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Abstrakt 

Tato práce si klade za cíl srovnat dvě knihy memoárů z různých období čínských 

dějin: Shěn Fùových Šesti historií prchavého života (přelom 18. a 19. století) a Šesti historií ze 

školy pro kádry od Yáng Jiàng (poprvé publikováno 1981), a formulovat povahu jejich 

vztahu. Východiskem srovnání je samotný fakt, že název i struktura Šesti historií ze školy 

pro kádry je intertextovým odkazem na Shěn Fùovo dílo, a zároveň konstatování Qián 

Zhōngshūa, autorčina manžela, že Šest historií prchavého života vůbec nemá v oblibě. Na 

základě formální a tematické analýzy je porovnána povaha sdělení obou textů v rovině 

vlastního obsahu, žánrové charakteristiky a životních postojů obou autorů. 

Klíčová slova: Yang Jiang, škola pro kádry, Ganxiao liu ji, Shen Fu, Fusheng liu ji, Qian 

Zhongshu 

 

 

Abstract 

 This paper focuses on comparison of two memoirs from different periods of 

Chinese history: Shěn Fù’s Six Chapters of a Floating Life (turn of 18th and 19th century) and 

Yáng Jiàng’s Six Chapters from a Cadre School (first published in 1981). Both memoirs are 

joined in intertextual relationship; Yáng Jiàng refers to Shěn Fù’s text by both title and 

structure of her work, while Qián Zhōngshū, her well-known husband, presents in his 

preface Six Chapters of a Floating Life as a book he never liked. This paper examines message 

of these two memoirs by formal and thematic analysis of topics, genre characteristics and 

attitude toward life of both authors. 

Keywords: Yang Jiang, cadre school, Ganxiao liu ji, Shen Fu, Fusheng liu ji, Qian 

Zhongshu 

 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 7 

Šest historií prchavého života ................................................................................................... 9 

Šest historií ze školy pro kádry ............................................................................................... 10 

Poznámka o studiích věnovaných oběma dílům ............................................................ 12 

1. KULTURNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT ......................................................................... 15 

1.1. Stručný životopis Yáng Jiàng ...................................................................................... 15 

1.2. Literáti a manželé ......................................................................................................... 23 

1.3. Kulturní revoluce a školy pro kádry .......................................................................... 26 

1.3.1. Kulturní kontext „Kulturní revoluce“ .................................................................. 29 

2. PODROBNĚJI O DVAKRÁT ŠESTI HISTORIÍCH ....................................................... 31 

2.1. Podrobněji o Šesti historiích ze školy pro kádry ............................................................ 31 

2.1.1. Edice Šesti historií ze školy pro kádry ....................................................................... 32 

2.1.2. Kapitoly .................................................................................................................... 33 

2.1.3. Propojení jednotlivých kapitol .............................................................................. 37 

2.1.3.1. Motivy ................................................................................................................. 39 

2.2. Podrobněji o Šesti historiích prchavého života .............................................................. 50 

3. SROVNÁNÍ DVAKRÁT ŠESTI HISTORIÍ .................................................................... 55 

3.1. Pohled na společnost očima literáta ........................................................................... 57 

3.2. Pohled na manželství ................................................................................................... 79 

3.3. Pohled na společnost očima ženy ............................................................................... 85 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 97 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................. 102 

Prameny .............................................................................................................................. 102 

Literatura ............................................................................................................................ 103 



 

7 

 

ÚVOD 

„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih,“ řekl kdysi 

William Saroyan. Literatura je zrcadlo nastavené společnosti. Nejinak tomu bylo a je v 

Číně, kde byla tato myšlenka po staletí umocňována váženým postavením literátů – 

vzdělanců ve společnosti, kteří věřili ve velkou sílu slova. Spisovatelé promlouvají skrze 

svá slova i mezi řádky ke čtenářům a odhalují jim stránky jejich vlastního světa, o nichž 

neměli dosud ani ponětí. Snad každý diktátor se ztotožnil s myšlenkou ne nepodobnou 

myšlence Saroyanově. Literatura přesto možná o to horečnatěji vznikala a vzniká dál, a 

pomáhá tak spisovatelům vyjádřit nejniternější pocity a formulovat výzvy, které chtěli 

čtenářům předestřít.  

Máme před sebou dvě díla, Šest historií prchavého života (Fúshēng liù jì 浮生六記), které 

napsal na přelomu 18. a 19. století literát Shěn Fù 沈復, a Šest historií ze školy pro kádry 

(Gànxiào liù jì  幹校六記) od soudobé autorky Yáng Jiàng 楊絳. Oba memoáry od sebe dělí 

více než dvě století, ale přesto je jedno klíčem k četbě druhého. Podle Stephena Owena se 

spisovatelé opakují a v nových příbězích objevujeme ty staré, v nichž cítíme cosi 

nedořešeného, ty příběhy a náměty, jež spisovatelům nedají spát (1986: 100). Neznamená 

to ovšem, že je poté čtenáři předloží zodpovězené na zlatém podnose; pouze mu 

poskytnou vodítka, aby ony otázky spatřil a sám na ně hledal odpověď. 

Cílem této práce je pokusit se zodpovědět několik otázek, které po přečtení obou děl 

vyvstanou. Inspirovala se Yáng Jiàng Šesti historiemi prchavého života, a pokud ano, proč a 

do jaké míry? Proč její manžel Qián Zhōngshū 錢鐘書 cítil potřebu v předmluvě jakožto 

klíčové části celého díla mluvit o chybějících kapitolách Shěn Fùových Šesti historií, a 

zároveň naznačovat, že také Šesti historiím ze školy pro kádry kapitola chybí? Co jej vedlo 

k prohlášení, že „Šest historií prchavého života je kniha, kterou vůbec nemá v lásce“? A 

konečně, proč je dílo, které čtenáři svým názvem naznačuje, že bude svědectvím o hrůzách, 

kterých byla autorka ve škole pro kádry svědkem, „pouhým“ líčením drobných událostí 

z každodenního života v pracovním táboře? 

Na tomto místě je třeba mít na paměti, že literatura, podobně jako ono pomyslné 

zrcadlo, které nám nastavuje, je sice nástrojem, ale nástrojem velmi křehkým. Vždyť 
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málokteré dílo nám nabízí pouze jednu konkrétní myšlenku, a je proto důležité říci, že tato 

práce je z velké části mým subjektivním čtením. 

Poznámka o překladu a transkripci 

Pro přepis čínských jmen a pojmů používám mezinárodní transkripci pīnyīn 拼音; u 

prvního výskytu jej uvádím v celé podobě spolu s čínskými znaky, dále potom pouze 

v pīnyīnu včetně tónových značek, které chápu jako nedílnou součást této transkripce. Při 

ukázkách z díla Šest historií prchavého života ponechávám původní přepis J. Průška. 

V celém textu jsem se po dlouhých úvahách rozhodla použít pouze tradiční znaky, 

přestože Yáng Jiàng napsala velkou část svého díla až po roce 1949. Ona sebe samu totiž 

označuje za „učence ze staré společnosti“ a domnívám se, že Šest historií ze školy pro kádry 

také svým způsobem do „staré společnosti“ patří.  

Pro potřebu ukázek ze Šesti historií prchavého života využívám překlad Jaroslava 

Průška, který mi byl velkou pomocí a inspirací. Pro větší přehlednost proto uvádím odkaz 

nejenom na čínský originál, ale také na český překlad. Všechny ukázky ze Šesti historií ze 

školy pro kádry jsou mými pracovními překlady.  

O manželovi Yáng Jiàng hovoří v Šesti historiích ze školy pro kádry většinou jako o 

Mòcúnovi 默存,1 což jsem se rozhodla zachovat, v samotném textu této diplomové práce 

ovšem používám jméno Qián Zhōngshū, pod nímž je všeobecně známější. 

  

                                              
1 Mòcún je Qián Zhōngshūovo zdvořilostní jméno. 
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Šest historií prchavého života  

 Fúshēng liù jì, knihu do češtiny přeloženou Jaroslavem Průškem pod názvem Šest 

historií prchavého života,2 sepsal chudý čínský literát Shěn Fù (1763–1825?),3 zdvořilostním 

jménem Shěn Sānbái 沈三白, v době, kdy začínala upadat poslední císařská dynastie Qīng 

清 (1644–1911). Pro Jaroslava Průška bylo toto dílo „objevem“ (1944: 181) a bylo jím i pro 

mnohé další. Vzpomínky zchudlého neúspěšného literáta z města Sūzhōu 蘇州 okouzlily 

– a dodnes okouzlují – generace čínských čtenářů.4 

 Šest historií prchavého života objevil Yáng Yǐnchuán 楊引傳  (?–?) 5  v jednom 

sūzhōuském stánku s knihami roku 1877 a v témže roce připravil první vydání pro tisk 

(HUANG 2012: 5). Ačkoliv podle názvu by mělo mít dílo šest kapitol, už v té době nebylo 

úplné – dochovaly se pouze první čtyři kapitoly. V nich Shěn Fù líčí své neradostné životní 

osudy protkané pomíjivými chvilkami štěstí, neustálé kariérní neúspěchy, před nimiž se 

utíkal k tradici čínských učenců, kteří se distancovali od světských starostí a honby za 

hmotnými statky. Útočištěm a zároveň (vcelku netradičně) hlavním tématem díla mu bylo 

manželství s Routou (Chén Yún 陳芸). Popisuje nejen radosti a strasti, jimiž spolu prošli 

od prvního setkání, ale také své cesty ve snaze profesně se uplatnit a toulky přírodou.  

 Šest historií prchavého života bývá literárními historiky i čtenáři považováno za velmi 

otevřené autobiografické dílo, za neskrývané a ve své době nevídané vylíčení osobních 

pocitů. Jaroslav Průšek jej oceňuje jako jedno z prvních moderních děl čínské literatury 

(1980: 27). Na straně druhé bývá označení za autobiografii z různých důvodů 

zpochybňováno, nejenom kvůli převaze líčení vztahu s milovanou ženou, ale také kvůli 

nechronologickému uspořádání jednotlivých kapitol.6  

Ať už označíme Šest historií prchavého života za autobiografii či nikoliv, nelze mu upřít 

přitažlivost, s níž oslovuje své čtenáře. Je velice zajímavé sledovat reflexi tohoto díla 

                                              
2 Překlad Jaroslava Průška do češtiny byl jedním z prvních překladů do evropských jazyků vůbec. 
3 Datum úmrtí se různí, Yue Daiyun uvádí už rok 1808 (1988: 38). 
4 Tři čtvrtiny celkového počtu edic zjištěných podle čínské internetové encyklopedie Bǎidù (ve všech 

jazycích) vyšly až po roce 1980. Huang označuje Shěn Fùovo dílo za bestseller (HUANG 2012: 8 - 9). 
5 O jeho životě není téměř nic známo. Sbíral eseje a memoáry svých současníků, které vydal okolo roku 

1878 pod názvem Sbírka ze studovny osamělého osvícení (Dúwù‘ān cóngchāo 獨悟庵叢鈔). Sbírka čítá celkem 

čtyři svazky, z nichž dva první jsou věnovány Šesti historiím prchavého života. Více viz HUANG 2012: 17–

19. 
6 Více informací viz DOLEŽELOVÁ 1972. 
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v očích čínských badatelů, kteří jsou, stejně jako býval Shěn Fù, zástupci čínské 

inteligence.7  

 

Šest historií ze školy pro kádry 

O necelá dvě století později sepsala své vzpomínky s nápadně podobným názvem 

soudobá čínská spisovatelka Yáng Jiàng (1911–dodnes). Ačkoliv už název díla implikuje 

konotace na memoáry Shěn Fùovy, kontext, do nějž jsou její vzpomínky zasazeny, je 

naprosto odlišný. Šest historií ze školy pro kádry je věcným líčením života v převýchovném 

táboře, v takzvané „škole pro kádry“ (gànxiào 幹校),8 kde Yáng Jiàng s manželem strávili 

dva roky během Kulturní revoluce9.  

 Textově nepříliš rozsáhlé vzpomínkové črty poprvé vyšly v Hong Kongu v květnu 

1981, ale kvůli mnoha tiskovým chybám bylo ještě v červenci téhož roku připraveno 

opravené vydání v Pekingu.10  Brzy následovala vydání další (GEWURTZ 2008: 31).  

 Záznamy jsou rozděleny do šesti kapitol; v každé z nich se Yáng Jiàng zabývá 

svými vzpomínkami na události, osoby i další bytosti, které byly součástí jejího života 

v převýchovném táboře. Neoddělitelnou součástí 11 je také předmluva, kterou napsal 

manžel autorky Qián Zhōngshū (1910–1998) a v níž naznačuje možnost srovnání obou 

Šesti historií.  

 Podobně jako Šest historií prchavého života, i Šest historií ze školy pro kádry  se dočkalo 

odezvy mezi čínskými čtenáři. Yáng Jiàng s lehkostí a ironií sobě vlastní zpracovala na 

první pohled banální témata, aby zasvěceným čtenářům připomněla a těm nezasvěceným 

poodhalila krutosti tehdejší doby. Zajímavé je, že se z velké části jedná o skutečné události, 

na něž poukazují také další intelektuálové ve svých pamětech.12  

 Šest historií ze školy pro kádry přitahuje i pozornost západních literárních historiků. 

Pro některé je memoár Yáng Jiàng především připomínkou její velké životní lásky, podle 

                                              
7 Více o recepci tohoto díla v různých časových obdobích viz HUANG 2012. 
8 Více viz kapitola 1.3.  
9 Více viz kapitola 1.3. 
10 Jedná se o jedno z vydání, se kterým pracuji. Podruhé Šest historií ze školy pro kádry vyšlo roku 1986 

v Pekingu a následovaly další edice, mimo jiné také třetí mnou porovnávaná z roku 1992. 
11 O její neoddělitelnosti více v kapitole třetí, věnované samotnému rozboru. 
12 Více viz HÈ A YÁNG 1998. 
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jiných se jedná o rafinovanou kritiku nesmyslnosti doby, na niž vzpomíná.13 Bezpochyby 

je však dílem, které dodnes, stejně jako Šest historií prchavého života, promlouvá k čínským 

intelektuálům a široké veřejnosti v Číně i ve světě. 

