se Qin Wuyanga zmocnil strach a ten nejen nebyl schopen pokračovat, ale málem 

celý plán vyzradil. Oba zachránila jen Jing Keova pohotová reakce, která je ostatně důkazem 

jeho kompetentnosti zhostit se tohoto úkolu.  

     Posledním a zlomovým problémem, který Jing Kea potkal, byl utržený rukáv qinského 

krále. Díky tomuto zdánlivě malému detailu unikl král z vrahova dosahu a zachránil si tak 

život. V tomto bodě také ztroskotaly Jing Keovy snahy o vynucení si územních jistot metodou 

vyhrožování a byl nucen okamžitě přistoupit k pokusu o vraždu.  

    Sima Qian věnoval Jing Keově příběhu největší prostor, popsal více detailně než předchozí 

případy a naplno v něm dává na odiv své vypravěčské umění. Tato narativní bohatost může 

být důvodem zdání, že se Jing Ke oproti svým předchůdcům musel vypořádat s větším 

množstvím obtíží a překážek. Bezesporu je pravdou, že během cesty za svým úkolem musel 

vyřešit řadu dílčích kroků a vypořádat se s mnohými obtížemi, ale výsledný dojem, který 

získáme porovnáním jeho příběhu s ostatními případy, je zkreslený.    

  

    Co se týče Guo Jianliho, ten se také musel vypořádat s řadou problémů, ale bohužel se 

vzhledem k prostoru, který je mu v Jing Keově příběhu věnován, nedozvídáme mnoho 

detailů.  

    Stejně jako Jing Ke ani Guo Jianli nemusel atentát vůbec provádět. Hlavní překážkou tedy 

pro něj bylo odhodlání se odhalit svou totožnost a veřejně vystoupit, aby se tak mohl dostat do 

blízkosti qinského krále, což ovšem byla velice nebezpečná záležitost.  

    Další velkou obtíží byla skutečnost, že Ying Zheng nechal, prozřetelně, Guo Jianliho 

oslepit, aby pro něj nepředstavoval takové nebezpečí. I přes tento handicap se ovšem Guo 

Jianli svého záměru nevzdal a pokusil se využít jiného smyslu, který mu tak dobře sloužil celý 

život při hře na citeru, tedy sluchu.  

 

5) Mohl atentátník pozměnit své ambice, když nabyl dojmu, že původního cíle nelze dosáhnout? 

K zodpovězení této otázky je nezbytně nutné si uvědomit, jaké vlastně byly Jing Keovy cíle?    

   Prvním cílem, o kterém můžeme v souvislosti s Jing Keem uvažovat je jeho snaha dostat se 

do služby k pánovi, potažmo dostat se do vyšší společnosti celkově. Tato jeho snaha došla 

naplnění a on se skutečně dostal do vysokých kruhů kolem prince Dana. K tomuto jeho 

osobnímu cíli přímo odkazuje zřejmá neochota opustit toto vydobyté místo a vyrazit na cestu 

za splněním svého úkolu. V tomto prvním bodě byl Jing Ke úspěšný a nedá se říci, že by 

musel své cíle výrazně přehodnotit, neboť od počátku věděl, jaký úkol jej čeká a smlouva 

mezi ním a princem Danem byla vztažená pouze k výkonu dané akce.  
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    Místem příběhu, kdy musel skutečně odstoupit od svého plánu a pozměnit původní cíle byl 

okamžik, kdy na něj princ Dan naléhal s odjezdem a on tak nemohl počkat na svého osobně 

vybraného pobočníka, ale musel se spokojit s mužem, kterého vybral princ Dan.  

Během samotného atentátu se vyskytly dvě situace, během kterých byl Jing Ke nucen rychle 

přehodnotit své plány a improvizovat. Prvním z nich byl okamžik, kdy Qin Wuyang 

psychicky neunesl tíhu okamžiku a nebyl schopen pokračovat v předstoupení před qinského 

krále. Jing Ke tedy musel vzít veškerou zodpovědnost na sebe a rozhodl se úkol dokončit sám.  

     Druhou a nejvýznamnější změnou plánu v celém příběhu je okamžik, kdy se qinskému 

králi utrhl rukáv, za který ho Jing Ke přidržoval. Poté již pro něj nebylo možné králi pouze 

vyhrožovat a použít metodu, kterou se proslavil Cao Mo. Sima Qian v této souvislosti vkládá 

Jing Keovi do úst následující slova: „Věc se nezdařila, protože jsem tě chtěl chytit živého a 

přinutit tě k uzavření dohody, kterou bych předložil princi!“ (Lomová 2012: 468). Kdyby byl 

Jing Ke od počátku odhodlán qinského krále zavraždit, mohla se celá akce podařit. Takto bylo 

odsouzena k neúspěchu, neboť se i přes pohotovou reakci a přehodnocení plánů Jing Keovi 

nepodařilo krále usmrtit a sám byl v následné potyčce smrtelně raněn.  

 

5.2. Vztah atentátníka ke svému pánovi 

 

   Vztah mezi atentátníkem a zadavatelem se v průběhu čínského starověku, především na 

konci období Válčících států, proměňoval společně s tím, jak docházelo ke společenským 

změnám a k zpřetrhání starých rodových svazků. Nicméně i po této proměně tvořila loajalita 

atentátníka vůči zadavateli jeden ze základních kamenů jejich vztahu.  

 

     Vztahy mezi pánem a vazalem, potažmo tedy vazalova loajalita vůči svému pánovi, byly 

v období Letopisů a v první polovině období Válčících států modelovány podle vzoru 

příbuzenských vztahů a nabývaly tak rituálních konotací. V tradiční čínské kultuře, v níž hrály 

ústřední roli příbuzenské vztahy a jimi daná hierarchie, stejně jako rituální zvyklosti týkající 

se obětování předkům a úcty k rodičům, byla oddanost a poslušnost vůči pánovi pouhým 

rozšířením těchto „rodinných“ pravidel do oblasti nepříbuzenských vztahů. Proměny ve 

vztahu pána a vazala potom navazují na obecnější trendy ve vývoji čínské společnosti, které 

jsou ovlivněny přílivem příbuzensky nespřízněných vazalů do původně pouze rodových 

klanů. Toto vazalství se následně po dlouhé období dědilo z otce na syna. V období Válčících 

států, kdy se začaly postupně rozmělňovat staré společenské struktury, se v čínské společnosti 

objevila zcela nová skupina schopných mužů, kteří formálně nesloužili žádnému pánu a 

snažili se tak do něčích služeb dostat (Lewis 2003: 76).  Vyvrcholení tohoto vývoje 

představoval vznik vztahů založených na finanční odměně, jejichž příkladem je Jing Ke, který 

byl najat pouze za účelem vraždy qinského krále Ying Zhenga.   

   Schopní mužové bez pána se pak často potulovali po městech i mezi městy a doufali, že se o 

nich někdo z vládnoucích vrstev dozví a následně rozpozná jejich kvality. Tím se v čínské 

kultuře objevuje pojem zhiji 知己 -  rozpoznání schopnosti. Svazky muže – vazala – pána – 

toho, který rozpoznal jeho kvality a vybral si jej k sobě do služby, bývaly velice silné, do 

značné míry se až blížily síle svazků rodových tak, jak je známe z předchozích období (Lewis 

2003: 77). 

  Jelikož byly veškeré vztahy ve starověké Číně rituálního charakteru, můžeme mezi nimi 

vysledovat určitou spojitost. Vazalskou obdobou přísežných smluv meng 盟 na vyšší 
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společenské úrovni byly smlouvy yue 約, přičemž lze v tomto stavu vysledovat průběžný 

posun od původně čistě politického zaměření až po vztahy zahrnující různorodá spojení vazal 

– pán.  Tyto smlouvy bývaly psané a do určité míry plnily funkci psaného práva, které v té 

době ještě nebylo zcela přesně jednotlivými státy vymezeno (Lewis 2003: 73). Dá se 

předpokládat, že tyto smlouvy byly uzavírány i mezi atentátníky a zadavateli, ačkoliv se nám 

přímé doklady takových smluv nedochovaly.   

  Ve spojitosti se smlouvami yue starověké čínské texty často popisují vztah vazala ke svému 

pánu jako jie 結, tedy připojit se k někomu, spojit se. Podobně jako smlouvy yue referují 

k přísežným smlouvám meng na vyšší úrovni, tak připojení se, spojení jie identifikovalo vztah 

mezi pánem a služebníkem jako vztah podobný manželství či mileneckému spojení. Tímto 

výrazem se, dle Sima Qianovy Knihy vrchních písařů, ve vztahu ke svému pánu identifikuje 

např. Yu Rang (Lewis 2003: 73). Tím, že Sima Qian vložil Yu Rangovi do úst právě toto 

slovní spojení, zdůraznil jeho silný vztah k pánovi a vážnost jejich vazalského spojení.  

     Občas nebyla samotná smlouva, či samotné spojení, mezi vazalem a pánem zcela 

rozhodujícím měřítkem vazalovy následné loajality. V některých případech, kterých však není 

mnoho, se setkáváme s odstupňováním míry loajality vazala vůči pánovi na základě 

postavení, kterého se mu v družině dostávalo, důležitosti a prestižnosti úkolů, které plnil a 

také samotného chování pána vůči němu samotnému. Co se týče této praxe u atentátníků, tak 

můžeme vysledovat, že někteří byli naprosto odhodlání a neváhali za splnění svého úkolu 

položit život, zatímco někteří se svého poslání zhostili s nižší mírou entusiasmu. Ilustrativním 

příkladem tohoto přístupu je případ Yu Ranga, který dle výčtu v Zuozhuanu a Knize vrchních 

písařů sloužil třem pánů, ale až poslední z nich skutečně rozpoznal jeho kvality a zacházel 

s ním tak, že tento poté neváhal za jeho pomstu položit život.  

 V Knize vrchních písařů se v kapitole o atentátnících setkáváme s různými polohami vztahu 

vazal – pán. Navíc lze na těchto vztazích dobře sledovat změny v tehdejší čínské společnosti a 

nakonec také postavení a úlohu atentátníků samotných. Z toho důvodů je důležité si 

podrobněji zanalyzovat fungování vazalských vztahů v jednotlivých příbězích z hlediska 

kritérií stručně nastíněných výše. 

 

5.2.1. Příběh první: Cao Mo 
 

    Cao Mo se dostal do služby přímo k luskému vévodovi Zhuangovi díky své vyhlášené síle. 

Následně se mu podařilo vystoupat ve vojenské hierarchii a stal generálem. V bojích se státem 

Qi byl však třikrát poražen a vévoda Zhuang nabídl státu Qi území Suiyi výměnou za 

uzavření míru. Za povšimnutí stojí skutečnost, že i přes značné vojenské neúspěchy Cao Mo 

neztratil důvěru vévody Zhuanga a ten jej ponechal ve velitelské funkci. Vysoká míra důvěry 

naznačuje velkou oblibu, jaké se Cao Mo u svého pána těšil a můžeme tak vztah těchto dvou 

mužů označit za nadstandardní.  

   Dle vyprávění v Knize vrchních písařů měl vévoda Zhuang z Lu v oblibě siláky a na 

základě této fyzické vlastnosti vybral Cao Moa do své družiny. Jejich vztah se tedy dá 

jednoznačně označit za vztah vazala a pána, jež rozpoznal jeho schopnosti.  

Tento vztah bývá ve většině případů velice silný a míra vazalovy oddanosti vysoká. Z toho 

důvodu je poněkud zarážející, že Sima Qian nevěnuje zdůraznění Cao Moovy oddanosti více 

pozornosti tak, jako je tomu o dalších příběhů. Proč tomu tak není, v tomto případě konkrétně 

nevíme, ale dá se odhadovat, že se jemu samotnému nedostávalo o Cao Moově skutcích 
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bližších informací, neboť co do rozsahu je první příběh oproti ostatním příběhům značně 

kratší.  

  Ačkoliv tedy není v příběhu explicitně vyřčena Cao Moova míra oddanosti, tak se na základě 

znalosti tehdejších společenských poměrů můžeme domnívat, že byla značně vysoká. Prvním 

důkazem je skutečnost, že vévoda Zhuang z Lu rozpoznal Cao Moovi schopnosti a vybral jej 

k sobě do služby. Následně nadstandardní vtah, který ke svému vazalovi choval potvrzený 

tím, že jej ponechal ve funkci velitele armády i přes tři vojenské porážky. Zdá se 

nepravděpodobné, aby muž s pevnými morálními zásadami, jako byl Cao Mo, neopětoval 

takovouto pánovu vstřícnost silnou oddanosti a loajalitou. 

   Vedle snahy odvděčit se za rozpoznání kvalit a vysokou míru důvěry však do příběhu o Cao 

Moovi mohl vstupovat ještě prvek osobních ambicí; snaha Cao Moa o odčinění svých porážek 

tím, že donutí vévodu Huana navrátit odstoupená území.  Obecný nedostatek informací o 

pozadí příběhu nám bohužel nedovoluje bližší rozbor vztahu samotného nebo jeho vývoje.  

 

5.2.2. Případ druhý: Zhuan Zhu 

 

     Zhuan Zhuova loajalita směřovala dvěma směry. Prvním z nich byla vděčnost vůči Wu 

Zixumu, který rozpoznal jeho kvality, přijal jej k sobě a posléze doporučil do služby princi 

Kuangovi. Více konkrétních informací o vztahu těchto dvou mužů neznáme, nicméně to, že 

Wu Zixu poskytl Zhuan Zhuovi možnost sloužit o prince Guanga bylo pro Zhuan Zhua 

velkým závazkem a ten se tak zajisté snažil novému pánovi sloužit, jak nejlépe mohl.  

   Poté, co se Zhuan Zhu dostal do služby k princovi Guangovi, končí v příběhu úloha Wu 

Zixuho a nadále sledujeme pouze vztah mezi pánem, zde princem Guangem, a vazalem, tedy 

Zhuan Zhuem. Tento vztah byl podle všeho velice silný, princ Guang si svého nového vazala 

oblíbil, dokázal náležitě ocenit jeho schopnosti a „…, zaopatřil jej jako význačného člena 

družiny.“ (Lomová 2012: 456). Není jisté, do jaké míry princ Guang sám rozpoznal Zhuan 

Zhuovy kvality a do jaké byl jeho vstřícný přístup zásluhou Wu Zixuho doporučení, jisté ale 

je, že podle Sima Qiana k němu choval větší úctu, než bychom u vztahu tohoto druhu od pána 

čekali. Tato důvěra ve vlastního vazala je nejpatrnější ve střední části příběhu, kdy se Zhuan 

Zhu rozhodl k akci a informuje prince o svých úmyslech ve snaze přesvědčit jej k akci, načež, 

dle Sima Qianova popisu: „Princ Guang před ním pobil čelem o zem, a řekl: ‚Jsem tvůj tělem 

i duší.‘“ Rituální pobití hlavou o zem je již v písemnictví doby Válčících států běžnou 

figurou, která nese význam sebepropagace schopných mužů shi, tedy jakési stvrzení toho, že 

kvality schopného muže byly skutečně rozpoznány.  Princ Guang tímto gestem odsouvá do 

pozadí svou panskou autoritu a dává tím naprostou důvěru v Zhuan Zhuovy schopnosti. 

Odprostíme-li se od faktu, že Sima Qianovo vyprávění může být do značné míry fikcí, tak v 

tomto bodě dokonce můžeme dojít zdání, že princ Guang ačkoliv měl jasné vytyčený cíl 

zaujmout místo krále Liaoa, tak stále nevěděl, jak jej dosáhnout. Zhuan Zhu předestřením 

svého vražedného úmyslu uvedl jeho ambice k naplnění. V tomto případě to byl také 

atentátník samotný, kdo naplánoval celý atentát a také se jej rozhodl zrealizovat. V ostatních 

případech, nejedná-li se přímo o vraždu jako akt pomsty za smrt pána, se atentátníci podílejí a 

plánování a organizaci atentátu, avšak případ, kdy vazal sám navrhne tuto možnost, aniž by o 

ní jeho pán dříve uvažoval, je v kapitole o atentátnících naprosto ojedinělý.  

     Zhuan Zhu byl naprosto oddaným vazalem. Navíc byl pod morálním tlakem hned ze dvou 

důvodů: jedním z nich byla potřeba odvděčit se Wu Zixumu, který jej nalezl a uvedl do služby 

u prince Guanga a druhým snaha co nejlépe sloužit svému pánu, který si jej kromobyčejně 

vážil a tak jej zahrnoval svou přízní. Dalo by se říci, že v případě Zhuan Zhua je vztah pána, 
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který následuje rady vazala dalším rozvinutím motivu rozpoznání kvalit a jejich dostatečného 

ohodnocení.  

   Charakteristickým pro vztah mezi Zhuan Zhuem a princem Guangem je jeho dlouhodobost. 

Mezitím, než byl Zhuan Zhu přijat do služby a atentátem samotným, uplynulo devět let, 

během kterých byl neustále členem úzkého okruhu princových společníků. Byl tak bezesporu 

dlouhodobých vazalem a v žádném případě nelze jeho přijetí do služby spojovat přímo 

s vražedným úkolem.  

 

 

5.2.3. Případ třetí: Yu Rang 

 

    Postava Yu Ranga je z pohledu loajality o něco komplikovanější, než jeho chronologičtí 

předchůdci, především proto, že se se v jeho případě mísí několik motivů najednou. Yu Rang 

se v průběhu času v čínské kultuře stal jakýmsi symbolem oddanosti a loajality (Li 2003: 3). 

To je s přihlédnutím ke skutkům a povahovým vlastnostem, které mu byly připisovány, zcela 

oprávněné, nicméně z našeho hlediska je třeba vyzdvihnout jinak obvykle opomíjenou 

skutečnost, že Yu Rang během života sloužil třem různým pánům. Přestože je potřeba chápat 

příběhy o atentátnících v Knize vrchních písařů jako tendenčně vybírané za účelem podtržení 

významu rozpoznání schopností, tak je na místě položit si následující otázku: Čím se 

odlišoval vztah Yu Ranga a hraběte Zhia od vztahu s jeho předchozími pány, od kterých 

snadno vystoupil ze služby?   

  Odpověď na výše položenou otázku nemůžeme hledat u osobnosti Yu Ranga samotného, ale 

naopak u jeho pánů. Yu Rangův smysl pro loajalitu byl totiž formovaný tím, že s ním jeho 

pánové zacházeli správně a tím, do jaké míry dokázali rozpoznat jeho schopnosti.  

     Prvním rodem, do jehož služeb Yu Rang vstoupil, byl rod Fan. U toho však Yu Rang 

nedosáhl žádného výraznějšího úspěchu a tak vstoupil do služby rodu  Zhonghang, ale ani tam 

se mu nedařilo. Opustil tedy i tento rod a nakonec sloužil hraběti Zhiovi, u kterého se nejvíce 

proslavil. Za povšimnutí stojí lehkost, s jakou Yu Rang opouštěl své dřívější pány, ačkoliv ho 

tito přijali k sobě do služby, tedy jinak řečeno dokázali rozpoznat jeho kvality, ale ne 

dostatečně. To snad lze obecněji spojovat s tím – pokud budeme Yu Rangův příběh považovat 

za alespoň zčásti autentický - , že kolem roku 450 př.n.l, kdy se tento příběh odehrává, jsou již 

v čínské společnosti patrné změny (viz. Kapitola o proměnách čínské společnosti v období 

Válčících států), které umožňovaly čím dál tím větší sociální mobilitu. Na druhou stranu však 

nebylo pro muže bez pána snadné nalézt nové uplatnění a právě z toho důvodu chovali velice 

těsný vztah k tomu, kdo si je vyhlédl a vzal k sobě do služby. Yu Rangův odchod hned od 

dvou pánů tak lze chápat jako projev jeho důvěry ve vlastní schopnosti a jistotu, že nejen 

najde pána nového, ale že tento o něj bude dobře pečovat.  A skutečně Yu Rang zřejmě hojně 

oplýval schopnostmi, neboť jej do své družiny přijali hned tři pánové.  

   Hlavním problémem vztahu mezi Yu Rangem a Fanem, potažmo i Zhong Hangem tkvěl 

v tom, že tito dva hodnostáři nedokázali dostatečně využít Yu Rangových schopností a 

náležitě je ocenit. S jistotou se dá říci, že rozpoznali jeho schopnosti, jinak by ho k sobě do 

služby nepřijali vůbec, ale následně mu nedali šanci se více uplatnit; jednali s ním jako 

s každým dalším řadovým vazalem.   

   Naproti tomu hrabě Zhi rozpoznal Yu Rangovi kvality do té míry, že jej zahrnul svou přízní 

a choval se k němu s náležitou úctou. V tomto okamžiku Yu Rang ke svému pánu velice 

přilnul a vybudoval si vůči němu velice silný vztah oddanosti. Když byl poté hrabě Zhi 

zavražděn, bylo pro Yu Ranga otázkou osobní cti jeho smrt pomstít. K atentátu tak byl 
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veskrze motivován vlastními pohnutkami a vědomím toho, že se musí dostatečně odvděčit 

svému pánu, jak se uvádí v Knize vrchních písařů: „Protože hrabě Zhi rozpoznal moje 

schopnosti, musím zemřít, abych jej pomstil a tím mu prokázal svůj vděk,…“ (Lomová 2012: 

457). Z této promluvy je patrné, že dle Sima Qiana byl již od počátku odhodlán za hraběte 

Zhia položit život.  

  V Yu Rangově případě je tak pro vztah mezi ním a pánem určující způsob, jakým se k němu 

hrabě Zhi choval a to především v kontrastu s jeho předchozími pány. V obecné rovině nám 

dává poznání, že rozpoznání kvalit schopného muže netkvělo pouze v tom, zda ho pán přijal 

k sobě do služby, ale také v tom, jak s ním zacházel a do jaké míry dokázal jeho schopností 

využít.  

 Vztah mezi hrabětem Zhiem a Yu Rangem byl nadstandardně blízký, co se týče svých úloh 

v tomto vztahu, tak oba dosáhli pomyslného maxima a naplnili tak své role ideálního pána a 

vazala.  

  

5.2.4. Případ čtvrtý: Nie Zheng  

 

   Nie Zheng je chronologicky prvním z atentátníků, který před dobou atentátu nebyl stabilním 

členem družiny svého pána. Avšak míra jeho odhodlanosti a loajality bylo přinejmenším 

stejně vysoká jako u dlouhodobých vazalů, z nichž se stali atentátníci.  