  

                                              
13 Více viz GEWURTZ 2008. 
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Poznámka o studiích věnovaných oběma dílům 

Autorů, kteří se zabývají spojitostí mezi Šesti historiemi prchavého života a Šesti 

historiemi ze školy pro kádry, je poskrovnu. Informace ze života Yáng Jiàng, které souvisí 

s jejími Šesti historiemi, jsem čerpala především z jejích oficiálních životopisů. Autorem 

Kritické biografie Yáng Jiàng (Yáng Jiàng píngzhuàn 楊絳評傳) je novinář Kǒng Qìngmào 孔

慶茂, ale je třeba poznamenat, že tento životopis je z velké části převyprávěním děl Yáng 

Jiàng. Zajímavějším a přínosnějším zdrojem byl životopis, který Wú Xuézhāo 吳學昭 

sepsala za přímé spolupráce s Yáng Jiàng, a nazvala jej přiléhavě Poslouchám vyprávění 

Yáng Jiàng o věcech minulých (Tīng Yáng Jiàng tán wǎngshì 聽楊絳談往事). 

Pravděpodobně největší inspirací mi kromě děl samotné Yáng Jiàng byl článek 

Yenny Wu, „Ironic Intertextuality in Six Chapters of a Floating Life and Six Chapters from 

Life at a Cadre School“ (1991), v němž se autorka zabývá vztahem mezi Šesti historiemi 

prchavého života a Šesti historiemi ze školy pro kádry a jako hlavní hypotézu předestírá názor, 

že Yáng Jiàng pomocí intertextových odkazů na dílo Shěn Fùovo umocňuje ironický a 

kritický nádech svého memoáru, a tuto myšlenku dokládá příklady. K analýze obou textů 

přistupuje za pomoci dvou přístupů – první je studie vlivu tradice, zkoumá, jakým 

způsobem se Yáng Jiàng k Shěn Fùovu textu odkazuje. Druhým je přístup sociologický, 

orientovaný na čtenáře –  zajímá se, jak a nakolik jsou dnešní čtenáři schopni Šest historií 

ze školy pro kádry interpretovat za předpokladu, že jsou obeznámeni se Šesti historiemi 

prchavého života.  

Yenna Wu nejprve porovnává celkovou strukturu a názvy kapitol obou děl a 

následně přistupuje k rozboru jednotlivých témat – manželství a city, chvíle volna, 

promarněný talent a ideály, vyhnanství. Zmiňuje také literární prostředky, které Yáng 

Jiàng využívá – metafory, přirovnání, odkazy na tradiční díla. 

 V závěru označuje Šest historií ze školy pro kádry za „anti-romantické přepracování 

Shěn Fùova díla“. Yáng Jiàng podle jejího názoru vytvořením kontrastu a ironie docílila 

zvýraznění změn mezi dvěma světy – světem svým a světem Shěn Fùovým. 

Další badatelkou, která se tímto tématem zabývala podrobně v jedné ze svých studií, 

je Margo Gewurtz, emeritní profesorka na York University v Kanadě. Specializuje se na 
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čínsko-západní kulturní vztahy, na postavení misionářů v Asii a na postavení ženy ve 

společnosti. Ve své studii „The Afterlife of Memory in China: Yang Jiang’s Cultural 

Revolution Memoir“ (2008) srovnává Šest historií ze školy pro kádry s dalšími memoáry 

(Divoké labutě, Život a smrt v Šanghaji) a vyzdvihuje jedinečnost díla Yáng Jiàng, neboť 

podle jejích slov většina podobných děl nevznikla přímo v Číně, ale v zahraničí. 

Poukazuje na podobnost pocitů, které zažívaly oběti holokaustu, s pocity obětí Kulturní 

revoluce, mluví o tzv. „vině přeživšího“ („survivor‘s guilt“), posílené ještě pocitem 

odpovědnosti čínských intelektuálů, kteří v sobě spatřovali literáty a „mluvčí“ (dàiyánrén 

代言人). Domnívá se, že intelektuálové v sobě začali v post-maoistické době tuto roli 

znovuobjevovat, že se jim „vracela paměť“ („recovery of memory“), (2008: 30).  

M. Gewurtz zmiňuje Jaroslava Průška a jeho důraz na „pravdivost“ („truthfulness“), 

která podle něj byla velmi ceněnou kvalitou literárního textu ve staré Číně. Při srovnání 

Šesti historií ze školy pro kádry se Šesti historiemi prchavého života označuje Yáng Jiàng „za 

stejného rebela a kritika, jakým byl Shěn Fù“ (2008: 33). 

M. Gewurtz kromě výše zmíněných také zdůrazňuje vnímání Yáng Jiàng z pohledu 

ženy, pocit plýtvání a ztráty, který prostupuje její dílo a způsob, jakým poukazuje na 

rozpory mezi idealistickým líčením Kulturní revoluce a realitou. Některé její myšlenky se 

naopak zdají, jakkoliv lákavě zní, jako nepravděpodobné, například když uvažuje, zda 

Čiperka nebyla pouhou fikcí. M. Gewurtz označila Šest historií ze školy pro kádry za 

„literární memoáry“ („literary memoir“) a v reakci na Qián Zhōngshūovu předmluvu 

uvedla, že celé dílo je „záznamem o studu“ („record of shame“), (2008: 43). 

Autorkou jedné z nejobsáhlejších prací o Yáng Jiàng a jejím díle obecně je Jesse L. 

Field. Její disertační práce Writing Lives in China: The Case of Yang Jiang  (2012) klade v rámci 

díla Yáng Jiàng velký důraz na pojem qíng 情 („city, pocity, mezilidské vztahy“), který 

označuje za konfuciánský. Věnuje se nejenom Šesti historiím ze školy pro kádry, ale také 

esejím a další próze Yáng Jiàng včetně reakcí kritiky. V příloze přikládá překlad ukázky z 

děl My tři (Wǒmen sā 我們仨) a Došla jsem až na okraj života (Zǒu dào rénshēng biān shàng 走

到人生邊上).  

J. Field hovoří o vztahu díla Yáng Jiàng k tradiční čínské poezii a o kvalitách s ní 

spojených. Zdůrazňuje, že Yáng Jiàng tíhne způsobem vyjadřování i volenými tématy 
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k myšlenkám konfucianismu a k hodnotám tradiční společnosti, a chápe ji jako zastánkyni 

humanismu a „jedinou autorku, která přestála všechny společenské bouře“ (2012: 242). 

Pravděpodobně nejčerstvějším dílem věnovaným Yáng Jiàng a Qián Zhōngshūovi je 

sborník studií China's Literary Cosmopolitans: Qian Zhongshu, Yang Jiang, and the World of 

Letters (2015), v němž Christopher Rea nabízí několik studií, které na Yáng Jiàng a Qián 

Zhōngshūa nahlíží jako na tradiční literáty. 

 

Studií zabývajícími se Šesti historiemi prchavého života je o poznání více. Jedním 

z prvních, kdo byl tímto dílem okouzlen a jako první jej přeložil do angličtiny, byl Lín 

Yǔtáng 林語堂  (1895–1976). Ukázky ze Šesti historií a dojmy z nich nalezneme hned 

v několika jeho dílech. 

Dalším badatelem, který si toto dílo zamiloval, byl Jaroslav Průšek. Právě díky 

němu měli čeští čtenáři jako jedni z prvních západních čtenářů možnost přečíst si dílo ve 

svém rodném jazyce. Ve známém článku o subjektivismu a individualismu z roku 1957, 

publikovaném v reprezentativním výboru ze svého díla The Lyrical and the Epic: Studies of 

Modern Chinese Literature (1980), ocenil J. Průšek Shěn Fùových Šest historií jako jeden 

z příkladů projevů individualismu a subjektivismu v čínské literatuře. 

Na tento článek zareagovala M. Doleželová-Velingerová článkem „An Early 

Chinese Confessional Prose: Shen Fu's Six Chapters of a Floating Life“ (1972), žákyně J. 

Průška, která se poměrně detailně věnovala struktuře Šesti historií prchavého života, 

zpochybnila označení tohoto díla za autobiografii a navrhla označení „confessional prose“. 

Poněkud mnohostrannější pohled na Šest historií prchavého života nabízí Hong Huang 

ve své disertační práci "Fusheng liuji : Gaps, Literati Identity, and Meaning of Artistic 

Creation“ (2012). Zabývá se odlišným přijetím Šesti historií prchavého života napříč 

generacemi čínských intelektuálů, sleduje cestu téměř ztraceného díla ke slávě a velké 

oblibě. Rozděluje čtenáře na tři skupiny podle časového zařazení (1877– 10. léta 20. století; 

20. léta – 40. léta 20. století a konečně 80. léta, kdy bylo Šest historií prchavého života po 

Kulturní revoluci opět vydáno) a dává do spojitosti vnímání Šesti historií a historické 

události.  
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1. KULTURNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT 

1.1. Stručný životopis Yáng Jiàng 

Yáng Jiàng (vlastním jménem Yáng Jìkāng 楊季康) se narodila 17. července 1911 

v Pekingu, na samém sklonku vlády poslední císařské dynastie Qīng, pár týdnů před 

vypuknutím Xinhaiské revoluce (Xīnhài gémìng 辛亥革命). Její otec Yáng Yìnháng 楊蔭杭 

(1878–1945), rodák z Wúxī 無錫 známější možná pod svým literárním pseudonymem Lǎo 

Pǔ 老圃 , byl jedním z prvních stoupenců této revoluce. Pocházel z literátské rodiny, 

studoval na Nanyangské univerzitě (Nányáng gōngxué 南洋公學) a díky vynikajícím 

výsledkům získal stipendium v Japonsku, kde se seznámil s revolučními myšlenkami 

Sunjatsena (1866–1925) a Huáng Xīnga 黃興 (1874–1916). Roku 1900 založil Společnost 

pevného odhodlání (Lìzhìhuì 勵志會) a účastnil se hnutí proti dynastii Qīng. V témže roce 

založil také měsíčník Sbírka překladů (Yì shū huìbiān 譯書彙編). V roce 1905 se stal členem 

Čínské revoluční ligy (Zhōngguó tóngménghuì 中國同盟會), o dva roky později odjel 

studovat do USA, kde roku 1910 získal magisterský titul na Pensylvánské univerzitě, vrátil 

se do vlasti a začal vyučovat právo (KǑNG 1998: 277). Od roku 1920 žila rodina v Šanghaji 

a Yāng Yìnháng působil jako redaktor šanghajských novin Shēnbào 申報. O tři roky později 

se přestěhovali do Sūzhōu, kde se věnoval výuce práva.  

Yáng Yìnháng si velmi vážil své ženy Táng Xū'àn 唐須荌 (1878 – 1937), což nebylo 

zcela v souladu s dobovými zvyklostmi, a podle vzpomínek Yáng Jiàng je pojilo nejenom 

manželství, ale také rovnocenné přátelství (WÚ 2008: 8). Táng Xū'àn také pocházela z Wúxī, 

chodila na dívčí střední školu v Šanghaji do jedné třídy s Tāng Guólí 湯國梨 (1883–1980), 

manželkou filologa, filosofa a revolucionáře Zhāng Tàiyána 章太炎 (1869–1936), na rozdíl 

od ní však nebyla společensky příliš aktivní a dala přednost péči o rodinu (KǑNG 1998: 3).14  

Ačkoliv se Yáng Jiàng narodila jako jejich čtvrté dítě, odmala se jí oba rodiče, 

především otec, věnovali. Vedl ji k lásce ke knihám a vzdělání a k samostatnému myšlení 

(KǑNG 1998: 280). V letech 1920–1923 navštěvovala katolickou školu ve Wúxī (FIELD 2012: 

                                              
14 Tāng Guólí byla výraznou myslitelkou, zastánkyní ženských práv, básnířkou a kaligrafkou. Za války 

s Japonskem se aktivně zapojila, organizovala hospice pro raněné vojáky, podporovala studentské hnutí 

9. prosince (Yī-èr jiǔ yùndòng 一二九運動) proti japonským agresorům. 
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210). V sedmnácti letech začala studovat na Dōngwú Dàxué 東吳大學 v Sūzhōu,15 kde v té 

době celá rodina žila. Ačkoliv jak základní, tak vysoká škola byly pod křesťanským 

vedením, nemělo to větší vliv na její pojetí víry. Podle Yáng Jiàng samotné její víra vznikla 

na základě zkušeností, četby a sebereflexe (LIÚ 2005). V roce 1932 pokračovala v 

postgraduálním studiu na katedře světové literatury (Yánjiūyuàn wàiwénxì 研究院外文

系) na Univerzitě Qīnghuá (Qīnghuá Dàxué 清華大學) a zanedlouho tam poznala svého 

budoucího manžela Qián Zhōngshūa. 

Yáng Jiàng odmala tíhla k četbě a záhy se začala pokoušet také o svou vlastní tvorbu. 

V začátcích ji podpořil mimo jiné spisovatel Zhū Zìqīng 朱自清  (1898–1948), jehož 

přednášky věnované eseji v jazyce báihuà 白话 Yáng Jiàng navštěvovala. Její prvotina 

„Sbírání stop“ (Shōu jiǎoyìn 收脚印) z roku 1933 jej nadchla a doporučil ji k publikaci v 

literární příloze časopisu Dàgōngbào 大公報, stejně jako její další cvičná díla, například 

dodnes čtená povídka „Lulu, nesmutni!“ (Lùlù, bù yòng chóu  路路, 不用愁!), jež vyšla 

v literární příloze Dàgōngbào  o dva roky později.16 

Roku 1935 se provdala za Qián Zhōngshūa a společně odjeli studovat na Oxfordskou 

univerzitu. Společnou kratochvílí jim byla četba nejrůznějších děl světové literatury, 

v hloubi duše ovšem stále zůstávali tradičními čínskými literáty a jejich kufry byly plné 

klasických čínských děl, která si denně pročítali (LIÚ 2005). V roce 1937 se jim narodila 

dcerka Qián Yuàn 錢瑗 a celá rodina se přestěhovala do Francie, kde Qián Zhōngshū i 

Yáng Jiàng studovali na Pařížské univerzitě. Na přelomu let 1937 a 1938 Yáng Jiàng 

zasáhly dvě bolestné ztráty. Když Sūzhōu padlo do rukou Japonců, při útěku onemocněla 

a zemřela její maminka. Zanedlouho byla zastřelena její teta Yáng Yìnyú 楊蔭榆 (1884–

1938), 17  jíž patří jedny z nejranějších vzpomínek Yáng Jiàng – když svou tetu jako 

                                              
15 V jenom z interview v roce 2005 Yáng Jiàng prohlásila, že lituje, že nemohla namísto politiky na 

Univerzitě Dōngwú studovat literaturu na Univerzitě Qīnghuá (LIÚ 2005). 
16 Povídka „Lulu, nesmutni!“ byla v roce 1936 zařazena pod zkráceným názvem „Lulu“ 路路 do Výboru 

povídek časopisu Dàgōngbào (Dàgōng Bào cóng kān xiǎoshuō xuǎn 大公報叢刊小說選) spolu s povídkami 

dalších 25 spisovatelů, mezi nimiž byli klasikové moderní prózy jako Lǎo Shě 老舍 (1899–1966), Shěn 

Cóngwén 沈從文(1902–1988) a další (KǑNG 1998: 281–282). 
17 Teta byla mladší sestra otce Yáng Jiàng, po zkušenosti z nešťastného prvního manželství se už nikdy 

znovu neprovdala. Veškerou energii věnovala studiu. Když se po studiích v zahraničí vrátila do Číny, 

stala se první ředitelkou školy v novodobé čínské historii. Kvůli svým despotickým názorům na 

výchovu byla svého postu zbavena. Zájem o mládež a její výchovu ovšem neztratila, za války 

s Japonskem se starala o bezpečí dívek. V roce 1938 ji jeden z japonských vojáků střelil do zad. Yáng 
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sedmiletá vyprovázela na cestě do USA, poprvé ve svém životě spatřila vlak a slyšela jeho 

pískání. Malé Yáng Jiàng „nářek vlaku“ a pláč loučících se lidí splývaly v jedno a od té 

chvíle to pro ni byly „zvuky loučení“ (líbié de shēngyīn 離別的聲音), (KǑNG 1998: 279–283). 