    Vztah mezi Nie Zhengem a Yan Zhongziem byl zpočátku poznamenán neúspěšnými 

pokusy Yan Zhongzia o získání Nie Zhenga do svých služeb. Ačkoliv si Nie Zheng velice 

vážil Yan Zhongziovy nabídky i jeho samotného, jej několikrát s díky odmítl s tím, že se musí 

správně postarat o svou starou matku. Yan Zhongzi samozřejmě nemohl proti konání tohoto 

muže, jednajícímu dle zásad synovské oddanosti, nic namítat a když Nie Zheng odmítl i jeho 

finanční dar, stáhl se a více o služby tohoto schopného muže přímo neusiloval.  

    Poté, co Nie Zhengova matka zemřela a pro Nie Zhenga skončilo předepsané období 

smutku, se rozhodl Yan Zhongzia vyhledat a nabídnout mu své služby. V intencích 

Lewisových teorií, které popisuje v knize Sanctioned Violence in Ancient China, byla možná 

postava Nie Zhenga autorem zasazena do prostředí psích řezníků jen proto, že ti byli – 

podobně jako atentátníci – ideologicky těsně spjati s nekontrolovaným násilím. Pokud přesto 

budeme důvěřovat Sima Qianovu vyprávění, tak si Nie Zheng zajisté byl velice dobře vědom 

toho, že pro něj – jakožto právě psího řezníka – byla možnost vstoupit do služby k urozenému 

muži naprosto ojedinělá. Nelze se ovšem domnívat, že by kariérní postup a z něho vzešlé 

výhody byly hlavní motivací Nie Zhengova k účasti na atentátu. Hlavním důvodem, proč 

vyhledal Yan Zhongzia, bylo vědomí toho, že odmítl urozeného muže, který rozpoznal jeho 

kvality, osobně přišel až do jeho domu a žádal jej o pomoc ve své věci. Z hlediska motivů 

objevujících se v ostatních příbězích, muselo být toto odmítnutí pro muže následujícího 

morální ideály velice složité a pouze synovské pouto vůči vlastní matce jej mohlo dovést 

k tomuto kroku.  

    Hlavní Nie Zhengovou motivací byla snaha odvděčit se muži, který rozpoznal jeho kvality. 

Jak již bylo řečeno, v době, kdy jej Yan Zhongzi vyhledal, se Nie Zheng živil jako psí řezník 

a jeho šance na to, že by si jej nějaký pán vyhlédl a nabídl mu místo ve své družině, byla 

velice malá. Mimoto však také Yan Zhongzi jednal s Nie Zhengem velice uctivě a tím, že o 

jeho služby projevil zájem opakovaně, prokázal, že skutečně rozpoznal jeho schopnosti, je si 

jich vědom a ví, jak je využít. Dalším důvodem, proč se u Nie Zhenga vyvinulo silné pouto k 

budoucímu pánovi, bylo uctivé chování k jeho matce, jež Yan Zhongzi prokazoval při 
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návštěvách jeho domu. Ostatně finanční obnos, který Nie Zheng odmítl, byl původně Yan 

Zhongziem předložen jako dar, který měl ulehčit život staré matce. Všechny tyto výše 

uvedené důvody hrály v Nie Zhengově rozhodování nezastupitelnou roli a nelze se domnívat, 

že by konal pouze pod vlivem jednoho z nich. Největší motivací tedy pro Nie Zhenga bylo 

následování osobních morálních ideálů, které se odrážejí i v jeho konání po splnění úkolu, 

kdy se rozhodl sám sebe natolik zohavit, aby nebyla rozpoznána jeho identita.  

      Vztah Yan Zhongzia vůči Nie Zhengovi lze označit za velice uctivý a blízký. To, že se 

opakovaně vydal do Nie Zhengova domu a složil poklony jeho staré matce, je v příběhu 

důkazem Yan Zhongziovy uctivosti a dobrého chování, ale zároveň odhodlání získat Nie 

Zhenga do svých služeb. Na rozdíl od svých předchůdců byl Nie Zheng vybrán za účelem 

splnění jednoho konkrétního úkolu a jako takový neměl zaujmout stabilní místo v pánově 

družině. Při výběru muže vhodného pro atentát na kancléře Han Xialeie, byl Yan Zhongziovi 

doporučen právě Nie Zheng. Toto doporučení se pravděpodobně opíralo o dvě skutečnosti – 

jednak Nie Zhengovu spolehlivost a morální zásadovost a jednak o jeho osobní zkušenost 

s vraždou. Yan Xialei potřeboval muže dostatečně odhodlaného a navíc takového, který se ani 

v nejvypjatějším okamžiku nezalekne svého úkolu a dovede jej k úspěšnému konci. Nie 

Zheng se jevil jako ve všech ohledech jako ideální kandidát. To může vysvětlovat Yan 

Zhongziovo naléhání a urputnost, se kterou se snažil Nie Zhenga pro svůj úkol získat. Není na 

místě se domnívat, že by Yan Zhongzi takto úslužně konal za účelem získání dalšího 

řadového člena své družiny a takovýto přístup k vazalům byl běžným, přestože může být jeho 

vystupování v příběhu značně ovlivněno autorovou snahou o vyzdvižení určitých kvalit a 

vzorců chování.  

    Ačkoliv je ústředním motivem příběhu o Nie Zhengovi opět loajalita vůči pánovi, který 

rozpoznal schopnosti hlavní postavy, setkáváme se v něm s určitými prvky, které se poněkud 

liší od příběhů diskutovaných výše. Čím je však tento příběh zlomový a v celkovém vyznění 

kapitoly o atentátnících nejdůležitější, je role, kterou Nie Zheng zastával. Nestal se, a ani se 

neměl stát, dlouhodobým vazalem a byl vybrán pouze pro spáchání atentátu jakožto 

konkrétního úkolu. Tím předurčuje nový druh atentátníka, který stojí mimo rodové i vazalské 

vztahy pána. Na druhou stranu tento proces profesionalizace a vzniku doslovného nájemného 

vraha, v Nie Zhengově případě ještě není zcela dokončen a tak u něj hrají největší roli čest, 

odhodlanost a morální integrita místo finanční odměny. Dá se tedy říci, že z pohledu Yan 

Zhongzia se jedná o nový druh vztahu mezi vazalem a pánem, který je založený na obchodní 

bázi odměny za vykonanou práci, zatímco Nie Zhengův přístup odkazuje k předchozímu 

období a je založený na vzájemné úctě mezi vazalem a pánem a morálních ideálech. Tyto dva 

protichůdné principy tvoří pomyslný most mezi starou a novou společností.  

 

 

 

5.2.5. Případ pátý: Jing Ke 
 

   Jing Keův vztah s princem Danem je, stejně jako celá jeho osobnost, mnohem 

komplikovanější, než vztahy ostatních atentátníků se jejich pány Ačkoliv Sima Qian 

vyzdvihuje Jing Keovu odhodlanost a odvahu, lze při rozboru jeho chování a postojů vidět 

určitou rozporuplnost, která tento vztah k jeho pánovi charakterizuje.  

   Většina čínských, ale i mnoho západních, autorů považuje ve vztahu mezi princem Danem a 

Jing Keem za určující to, že princ Dan rozpoznal Jing Keovy schopnosti a vzal jej k sobě do 
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služby (Pines 2008, 5). Jing Ke se tedy, dle vzoru ostatních atentátníků představených v Knize 

vrchních písařů, snaží svému pánovi odvděčit maximální možnou oddaností a odhodlaností 

splnit zadaný úkol. Při analýze celého příběhu je ovšem patrné, že oproti svým předchůdcům 

vykazuje Jing Keova osobnost řadu svébytných rysů, které v jiných případech nenalézáme.  

   Prvním argumentem, který hovoří v neprospěch všeobecně uznávané teorie o loajálním 

vazalovi, který se snaží odvděčit svému pánu, je ten, že Jing Ke nebyl dlouhodobým vazalem 

prince Dana. Princ Dan vyhledal Jing Kea s žádostí o pomoc na doporučení jistého Tian 

Guanga. Tato pomoc se omezovala čistě na provedení konkrétního úkolu -  zavraždění krále 

Zhenga z Qin. Je samozřejmé, že takovýto časově krátce ohraničený úkol neposkytoval 

dostatečný prostor pro vytvoření těsnějších vazeb mezi oběma muži. S tímto druhem vztahu 

se setkáváme již u Nie Zhenga a dá se tvrdit, že postavy prince Dana a Yan Zhongzia 

vykazují velké množství shodných bodů.  

   Druhým důvodem, proč nelze Jing Ke zcela zařadit mezi ostatní atentátníky a tím, čím se 

odlišuje od Nie Zhenga, je skutečnost, že od prince Dana přijal finanční odměnu a další 

materiální výhody. Materiální zajištění vlastních vazalů bylo samozřejmě povinností každého 

pána, ale Jing Ke nebyl dlouhodobým vazalem. V předchozím příběhu Nie Zheng v obdobné 

situaci odmítl přijmout od Yan Zhongzia odměnu a rozhodl se pro něj splnit úkol jen na 

základě vlastních morálních pohnutek. Dalo by se ještě uvažovat o jakési podpoře pro 

atentátníka během plánování celé akce a snaze o to, aby měl tento co možná nejlepší 

podmínky pro splnění úkolu, ale jak popisuje Sima Qian, princ Dan „… poctil Jing Kea 

hodností nejvyššího velmože a ubytoval jej v komnatách pro nejváženější hosty.“ (Lomová 

2012: 465). Takovéto zacházení mělo daleko do podmínek běžných vazalů a na první pohled 

poukazovalo na Jing Keovu výjimečnost. A atentátník sám proti těmto výhodám nic 

nenamítal a naplno využíval princovypohostinnosti.  

   Posledním signálem, naznačujícím určitou proměnu ve vztahu mezi pánem a vazalem je 

Jing Keova malá horlivost v postupu během celého úkolu. On sám se angažoval a přišel 

s plánem na získání darů pro qinského krále, pomocí nichž by se mohl dostat do jeho 

blízkosti, ale se samotným odjezdem a atentátem značně otálel. To je v kontrastu s ostatními 

atentátníky, kteří díky své odhodlanosti často nečekali a vyráželi za svým úkolem nejdříve, 

jak jen to bylo možné.  

  Na základě právě uvedených skutečností lze Jing Kea označit za skutečně prvního a jediného 

nájemného vraha mezi atentátníky popsanými Sima Qianem. Byl mu nabídnut úkol, kontrakt, 

se kterým on souhlasil a za ta tento závazek mohl požívat mnohých odměn. V tom lze 

spatřovat jasný obchodní vztah, práci na zakázku. Ovšem, jak již bylo zmíněno výše Jing Ke 

je velice komplikovanou osobností a nabízí nám ještě jeden úhel pohledu na tuto 

problematiku.  

   Komplikovanost Jing Kea tkví v jeho chování a vystupování. Ačkoliv přijal finanční 

odměnu a s princem Danem jej nepojily žádné jiné závazky, vzniká přesto v jeho případě 

dojem osobní angažovanosti. Na počátku, jen co jej princ Dan vyhledal, sám sebe označuje za 

nedostatečně hodného daného úkolu a až po mnohém naléhání svolí jednak s úkolem 

samotným, ale, a to stojí za povšimnutí především, se všemi poctami a odměnami, jež mu 

byly poskytnuty.  

   Pokud bychom Jing Kea skutečně považovali pouze za nájemného vraha, tak by se zdála 

zarážející jeho odhodlanost, odvaha a rozhodnost, s jakými se zhostil svého úkolu, po svém 

odkládaném odjezdu. V přístupu Jing Kea tak můžeme vidět jakýsi další stupeň proměny 

atentátníka v čínské starověké společnosti. Ačkoliv se jedná o jednoduchý obchodní vztah práce 
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vykonané za úplatu, jeho osobnost i nadále vykazuje mnoho bodů charakteristických pro 

předchozí feudální období a vazalské rituální vztahy.  

   Co se týče vztahy obou mužů z pohledu prince Dana, lze jistě hovořit o dosažení pomyslného 

vrcholu rovnosti mezi oběma osobami. Podobně jako v případě vztahu mezi Nie Zhengem a 

Yan Zhongziem i princ Dan několikrát vykazuje známky jisté až podřízenosti Jing Keovi a ve 

snaze získat jej pro svůj úkol s ním nakládá jako s výše postaveným mužem. Nutno podotknout, 

že Jing Ke tyto úklony s klidem přijímal a nijak nedal najevo svou formální podřízenost, jako 

je kupříkladu moment, kdy Jing Ke poprvé navštívil prince Dana, jak je popsáno v Knize 

vrchních písařů: „Když se Jing Ke usadil na rohoži, korunní princ na rohož neusedl, pobil 

hlavou o zem a …“ (Lomová 2012: 465). Celý vztah tak jakoby byl uskutečněn mezi dvě sobě 

rovnými muži a také s ohledem na jeho obchodní podstatu nelze v případě těchto dvou mužů 

hovořit o vztahu pán – vazal. Princ Dan získal Jing Kea do svých služeb, i když na doporučení, 

a vynaložil jisté úsilí na to, aby jej získal do svých služeb, nicméně během tohoto procesu i 

následně v průběhu příprav na samotný atentát se oba muži chovali, jakoby si byli rovni. Z této 

role se princ Dan vymanil pouze v okamžiku, kdy se snažil Jing Keovi naznačit naléhavost celé 

situace a naléhal na jeho odjezd; na druhou stranu projevil bezradnost, když se Jing Ke rozhodl 

pro splnění svého úkolu získat hlavu generála Fana. Princ Dan s tímto krokem nesouhlasil, 

jelikož sám generálovi poskytl ve státě Yan útočiště, ale nebyl schopen Jing Keovi nijak 

odporovat či jej zastavit.  

   Motiv odměnění se pánovi, který rozpoznal vazalovy kvality, ustupuje v případě Jing Kea a 

prince Dana do pozadí, mezitímco jeho hlavní těžiště leží na osobě Jing Kea samotného. Jeho 

odhodlání je chápat spíše jako snahu o prokázání své kompetentnosti k takto závažnému úkolu 

a především ospravedlnění vysoké odměny, kterou obdržel. Svědomitě vykonal přípravy i 

atentát samotný, ale ne kvůli osobnosti prince Dana. Bezpochyby se můžeme domnívat, že ať 

by na pozici prince Dana stál kdokoliv jiný, tak by se Jing Ke zachoval obdobně a rozhodl by 

se atentát vykonat. Osoba prince Dana je tak směrodatná a velice důležitá pro příběh samotný, 

avšak ve vztahu těchto dvou mužů ustupuje do pozadí, neboť Jing Ke atentát vykonal pro 

materiální odměnu a dosažení svých vlastních ambicí a ne pro zadavatele samotného. Tato míra 

odosobnění nemá mezi ostatními atentátníky obdoby a vypovídá o velké úrovni emancipace, 

které schopní muži bez pána na konci období Válčících států dosáhli.  

 

 

   Otázka loajality a oddanosti je ve vztahu mezi atentátníky a jejich pány překvapivě 

komplikovaná. Na základě analýzy vztahů popsaných v Knize vrchních písařů lze poukázat na 

několik skutečností, z nichž některé odpovídají výsledkům zkoumán atentátníků  jiných úhlů 

pohledu a některé nám nabízejí zcela nové závěry.  

  V první řadě je nutno zdůraznit, že jde o vztah reciproční a pro pochopení vztahu vazala k 

pánovi a jeho jednání je nutno vycházet z postoje pána vůči podřízenému To je zvláště zřejmé 

v příbězích Yu Ranga a Nie Zhenga, v jejichž případě byl vztah pána k vazalovi nadstandardně 

vřelý a blízký. Také u Zhuan Zhua můžeme hovořit o tom, že byly skutečně rozpoznány a 

dostatečně doceněny jeho kvality, ale oproti dvěma výše zmíněným jeho vztah s princem 

Guangem postrádá osobní rovinu a nelze je tak položit na roveň. Na opačném konci tohoto 

spektra se nachází příběh o Jing Keovi, kde vztah mezi ním a princem Danem zcela ustoupil do 

pozadí a jeho osobní rovina není nikterak důležitá.  

   Toto barvité vykreslení vztahu od pána směrem k vazalovi lze – vedle zařazené do širšího 

kontextu období Válčících států – chápat také jako Sima Qianův úmysl ve snaze zhodnotit 

osobnost nejen samotných atentátníků, ale i jejich pánů. Ve většině případů u tohoto hodnocení 
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vycházejí jako morálně zásadoví mužové s vysokou mírou osobní hrdosti. Tím dokazuje, že 

především mužové s vlastními kvalitami jsou schopni rozpoznat stejně vlastnosti u ostatních a 

přijmout je tak do služby.  

   Právě rozpoznání kvalit schopného muže bez pána a jeho přijetí do služby je nejčastějším 

motivem v příbězích o atentátních. Setkáváme se s ním u Zhuan Zhua, Yu Ranga, Nie Zhenga 

a v malé míře i u Jing Kea, ale jak bylo vysvětleno výše, u posledního z uvedených je situace o 

něco komplikovanější a hledat v jeho případu pouze tento motiv by bylo zavádějící.  

  Pohled na vztah atentátníků a jejich pánů nám také určitým způsobem – pokud budeme 

příběhy chápat jako alespoň zčásti autentické – ilustruje proměnu společenských vztahů, ke 

které došlo v průběhu období Válčících států. Od dlouhodobých vazalů, kteří atentát spáchali 

jako jeden se svých úkolů (Cao Mo, Zhuan Zhu) nebo kteří jej vykonali jako akt pomsty (Yu 

Rang) až najmutí de facto vraha – profesionála na konkrétní zakázku (Jing Ke s určitými prvky 

z předchozího období). Mezi těmito póly ještě můžeme sledovat Nie Zhenga, jehož případ 

dokazuje postupný přerod společenských vztahů a tvoří jakýsi most mezi oběma etapami.  

  Zcela mimo tyto kategorie je třeba řadit Gao Jianliho, který jako jediný jednal sám za sebe a 

bez ohledu na svého pána. Tím je v podstatě diskvalifikován z této analýzy, ale je potřeba 

zmínit právě jeho odlišnost, jež dokazuje proměnu atentátníků a jejich pánů společně se změnou 

politické a sociální situace ve starověké Číně.  

  

 

6. Atentáty z pohledu jejich cílů 
 

 

 

   Zkoumané atentáty lze z hlediska jejich cíle rozdělit na dvě základní skupiny, byť k 

uvedeným základním cílům mohly přistupovat ještě další subjektivní ambice a motivy. 

Obecně lze ovšem atentáty v čínském starověku rozdělit do dvou skupin, a to:  

1) Vraždy politické 

2) Vraždy jako akt pomsty  

   V některých příbězích lze pozorovat oba důvody; v tom případě záleží na míře, z jaké byl 

atentátník, či zadavatel atentátu, motivovaný pro svůj čin tím kterým záměrem.  

  

 

 

6.1. Vraždy politické  

    Mezi politické vraždy řadíme ty případy, v nichž v roli zadavatele a/nebo cíle vystupuje 

politicky aktivní jedinec. Odstraněním tohoto jedince by pro zadavatele znamenalo určitou 

pomoc v politickém mocenském boji či naopak odvrácení potenciálního nebezpečí ze strany 

tohoto jedince. V politicky motivovaných atentátech málokdy hrají roli osobní morální 

pohnutky či vztahy zainteresovaných osob, ale nejčastěji se jedná a tzv. „vyšší cíle“.  

 Mezi příběhy z Knihy vrchních písařů lze za politicky motivované vraždy takovéhoto typu 

považovat atentáty či pokusy o ně spáchané Cao Moem, Zhuan Zhuem, Jing Keem (i když 

zde s jistou rezervou) a Guo Jianlim.  
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   Případ Cao Moa lze považovat za zcela politicky motivovaný atentát. Z politického hlediska 

se jedná o velice jednoduchý případ, neboť ústředním motivem atentátu bylo přesvědčit 

vévodu Huana z Qi, aby navrátil státu Lu území, která na něm získal v předchozím vojenském 

tažení.  Ačkoliv analýza Cao Moových osobních aspirací podporuje myšlenku, kterou 

formuluje ve svém článku Li Ling, tedy, že mohl být do určité míry motivován vlastní touhou 

po odčinění svých vojenských neúspěchů (Li 2008: 3), tak se v celkovém vyznění případu 

vliv těchto osobních ambicí jeví jako minimální. Dalším důvodem hovořícím pro zařazení 

tohoto případu mezi plně politicky motivované atentáty je skutečnost, že Cao Moovou snahou 

nebylo přímé odstranění osoby vévody Huana z Qi a po úspěšným vymožení si politických 

záruk na něm jej propustil. Cao Moův případ je dokonalou ukázkou úspěšného politického 

atentátu a to kuriózně navzdory faktu, že se nejednalo o atentát v pravém smyslu slova.  

   Podstatně složitější byly politické motivace v případě atentátu spáchaného Zhuan Zhuem. 

K analýze vlivu Zhuan Zhuova atentátu je zapotřebí se plně seznámit s politickou situací 

v jižním státě Wu. Zhuan Zhu doporučení vstoupil do služby prince Guanga, který se hodlal 

zmocnit trůnu s odvoláním se na své dědičné právo, neboť právě on byl prvorozeným synem 

dřívějšího krále Zhufana. Jelikož se ale král Zhufan rozhodl pozměnit systém následnictví 

trůnu tak, že se nyní dědilo mezi bratry a ne z otce na syna. Nakonec na trůn usedl král Liao, 

syn jednoho z Zhufanových bratrů. V tomto okamžiku se princ Kuang rozhodl, že se trůnu 

zmocní násilím, jelikož již bylo zřejmé, že dědičná cesta je mu zapovězena.  

   Zhuan Zhuovi se nakonec skutečně podařilo krále Liaoa zavraždit a dosadit tak prince 

Guanga na trůn. Atentát proběhl zcela úspěšně, až na smrt Zhuan Zhua samotného, a přinesl 

kýžený politický efekt. Za povšimnutí stojí rozdílnost mezi Zhuan Zhuovým případem a 

ostatními příběhy vyprávějícími o politicky motivovaných vraždách. Žádný z dalších příběhů 

obsažených v Knize vrchních písařů nevypráví o atentátnících, jejichž úkolem by bylo 

odstranit panovníka za účelem jeho nahrazení jiným. V tomto bodě lze vysledovat určitou 

tendenci a záměr samotného autora, který se snažil na základě výběru těchto příběhů a také 

jejich vyznění ilustrovat příklady odhodlaných mužů, „kteří jednali v souladu s tím, co je 

správné.“ (Lomová 2012: 470). Otázkou zůstává, do jaké míry zapadá do této kategorie právě 

případ Zhuan Zhu. Jeho samotného lze považovat za odhodlaného a morálně vyspělého 

vazala, avšak otázka skutečné legitimity Guangova nároku na trůn je značně problematická a 

přesahuje rámec této práce. 