Jen o pár měsíců později se Yáng Jiàng a Qián Zhōngshū rozhodli spolu s malou 

Qián Yuàn vrátit zpět do neklidné vlasti. Nebyli podle Yáng Jiàng zarytí patrioté, ale 

nechtěli opustit rodinu a utéci z Číny, která byla v zahraničí vnímána jako ponížená a 

oslabená země. Uvěřili utěšování přátel, podle kterých si komunisté cenili inteligence a 

chtěli zemi zajistit blahobyt: 

„Zanedlouho po válce s Japonskem vypukla občanská válka. Mnoho lidí v návalu paniky 

pomýšlelo pouze na útěk do zahraničí. Naše myšlení ovšem vůbec nebylo pokrokové. 

Přečetli jsme řadu kontrarevolucionářských románů, které líčily život za ‚železnou 

oponou‘ v Sovětském svazu, především perzekuce intelektuálů, takže jsme se nedokázali 

ubránit strachu z Komunistické strany. (…) Cest za hranice se nám nabízelo vícero. 

Abychom zůstali a počkali na osvobození, k tomu nás přesvědčili Zhèng Zhènduó, Wú 

Hán a další. Říkali, že si Komunistická strana cení intelektuálů. Tomu jsme uvěřili. Ale byli 

jsme si také vědomi toho, že nejsme užiteční intelektuálové. Nebyli jsme vědci ani 

příkladní učenci marxismu-leninismu. Svobodomyslní učenci jako my byli neužiteční. 

Neustále jsme se rozmýšleli, ale nakonec jsme nedokázali opustit rodnou zem (YÁNG 2007: 

65–66). 

Yáng Jiàng roku 1943 uvedla v okupované Šanghaji své první divadelní hry, které 

sklidily velký úspěch u publika i kritiky.18 Už v těchto hrách vystupují hrdinky, jejichž 

samostatné jednání a nezlomný duch jsou jemně komickou parafrází na některé ženské 

postavy Lǔ Xùnovy 魯迅 (snacha Xiánglín 祥林) či Bā Jīnovy (Míngfèng 鳴鳳), které jsou 

slabé a brání se především slzami. Hrdinky jejích her jsou silné a vysmívají se těm, kdo se 

je pokusí ovládat. Jako by tyto hry byly předznamenáním těžkých chvil, kdy Yáng Jiàng, 

stejně jako její hrdinky, namísto slz zvolí smích (DOOLING 2005: 148 - 150).  

V roce 1949 byla osvobozena Šanghaj a Yáng Jiàng a Qián Zhōngshū se přestěhovali 

do Pekingu, kde vyučovali na Univerzitě Qīnghuá, na které spolu před válkou studovali. 

                                              
Jiàng jí věnovala esej „Vzpomínka na tetu“ (Huíyì wǒde gūmǔ 回憶我的姑母), ráda ji ovšem nikdy 

neměla, protože teta Yáng Jiàng a další děti často trápila. 
18 Viz REA 2015 nebo DOOLING 2005. Podle jejích vlastních slov však hry psala především kvůli obživě a 

daleko radši se věnovala povídkám a další fikci (YÁNG 2004: 116). 
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Na „novou Čínu“ ale ve svém vzpomínkovém díle19 My tři (Wǒmen sā 我們仨) reaguje 

Yáng Jiàng výstižným povzdechem: „Vznikla nová Čína, ale my dva jsme stále byli těmi 

‚intelektuály ze staré společnosti‘“ (2004: 122).20  

Když roku 1951 začala kampaň Proti třem (Sānfǎn yùndòng 三反運動), Yáng Jiàng 

přednášela na univerzitě Qīnghuá světovou literaturu a často na ni chodila absurdní udání. 

Nařčení, že „přednáší studentům o lásce“, bylo dokonce publikováno v Lidovém deníku 

(Rénmín Rìbào 人民日報) a způsobilo, že se jí ostatní kolegové začali vyhýbat (KǑNG 1998: 

125). O této kampani později Yáng Jiàng napsala román Koupel (Xǐzǎo 洗澡)21 a v čítankách 

uváděnou esej z roku 1980 „Pan Náš“ (Wú xiānsheng 吾先生).22 Pro vlastenecky naladěné 

intelektuály byla tato kampaň rozčarováním – přestože odmítali přijmout myšlenku 

převýchovy (gǎizào 改造),23  „vyburcované masy se chovaly jako roboti, lidé se úplně 

změnili“ (YÁNG 2004: 128). Román Koupel je vyprávěním o nenaplněné lásce, ale také 

příběhem intelektuálů pracujících ve výzkumném ústavu, které plnou měrou zasáhne 

změna politické situace. Proces „socializace socialismu“ a reakce, kterými se vyrovnávají 

s výzvou ke „stažení kalhot a useknutí [buržoazního] ocasu“ (tuō kùzi, gē wěiba 脫褲子, 割

尾巴), však na rozdíl od milostné dějové linky zcela fikční není (BARMÉ 1999: 2).24 Sama 

Yáng Jiàng si celou kampaní prošla, vzpomíná, že tyto první kampaně brali všichni 

poctivě. Po důkladné sebekritice jim bylo řečeno „strana ti věří“ (Dǎng xìnrèn nǐ 黨信任你) 

a byli omyti (xǐ gānjìng le 洗乾淨了), (YÁNG 2004: 127).25 

                                              
19  Označení memoáry nepoužívám záměrně, neboť Yáng Jiàng sama nechce toto dílo za memoáry 

označovat – podle jejích slov lze o memoárech (huíyìlù  回憶錄) hovořit pouze v případě druhé části 

díla. Více viz Interview s Yáng Jiàng: Při vydání knihy si povídáme o příběhu My tři. 
20 „Novou Čínou“ (xīn Zhōngguó 新中國) se rozumí Čína po založení ČLR roku 1949; předchozí období 

je označováno jako „stará Čína“ (jiù Zhōngguó 舊中國). 
21 Poprvé vyšel v roce 1988. 
22 V této eseji vzpomíná Yáng Jiàng na majitele ovocného sadu, kterého měli všichni jeho zaměstnanci i 

zákazníci v oblibě a úctě a považovali ho za „svého“. Poté, co mu sad znárodnili, začali se na něj všichni, 

kdo jej doposud měli v lásce, bezdůvodně dívat spatra, v zahradě nesměl pracovat ani jako obyčejný 

zaměstnanec, upadl do depresí a spáchal sebevraždu.  
23  Podle starého přísloví „Lze pohnout horami a změnit tok řek, ale lidskou přirozenost nikdo 

nezmění“ (Jiāngshān hǎo gǎi, běnxìngnányí 江山好改 , 本性難移) intelektuálové nevěřili, že je možné 

člověka převychovat (YÁNG 2004: 128). 
24 V roce 2014 vydala Yáng Jiàng pokračování tohoto románu s názvem Po koupeli (Xǐzǎo zhīhòu 洗澡之

後), (REA 2015 : 86) 
25 O procesech veřejné kritiky a sebekritiky viz LIFTON 1989. 
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Roku 1952 započaly snahy o reformu školství podle sovětského vzoru, na Univerzitě 

Qīnghuá se vyučovaly především věda a technologie a studium humanitních věd bylo 

přesunuto na nedalekou Pekingskou univerzitu (Běijīng dàxué 北京大學). O rok později 

byla Yáng Jiàng i Qián Zhōngshū přemístěni na badatelské pozice v nově vzniklém 

Ústavu světové literatury a přestali aktivně vyučovat. Yáng Jiàng chápala toto rozhodnutí 

jako vysvobození, neboť se v období propukajících kampaní při výuce necítila bezpečně 

(FIELD 2012: 42). V roce 1956 byla Yáng Jiàng určena pozice v sekci filosofie a 

společenských věd při Čínské akademii věd (Zhōngguó Kēxuéyuàn zhéxué shèhuìxué bù 

中國科學院哲學社會學部 ), zkráceně Studijní oddělení (Xuébù 學部 ), kde byl jejím 

nadřízeným Hú Qiáomù 胡喬木 (1912–1992), (FIELD 2012: 42) 

Yáng Jiàng zareagovala únikem do světa překladu26 – v této době začala pracovat na 

překladu Dona Quijota do čínštiny. Snad proto ve svých vzpomínkách často vidí snažení 

intelektuálů jako donquijotský boj s větrnými mlýny. Mezi díly, která přeložila, lze 

vysledovat souvislosti, které dávají tušit, že jimi reagovala na politickou situaci – jedná se 

převážně o díla, která komicky a ironicky poukazují na rozpor mezi skutečností a iluzí 

(REA 2015: 96).27 Přestože se oba manželé po kampani Proti třem stáhli do ústraní, ani další 

kampaně se jim nevyhnuly. V roce 1956 byl Qián Zhōngshū osobně přítomen Máo 

Zédōngovu 毛澤東 (1893–1976) volání po větším zapojení intelektuálů do budování nové 

čínské společnosti. Jak však Yáng Jiàng hořce poznamenala: „Vůbec nás nenapadlo, že je 

to jenom lákání hadů z děr (YÁNG 2004: 133).“ Po tomto krátkém uvolnění, známém jako 

kampaň Sta květů (Bǎihuā yùndòng 百花運動), totiž roku 1957 následovala kampaň Proti 

pravičákům (Fǎn yòupài yùndòng 反右派運動), která byla pro většinu intelektuálů včetně 

Yáng Jiàng a Qián Zhōngshūa trpkým rozčarováním. Když byl roku 1958 Qián Zhōngshū 

kritizován kvůli antologii songské poesie, odvětil prý: „Nemáme-li právo mluvit, měli 

bychom mít alespoň právo mlčet (FIELD 2012: 65).“ V roce 1958 byl vyhlášen Velký skok 

vpřed (Dàyuèjìn 大躍進) a Yáng Jiàng byla poprvé poslána manuálně pracovat na venkov 

– v roce 1959 musela odjet do vesnice Tàihézhuāng 太和莊 nedaleko od Pekingu, kde byla 

                                              
26 Podle C. Rojas se v období 1949–1976 chránila před politickou bouří, a teprve potom se opět dala do 

psaní (REA 2015: 93). 
27 Kromě Dona Quijota přeložila Yáng Jiàng také romány Gil Blas (1715–1735)a Lazarillo de Tormes (1554), 

označované za pikareskní romány. 
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podrobena „socialistické převýchově“ (shèhuìzhǔyì sīxiǎng gǎizào 社會主義思想改造). Ve 

své vzpomínce „První odjezd na venkov“ (Dì yī cì xiàxiāng 第一次下鄉), která poprvé 

vyšla roku 1991,28 se se sobě vlastní ironií přiznává, že motiv jejího odjezdu nebyl „čistý“ – 

zajímalo ji, jak se na venkově žije a zda splyne s rolníky, jestli je či není „revoluční“ (YÁNG 

1994: 369). Celé vyprávění proložila citáty z  klasické čínské literatury a jízlivými 

komentáři, čímž dotvořila absurdnost situace, v níž se ocitla. Zároveň je tato vzpomínka 

dokladem, že Yáng Jiàng uspěla tam, kde mnozí její kolegové ztroskotali – dokázala najít 

společnou řeč s rolníky. Vytváří také kontrast k Šesti historiím ze školy pro kádry, neboť 

zatímco ve vzpomínce „První odjezd na venkov“ vystupuje Yáng Jiàng sama za sebe a 

jako žena je schopna vcítit se do strádajících rolníků, v Šesti historiích reprezentuje 

především pluralitní „my“ čínských intelektuálů, kterým se nedaří překlenout propast 

mezi světem jejich a světem venkova (FIELD 2012: 124).  

Po dvou měsících se Yáng Jiàng vrátila do Pekingu a byla povinně svědkem dalších 

kampaní, které ovšem podle vlastních slov nechápala, připadaly jí příliš radikální a raději 

byla tou pranýřovanou osobou, než aby si vymýšlela špinavá obvinění na své kolegy a 

přátele (YÁNG 1994: 214–215).  

O velkém hladomoru (1958–1962) se Yáng Jiàng zmiňuje ve svých pamětech pouze 

letmo, označuje jej jako „tři roky těžkostí“ (sān nián kùnnan 三年困難) a vzpomíná, že v té 

době Qián Zhōngshū spolupracoval s cizinci na anglickém překladu výboru Máo 

Zédōngových děl, takže s nimi často jedli v prvotřídních podnicích (YÁNG 2004: 139). 