   Jing Kea a Gao Jianliho spojuje jeden cíl, tedy snaha odstranit budoucího prvního čínského 

císaře, v případě Jing Kea ještě krále Zhenga z Qin. Právě tento společný prvek může být 

důvodem, proč se Sima Qian rozhodl oba případy spojit dohromady a nevěnovat Gao 

Jianlimu samostatnou pasáž. Z politického hlediska je potřeba oba příběhy oddělit, jelikož se 

jedná o dvě zcela odlišné situace.  

   V případě Jing Kea byl stát Qin pouze hrozícím nebezpečím pro svrchovanost státu Yan a 

snahou prince Dana byla právě ochrana své vlasti před tímto nebezpečím. Mohli bychom se 

domnívat, že případná smrt krále Zhenga z Qin by znamenala, když ne zcela zastavení, tak 

alespoň zpomalení qinského postupu. Na místě je třeba potřeba připomenout fakt, že tento 

způsob, kterým chtěl princ Dan dosáhnout záchrany státu Yan, nebyl zcela podporován jak 

králem, tak dalšími úředníky. Všichni si byli vědomi případného nebezpečí v případě 

atentátníkova neúspěchu. Dalším politicky ožehavým tématem v příběhu je postava generála 

Fana, který utekl z Qin a hledal útočiště právě ve státu Yan. Princ Dan jej nejdříve přijal a 

odmítl jeho vyslání k severním barbarům. Následně bylo na Jing Keovi samotném, aby se za 

Fanem vypravil a získal jeho hlavu. Nutnost získat dostatečně cenný dar, který by Jing Ke 

qinskému králi nabídl, je dalším v příběhu se objevujícím prvkem, který lze spojovat 
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s politicky motivovanými kroky. Na příkladu generála Fana se také ukazuje komplikovanost 

tehdejších politických vztahů mezi jednotlivými státy, ale i uvnitř státu samotných. 

K úspěšnému vybalancování nároků a ústupků bylo zapotřebí značné diplomatické obratnosti 

a prozíravost. Bohužel, dá se předpokládat, že princ Dan nebyl těmito schopnostmi zcela 

obdařen. Otevřeně vystupoval osobně proti qinskému králi, ale zároveň nenacházel 

dostatečnou oporu ve vlastním státě.  

     Atentát na krále Zhenga z Qin byl z politického hlediska nejen neúspěšný, ale víceméně 

kontraproduktivní. Po Jing Keově selhání stát Qin ještě zvýšil své vojenské snažení a cílil je 

na stát Yan, který nemohl takové moci dlouho odolávat. Dá se tak předpokládat, že princem 

Danem zosnovaný atentát uspíšil neodvratný pád státu Yan. 

   V souvislosti s osobou prince Dana také vyvstává otázka, do jaké míry je Jing Keův případ 

skutečně případem politickým. Stejně jako u ostantích politických vražd – s možnou 

výjimkou Cao Moa – není v Jing Keově případu hybnou postavou příběhu sám atentátník, ale 

právě princ Dan, jakožto zadavatel zakázky. Jing Ke pouze vykonával práci, na kterou byl 

najat a i v příběhu se vůči politickým otázkám staví až překvapivě indeferentně. Avšak princ 

Dan, jak se dozvídáme ze Sima Qianova vyprávění, choval vůči králi Zhengovi z Qin osobní 

nevraživost a ta mohla být zárodkem celého plánu. S ohledem na skutečnost, že jeho osobní 

vychovatel Ju Wu jej z politického hlediska odrazoval od kroků, jež by vedly k rozlícení 

qinského krále, se dá usuzovat, že princ Dan si byl sám vědom nebezpečí, které při případném 

neúspěchu hrozí. Přesto se rozhodl ve svém plánu pokračovat. Navíc již dříve poskytl azyl 

generálu Fanovi, což byl jasný nepřátelský krok vůči státu Qin. Tyto důkazy hovoří ve 

prospěch tvrzení, že princ Dan pouze využil politické záminky a skutečným motivem atentátu 

byla osobní msta. Avšak z globálního pohledu a s vědomím veškerých politických konotací, 

které s sebou Jing Keovy činy nesou, je stále vhodné tento pokus řadit mezi vraždy politické.  

 

   O osobě Gao Jianliho nám Kniha vrchních písařů podává jen kusé informace, na jejichž 

základě se lze jen stěží dohadovat o jeho osobních záměrech a cílech. Z toho důvodu je 

zřejmé zařazení jeho případu mezi politické vraždy. Gao Jianli se, na rozdíl od Jing Kea, 

nepokoušel zamezit hrozícímu nebezpečí, ale naopak rozvrátit stávající situaci. Státu Qin se 

podařilo porazit všechny zbývající státy a sjednotit vládu nad celou Centrální planinou. 

Z krále Zhenga z Qin se stal První císař dynastie Qin a v této situaci se jej jal Gao Jianli 

odstranit. Ze své podstaty se tak už jedná o odlišný motiv, i když cílem atentátu byla stále 

tatáž osoba. Gao Jianli také nemusel být svázán jakýmikoliv obavami v případě neúspěchu 

svého atentátu, ten totiž nemohl mít žádné další důsledky. Na druhou stranu se musel obejít 

bez pomocníků a rádců a celý atentát naplánovat a zrealizovat svépomocí. Jedinec, který si dá 

za cíl odstranit panovníka z politických důvodů je v rámci příběhů o atentátnících naprosto 

ojedinělý a je předzvěstí budoucího trendu mužů, kteří se rozhodnou z vlastních, ale ne čistě 

osobních, důvodů k tomuto kroku. Jelikož byl Gao Jianliův pokus neúspěšný, tak nemůžeme 

hovořit o žádných politických důsledcích, které by s sebou jeho čin nesl.  

 

6.2.Vraždy jako akt pomsty 

   Vraždy jako akt pomsty jsou atentáty vyvolané snahou odstranit určitého jedince ze 

soukromých, osobních, důvodů. Často úzce souvisí s výše zmíněnou loajalitou, ze které 

vyplývá, že ústředními postavami tohoto druhu příběhů bývají oddaní vazalové, kteří se 

zavázali pomstít smrt svého pána.  
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   Pomsta, neboli odplata, je důležitým motivem, který se často opakuje v celém čínském 

starověku. Jako ostatní zvyklosti má své kořeny v rituálních rodových vztazích. Rodová 

hierarchie a stupeň příbuznosti také určovaly míru angažovanosti v aktu pomstu, tedy čím 

těsnější byl vztah mezi mrtvým a pozůstalým, tím větší měl tento povinnost pomstít smrt 

svého příbuzného. Toto hierarchické uspořádání se později přeneslo z rodových vztahů do 

vztahů pán – vazal, kdy vazalové s nejvyšším rankem, tedy ti, kteří byli pánovi formálně 

nejblíže, nesli na svých bedrech největší díl odpovědnosti za pomstu (Lewis 2003: 84). 

     Jelikož byla vražda ze msty součástí rituálního chování, jako taková byla také odlišně 

vnímána tehdejšími autoritami. Oficiálními zákoníky byla samozřejmě osobní msta 

zapovězena, nicméně místní úřady často tyto případy buďto neřešily vůbec nebo jen velmi 

vágně. Často byl tak postup, po vykonání tohoto druhu vraždy takový, že se vrah, pokud svůj 

úkol splnil a zároveň přežil, na nějaký čas ukryl a vyčkával, dokud se situace nezklidní, 

popřípadě zločin nepromlčí. Následně se mohl navrátit ke svému původnímu životu, aniž by 

byl úřady nějak perzekuován (Lewis 2003: 85).  

    Podobný přístup, jako úředníci, zaujímali vůči atentátníkům – mstitelům také historici. Ti 

při psaní svých děl velice umně rozlišovali mezi jednotlivými druhy atentátníků a pokud 

shledali, že akt pomsty byl proveden spravedlivě a je oprávněný, tak samotného atentátníka 

velebili jakožto vzor ctnosti a morálních hodnot  (Lewis 2003: 85).   

    Výše zmíněná tolerance ze strany úřadů i historiků je dobře prokazatelná taktéž 

souhlasným postojem k vraždám ze msty od konfuciánů. Konfuciánská morálka nejen 

souhlasí s prováděním osobní msty, ale navíc poskytuje takovýmto atentátníkům nástroje 

k jejich úspěšnému dokončení, jako je například zkrácení období smutku, jež muselo být jinak 

přísně dodržováno, po úmrtí člena rodiny. Takováto vražda však musela být výsledkem 

jasného úsilí a kalkulu, z konfuciánského hlediska tak případné vraždy v návalu emocí nebyly 

provedeny správně a jako takové nebyly ani schvalovány.  

    Ačkoliv byla mezi pozůstalými jasná hierarchie, nebylo nutností, aby vykonali vraždu svou 

vlastní rukou;  očekávalo se ovšem, že provedení vraždy zajistí a hierarchie poté pouze 

určovala míru angažovanosti ve verbování mužů schopných takovéhoto činu. Za tímto účelem 

byly, především v pozdějším období, vyhledáváni také muži mimo samotný rod a jeho přímé 

vazaly, tedy schopné šermíře bez pána nebo různé kriminální živly (Lewis 2003: 89).  

  Atentáty jako akt pomsty jsou v kapitole o atentátnících v Knize vrchních písařů zastoupeny 

dvěma osobnostmi, a to Yu Rangem a Nie Zhengem. Ačkoliv oba případy spojuje podobný 

motiv odplaty, nacházíme mezi nimi také řadu rozdílů které dokazují flexibilitu čínské 

starověké společnosti, co se týče uplatňování morálních zásad a zvyklostí.  

    Osoba Yu Ranga se v průběhu historie stala klasickým vzorem loajality, oddanosti a 

odhodlání pomstít smrt svého pána. Mezi oběma muži panovalo jasné pouto pán – vazal, ale 

v tomto případě bylo ještě zesíleno vzájemnými sympatie a úctou. Hrabě Zhi rozpoznal Yu 

Rangovi kvality, vzal jej do služby a choval se k němu velice dobře, za což jej Yu Rang 

odměnil naprostou oddaností. Bohužel se z pramenů nedozvídáme přesně o pozici, jakou Yu 

Rang v družině hraběte Zhia zastával, nicméně vzhledem k několikrát opakované skutečnosti, 

že mu hrabě prokazoval až nadstandardní úctu, lze předpokládat, že tato pozice nebyla nijak 

nízká. Pro tuto teorii hovoří také výše zmíněné pravidlo o spojitosti mezi pozicí vazala 

v rodové hierarchii a míře jeho účasti na mstě. Ovšem jak nám další analýza dokazuje, toto 

obecně platné pravidlo není v Yu Rangově případě tak zcela platné. To je překvapivé zjištění 

vzhledem k faktu, že se Yu Rang všeobecně pokládá za ukázkového mstitele.  

    Rozvedeme-li do detailu hypotetické možnosti Yu Ranga na vykonání pomsty, tak je 

poněkud zarážející jeho rozhodnutí provést celou akci sám, bez spolupráce s dalšími 
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rodinnými příslušníky. Dle kulturního společenského rámce, který popisuje Lewis, byla snaha 

rodinných příslušníků o pomstu a jejich účast na ní de facto nutností. Rozhodnutí vazala 

vykonat pomstu sám je dosti nezvyklý postup, který nám v Yu Rangově případě nabízí dvě 

pravděpodobné možnosti vysvětlení. Buďto se pro tento způsob Yu Rang rozhodl z osobních 

důvodů, tedy že cítil morální povinnost vykonat celou pomstu sám a tím ochránit pozůstalé 

před případným hněvem ze strany barona Xianga.   

     Druhou možností je skutečnost, že buďto vztahy mezi ním a ostatními vazaly hraběte Zhia 

nebyly dostatečně dobré, nebo se tito zkrátka rozhodli se celé akce neúčastnit.  

Ať již byly důvody jakékoliv, Yu Rang oba své pokusy naplánoval a následně se i pokusil 

provést sám, bez jakýchkoliv pomocníků.  

     Jelikož však Yu Rang nespolupracoval s nikým z rodu hraběte Zhia, znamená to, že na něj 

z této strany také nebyl vyvíjen žádný tlak, který by jej do atentátu nutil. Tak je zřejmé, že byl 

k celé akci motivován pouze svými osobními pohnutkami. Na jednu stranu je tak po právu 

vyzdvihována Yu Rangova odhodlanost, která pramenila pouze z jeho osobních citů vůči 

svému pánu a jeho vysokým morálním kreditem. Na druhou stranu jej ovšem tato 

samostatnost poněkud vyčleňuje ze zaběhnutého řádu. Jak bylo řečeno, nevíme, do jaké míry 

byli ostatní pozůstalí ochotni se na atentátu angažovat, ale tím, že se rozhodl s nimi 

nespolupracovat, tak na sebe strhává veškerou zodpovědnost za mstu a sám sebe staví mimo 

původní rodové vztahy.  

     Především z toho důvodu, že celou akci naplánoval i zrealizoval sám, nelze na Yu Ranga 

aplikovat některá z pravidel a charakteristik, které jsou jinak pro většinu atentátníků a mstitelů 

typická. Přesto je Yu Rangův případ jasným zástupcem atentátu jako aktu osobní pomsty. 

Ostatně v celém příběhu je pouze na začátku načrtnuta určitá politická situace okolo hraběte 

Zhia, barona Xianga a jejich soupeření, ale žádné podrobnosti se v Knize vrchních písařů 

nedozvídáme, neboť pro příběh samotný nejsou nezbytné.  

    Oproti Yu Rangovi byly Nie Zhengovy motivace i celkové okolnosti případu zcela odlišné. 

Oba muže spojuje velice vysoká míra odhodlanosti a morální vyspělosti. Avšak na rozdíl od 

Yu Ranga Nie Zheng nemstil smrt svého pána a nebyl původcem vražedného plánu. Dalo by 

se říci, že hlavním „mstitelem“ je v tomto případě Yan Zhongzi a Nie Zheng  je pouhým 

vykonavatelem jeho vůle.  

   Cílem atentátu v příběhu o Nie Zhengovi je kancléř Han Xialei, kvůli kterému byl Yan 

Zhongzi nucen utéct ze státu Han. Poté, co unikl popravě, Yan Zhongzi putoval po okolích 

státech a hledal schopného muže, který by mu mohl pomoci s odplatou. Sima Qian konkrétně 

nehovoří o předmětu sporů mezi Han Xialeiem a Yan Zhongziem, ale vzhledem k faktu, že 

oba zastávali úřady u knížete Aie z Han a na základě znalostí pozadí ostatních příběhů se lze 

hypoteticky domnívat, že tyto roztržky měly spojitost s řízením státu. Snahou Yan Zhongzia 

snad bylo odstranění jeho politického soka, což je jednou z charakteristik politické vraždy. 

Navzdory tomuto faktu ústředním motivem příběhu není politická pře obou mužů, ale snaha 

Yan Zhongzia pomstít se za skutky, kterých se na něm Han Xialei dopustil. K tomuto výkladu 

příběhu nás nabádá sám autor Knihy vrchních písařů tím, že přehlíží detaily politického boje, 

ovšem otázkou zůstává, do jaké míry byly Yan Zhongziovy pohnutky skutečně pouze 

morálního charakteru a do jaké se pokoušel skrze vraždu Han Xialeie dosáhnout svých 

politických cílů.  

    O skutečných motivech Yan Zhongzia tedy můžeme pouze spekulovat, avšak pohnutky 

atentátníka samotného, Nie Zhenga, jsou zcela zřejmé. Nie Zheng byl nucen několikrát 

odmítnout Yan Zhongziovu nabídku a nevstoupit k němu do služby, jelikož se staral o svou 

starou matku. Až po její smrti se rozhodl Yan Zhongzia vyhledat a odvděčit se za jeho 
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důvěru. Jak již bylo řečeno v obecném úvodu, vztahy mezi pánem a mužem, kterého tento 

přijal do služby na základě rozpoznání jeho schopností, bývaly velice silné a těsné. Nie Zheng 

se tedy nerozpakoval přijmout tento úkol, i když věděl, že se mu pravděpodobně stane 

osudným.  

    Zajímavým a v kontextu ostatních vazalů – mstitelů netypickým prvkem je povaha vztahu 

mezi Yan Zhongziem a Nie Zhengem. Nie Zheng nebyl Yan Zhongziovým dlouhodobým 

vazalem a ani pro něj nesplnil žádnou jinou službu. Stejně tak Yan Zhongzi sice rozpoznal 

Nie Zhengovy schopnosti, ale nechtěl jich využít jinak než k atentátu na Han Xialeie. Obecně 

se dá říci, že Yan Zhongzi hledal pouze muže na splnění konkrétního úkolu a tím se jejich 

vztah blíží vztahu mezi princem Danem a Jing Keem. Kde se však princ Dan Jing Keovi 

odvděčil finanční odměnou a materiálními výhodami, tam se Nie Zheng spokojil s vědomím 

toho, že dobře posloužil muži, který rozpoznal jeho schopnosti, a tak se mu odvděčil.  Nie 

Zheng dokonce odmítl finanční dar, který mu Yan Zhongzi nabízel ještě v době, kdy byla jeho 

matka naživu. Nie Zheng prokázal nebývalou úroveň odhodlání a osobní víry v morální 

hodnoty, když se rozhodl položit život za muže, se kterým jej nepojil žádný vazalský svazek a 

který jej vyhledal jen za účelem splnění konkrétního úkolu.  

     Dalším prvkem, který se poněkud vymyká z běžných případů pomst, je skutečnost, že Nie 

Zheng mstil svého dosud žijícího pána. Z povahy věci by se dalo předpokládat, že většina 

atentátu ze msty bude motivována tak, jak to známe z příběhu o Yu Rangovi, tedy že se vazal 

rozhodl pomstít smrt svého pána a rozhodl se pro atentát. Nie Zheng však mstil pouze křivdu 

a navíc byl k atentátu vyhledán samotným Yan Zhongziem. Na příkladu vztahu těchto dvou 

mužů lze ukázat vysokou úroveň morální integrity, které se těšili, nebo měli těšit, mužové 

starověké čínské společnosti. 

    Velká míra osobní hrdosti je zjevná u obou hlavních protagonistů příběhu. Yan Zhongzi se 

rozhodl pro atentát za křivdy na něm způsobené. Navíc, rozhodneme-li se věřit Sima Qianově 

verzi, byla odplata jeho skutečným a jediným motivem, bez ohledu na politické důsledky. Nie 

Zheng prokázal své morální kvality několikrát, především odmítnutím Yan Zhongziova 

finančního daru a poté vlastní iniciativou za dokončení úkolu pro pána, který rozpoznal jeho 

kvality.  

Ačkoliv tak nacházíme v příběhu o Nie Zhengovi některé znaky odkazující spíše k politickým 

vraždám, tak nezbývá než nesouhlasit se Sima Qianem a řadit tento případ mezi vraždy jako 

akt pomsty. A to, bohužel, nejen z důvodu osobních motivací a skutků samotných ústředních 

postav, ale také z nedostatku objektivních informací o politické situaci a pozadí příběhu.  

 

   Rozdělením atentátů dle zaměření na politické a ty jako akt pomsty můžeme dospět k 

několika závěrům, které v mnohém podporují teorie získané ostatními analýzami, ale zároveň 

nám poskytují odlišný úhel pohledu na problematiku atentátů popsaných v Knize vrchních 

písařů.  

   Základním výsledkem, kterého jsme touto analýzou dosáhli je zjištění, že ze všech pěti 

atentátů se otázkou pomsty zabývají pouze dva, tedy ty o Yu Rangovi a Nie Zhengovi. To je 

poněkud překvapivé zjištění, uvážíme-li, že Sima Qian ve svém doslovu ke kapitole o 

atentátnících sám přiznává, že jejich společnou charakteristikou je jejich pevné odhodlání a 

následování morálních ideálů (Lomová 2012: 470). To je bezesporu pravda a tyto vlastnosti 

můžeme najít u všech atentátníků v hojné míře, ale z povahy věci bychom je častěji hledali u 

atentátů spojených s loajalitou a oddaností svému pánu, tedy těch, vykonaných jako akt 

pomsty.  
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    Navíc nám ve většině případů autor sám naznačuje, jakým směrem se při bádání vydat tím, 

že v některých příbězích dává větší prostor politickému pozadí a jeho rozboru a v některých 

jen lehce načrtne tehdejší situaci, aby čtenáře uvedl do děje, ale blíže se jí nevěnuje. Tento 

nepoměr v množství informací, které nám Sima Qian podává k pozadí jednotlivých příběhů 

může teoreticky posloužit jako vodítko k případnému rozdělení atentátů dle jeho explicitně 

nevyslovené kategorizace.  

   Na tomto místě je třeba si také uvědomit, že v každém z popsaných atentátů lze teoreticky 

dohledat politické motivy a pozadí. Tímto přístupem bychom však sklouzávali do stále větší 

míry spekulací a domýšlení důsledků, které v příbězích nejsou vysloveně zmíněny. Toho je 

nejlépe se vyvarovat a k tomu nejlépe poslouží právě zmíněná pomoc od samotného autora, 

který koncepcí příběhů naznačuje zaměření samotného atentátu.  

   Dalším zajímavým výsledkem našeho zkoumání je zjištění, že zaměření atentátu do určité 

míry odpovídá jeho provedení, co se týče počtu osob v něm angažovaných. Zatímco vraždy 

jako akt pomsty jsou provedeny atentátníky – jedinci, tak za těmi politicky zaměřenými stojí 

větší organizované skupiny a také při atentátu samotném bývá přítomno více osob, než vrah 

samotný. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je Cao Mo, který, ačkoliv se jedná o politicky 

motivovaný atentát, tak se jej jal vykonat sám. Avšak okolnosti jeho případu jsou celkově 

dosti odlišné než u ostatních atentátů a navíc Sima Qian dopodrobna nehovoří o přípravách na 

akci samotnou.  