V roce 1966 začala Kulturní revoluce, která opět otřásla už tak poničeným světem 

intelektuálů.29 Yáng Jiàng, která v té době pracovala v Ústavu světové literatury (Wàiguó 

wénxué yánjiūsuǒ 外國文學研究所), byla „vytipována“ (bèi jiū chūlái 被揪出来) 9. srpna 

1966 a od toho okamžiku se její život od základů změnil. Své vzpomínky zaznamenala 

pod názvem „Události šestašedesátého a sedmašedesátého roku – temná mračna se 

zlatými okraji“ (Bǐngwǔ dīngwèi niánjì shì – wūyún yǔ jīnbiān 丙午丁未年纪事 – 乌云与

金边). Spolu s Qián Zhōngshūem a dalšími intelektuály označovanými jako staří školometi 

(lǎo xiānsheng 老先生) musela přerušit svou badatelskou a překladatelskou činnost. Každý 

                                              
28 Což je deset let po prvním vydání Šesti historií ze školy pro kádry (1981). 
29 O Kulturní revoluci bylo vydáno mnoho děl v čínštině i západních jazycích, více viz například CHANG 

1999 nebo VENKATESAN 2005. 
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„vytipovaný“ intelektuál dostal přidělené nové zaměstnání a lidé, kteří tu kterou funkci 

do té doby vykonávali, na ně dohlíželi. Qián Zhōngshū zametal dvůr, Yáng Jiàng čistila 

latríny. Denně si po práci museli na krk pověsit vlastnoručně vyrobenou ceduli, na které 

stála provinění, kterých se podle Rudých gard (Hóngwèibīng 紅衛兵 ), sestávajících 

převážně ze studentské mládeže, dopustili. Ačkoliv „nikdo nevěděl, kde je Strana, kdo je 

‚lid‘“ (YÁNG 1994: 197), jakýkoliv odpor byl vyložen jako „odcizování se lidu“. Každý 

mohl takto označené intelektuály libovolně napadat a ponižovat. Rudé gardy jim plenily 

byt, bičovaly je na dvoře a nutily je opakovaně provádět sebekritiku a dodržovat 

nesmyslné zákazy a příkazy.30 Přesto přese všechno Yáng Jiàng nezapomíná zdůraznit, že 

i v těch nejtěžších dobách se v jejím okolí našli dobří lidé, kteří se jí pokusili pomoci; lidé, 

kteří pro ni byli těmi „zářivými okraji temných mračen, které značí, že se už brzy opět 

ukáže slunce“ (YÁNG 1994: 225). Stejně tak ona se vždy snažila pomoci lidem okolo sebe 

V rámci Kulturní revoluce byla Yáng Jiàng podruhé poslána na venkov, do tzv. školy 

pro kádry 7. května (wǔ qī gànxiào 五七幹校).31 Její manžel Qián Zhōngshū byl na venkov 

poslán v první skupině, která odjížděla 11. listopadu 1969. Celá jeho skupina pobývala 

nejprve v okrese Luóshān 羅山 v provincii Hénán 河南. Tam ovšem po Velkém skoku 

vpřed a s ním spojeném rozsáhlém hladomoru byla neuvěřitelná bída, která ještě násobila 

nehostinné podmínky. Proto se celý tábor přestěhoval do místa s názvem Dōngyuè 東岳 

v okrese Xī 息, kde nebyla situace o nic lepší: 

„V Luóshānu nebyla půda, kterou by bylo možné obdělávat, pracovní tábor byl bez práce. 

Asi za měsíc se všichni, včetně rodinných příslušníků, stěhovali se všemi svými věcmi do 

místa jménem Dōngyuè v okrese Xī. Okres Xī  byste na mapě našli, ne tak Dōngyuè. Země 

tam byla neúrodná a lidé chudí, v zimě nebylo ani čím topit v kamnech.“ (YÁNG 1981: 10). 

Tam jej Yáng Jiàng následovala v jedné z dalších skupin 12. července 1970. Mezitím, 

během několika měsíců odloučení, utrpěli další těžkou ztrátu – jejich zeť Wáng Déyī 王德

一 spáchal pod politickým nátlakem kolegů v práci sebevraždu.  

                                              
30 Zákazy a příkazy se týkaly naprosto všeho. Intelektuálové nesměli nosit slamáky ani deštníky, ačkoliv 

často byli ocejchováni tím, že jim oholili všechny vlasy; jíst směli pouze brambory, nakládanou zeleninu 

a některé potraviny z mouky (YÁNG 1994: 197). 
31 Více viz kapitola 1.3. Kulturní revoluce a školy pro kádry. 
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První převýchovný pobyt na čínském venkově v roce 1958 byl sice těžký, ale Yáng 

Jiàng jej vnímala jako „zajímavou lekci“ (YÁNG 1994: 394). Kromě toho trval pouhé dva 

měsíce, zatímco tentokrát se zdálo, že se intelektuálové už do Pekingu nikdy nevrátí a 

budou se na venkově muset usadit natrvalo: 

„Měli jsme být vytrženi z našich domovů a usadit se na venkově, jako kdybychom se už 

nikdy neměli vrátit zpět. Zavazadla se vršila na sebe – nepoužívané věci, nenošené oblečení, 

oblíbené knihy, poznámky, všechno jsme museli vzít s sebou (YÁNG 1981: 6).“32 

O rok později (1971) se celá škola pro kádry přestěhovala do Mínggǎngu 明港 

nedaleko města Xìnyáng 信陽;  v témže roce se mohla první skupina vrátit do Pekingu. Po 

dalším roce (1972) se s druhou skupinou domů směli vrátit i Yáng Jiàng a Qián Zhōngshū. 

   

Se smrtí Máo Zédōnga (9. září 1976) byla Kulturní revoluce ukončena a veškerá 

pochybení padla na hlavu Bandy čtyř (Sìrénbāng 四人幫). Mnoho intelektuálů se dočkalo 

rehabilitace a směli se vrátit ke své badatelské práci. Yáng Jiàng dokončila překlad Dona 

Quijota do čínštiny roku 1978.33 O rok později s delegací Čínské akademie věd (Zhōngguó 

Kēxuéyuàn 中国科学院) opět navštívila Francii a v roce 1983 také Španělsko a Velkou 

Británii. V roce 1981 poprvé vyšel její memoár Šest historií ze školy pro kádry a v roce 1989 

byl oceněn Cenou za celonárodně vynikající sbírku esejí nového období 34  (Xīn shíqī 

quánguó yōuxiù sǎnwén jí jiǎng 新時期全國優秀散文集獎), (KǑNG 1998: 295–300).  

V roce 1993 pro Yáng Jiàng nastalo další těžké období, neboť Qián Zhōngshū a jejich 

dcera Ā Yuán téměř současně těžce onemocněli a oba byli hospitalizováni. Zemřeli krátce 

po sobě, Ā Yuán 4. března 1997 a Qián Zhōngshū 12. prosince 1998. Jejich odchod Yáng 

Jiàng těžce zasáhl, připadala si jako „osamělý, unavený poutník“ a podobně jako řada 

literátů dřívějších dob napsala, že „život je jako sen“ (rénshēng rú mèng 人生如夢), (YÁNG 

2004: 67). Yáng Jiàng v roce 2001 založila jménem jejich a svým ve spolupráci s univerzitou 

                                              
32 Podobně vzpomínají také další intelektuálové, viz např. Hé Xīlái 何西來 (HÈ A YÁNG 1998: 3–13). 
33 V roce 1986 za něj byla oceněna španělským králem, v kampusu Pekingské univerzity byla vztyčena 

socha Dona Quijota a král Juan Carlos byl obdarován luxusním výtiskem čínského překladu (FIELD 2012: 

72). 
34 „Nové období“ je označení používané pro dobu po Kulturní revoluci a celá 80. léta. 
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Qīnghuá Stipendium pro lásku ke studiu (Hào dúshū jiǎngxuéjīn 好讀書獎學金)35 a v roce 

2003 vyšel již výše zmiňovaný memoár My tři, v němž láskyplně vzpomíná na svého 

milovaného manžela a dceru a klade velký důraz na soudržnost rodiny a pevná pouta 

mezi lidmi. 

 

1.2. Literáti a manželé 

Vztah s Qián Zhōngshūem byl pro Yáng Jiàng velmi důležitý. Poprvé se setkali, když 

jí bylo 21 let, a od té chvíle byli takřka nerozluční, a to doslova v dobrém i ve zlém. Když 

se museli odloučit kvůli těžké finanční situaci během japonské okupace, Qián Zhōngshū 

domů pravidelně posílal dopisy a vedl si kvůli Yáng Jiàng podrobný deník, takže stále 

přesně věděla, jak se mu daří (YÁNG 2004: 102). Dopisy byly také často jedinou formou 

komunikace při obou jejích pobytech ve škole pro kádry.36 V době brutálních politických 

kampaní, kdy se jiní manželé zříkali jeden druhého navzájem, aby dokázali své stanovisko 

a věrnost Straně, Yáng Jiàng a Qián Zhōngshū stále chodívali bok po boku, do práce, 

z práce, na schůze a ze schůzí. Chránili jeden druhého a pro své kolegy byli „vzorovým 

manželským párem“ (KǑNG 1998: 165). „Qián Zhōngshū mne nazýval manželkou, svou 

milou (qíngrén 情人) a přítelkyní. Manželé by měli být celoživotními přáteli,“ uvedla Yáng 

Jiàng při rozhovoru s Wú Xuézhāo (2008: 220). 

Podle vzpomínek Yáng Jiàng měli velmi rozdílné povahy, sebe samu líčí jako 

„zbrklou, co na srdci, to na jazyku“, kdežto Qián Zhōngshū byl daleko trpělivější a stálý 

ve svých rozhodnutích (WÚ 2008: 285). Toho si ostatně můžeme povšimnout i v Šesti 

historiích ze školy pro kádry. Oba dva bez rozdílu se ovšem považovali za literáty „staré 

Číny“ – ostatně i Yáng Jiàng sama říká, že byli „učenci přicházející ze staré 

společnosti“ (jiù shèhuì guòlái de zhīshifènzǐ 舊社會過來的知識分子), (2004: 122) – a stejně 

tak je na ně dodnes nahlíženo.37 Oba dva jsou známi pro svou grácii,  sečtělost a moudrost 

                                              
35 Stipendium je určené pro nadané studenty z nemajetných rodin.  
36 Obtíže spojené se schováváním dopisů od manžela Yáng Jiàng s jemnou ironií líčí v Šesti historiích ze 

školy pro kádry i ve vzpomínce „První odjezd na venkov“. 
37 V západní odborné literatuře tento pohled posílila nejnovější publikace od Ch. Rea z r. 2015, která na 

Yáng Jiàng a Qián Zhōngshū nahlíží právě především jako na tradiční literáty v moderní společnosti. 
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starých učenců. 38  Ideálem intelektuála byl pro Yáng Jiàng i Qián Zhōngshūa člověk 

kosmopolitní, nezaujatý a univerzálně činný, který sám sebe nevnímá příliš jako součást 

politické společnosti, ale pohybuje se spíše v „autonomii estetického prostoru“, což 

implikuje nadřazenou pozici intelektuála, vzdáleného od běžného světa. Podle W. Larson 

v tomto názoru opět můžeme spatřovat inspiraci Evropou 18. století, kdy věda a umění 

nespadaly pod unitární svět náboženství a metafyziky. Yáng Jiàng se podařilo spojit 

„konfuciánský humanismus“, kladoucí důraz na společenské a rodinné vztahy, 

s evropským racionalismem a individualismem (REA 2015: 135–136).39 

Qián Zhōngshū výrazně ovlivnil nejenom život, ale také literární tvorbu Yáng Jiàng. 

Oba dva nade vše milovali knihy a vzdělání. I ve svých Šesti historiích  Yáng Jiàng 

poznamenala: „Skutečně, všech materiálních požitků jsme se dokázali vzdát; bez knih by 

se nám však žilo špatně“ (1981: 64). V mnoha svých dílech na svého manžela vzpomíná a 

některými přímo reaguje na jeho tvorbu, jako je tomu například u sbírky esejí Došla jsem 

až na okraj života (Zǒu dào rénshēng biān shàng 走到人生邊上 ) z roku 2007. Yáng Jiàng 

jednotlivými esejemi reaguje na Qián Zhōngshūovu sbírku esejí s názvem Napsáno na 

okraji života (Xiě zài rénshēng biān shàng 寫在人生邊上), kterou v roce 1939 pomáhala svému 

muži sestavovat a k níž napsala předmluvu (podobně jako i k jeho dalším dílům).40 V jejím 

rukopise nalezneme podobnou hořkou ironii a humornou živost jako u Qián Zhōngshūa 

(DJANG 1986: x). Bývá často stavěna do stínu svého slavného manžela41 a ona sama se 

někdy označuje za „nulu“.42 Ovšem podobně jako její díla skrývají mnohé mezi řádky, 

                                              
38 Když bylo v roce 2002 v Qián Zhōngshūově rodném domě otevřeno muzeum na jeho počest, Yáng 

Jiàng proti tomuto kroku ostře vystupovala, neboť nic takového si její manžel nepřál. „Jeho život byl 

obyčejný (píngcháng 平常),“ argumentovala tehdy Yáng Jiàng, „byl to muž, jehož slova odpovídala jeho 

činům (yánxíngyīzhì 言行一致).“ Tímto výrokem postavila svého muže naroveň ušlechtilých učenců 

dávnověku, kteří vystupovali neochvějně proti špatnému panovníkovi (FIELD 2012: 214) Elegantně tím 

také prokázala svou erudici a znovu potvrdila, že v jejích slovech se skrývá mnoho nevyřčeného a že se 

ona i Qián Zhōngshū cítí být literáty. Podobně smýšlejí i moderní autoři, kupříkladu Liú Cíxīn 劉慈欣, 

který v populárním románu Problém tří těles (Sāntǐ 三體) zmiňuje Qián Zhōngshūa jako učence, který 

z principu odmítal vystupovat v televizi. 
39 V dílech Yáng Jiàng je obdiv ke Konfuciovi a jeho nauce zřejmý (citace?). 
40 Sbírka byla vydána roku 1941 (WÚ 2008: 219). 
41 Qián Zhōngshū je známý především pro svůj román Obležená pevnost (Wéichéng 圍城), který je kritikou 

moderních intelektuálů. Významný je jeho přínos v oblasti výzkumu na poli klasické literatury 

(MCDOUGALL a LOUIE 1997: 232–234) 
42 Viz kapitoly „Jsem nula“ (Wǒ shì yī gè líng 我是一個零) a „Stále jsem nula“ (Wǒ réng shì yī gè líng 我

仍是一個零) v životopise Poslouchám vyprávění Yáng Jiàng o věcech minulých od Wú Xuézhāo. 
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stejně tak Yáng Jiàng sama není žádnou „nulou“. Podle J. Field je pravděpodobně jedinou 

spisovatelkou republikánského období, která znovu začala svou kariéru v jednadvacátém 

století (2012: 1). Přestože se po smrti manžela a dcery cítila osamělá a život jí náhle přišel 

prázdný, protože ji opustili dva nejdůležitější lidé v jejím životě (YÁNG 2004: 67), dokázala 

svůj smutek překonat a opět na sebe upozornit literárním dílem. 