    Případem, který stojí poněkud stranou od ostatních a svým zaměřením se značně liší je ten 

o Gao Jianlim. Je skoro s podivem, že této osobnosti nevěnoval Sima Qian samostatnou část, 

neboť svým odhodláním si s dalšími atentátníky v ničem nezadá a navíc vykazuje některé 

zajímavé odlišnosti. Především jde o politickou vraždu, ke které byl atentátník motivován sám 

vlastními pohnutkami a cíli. Ve všech ostatních případech politicky motivovaných vražd byl 

atentátníkovi tento úkol svěřen jeho pánem. S tím souvisí skutečnost, že Gao Jianli celý svůj 

atentát naplánoval a provedl sám, což také nebyla běžná praxe u atentátu tohoto zaměření.  

 V poslední řadě jsme tímto rozborem dosáhli zajímavého srovnání mezi případy Nie Zhenga 

a Jing Kea. Ačkoliv tyto případy formálně spadají do odlišných kategorií, vykazují jeden 

výrazný společný prvek a to ten, že oba byli najati na splnění jednoho konkrétního úkolu a 

původně nebyli stabilními vazaly svého pána. Tím se liší od svých předchůdců, kteří 

operovali v pánově družině delší dobu před samotným atentátem, ať už k němu byli přivedeni 

jakýmkoliv způsobem. Mezi sebou navzájem se ovšem tyto dva atentáty liší odměnou, kterou 

atentátník pro splnění úkolu obdržel. Nie Zheng konal veskrze ze svých morálních pohnutek a 

odhodlání, ale Jing Ke byl vedle těchto zároveň motivován finanční odměnou. Lze tedy tvrdit, 

že Jing Ke je jediným z atentátníků v Knize vrchních písařů, který byl pro svou práci skutečně 

najatý. Uvedený posun opět zapadá do širšího kontextui vývoje čínské společnosti; vývoje od 

akcí dlouhodobých vazalů, kteří plní úkol pro svého pána nebo jej mstí, po muže, kteří nebyli 

přímo vazali, ale cítili se pánovi morálně zavázáni a tak jej chtěl pomstít a nakonec na Jing 

Keově případě sledujeme dotvoření nových tržních vztahů.  

 

 

 

               

 



57 
 

7. Další obecné, často se objevující motivy 

  
   V příbězích o atentátnících nalézáme určité opakující se motivy a to především co se 

týká místa a sociálního prostředí, z kterého se jednotliví atentátníci rekrutují. Jde 

například o místo, kde značná část příběhů začíná, tedy městské tržiště. 

 V období Válčících států došlo k nevídanému rozvoji měst, zhuštění městské sítě a 

nárůstu počtu městského obyvatelstva. Většina větších měst té doby byla obehnána 

hradbami a dále uvnitř členěna na politickou, rituální část a část obývanou běžnými 

obyvateli nebo-li část obchodní.  

  Obchodníci samotní byli oficiálně vyřazeni z politického života a vztahovala se na ně 

určitá další omezení, například zákaz ježdění na koni, nošení hedvábí či vlastnění 

půdy. Avšak jejich stále se zvětšující bohatství jim dovolovalo zasahovat do veřejného 

dění jinými způsoby (Lewis 2007: 77). 

  Běžné tržiště většího města období Válčících států do značné míry kopírovalo tržiště 

nacházející se v hlavním městě státu. Jeho dominantou bývala několikaposchoďová 

věž, ve které pobývali státní úředníci dohlížející na pořádek a kvalitu a ceny 

nabízeného zboží. Ve většině případů mělo tržiště čtvercový půdorys s branou na 

každé straně. Tržiště bylo ještě vnitřně strukturováno tak, aby byly dohromady 

shromážděni obchodníci s jednotlivými druhy zboží. Například v příbězích o 

atentátnících se vyskytující psí řezníci byli od ostatních profesí odděleni a obývali 

vlastní, většinou odlehlejší, část tržiště.  

  Přestože byli na městském tržišti přítomni úředníci a zástupci vlády, tak se v tomto 

neúprosném prostředí vyvinula svébytná společnost a hierarchie stojící stranou od 

oficiální kontroly. Trh byl také jediným místem, kde se mohli lidé svobodně 

shromažďovat a kde se mísili lidé různých povolání a společenského zařazení. Nebylo 

tedy výjimkou, že se množství mužů pokoušelo své politické ambice zrealizovat právě 

prostřednictvím tržiště a jeho návštěvníků (Lewis 2007: 81).  

  Se svébytným místem tržišť je neodmyslitelně spjatá také kriminální činnost. Právě z 

vrstev zločinců a pochybných individuí se často rekrutovali mužové dostatečně 

schopní, ale zároveň odhodlaní, aby se mohli stát atentátníky. Navíc, společně 

s rozvolněním bývalých společenských a rodových struktur v období Válčících států, 

se na tržištích objevuje řada mužů s dobrým původem, avšak bez zaměstnání, kteří 

čekali právě na to, až někdo rozpozná jejich schopnosti a přijme je do služby (Lewis 

2003: 76). Z těchto mužů bez pána se často stávali tzv. youxia 游侠, často překládaní 

jako „potulní šermíři“. Youxia skutečně často putovalo od jednoho města k druhému, 

živili se různými krátkodobými zakázkami a ve většině případů se pokoušeli dostat se 

do služby k některému z pánů. Vedle těchto se na tržištích shromažďovali také 

mladíci, kteří nenašli uplatnění, často mladší synové aristokratů, pro které již v rodové 

linii nezbylo místa. Ti tvořili celé skupiny, které se věnovaly hazardu, kohoutím 

zápasům a v neposlední řadě kriminální činnosti. Avšak v období rebelií či válek se 

z těchto skupin stávaly nebezpečné živly, většinou operující právě proti oficiální vládě 

(Lewis 2007: 87). 

  Vedle vyloženě kriminálních živlů nalézáme na čínských starověkých tržištích další 

typizované postavy, často využívané v příbězích o atentátnících. Těmi nejdůležitějšími 

jsou zajisté psí řezníci. Ti jsou v čínské kultuře spojování s násilím a navíc násilím, 
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které se vymyká státní, rituální, kontrole. Jako ostatní povolání i psí řezníci se 

soustřeďovali stranou od ostatních obchodníků a tvořili tak samostatnou část tržiště. 

Zde byli často vyhledáváni klienty, kteří využívali jejich společenskými normami 

nesvazovaného chování k vykonávání násilné činnosti.  

Z výše uvedených motivů se v námi zkoumaných příbězích o atentátnících 

nejčastěji objevují motivy psích řezníků a tržiště.  Motiv psích řezníků je nejpatrnější 

v příběhu o Jing Keovi, kde se Jing Ke právě s takovým psím řezníkem často stýkal a 

mohl tak být nalezen v takovémto násilném a s kriminalitou spojovaném prostředí. 

    Dalším příběhem, ve kterém vystupuje do popředí téma psích řezníků je ten o Nie 

Zhengovi. Poté, co Nie Zheng ve svém rodné vsi zabil člověka, byl nucen i s matkou a 

sestrou utéci, aby nakonec nalezli útočiště ve státě Qi, kde si Nie Zheng začal 

obstarávat obživu právě prací řezníka. Když poté Yan Zhongzi sháněl schopného 

muže pro svůj úkol, dozvěděl se o Nie Zhengovi „… je odvážný bojovník, který žije 

na zapřenou mezi řezníky, aby se vyhnul pomstě svých nepřátel.“ (Lomová 2012: 

459). Z toho vyplývá, že prostředí okolo řezníků bylo vhodným útočištěm pro různé 

kriminální živly, kteří se potřebovali ukrýt před okolním světem.   

  Mimo kriminální živly se po městských tržištích pohybovala také celá řada dalších 

individuí, jako například prostitutky, hadači osudu, všemožní šamani a v neposlední 

řadě žebráci. Právě motiv žebráka vystupuje do popředí v příběhu o Yu Rangovi, který 

se za žebráka vydával, aby se tak mohl nepozorovaně dostat až do blízkosti své oběti 

(Lewis, 2007: 87). Za zmínku ovšem stojí způsob, jakým Yu Rang dosáhl svého 

vzhledu žebráka. Aby byl dostatečně přesvědčivý a k nepoznání, tak se rozhodl 

podstoupit drastickou změnu svého hlasu a vzhledu tím, že polkl louh a tělo si natřel 

výtažkem z lakového stromu. Yu Rangovo rozhodnutí žebrat na tržišti také nebylo 

prvoplánové. Jak bylo zmíněno výše, tehdejší tržiště bylo středobodem společenského 

života a zákoně se tak po něm nejspolehlivěji a nejrychleji šířily různé zvěsti a 

klevety. Díky své nové identitě se Yu Rang mohl k těmto informacím snadněji dostat a 

využít je ve svůj prospěch.  

 

8. Závěr 
     Je zcela zřejmé, že příběhy o atentátních byly z pohledu autora Knihy vrchních písařů, 

Sima Qiana, velice důležitým tématem. Za účelem uchování odkazu těchto případů vybral pět 

příběhů a vyčlenil jim samostatnou kapitolu v oddíle Liezhuan. Jak bylo naznačeno v části 

věnované představení pramenů, Sima Qian využil kapitoly o atentátnících jako prostředku 

k propagaci určitých předností ušlechtilého muže. Ve svém autorském doslovu ke kapitole 

přímo zmiňuje následující vlastnosti: jednání v souladu s tím, co je správné, pevné odhodlání 

a následování svých ideálů (Lomová 2012: 470).  

Tyto ušlechtilé vlastnosti tvoří pomyslné vlákno, které se vine celou kapitolou a je jejím 

spojujícím prvkem a proto je nacházíme v nemalé míře ve všech pěti příbězích o 

atentátnících. Avšak zároveň jsme v této práci dospěli ke zjištění, že ne všechny příběhy toto 

schéma beze zbytku naplňují; při analýze jednotlivých případů lze dospět k přinejmenším 

dvěma sporným bodům. Oba se vztahují k příběhům o Jing Keovi a Gao Jianlim. Prvním 

z nich je Jing Ke, který před svým odjezdem do státu Qin neprojevoval tak vysokou míru 
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horlivosti, jaká by se od atentátníka na jeho místě očekávala. Především v kontrastu s jeho 

předchůdci působí jeho přístup jako poněkud nezaujatý a především nedostatečně horlivý.  

  Druhým místem, které zcela nesouhlasí s ústřední myšlenkou celé kapitoly, je způsob, 

jakým se rozhodl atentát vykonat Gao Jianli. Ten se nejdříve nechal najmout v císařském 

paláci jako hráč na citeru, aby tak měl možnost dostat se do blízkosti Ying Zhenga a následně 

jej usmrtit. V rámci celkového myšlenkového prostředí období Válčících států by tento 

přístup zřejmě nebyl zavrženíhodný, ovšem v předchozím případu o Yu Rangovi je tento 

způsob provedení vraždy označen za neslučující se s morálními zásadami urozeného muže.  

   Tyto dvě odchylky od standardu běžného v předchozích příbězích lze přisoudit právě 

pozdějšímu období, ve kterém se příběhu dvou právě zmíněných atentátníků odehrávají. 