Za úspěchem Yáng Jiàng podle W. Larson (2011) stojí mimo jiné fakt, že „chápe celý 

svět jako rodinu“, a čtenáři si její díla, která napsala po smrti manžela a dcery, velmi 

oblíbili právě proto, že se cítí být součástí této velké rodiny. Výrazným rysem děl Yáng 

Jiàng je totiž kromě ironie a humoru také shovívavý, vlídný pohled na svět. Dívá se na lidi 

okolo sebe smířlivě, v každé situaci hledá alespoň náznak něčeho dobrého: 

„Na západě se říká: ‚Každý mrak má stříbrný okraj.‘ Pokud se mezi lidmi, kteří 

v šestašedesátém a sedmašedesátém roce společně trpěli, byli v různé míře ponižováni a 

mučeni, prohloubilo vzájemné porozumění, pokud se mezi nimi rozšířil soucit a 

přátelství, pak právě to jsou ty stříbrné okraje. Nebo snad zlaté okraje? – Neboť čím 

neprostupnější mraky jsou, tím spíš se stříbrná mění ve zlatou. 

Často se říkává, že ‚se červánky snadno rozplynou‘, jakpak by tedy mohla temná mračna 

navěky okupovat oblohu. Nesnesu vzpomínky na roky, kdy černé mraky zakrývaly nebe, 

ale ty zlatavé okraje, které s sebou přináší světlo a teplo, zůstanou nesmazatelně v mé 

paměti.“ (YÁNG 1994: 225) 

 Ze vzpomínek současníků můžeme vyčíst, že se ona i Qián Zhōngshū k ostatním 

chovali vždy laskavě a snažili se za každou cenu pomoci, a to i ve chvílích, kdy s nimi bylo 

jednáno nespravedlivě,43 což je jeden z rysů, který sdílí se Shěn Fùem a Routou.  

Qián Zhōngshū a Yáng Jiàng ostatně mají se Shěn Fùem a Routou mnoho společného. 

Brali se z lásky a nejraději trávili čas ve společnosti toho druhého, společně čítávali a o 

svých zážitcích z četby dlouze rozmlouvali. Oba dva manželské páry se považovaly za 

literáty, a i to je jedním z důvodů, proč si Yáng Jiàng zvolila Šest historií prchavého života 

jako dílo, k němuž se bude odkazovat. 

 

                                              
43 Velmi hezky na dobrotu a laskavé srdce Yáng Jiàng vzpomínají např. Bā Jīn 巴金, Zhèng Tǔshēng 鄭

土生, Zōu Dífān 鄒荻帆. Více viz BĀ 2000 či HÈ A YÁNG 1998. 
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1.3. Kulturní revoluce a školy pro kádry 

Podle filozofického slovníku z doby normalizačního Československa je „kulturní 

revoluce“ pojmem marxistické teorie a je jím myšlena zásadní změna v duchovním životě 

společnosti, která je neoddělitelnou součástí socialistické revoluce. Jejím úkolem je 

„přiblížení výsledků kultury lidovým masám“, aby došlo k pokroku, rozvoji 

demokratických základů samosprávy a ke komunistické přeměně způsobu života 

(JAVŮREK 1976: 240). V Číně se však z této teorie stala pod názvem Velká proletářská 

kulturní revoluce (dále jako Kulturní revoluce)44  rozsáhlá desetiletá politická kampaň 

(1966–1976),45 která trvale poznamenala celou společnost. Už v roce 1979, tedy o pouhé tři 

roky později než slovník československý, vysvětluje slovník Cíhǎi  辭海 Kulturní revoluci 

jako „politickou kampaň, kterou inicioval Máo Zédōng jako obranu proti revizionismu 

(xiūzhèngzhǔyì 修正主義), jehož byl svědkem v SSSR.“ Tato kampaň byla ovšem zhacena 

Lín Biāem a Bandou čtyř a byla ukončena v říjnu 1976 rozbitím Bandy čtyř (XIÀ 1979: 1538). 

Předehrou Kulturní revoluci byla kampaň proti Wú Hánovi 吳晗 , která začala 

v listopadu 1965 kritikou jeho hry Hǎi Ruì opouští úřad (Hǎi Ruì bàguān 海瑞罷官).46 Máo 

Zédōng, v té době bez významnějších stranických funkcí, vystoupil z ústraní s kritikou 

byrokratického systému a „revizionistů“, kteří „se chtějí vydat kapitalistickou cestou“, a 

na svou stranu strhl řadu občanů nespokojených se současným statutem quo (SPENCE 1990: 

602–603). 

                                              
44 Wúchǎnjiējí wénhuà dàgémìng 無產階級文化大革命. 
45 V Číně má slovo yùndòng 運動 („kampaň“) výrazný podtext spojený s pohybem, uvedením dějin do 

pohybu a změnou tímto pohybem iniciovanou. V našich podmínkách je dnes pojem kampaň chápán 

jako předvolební kampaň, během níž se jednotlivé politické strany uchází o přízeň voličů, v ČLR byly 

politické kampaně dílem Komunistické strany Číny a sledovaly konkrétní cíl. 
46 Autorem kritiky byl Yáo Wényuán 姚文元 (1931–2005), literární kritik, politik a kulturní ideolog, dnes 

známý především jako jeden ze členů Bandy čtyř. Wú Hán (1909–1969) se měl dopustit popření 

klíčového předpokladu Máo Zédōngových myšlenek, totiž že masy jsou hnací sílou historie (SPENCE 

1990: 601). Hra byla rovněž chápána jako alegorie na jeho vztah k maršálu Péng Déhuáiovi 彭德懷 (1898–

1974), který v roce 1959 na Lushanském plénu (Lúshān huìyì 廬山會議) kritizoval politiku Velkého 

skoku. Zatímco „skupina pěti“ (Wǔ rén xiǎozǔ 五人小組) vedena konzervativními straníky prohlásila 

roku 1966 v Pekingu na svém zasedání hru za nepolitickou, Máo Zédōngova manželka Jiāng Qīng 

(1914–1991) spolu se skupinou věrných Máových stoupenců označila v Šanghaji Wú Hánovo dílo za 

politicky chybné a varovala, že „čínská kulturní zahrada zarůstá anti-socialistickým jedovatým býlím“. 

Vzápětí ji následoval Lín Biāo, jenž poznamenal, že „pokud proletariát neobsadí pozice v literatuře a 

umění, zajisté tak učiní buržoazie“, a že „boj je nevyhnutelný“ (SPENCE 1990: 602–603). 
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7. května 1966 se poprvé objevuje termín „škola pro kádry“, a to v dopise, jímž Máo 

Zédōng předává Lín Biāovi 林彪 (1907–1971) jako veliteli armády kontrolu nad klíčovými 

organizacemi.47 Armáda by podle něj měla být „jednou velkou školou“ (MÁO 1966: 2).48 

Máo Zédōng nad formami vzdělávání a funkcí intelektuálů ve společnosti uvažoval 

už více než deset let,49 ale teprve školy pro kádry50 byly „ztělesněním“ těchto jeho úvah 

(CHÉN 1981: 88–101). Roku 1968 byla založena první škola pro kádry 7. května v provincii 

Hēilóngjiāng 黑龍江51 a záhy v těch nejchudších oblastech Číny vznikaly další stovky 

takovýchto táborů, které se staly centrem převýchovy pro intelektuály a úředníky 

suspendované ze svých postů (GEWURTZ 2008: 32). V roce 1969 Lín Biāo vydal „Směrnici 

č. 1“ (Dìyī hào tōng lìng 第一号通令), která byla definitivním potvrzením tohoto kroku a 

velká část městského obyvatelstva byla nucena odejít na venkov.52 Toto opatření se totiž 

ukázalo jako pohodlný způsob, jak potrestat odpůrce režimu (DJANG 1986: xi), a zároveň 

jim znemožnit šíření jejich myšlenek. 

Hlavními činnostmi škol pro kádry byly manuální práce a politická školení. 

„Studenti“ se zde měli díky manuální práci zocelit, „splynout 

s rolnictvem“ (hé nóngmín dǎchéngyīpiàn 和農民打成一片 ), (WÚ 2008: 287) a využít 

„výbornou příležitost začít se učit od píky“ (ZHÀO 1999: 4). Rolníci se měli učit od 

intelektuálů a intelektuálové od rolníků, posilovat tak kolektivního ducha mezi oběma 

skupinami i v rámci každé skupiny zvlášť, a překonat psychologické bariéry mezi oběma 

skupinami obyvatelstva (DJANG 1986: xi). Bez ohledu na věk a zdravotní stav byli 

postupně na venkov posíláni i s celými rodinami, aby zde byli převychováni.53 Realita 

                                              
47 Tento dopis je dnes uváděn také pod názvem „Směrnice 7. května“ (Wǔqī zhǐshì 五七指示). 
48 „Jūnduì yīnggāi shì yī gè dà xuéxiào 軍隊應該是一個大學校.“ 
49 Otevřenou kritikou intelektuálů byly například také „Yan’anské 

hovory“ (Zài Yán'ān wényì zuòtánhuì shàng de jiǎnghuà 在延安文藝座談會上的講話 ) z roku 1942, 

přednášky, v nichž Máo Zédōng kritizoval umění pro umění a řekl, že se intelektuálové mají učit od 

dělníků a rolníků. 
50 Pojem „kádr“ (gànbù 幹部) se poprvé objevil ve francouzštině jako „cadre“ a do čínštiny byl převzat 

z japonštiny; označuje důležité osoby ve státní správě, armádě apod. či osoby mající jistou vedoucí nebo 

správní úlohu. Více viz http://baike.baidu.com/subview/44211/5091829.htm 
51 Konkrétně ve vesnici Liǔhé 柳河 v okrese Qìng'ān 慶安 (YAN 1996: 272). 
52 „Odejít na venkov“ je překladem čínského pojmu xiàfàng 下放, který neoznačuje pouze odstěhování 

se na venkov, ale především snížení společenského postavení a zbavení pravomocí se společenským 

statutem souvisejících. 
53 Podle „Směrnice 7. května“ sice měli být ušetřeni slabí, staří a nemocní, ale skutečnost tomu vůbec 

neodpovídala (ZHÀO 1999: 10). 

http://baike.baidu.com/subview/44211/5091829.htm
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však idealisticky vylíčeným představám ani v nejmenším neodpovídala. Lidé poslaní do 

těchto převýchovných táborů žili většinou odtrženi od svých nejbližších, nesměli se volně 

pohybovat a dny trávili často nesmyslnými pracovními úkoly a sezeními, to vše ve velmi 

špatných životních podmínkách. 54  Jejich jedinou oficiálně povolenou intelektuální 

činností byla četba Máo Zédōngových děl a divadelní představení podle Osmi vzorových 

her (Yàngbǎnxì 樣板戲).55 Jak můžeme vyčíst z jejich vzpomínek, nedocházelo ani k onomu 

splynutí s rolníky, ba naopak – rolníci, kteří už tak žili v bídě, spatřovali v intelektuálech 

pouze další přítěž. 56  Nejenomže neměli čas na to, aby byli „učiteli intelektuálů“, 

nepřikládali často důležitost ani takovým úkolům, jako bylo naučit se číst a psát (YÁNG 

1991: 388). „Studenti“ škol pro kádry navíc zůstávali oficiálně zaměstnanci ústavů, pro něž 

pracovali, a pobírali tudíž plat – sice nízký, ale stále to bylo víc, než kolik měli rolníci 

odkázaní na plody své práce.  

Duch mnoha vzdělaných lidí byl zlomen, často byli krutými podmínkami dohnáni 

až k sebevraždě. Podle Zhào Fēnga to byla „překroucená doba, doba, která pěstovala hněv 

a nenávist, doba, která z přímých lidí vychovávala ‚rudý postrach‘; byla to doba, na niž by 

nemělo být zapomenuto“ (1999: 13). 

V Číně během Kulturní revoluce zavládl chaos. Rudé gardy se při „ničení čtyř 

starých“ (pò sì jiù 破四舊)57  vymykaly kontrole, plenily města a bezdůvodně napadaly své 

učitele a vědecké pracovníky. 58  Tisíce nevinných byly ubity k smrti, mnoho dalších 

podlehlo zraněním či neunesli neuvěřitelný tlak okolí a spáchali sebevraždu. Denně byli 

fyzicky a především psychicky ponižováni, museli provádět veřejnou sebekritiku a 

podílet se na pranýřování svých kolegů (SPENCE 1990: 606).59  Ještě před vysláním na 

                                              
54 Jejich celkový počet činil podle odhadů až šedesát milionů (CHEN 1981: 105). 
55 Více o Osmi vzorových hrách viz například FEI 1999: 166–169. 
56 Příklady vzpomínek intelektuálů viz např. ZHÀO 1999, BĀ 2000, SHǏ 2009, HÈ A YÁNG 1998. 
57 Mezi „čtyři staré“ patřily staré myšlení (jiù sīxiǎng 旧思想), stará kultura (jiù wénhuà 旧文化), staré 

zvyky (jiù fēngsú 旧 风 俗 ) a staré návyky (jiù xíguàn 旧 习 惯 ). Více viz 

http://baike.baidu.com/view/50076.htm. 
58  Pro důvody nechodili Rudí gardisté daleko – často stačilo mít například brýle či jiný 

„znak“ intelektuála. Mezi vzpomínky na Kulturní revoluci přeložené do češtiny patří mimo jiné Bouřit 

se je správné (LIANG a SHAPIRO 1994). 
59 Více o kritice a sebekritice viz LIFTON 1989. 

http://baike.baidu.com/view/50076.htm
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venkov, které bylo v Číně odjakživa vnímáno jako vyhnanství,60 byli označeni za „příšery 

s volskou hlavou a démony s tělem hada“ (niúguǐ shéshén 牛鬼蛇神),61 přestěhováni ze 

svých bytů do „chlévů“ (niúpéng 牛棚) a dvakrát až třikrát denně se povinně účastnili 

studijních schůzí. 

V září 1971 zemřel jeden z hlavních strůjců Kulturní revoluce, Lín Biāo, při havárii 

letadla nad Mongolskem, když – alespoň podle oficiální verze – byl na útěku do SSSR po 

nezdařeném plánu svrhnout Máa. V roce 1972 byl Zhōu Ēnláiem 周恩來  (1898–1976) 

označen za zrádce (SPENCE 1990: 616–617). V srpnu 1973 byla vyhlášena kampaň Kritika 

Lín Biāa a Konfucia (Pī Lín pī Kǒng yùndòng 批林批孔運動). V témže roce byly obnoveny 

přijímací zkoušky na univerzity (SPENCE 1990: 638).  

 

1.3.1. Kulturní kontext „Kulturní revoluce“ 

S Máo Zédōngovou smrtí 9. září 1976 přišel konec Kulturní revoluce. Z veškerých 

pochybení a neštěstí, která s sebou Kulturní revoluce přinesla, byla obviněna Banda čtyř  

v čele s Máo Zédōngovou manželkou Jiāng Qīng 江 青 . Intelektuálové, kteří roky 

nesmyslného ponižování přežili, se směli vrátit ke své badatelské činnosti a začali 

postupně zaplňovat mezery v kolektivní paměti čínského národa. 62  Jedním z prvních 

proudů literatury po Kulturní revoluci byla tzv. „literatura jizev“ (shānghén wénxué 傷痕

文學 ), 63  označovaná podle povídky „Jizvy“ (Shānghén 傷痕 ) z roku 1978 od autora 

Lú Xīnhuá 盧新華  (1954–dodnes). Jako dalšího zástupce tohoto literárního proudy je 

možné jmenovat například spisovatele Liú Xīnwǔ 劉心武 (1942–dodnes) a jeho povídku 

„Třídní učitel“ (Bānzhǔrèn 班主任), která byla vydána ještě o rok dříve než povídka 

„Jizvy“. Tato díla byla ovšem často psána na stranickou objednávku a držela se diskurzu 

Kulturní revoluce, takže za jediné viníky byli zpravidla označeni Lín Biāo a Banda čtyř 

(WANG a CHI 2000: xxv). 

                                              
60 Jako „vyhnanství“ (liúwáng 流亡) označuje svůj pobyt ve škole pro kádry například právě Yáng Jiàng 

ve vzpomínce „Události šestašedesátého a sedmašedesátého roku – temná mračna se zlatými okraji“. 
61 J. Průšek překládá jako „ďáblové s volskou hlavou a duše s tělem hada“. 
62 O kolektivní paměti více viz HALBWACHS 2009. 
63 Některé z ukázek „literatury jizev“ máme k dispozici i v překladu do češtiny, např. ve sbírce Jarní 

hlasy (1989). 
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Období po Kulturní revoluci označuje M. Gewurtz jako „období rozpomínání se“. 

Intelektuálové, kteří tak dlouho mlčeli, si opět začali uvědomovat svou roli „mluvčích 

společnosti“ (dàiyánrén 代言人) a objevily se první reportáže (GEWURTZ 2008: 30). Podle J. 

Field opustili „my“ a navrátili se k „já“ (2012: 84). Jedním z prvních, kdo se rozhodli psát 

o pravdivém stavu věcí, byl spisovatel a novinář Liú Bīnyàn 劉賓雁 (1925–2005), jehož 

reportáž „Lidé nebo zrůdy“ (Rén yāo zhījiān 人妖之間 ) z roku 1979, v níž odhaluje 

praktiky zkorumpovaných potentátů z doby Kulturní revoluce, způsobila senzaci.  

Dalším proudem, který se na přelomu 70. a 80. let objevil, byla „literatura 

reflexe“ (fǎnsī wénxué 反思文學). Na rozdíl od „literatury jizev“ už nebyla veškerá vina 

svalována na Bandu čtyř, ale autoři se zamýšleli do větší hloubky nad příčinami hrůz 

Kulturní revoluce a dalších kampaní (WANG a CHI 2000: xxiv). Mezi autory, kteří formou 

fikce reflektovali nedávnou historii Číny, byli i bývalí příslušníci Rudých gard 

(VENKATESAN 2005: 5)64 a tzv. „vzdělané mládeže“ (zhīqīng 知青).  

                                              
64 O svých zážitcích promluvil například slavný spisovatel Zhāng Chéngzhì 張承志, známý jako první 

rudogardista. 



 

31 

 

2. PODROBNĚJI O DVAKRÁT ŠESTI HISTORIÍCH 

2.1. Podrobněji o Šesti historiích ze školy pro kádry  

Jen několik let po skončení Kulturní revoluce poprvé vyšlo také Šest historií ze školy 

pro kádry. Ve srovnání s „literaturou jizev“, protkanou nářkem nad prohnilostí Lín Bīaa a 

Bandy čtyř, působí vzpomínkové črty Yáng Jiàng věcně a elegantně zároveň. J. Field 

spatřuje v jejím stylu inspiraci J. Austen, H. Fieldingem nebo W. Thackerayem,65 tedy 

spisovateli, jejichž tvorbou se Yáng Jiàng intenzivně zabývala (2012: 61–66). Dokáže velmi 

obratně, stručně a zároveň plasticky načrtnout veškeré potřebné detaily, pracuje se 

smíchem i slzami (FIELD 2012: 120).  

První vydání vyšlo v březnu 1981 v Hong Kongu – v té době ještě nebylo 

z politických důvodů možné dílo vydat v ČLR. Yáng Jiàng si toho byla dobře vědoma, a 

proto Fàn Yònga 范用 (1923–2010),66 významného čínského nakladatele, pouze požádala, 

aby dílo poslal do Hong Kongu. Ten jím byl nadšen a zprvu jej poslat nechtěl, ale zároveň 

věděl, že on sám ještě vydání připravit nemůže. Teprve když mu hongkongský nakladatel 

poslal telegram se slovy „pokud mi ten manuskript nepošlete, nasednu na letadlo a 

přijedu si pro něj do Pekingu“, Fàn Yòng manuskript poslal a do týdne spatřilo první 

vydání Šesti historií ze školy pro kádry světlo světa díky hongkongskému nakladatelství 

Guǎngjiǎojìng 廣角鏡 (WÚ 2008: 328). V červenci téhož roku jej vydal i Fàn Yòng v Pekingu 

a opravil velké množství tiskových chyb z chvatně připraveného vydání hongkongského 

(GEWURTZ 2008: 31). V roce 1986 následovalo další pekingské i hongkongské vydání a 

v roce 1992 „kritická edice“ (jiàodìngběn 校定本). Dílo bylo zahrnuto i do různých výborů 

prózy Yáng Jiàng.67 

                                              
65 H. Fielding například podle Yáng Jiàng „evokuje smích, aby varoval před zlem“ (REA 2015: 67), což je 

způsob Yáng Jiàng velmi blízký. Na J. Austen oceňuje, že čtenáři nic nevysvětluje, nechává jej, aby sám 

pátral, užívá pouze dialogy a popis děje (REA 2015: 69). 
66 Fan Yong byl vlivný nakladatel, ředitel Sānlián Shūdiàn 三聯書店 (anglicky Joint Publishing), který 

se zasloužil mimo jiné o vydání memoárů vzpomínajících období Kulturní revoluce, kam patřily kromě 

Šesti historií ze školy pro kádry také například Bā Jīnovy Náhodné myšlenky (Suíxiǎng lù 隨想錄) či Deník 

z chléva (Niúpéng rìjì 牛棚日記) spisovatele Chén Báichén 陳白塵 (1908–1994). 
67 Například do výborů z let 1993 či 1994 (GEWURTZ 2008: 31). 
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2.1.1. Edice Šesti historií ze školy pro kádry  

Jak bylo již naznačeno výše, Šest historií ze školy pro kádry poprvé spatřilo světlo světa 

v květnu roku 1981 v Hong Kongu. Záhy bylo kvůli tiskovým chybám připraveno 

opravené vydání, které vyšlo v červenci 1981, a brzy následovala další vydání. Z těchto 

mnoha vydání byla pro tuto práci použita tři z nich – opravené vydání z roku 1981 a 

následně vydání z roku 1986 a 1992. Samotný text Šesti historií neprošel žádnými 

výraznými úpravami,68 ale k jedné výrazné změně došlo v Qián Zhōngshūově předmluvě. 

V prvním vydání mluví o Šesti historiích prchavého života jako o „knize, kterou vůbec nemá 

v lásce“ (yī bù wǒ hěn bù xǐhuan de shū 一部我很不喜歡的書), zatímco ve vydání z roku 

1986 jako o „knize, kterou má velmi rád“ (yī bù wǒ hěn xǐhuan de shū 一部我很喜歡的書). 

Ve vydání z roku 1992 jako kdyby byl zvolen kompromis – mluví o Šesti historiích prchavého 

života jako o „knize, kterou nemá příliš v lásce“ (yī bù wǒ bù hěn  xǐhuan de shū 一部我不很

喜歡的書). Ačkoliv je samozřejmě možné říci, že se jedná o nepatrné odlišnosti, způsobené 

patrně tiskovou chybou, nabízí se také další vysvětlení. Je skutečně možné, že by k tiskové 

chybě došlo jen na tomto jednom místě, a ještě navíc tak, aby všechny tři verze byly 

gramaticky správně? 

Vydání z roku 1981, které je pro tuto práci stěžejním, je nejstarší opravené vydání 

bez tiskových chyb. Vzpomínky Yáng Jiàng a Qián Zhōngshūa byly v té době i přes určitý 

časový odstup stále živé, a je tedy možné považovat je za nejupřímnější vyjádření, jako 

první, co Qián Zhōngshūa po přečtení vzpomínek jeho ženy napadlo.  

Pro podporu tohoto argumentu by hovořil také fakt, že Yáng Jiàng v posledních 

letech svou tvorbu „přizpůsobuje“ čtenářům a vlastně i svému tichému přání – aby žila ve 

světě dobrých konců. Jako příklad je možné uvést pokračování jejího románu Koupel 

s názvem Po koupeli (Xǐzǎo zhīhòu 洗澡之後), o němž sama prohlásila, že jejím hlavním 

cílem bylo nabídnout čtenáři šťastný konec, jaký si přál, a z toho důvodu upozadila své 

původní nápady (REA 2015: 207–209). 

 

                                              
68 Nedošlo k žádným významovým změnám. 
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2.1.2. Kapitoly 

Šest historií ze školy pro kádry se skládá ze šesti kapitol a Qián Zhōngshūovy 

předmluvy. V každé kapitole se Yáng Jiàng zabývá konkrétním aspektem ze života ve 

škole pro kádry, který předznamená už v názvu konkrétní kapitoly a následně jej rozvádí 

v několika variacích v rámci kapitoly. 

V první kapitole „O loučení: odjezd na venkov“ (Xiàfàng jì bié 下放記別) je hlavním 

motivem loučení. Je záznamem mnoha nucených loučení, která se v 70. letech odehrála 

(FIELD 2012: 115). Yáng Jiàng i Qián Zhōngshū byli v té době zaměstnáni v Čínské 

akademii věd a stejně jako ostatní jejich spolupracovníci, i oni tušili, že datum odjezdu na 

venkov jim může být sděleno každým dnem. Přesto je však zpráva, že Qián Zhōngshū 

odjíždí už s předvojem, nemile zaskočila. Přípravu a balení musela Yáng Jiàng obstarat 

z velké části sama, neboť Qián Zhōngshū i jejich dcera s manželem si nemohli vzít volno. 

O to více času měla Yáng Jiàng na přemítání a strachování se, jak to její muž všechno 

zvládne. K vlaku jej vyprovázela i s Ā Yuán a zetěm Déyīm, který obětavě pomáhal všem 

okolo, ale Qián Zhōngshū je poslal domů, ještě než se vlak dal do pohybu, aby jim loučení 

alespoň trochu usnadnil. Když o pár měsíců později do školy pro kádry odjížděla také 

Yáng Jiàng, i ona poslala dceru z nástupiště dříve, než se vlak rozjel. Při obou těchto 

loučeních měli naději, že se shledají. Nejtragičtější loučení bylo loučení s Déyīm, neboť si 

Yáng Jiàng v té chvíli neuvědomila, že je to rozloučení definitivní. Ještě než odjela na 

venkov, Déyī za ní přišel a probíral s ní situaci, v níž se na univerzitě ocitl. Byl neprávem 

nařčen, že je ultralevicový, a dokonce že je vůdcem celé skupiny ultralevičáků, a protože 

byl příliš laskavý, než aby někomu vědomě ublížil – ať už falešným udáním či lhaním, 

spáchal sebevraždu. O to bolestnější tato ztráta byla, že Yáng Jiàng ani neměla příležitost 

se s ním skutečně rozloučit. Snad proto jako výčitka zaznívají jeho poslední slova, která si 

vybavila: 

„Když ode mne Déyī naposledy odcházel, řekl mi: ‚Maminko, nemohu zaujímat špatný 

postoj vůči masám, ale nemohu ani odporovat propagačnímu oddílu; rozhodně nedokážu 

ublížit někomu tím, že jeho jméno napíšu na seznam, nedokážu ani lhát.‘“ (YÁNG 1981: 12) 
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První kapitola končí příjezdem Yáng Jiàng do školy pro kádry, kde našla manžela ve 

zbídačeném stavu a zjistila, že ačkoliv nebydlí daleko od sebe, nebudou se téměř moci 

vídat. 

Druhá kapitola „O práci: kopání studny“ (Záojǐng jì láo 鑿井記勞) je vzpomínkou na 

práci, kterou ve škole pro kádry Yáng Jiàng s ostatními vykonávali, na pocity, které se 

s tím pojily, a také na tamější rolníky. V úvodu zmiňuje divadelní představení, kterých se 

všichni povinně účastnili, a která měla znázorňovat idylickou realitu života na venkově. 

Realita, kterou však vzápětí Yáng Jiàng popisuje, je zcela odlišná. Jedním z prvních úkolů 

jednotky bylo vykopání studny pro zeleninovou zahradu, o níž se Yáng Jiàng spolu 

s dalšími členy skupiny měli starat. I takový na první pohled prostý úkol představoval 

v podmínkách okresu Xī provincie Hénán pro celou skupinu hodiny dřiny. Spolu s 

líčením situace načrtává povahy svých druhů i pocity, které jeden vůči druhému chovali. 

Kromě těžké práce jim pobyt neulehčovali ani rolníci, kteří se vůči nim striktně vymezili 

a namísto „splývání s masami“ jim ukradli, co se dalo, protože je k tomu dohnala bída a 

hlad.  