V tomto období, na sklonku období Válčících států, již byla dokončena proměna čínské 

společnosti a dřívější rodové a hierarchické svazky zpřetrhány. Je nutné si uvědomit, že pět 

příběhů o atentátnících se odehrává v rozmezí čtyř set let a z toho důvodu nelze očekávat u 

všech atentátníků stejný přístup, motivace a odhodlanost. Konkrétně na případu Jing Kea 

můžeme vysledovat spojitost mezi jeho poněkud laxnějším přístupem k plnění úkolu a 

skutečností, že jej k princi Danovi nepojil silný vazalský vztah, ale jednal za úplatu.    

  Kvalita vztahu mezi pánem a vazalem je v případech o atentátnících přímo úměrná 

odhodlání a vynaloženému úsilí ze strany atentátníků. Jako nejprokazatelnější příklad tohoto 

jevu se v naší práci ukázal příběh o Yu Rangovi, který sloužil u dvou různých 

aristokratických rodů, které však nedokázaly dostatečně ocenit jeho schopnosti a tak ze služby 

u nich odešel. Až ve službě u hraběte Zhia se mu dostalo odpovídajícího zacházení, které se 

stalo základem jejich těsného vztahu. Tento nadstandardní vztah mezi pánem a vazalem byl 

nakonec stvrzen Yu Rangovovu naprostou odhodlaností při snaze pomstít smrt svého pána.  

  Opačným pólem oproti nebývale těsnému vztahu mezi Yu Rangem a hrabětem Zhiem je 

zmíněný vztah mezi Jing Keem a princem Danem. Y. Pines se ve svém článku A Hero 

Terrorist: Adoration of Jing Ke Revisited domnívá, že se v případě vztahu mezi Jing Keem a 

princem Danem jedná o zřejmý příklad vztahu pána, který rozpoznal schopného muže a vzal 

jej do služby a vazala, který se mu za tuto štědrost snaží odvděčit (Pines 2008: 5). Avšak naše 

zjištění v této práci, kterých se dosáhlo analýzou jejich vztahu, dokazují, že problematika 

muže, jehož schopnosti byly rozpoznány, se v Jing Keově příběhu objevuje, ale rozhodně není 

určujícím faktorem atentátníkových motivací. Vztah obou mužů byl víceméně rovnocenný a 

pro Jing Kea určující motivací byla finanční odměna a možnost seberealizace pomocí účasti 

na akci, která mohla mít dalekosáhlé mezistátní důsledky.  

Jak je z výše zmíněného patrné, kapitola o atentátnících se nezabývá pouze atentátníky 

samotnými, ale i dalšími osobami s nimi spjatými a to především jejich pány. Vztah mezi 

pánem a vazalem je v každém ze zkoumaných případů poněkud odlišný a lze v něm 

vysledovat vliv společenských změn, které v období Válčících států probíhaly. V případech 

Cao Moa, Zhuan Zhua a Yu Ranga jde o typický vztah mezi dlouhodobých vazalem a jeho 

pánem, ať už jsou okolnosti, které z tohoto vazala učinily atentátníka, jakékoliv. Osoba Nie 

Zhenga stojí na pomyslné hranici mezi starou feudální společností a novou, vystavěnou na 

tržním základu. Ačkoliv tak byl vyhledán pouze za účelem splnění jednoho konkrétního úkolu 

a byla mu za něj nabízena úplata, on ji nepřijal a sám jednal dle zásad věrného vazala. 

Posledním v řadě je poté Jing Ke, v jehož případě je již proměna společenských vztahů 

dokončena. Jing Ke byl vybrán za účelem spáchání atentátu a za tento čin dostal značné 
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materiální a hodnostní odměny. On tyto odměny přijal a posléze tak musel také splnit zadaný 

úkol. O Jing Keovi můžeme, jako o jediném ze zmíněných atentátníků, hovořit jako o 

nájemném vrahovi. Na druhou strany je třeba vzpomenout jisté okolnosti příběhu, které 

představu o naprosto odosobněném nájemném vrahovi nesplňují a to především vysoká míra 

jeho osobní angažovanosti a povaha promluv, které mu Sima Qian vkládá do úst. 

 

 

   Se vztahem mezi zadavatelem vraždy a atentátníkem úzce souvisí atentátníkova míra 

odhodlání a také povaha jeho osobních ambicí zhi. O důležitosti těchto motivů pro Sima 

Qiana hovoří skutečnost, že je lze dohledat nejen u atentátníků samotných, ale i u dalších 

postav, které se v příbězích objevují. V případech o Nie Zhengovi a Jing Keovi prokazují 

vysokou míru odhodlání zadavatelé atentátu, tedy Yan Zhongzi a korunní princ Dan. Oba 

uvedení mužové museli vyvinout značnou snahu, aby se jejich atentátnický plán uskutečnil. 

Pokud budeme věřit Sima Qianovu barvitému vyprávění, tak oba pánové vedle zdvořilostních 

klišé, typických pro období Válčících států, byli ochotni prokázat vysokou míru svého 

odhodlání ve snaze získat do svých služeb schopné vazaly. Konkrétně v Nie Zhengově 

případě jde o situaci, kdy Yan Zhongzi opakovaně osobně přichází do jeho domu – 

připomeňme, že se Nie Zheng v té době živil jako psí řezník – a nabízí jemu i jeho matce 

různé dary za ochotu pomoci mu s atentátem. V Jing Keově případě je tento motiv patrný 

v okamžiku, kdy princ Dan dovolil Jing Keovi vyhledat generála Fana, aby získal jeho hlavu a 

předložil ji qinskému králi. Na základě těchto příkladů můžeme dojít obecného závěru, že 

v případech atentátníků, kteří byli vyhledáni pouze za účelem splnění konkrétního úkolu, 

museli zadavatelé vraždy vyvinout značné úsilí, aby svého cíle dosáhli.  

   Dalšími osobami, které lze označit za nesmírně odhodlané a oddané svým ideálům, patří 

Nie Zhengova sestra Rong a dvě osoby z příběhu o Jing Keovi -  Tian Guang a generál Fan. 

Všechny tři tyto osoby sdílejí společný osud, zemřeli v souvislosti s popisovaným atentátem. 

Nie Zhengova sestra Rong podlehla přílišnému žalu, když rozpoznala mrtvé a zohavené tělo 

svého bratra. Tian Guang a generál Fan oba spáchali sebevraždu a to jednak z praktických 

důvodů, aby usnadnili dokončení atentátu na qinského krále, a jednak aby dokázali svou 

oddanost věci. Především postavy Rong a Tian Guanga a jejich osudy nejsou pro příběh 

samotný nijak nosné a je tedy zřejmé, že na jejich příkladu chtěl Sima Qian opět vyzdvihnout 

zmíněné morální kvality a proto jim věnuje značné množství prostoru.  

      Sima Qian tak ve svém popisu událostí hodnotí všechny zúčastněné osoby, avšak 

v drtivé většině případů vyzdvihuje pouze jejich kladné stránky. V některých případech také 

dává do zajímavých souvislostí původ a historii postavy s její rolí v příběhu. Toto srovnání se 

nám nabízí v příběhu o Jing Keovi, kde můžeme sledovat rozdílnost životopisu Jing Kea a 

Qin Wuyanga a jejich přístupu k úkolu. Zatímco Jing Ke byl doporučen pro své morální 

kvality a neměl žádné zkušenosti s „řemeslem“, ale svého úkolu se zhostil se ctí, Qin 

Wuyang, který byl znám pro svou zabijáckou minulost, v rozhodujícím okamžiku prokázal 

svou morální a psychickou nepřipravenost. Autor tedy staví do popředí výše zmíněné morální 

ideály, které tak čtenáři tímto způsobem nenápadně podsouvá. 
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   Zajímavou postavou, která do velké míry vystupuje z řady ostatních atentátníků 

popsaných v Knize vrchních písařů, je Gao Jianli. Jeho případu není vyčleněn samostatný 

příběh, ale je připojen k příběhu o Jing Keovi. To mohlo být způsobeno nedostatek anekdot, 

které v době psaní Knihy vrchních písařů o Gao Jianlim kolovaly. Rozhodnutí spojit dva 

poslední případy do jednoho celku zřejmě také pramenilo z důvodu, že oba atentátníky 

spojoval stejný cíl a navíc se, dle Sima Qianova vyprávění, znali a stýkali dlouhou dobu před 

samotnými atentáty. Nicméně Gao Jianliho případ by si zasloužil více pozornosti, neboť je 

v určitých bodech unikátní. Hlavním rozdílem, oproti předchozím atentátům je jeho povaha 

jeho akce. V této práci jsme dospěli k názoru, že jeho případ je především politicky 

motivovanou vraždou, ale na rozdíl od ostatních takto zaměřených atentátů, jednal pouze sám 

za sebe jako jednotlivec. Dalo by se říci, že v jeho případě můžeme opět sledovat další 

společenské, ale i politické změny, které se promítají na charakteru atentátníků a povaze jejich 

činů; především jde o unifikaci Číny a konec působení atentátníků v mezistátních politických 

bojích. Výše zmíněné může být také důvodem, proč jako jediný ze zmíněných atentátníků 

útočí na svého vlastního pána a tento fakt nepovažuje za morální překážku, jež by mu 

zabránila vraždu provést. 

Kniha vrchních písařů je často oceňována nejen pro historiografické informace, které nám 

podává, ale také pro svou literární vytříbenost. Obzvláště oddíl Liezhuan, do kterého patří i 

kapitola o atentátnících, je ukázkovým příkladem Sima Qianových vypravěčských schopností. 

Propracovanost narativu a velká čtivost příběhů je ovšem v tomto případě vykoupena určitou 

dávkou našeho skepticismu vůči důvěryhodnosti některých částí jednotlivých příběhů. Kromě 

dialogů a přímých promluv, které jsou zřejmou autorovou fabulací, lze těžko posoudit, do 

jaké míry se jedná o skutečný popis historických událostí a do jaké míry jde o pouhou fikci. 

Za povšimnutí stojí, že v kapitole o atentátnících je stáří příběhů přímo úměrné jejich délce a 

detailnosti. To lze přisoudit množství relevantních informací, jež se Sima Qianovi při psaní 

Knihy vrchních písařů dostávalo.   

    S literární propracovaností příběhů úzce souvisí některé často se opakující literární 

motivy, kterých bylo při vyprávění příběhů o atentátnících využito. Mezi ty hlavní patří 

motivy městského tržiště a komunity psích řezníků. Oba tyto motivy mají v čínském 

kulturním prostředí nepříliš lichotivé konotace. Tržiště bývá považováno za místo, kde se 

pohybují různé kriminální živly a dochází k uzavírání smluv mezi nimi a muži, kteří hodlají 

uvést ve skutečnost své ambice. Psí řezníci stojí na samém okraji společnosti a bývají chápáni 

jako provozovatelé násilí, které má navíc jistý rituální charakter. Vedle těchto hlavních 

motivů, které běžně nacházíme i v jiných dílech, Sima Qian navíc pracuje s motivem 

znetvoření sebe sama, který zde vyjadřuje nejzazší možnou úroveň odhodlání a loajality.  

      V Knize vrchních písařů popisované případy o atentátních jsou pro nás přínosné 

z několika důvodů. Zaprvé nám podávají informace o konkrétních atentátech jakožto 

historických událostech. Dále nám dávají možnost rozebrat charakterové vlastnosti, motivace 

a osobní ambice jednotlivých protagonistů příběhů. A především popisují vztahy mezi 

vazalem a pánem a charakter proměny těchto vztahů v období Letopisů a Válčících států.  
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