Ve třetí kapitole „O zahálce: učíme se zahradničit“ (Xué pǔ jì xián 學圃記閑) Yáng 

Jiàng vzpomíná, jak s mladší přítelkyní Ā Xiāng 阿香 stavěly latrínu a jak rolníci jejich 

snahu opakovaně mařili a postupně mizely nejenom části latríny, ale i samotné výkaly. 

Dalším kolektivním úkolem bylo postavit přístřešek v zeleninové zahradě. Když se zbytek 

jednotky přesunul na jiné místo, Yáng Jiàng a Ā Xiāng zde často samy hlídaly zeleninová 

políčka. Občasné střety s kradoucími rolníky jim ukázaly, že rolníci netvoří homogenní 

skupinu – někteří (především ženy) kradli, aby vůbec měli co jíst; jiní (mladí výrostci) si 

krátili čas krutou zábavou v podobě surového honu na zajíce, kterého naháněli s pomocí 

psů, a když jej dostihli, utýrali ho k smrti. Od té chvíle se Yáng Jiàng hrozila jejich výkřiků, 

které značily, že opět některého ze zajíců pronásledují, a bezmocně odvracela oči: 
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„Viděla jsem jenom, jak vyskočil asi šest loktů do vzduchu a jakmile dopadl na zem, psi se 

na něj vrhli. Když vyskočil, trhalo mi to srdce na kousky. Kdykoliv jsem pak zaslechla to 

hrubé ‚Héj! Héj! Héj!‘, už nikdy jsem se neodvážila jít podívat“ (YÁNG 1981: 32).69 

Zahrada nebyla daleko od tábora, v němž bydlel Qián Zhōngshū, a tak jej mohla 

Yáng Jiàng navštěvovat pod záminkou, že si jde vypůjčit nebo vrátit nářadí. Také jemu se 

dařilo poměrně často přijít na krátkou návštěvu, protože mezi jeho povinnosti patřilo 

chodit pravidelně na poštu.  

Nářadí si nepůjčovala jenom Yáng Jiàng. Jednoho lednového dne si naopak neznámí 

muži půjčili nářadí od ní, aby mohli nedaleko od zeleninové zahrady pohřbít sebevraha. 

Její rozrušení bylo v ostrém kontrastu s rutinním chováním mužů, kteří nebožtíka 

zakopali a už se dál nestarali, zda bude o hrob dobře postaráno a mrtvého nevyhrabou 

divocí psi. Podobně jako při nelítostných honech na zajíce, ani tentokrát jí nezbývalo než 

být němým bezmocným svědkem bezpráví. Když se škola pro kádry po svátku Čistoty a 

jasu70 stěhovala, hrob už nebyl v krajině téměř patrný. Nepovšimnuta by zůstala veškerá 

práce, kterou Yáng Jiàng s ostatními na zahradě odvedli, kdyby se před odjezdem Yáng 

Jiàng s Qián Zhōngshūem ještě na okamžik nevrátili dát zahradě sbohem. Místo se však 

už změnilo k nepoznání – studna, latrína a mnoho dalších věcí, které společnými silami 

vytvořili, bylo zničeno, políčka zorána a krajina vypadala stejně, jako když do těch míst 

přišli poprvé. 

Čtvrtá kapitola „O citech: naše Čiperka“ (Xiǎo Qū jì qíng „小趨“記情) je vzpomínkou 

na pejska, kterého se Yáng Jiàng s pomocí ostatních ze skupiny ujala. Drobná fenka, 

vděčná za každé vlídné slovo a slupky od brambor, rozdávala všem okolo sebe lásku. I 

s náklonností k Čiperce ovšem museli být opatrní, neboť mohla být vyložena jako 

pozůstatky buržoazního myšlení. Yáng Jiàng o Čiperce vypráví, jako kdyby byla lidská 

bytost. Byla to pouze Čiperka, kdo neváhal v každé situaci dát najevo svou lásku a radost 

z maličkostí, a ona jediná odmítla pozřít psí maso, které lidé jedli na Nový rok.  

                                              
69 Tato scéna je jedním z mnoha nenásilných naznačení, že Yáng Jiàng s krutými činy, jež se ve škole pro 

kádry odehrávaly, nesouhlasí, nemá však jinou možnost, než jen bezmocně odvracet zrak. 
70 Tento svátek je známý také jako svátek Zametání hrobů, čín. Qīngmíngjié 清明節. 
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Po Novém roce se škola pro kádry opět stěhovala, ale bylo zakázáno vzít psy s sebou. 

Yáng Jiàng proto končí kapitolu o Čiperce otázkou: Jak se asi má? Doufá, že se jí i přes 

nuzné podmínky daří dobře a vychovává jeden vrh štěňátek za druhým.  

 V páté kapitole „O štěstí: v neštěstí“ (Màoxiǎn jì xīn 冒險記辛) Yáng Jiàng líčí 

nehostinné podmínky ve škole pro kádry, nekonečné deště a potíže, které s sebou 

přinášely. Bylo třeba vážit každý krok, ale ona se i přesto rozhodla navštívit Qián 

Zhōngshūa. Jenom díky velkému dílu štěstí se cestou neutopila v řece a ani nebyla 

vedením tábora přistižena „při činu“.  

Nebezpečná pro ni byla také cesta od Qián Zhōngshūovy ubikace poté, co jej 

doprovodila po společně strávené novoroční večeři, aby se neztratil. Tentokrát se ale tolik 

nebála cesty ve sněhu, jako spíše povídaček a duchů sebevrahů, pohřbených nazdařbůh 

kolem cesty.  

Třetí nebezpečnou výpravou pro Yáng Jiàng byl návrat na vlastní ubikaci po 

zhlédnutí výchovného filmu. Když se zamyslela a v roztržitosti došla s cizí skupinou na 

cizí ubikaci, nenašel se vůbec nikdo, kdo by byl ochoten jí pomoct. V davu lidí, kteří měli 

spolu s rolnictvem navzájem „splynout“,71 si tak Yáng Jiàng musela pomoci úplně sama, 

protože její osud nikoho nezajímal.  

Poslední, šestá kapitola, nese název „O absurditě: falešná pomluva“(Wùchuán 

jì wàng 誤傳記妄). Je uvedena vzpomínkou na mrtvou krysu s vyhřezlými vnitřnostmi, 

kterou nechala kočka Yáng Jiàng v posteli. Na základě této příhody Qián Zhōngshū 

z žertu vydedukoval, že se již brzy dočká odjezdu domů. Zanedlouho se skutečně začalo 

proslýchat, že první skupina slabých, starých a nemocných bude moci odjet zpět do 

Pekingu, a Yáng Jiàng doufala, že Qián Zhōngshūovo jméno bude na seznamu. Mohli 

pouze spekulovat – Qián Zhōngshū pravděpodobně nedostal povolení k odjezdu kvůli 

dřívějšímu, jak Yáng Jiàng zdůrazňuje, smyšlenému obvinění, podle něhož měl pohrdat 

Máo Zédōngovým dílem. Qián Zhōngshū byl s celou situací smířen a Yáng Jiàng nezbylo, 

než skrýt své rozhořčení a jít vyprovodit ty, kteří odjížděli. Ti, co ve škole pro kádry zbyli, 

trávili dlouhé dny schůzemi a přednáškami. Yáng Jiàng trápilo nicnedělání a především 

                                              
71 Viz kapitola 1.3. Kulturní revoluce a školy pro kádry. 
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pohled na mladé lidi, kteří zbůhdarma plýtvali svou energií na nesmyslné proslovy a 

debaty.  

V březnu 1972 se do Pekingu vracela druhá skupina a mezi těmi šťastnými byli Yáng 

Jiàng i Qián Zhōngshū. Yáng Jiàng s pocitem studu přiznává, že ačkoliv mnoho lidí ve 

škole pro kádry zůstalo, ona pociťovala sobeckou radost z návratu domů. Ve svých očích 

neudělala přes veškeré snahy o převýchovu žádný pokrok a je stále tou samou Yáng Jiàng, 

jakou bývala. 

 

2.1.3. Propojení jednotlivých kapitol 

Ačkoliv se tyto vzpomínkové črty na první pohled jeví jako samostatné příběhy, 

Yáng Jiàng je pomocí jazykových a stylistických prostředků propojuje v jeden obraz. Tento 

působivý obraz završuje Qián Zhōngshūova předmluva, která je z mého pohledu 

nedílnou součást díla,72 a nabízí čtenáři další klíče k jeho čtení. Yáng Jiàng vzpomíná, že ji 

manžel od sepsání vzpomínek na převýchovný tábor zrazoval, přesto výsledné dílo ocenil: 

 „Než jsem se dala do psaní, řekla jsem Qián Zhōngshūovi, že chci napsat Šest historií ze 

školy pro kádry, ale on mne jen zpražil: ‚Jakých Šest historií ze školy pro kádry bys 

psala!‘ Nedala jsem na jeho slova a přece jenom sepsala, co jsem chtěla. Když jsem mu dala 

výsledek přečíst, beze slova pro mne napsal ‚Předmluvu‘. V ten okamžik mi bylo jasné, že 

to skutečně považuje za dobré a nesnaží se mě odbýt (WÚ 2008: 327–328).“ 

Yáng Jiàng pracuje s formou, obsahem i jazykem a díky jejich na první pohled 

netypické kombinaci promlouvá dílo ještě působivěji než podrobný deníkový záznam. 

V rovině jazykové i rovině obsahové pracuje Yáng Jiàng s kontrastem. Elegantní 

literátskou formou líčí brutální zážitky, jichž byla ve škole pro kádry svědkem, 

bezohlednost a další negativní stránky lidské povahy, které v primitivním prostředí 

vypluly na povrch. Explicitní citace a intertextové narážky na básnická díla a díla klasické 

čínské literatury dotváří ostrý kontrast s krutostí situace, o níž Yáng Jiàng vypráví, i 

s jazykem období Kulturní revoluce. Už samotný název, který čínskému čtenáři implikuje 

                                              
72 Bližší vysvětlení viz kapitola 3. Srovnání dvakrát Šesti historií. 
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souvislost se Šesti historiemi prchavého života, 73  staví text do kontrastu s očekávaným 

obsahem a je vodítkem ke čtení celého díla. Podobnost se Shěn Fùovými Šesti historiemi 

Yáng Jiàng podtrhává také celkovým rozvržením svého díla, dodržuje koncepci šesti 

kapitol a v jejich názvech se drží čtyřslabičného vzorce názvů kapitol Shěn Fùových. 

Posiluje tak zároveň kompaktnost svých Šesti historií a dává nám tušit, že mají být čteny 

jako jeden celek.74 

Jazyk těchto vzpomínkových črt je možné nazvat jazykem básnickým. Podle J. Field 

je dokonce „projevem klasické čínské poesie v dnešní době“ (2012: i). 75  Yáng Jiàng 

skutečně pečlivě volí každé slovo a neříká víc, než je nutné. Její styl bývá chválen jako 

„prostý“ (pǔsù 樸素), (Field 2012: 229). Několika tahy štětce načrtává před čtenářem obraz 

školy pro kádry, jejích „studentů“ i tamních rolníků. Někdy situaci lehce rozvede, jindy 

se těch nejbolestnějších okamžiků pouze letmo dotkne.76 Je „mistryní mírných výrazů“,77 

hravým humorem a všudypřítomnou ironií dosahuje ještě mrazivějšího efektu (BARMÉ 

1999: 2). Je to právě ona prostota a lehkost, které činí text zrádným. Na první pohled 

působí až jednoduše, ale pečlivá volba slov a intertextových odkazů prozrazuje velmi 

propracovaný, do detailu promyšlený styl, a upozorňuje čtenáře, že autorka nic 

neponechává náhodě.78 Tuto domněnku ostatně potvrzuje kupříkladu i fakt, že se Yáng 

Jiàng částí intertextových narážek odkazuje na Šest historií prchavého života, a druhou částí 

naopak na rétoriku Kulturní revoluce. Převážná většina intertextových odkazů vychází z 

Příběhů od jezerního břehu (Shuǐhǔzhuàn 水滸傳), tedy z románu, jehož známé pasáže byly 

zneužity k obvinění Dèng Xiǎopínga 鄧小平 (1904–1997) a Zhōu Ēnláie 周恩來 (1898–1976) 

z kapitulantství (MCDOUGALL a LOUIE 1997: 330). 

                                              
73  Tuto skutečnost jsem se snažila zohlednit při překladu titulu do češtiny. Vycházela jsem z již 

zavedeného překladu J. Průška, abych i českému čtenáři tuto podobnost přiblížila. 
74 O celkovém rozvržení kapitol a srovnání se Šesti historiemi prchavého života viz kapitola 3. Srovnání 

dvakrát šesti historií. 
75 „Contemporary manifestation of classical Chinese poetry“. 
76 Viz například smrt zetě Déyīho, o níž se zmíní pouze velmi stručně. 
77 „Yáng Jiàng is a master of understatement“ (BARMÉ 1999: 2). 
78  Nezanedbatelný vliv má tato vlastnost textu na mé pokusy o překlad Šesti kapitol, neboť co je 

v originálu lehké a elegantní, v překladu často působí těžkopádně a neohrabaně. 
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Všech šest kapitol včetně Qián Zhōngshūovy předmluvy tvoří jeden celek, což 

dokládá nejenom výše zmíněná celková struktura díla, ale především motivy, které jimi 

prostupují. 

 

2.1.3.1. Motivy 

Jednotlivé kapitoly jako tenká červená nit propojuje několik opakovaně se 

vynořujících motivů. Yáng Jiàng na svět hledí především očima ženy, která je silná a 

samostatná, ale zároveň zranitelná, jsou-li narušeny citové vazby a řád jejího světa. Její 

hlavní touhou je, aby všechno bylo tak, jak má být. Šest historií ze školy pro kádry je 

vyprávěním o snaze zničit, přestavět stávající svět, a o snaze ženy udržet svůj svět stůj co 

stůj pohromadě. Část z motivů se tak stává výpovědí, drobnými úryvky o útrapách, jimiž 

si Yáng Jiàng kvůli škole pro kádry prošla, část z nich je naopak líčením toho, jakými 

způsoby s těžkými životními situacemi bojovala. Jednotlivé motivy jsou obsaženy 

nejenom v názvech kapitol, ale prolínají se celým textem a přispívají tak k jeho koherenci. 

I bez srovnání se Šesti historiemi prchavého života si nelze nepovšimnout do očí bijící krutosti 

a lhostejnosti, proti níž vystupuje lidská dobrota a soucit. Veškeré pokusy něco vytvořit 

jsou takřka pokaždé zmařeny, ve škole pro kádry se plýtvá nejenom lidskými silami a 

talentem, ale i životy. Lidé jsou připraveni o svobodu a jsou donuceni vzdát se svých 

dosavadních životů, aby mohli plnit nesmyslné úkoly. Proti tomu se staví každý jinak, 

ale všichni se snaží o totéž – nalézt „cestičky“ zpět ke svému životu. Velmi silným 

motivem je loučení, zpřetrhání vazeb, a proti tomu stojící přirozené, nenucené 

navazování nových vztahů, které ovšem nejsou podle představ režimu. Z každé kapitoly 

čiší beznaděj a rozčarování, které nastupují na místo naděje a očekávání. A konečně 

dvojice motivů, které jsou v textu zmíněny zřídka, ale plně jej prostupují – stud a nevina. 

 

Společným tématem obou Šesti historií jsou vztahy. Na základě jejich popisu čtenář, 

obeznámený se Šesti historiemi prchavého života, staví do kontrastu okolnosti vzniku obou 

děl a před očima mu vyvstává s ještě větší naléhavostí absurdita a nesmyslnost Kulturní 

revoluce, kampaní a převýchovných táborů. Yáng Jiàng ji zachytila v nejrůznějších 
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podobách napříč celým dílem a symbolicky celých Šest historií ze školy pro kádry  zakončila 

kapitolou s názvem „O absurditě: falešná pomluva“. 

Úvodním motivem je loučení a odloučení, zpřetrhání vazeb. 79  Tento motiv je 

rozveden už v první kapitole „O loučení: odjezd na venkov“, a je zároveň motivem, který 

celé dílo uzavírá, když Yáng Jiàng a Qián Zhōngshū odjíždějí zpět do Pekingu. V kapitole 

první se Yáng Jiàng postupně loučila s manželem, s dcerou i zetěm. Loučila se také 

s domovem a potažmo i dosavadním způsobem života, se svou vědeckou činností a 

překládáním, s milovanými knihami. Z jednotlivých příběhů jako ze střípků mozaiky 

vyplývá, že nelogická, často až absurdní rozhodnutí z vyšších míst byla snahou 

nemilosrdně zpřetrhat pouta mezi lidmi a vytvořit pouta nová, odpovídající myšlence 

kolektivismu. Tato nová pouta Yáng Jiàng zobrazuje jako bahno, bláto, v něž jsou 

rozmělňovány lidské osobnosti, stává se z nich neurčitá směs a postupně všechny svou 

tíhou stahuje k zemi. Motiv bahna se v Šesti historiích ze školy pro kádry objevuje několikrát. 

Poprvé, když Yáng Jiàng s jistou dávkou ironie při únavném kopání studny ve ztvrdlé 

půdě uvažuje nad tím, že se jí myšlenka kolektivismu začíná zamlouvat: 

„Bahno jsem vždycky považovala za cosi špinavého, plného plivanců, hlenů, výkalů a 

moči; když jsem jej ale ucítila mezi prsty na nohou, sblížila jsem se s ním, náhle mi 

připadalo hebké a všechno podezření na jeho špinavost bylo to tam. Bylo to, jako když 

onemocní někdo blízký nakažlivou nemocí a člověk se té nemoci přestane štítit a oblíbí si 

ji jako součást milované osoby. Musela jsem se zasmát sama sobě: že by se mi s půdou pod 

nohama měnilo i stanovisko?“ (YÁNG 1981: 18) 

Jak ovšem poznává realitu života na venkově a ve škole pro kádry, upevňuje se ve 

svém přesvědčení, že bahno jí brání ve svobodném pohybu: „Všude bylo bláto, dokonce i 

uvnitř místností bylo tak vlhko, že jsme měli pocit, jako kdyby se i podlaha měla proměnit 

v bahno“ (YÁNG 1981: 47). Doma, v Sūzhōu, mívala Yáng Jiàng déšť velmi ráda; ve škole 

pro kádry se s jeho příchodem ale všechno měnilo v bahno a i ona sama si připadala „jako 

uplácaná z jílu“, jako kdyby se její „kosti proměnily v kupu bahna“ (YÁNG 1981: 48). 

Uvědomovala si s čím dál tím větší naléhavostí, že cesta, kterou se právě Čína ubírá, je 

                                              
79 Yáng Jiàng mluví o líqíng 離情, tedy „pocitech při loučení“. Podle J. Field je Šest historií ze školy pro 

kádry výpovědí o qíng 情, „citech“ či „mezilidských vazbách“ jako takových. Více viz FIELD 2012. 
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cesta do záhuby, a zobrazila tuto myšlenku s elegancí sobě vlastní při popisu dobrodružné 

cesty za manželem v páté kapitole: 

„V blátě nebylo možné jít rychle, bylo třeba dávat pozor na každý krok. Holínky s každým 

krokem těžkly; jakmile jsem ušla kousek cesty, musela jsem zastavit a holí z nich bláto 

oškrabat. I když byly holínky vysoké, připadalo mi, že se bahno proměnilo v eunucha, 

který se mi je mermomocí pokouší stáhnout a rozšířit tak svůj už tak nezměrný majetek. 

Několikrát jsem je z bláta sotva vytáhla. Jako by to nestačilo, kde se vzaly, tu se vzaly 

hrudky bahna a padaly mi do holínek.“ (YÁNG 1981: 49) 

Eunuši stáli často v pozadí pádu velkých a mocných dynastií a Yáng Jiàng dává jasně 

najevo, co si o kolektivizaci myslí, když ji přirovnává k jednomu z nich.80 Pátá kapitola 

nakonec skončí dobře – Yáng Jiàng, přestože je obkopená všudypřítomným a vtíravým 

bahnem, se přece jenom neztratí a nalezne cestu za manželem. Jakkoliv obtížné její 

putování bylo, jakkoliv málem během Kulturní revoluce sešla na scestí, dokázala najít tu 

správnou cestu (FIELD 2012: 133). 

Yáng Jiàng se však přese všechny překážky dařilo její vztahy s milovanými osobami 

udržovat, a nadto spontánně navazovat vztahy nové, které však nebyly v souladu 

s představami režimu. Symbolem této nezničitelnosti, mezilidských vazeb a citů qíng 情 

jsou provazy a nitě, o nichž se v první kapitole Yáng Jiàng zmiňuje nápadně často. Lituje, 

že provazy, kterými svazuje zavazadla, nemůže omotat také své blízké, aby je ochránila; 

zašívá Qián Zhōngshūovi kalhoty, aby mu usnadnila pobyt na venkově. A když má sama 

svázat postel, aby ji mohla poslat do školy pro kádry, podotýká, že pro jednoho člověka je 

to téměř nadlidský úkol (FIELD 2012: 117).81 Jako lidé potřebujeme vzájemná pouta, a ta 

nemůže nikdo zničit. Taková je lidská přirozenost, jako kdyby říkala mezi řádky. Přestože 

byla Yáng Jiàng odloučena od manžela, neboť byl každý z nich přiřazen k jiné jednotce, 

naučila se využít každičký způsob, jak se s ním setkat nebo alespoň zajistit, aby byl 

v pořádku. Ironicky poznamenala: „Dalece jsme předčili tajná dostaveníčka milenců v 

zadních zahradách, jak je známe ze starých románů a divadelních her“ (YÁNG 1981: 27). 

                                              
80 Yáng Jiàng využila slovní hříčku – spojení Jiāo Lìshì 膠力士 („lepivý Lìshì“)  je odkazem na Gāo Lìshì 

高力士, hrabivého eunucha za dynastie Táng.  
81 Podle J. Field je symbol provazů odkazem k tradiční čínské poesii (2012: 117).  
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Vztahy s rolníky byly rozjitřené, neboť vnímali všechny „studenty“ ze školy pro 

kádry jako vetřelce. Yáng Jiàng s nimi ale dokázala díky své bezprostřednosti a 

přátelskému jednání navázat kontakt: 

„Když jsem plela nebo jednotila sazenice, přiběhly dívky z vesnice a pozorovaly mne. 

Naučila jsem se nářečí jejich vesnice a mohla jsem s nimi tak dát do řeči. Dala jsem jim 

křehké zelené sazeničky a ony mi pomáhaly plet.“ (YÁNG 1981: 31). 

Yáng Jiàng se s dcerami rolníků sblížila, ale nehleděla na ně (ani na své druhy ve 

škole pro kádry) se sentimentem – soudila lidi jako jedince na zakládě osobních zkušeností 

(REA 2015: 78). Dcerám rolníků pomáhala ve chvílích, kdy si nevěděly rady. Yáng Jiàng 

sama se vdávala z lásky, a litovala děvčata, kterým rodiče budoucího životního partnera 

už v dětském věku předurčili. Poukazuje touto vzpomínkou na neměnnost těžké životní 

situace venkovanů, kteří stáli na rozcestí mezi „novou“ a „starou Čínou“, avšak žádná 

z cest se jim nejevila jako ta, která by je vysvobodila z chudoby, a drželi se proto svých 

zvyklostí. Situace rolníků pomáhá dotvořit paradox – Yáng Jiàng se provdala za dob „staré 

Číny“ z lásky, avšak ani ona, podobně jako rolnické dívky, nebyla po příchodu „nové 

Číně“ šťastná, protože to byla právě ona „nová Čína“, kdo jí zakazoval kontakt 

s právoplatným manželem. Pro rolnické dívky se vlastně nic nezměnilo, říká mezi řádky 

Yáng Jiàng, a má situace se zhoršila. Pomáhala tedy s těžkým srdcem a pocitem bezmoci 

alespoň odpovídat na dopisy mladíků: 

„(…) číst nedovedla. Osud už jí rodiče předem určili a slíbili ji provdat za vojáka lidově 

osvobozenecké armády od sousedů, jehož věk a vzhled byl tak akorát. Ti dva mladí lidé se 

nikdy předtím nesetkali. Voják poslal své nastávající dopis a přiložil svou fotku. Dokončil 

základní školu a vypadal jako prostý a upřímný rolník. Protože jsem měla stejné příjmení, 

dívčini rodiče mi říkali ‚tetičko‘; poprosili mě, abych za ni napsala odpověď. Půl dne jsem 

nad tím dopisem seděla, ale nenapadla mne jediná vhodná věta“ (YÁNG 1981: 31). 

Nové, avšak režimem zakázané vztahy, nenavazovala Yáng Jiàng pouze s lidmi. 

Ačkoliv bylo zakázáno krmit psy, nikdo Yáng Jiàng nedokázal zabránit, aby se s Čiperkou, 

drobnou fenkou, o kterou se tajně starala, dělila o jídlo. A poté, co se škola pro kádry 

odstěhovala, a bylo zakázáno brát psy s sebou, Yáng Jiàng s Čiperkou udržovala kontakt 

alespoň tím, že na ni pravidelně vzpomínala. 
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Jediné loučení, které Yáng Jiàng vítala, bylo paradoxně loučení se školou pro kádry. 

Zatímco ostatní loučení, která ji měla přetvořit v lepšího člověka, s sebou přinesla pouze 

smutek a bolest, loučení s prostředím, které  mělo intelektuály převychovat, bylo pro Yáng 

Jiàng i Qián Zhōngshūa vysvobozením. Snaha přinutit ji i ostatní „studenty“ školy pro 

kádry žít v nepřirozeně vytvořeném prostředí a „splynout s masami“ nepřinesla ovoce a 

pevná pouta, která měla podle představ z vyšších míst vzniknout, se nikdy nevytvořila. 

Pobyt ve škole pro kádry byl rozčarováním, konfrontací představ a reality. 

Intelektuálové na vlastní oči viděli nejenom drsné venkovské podmínky, ale především si 

uvědomili, že situace je jiná, než jak je propagandou prezentována veřejnosti: 

„Za ‚dob hladomoru‘ obyvatelé Pekingu věděli pouze o ‚tříleté přírodní katastrofě‘. Teprve 

o deset let později, když jsme byli vysláni do škol pro kádry, jsme zjistili, že to nebyla 

přírodní katastrofa.“ (YÁNG 2007: 9) 

Yáng Jiàng poukázala na to, že se jejich svět úplně změnil, že přišli o dřívější jistoty 

a člověk si nemohl být jist téměř ničím. Rozčarování tkvělo i v drobných detailech. Věci, 

které důvěrně znala ze svého dřívějšího života, fungovaly ve škole pro kádry jinak: 

„Jedna z věcí, které jsem na Sūzhōu, mém domově, milovala ze všeho nejvíc, byly deštivé 

dny. Listy stromů v zadní zahradě za deště zářily jako smaragdově zelené kousky nefritu, 

kameny omyté od prachu se blýskaly čistotou; i já sama jsem cítila, jak mi déšť osvěžil tělo 

a mysl. I já sama jsem se cítila čistá a znovuzrozená. Ale za deště v okrese Xī si člověk 

připadal jako uplácaný z jílu, jako kdyby se i jeho kosti proměnily v kupu bahna“ (YÁNG 

1981: 48). 

Naděje v „novou Čínu“, kvůli nimž se mnoho vzdělaných lidí vrátilo do vlasti a 

odmítalo ji opustit i v těžkých chvílích, se jedna po druhé rozplývaly. Vystřídala je 

beznaděj a zklamání nad nelítostnou realitou každodenního života ve škole pro kádry. 

Intelektuálové ostatně nebyli jedinými zklamanými. Neméně těžce se žilo rolníkům, 

ba dokonce hůře, než před zahájením kampaní: 

„Jedna postarší žena s dcerou čekaly před naším přístřeškem, aby mohly posbírat otrhané 

zvadlé listy. Dívenka často odbíhala kontrolovat a zase se vracela nahlásit, jak jsme na tom 

se sklizní. Nakonec stará paní vstala a zavelela: ‚Pojďme!‘ 

 Dívka řekla: ‚Všechno dočista posbírali.‘ 
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(...) Stará paní se rozhorlila: ‚Dokonce i páni nám něco na sesbírání nechávali!‘“ (YÁNG 1981: 

30) 

Intelektuálové, kteří toužili přispět k posílení svého státu, byli nemilosrdně zbaveni 

svobody. Hned v kapitole první se dozvídáme, že svou badatelskou činnost museli 

pracovníci Čínské akademie věd nahradit převýchovnými studijními setkáními a v rámci 

„kolektivizace“ byli přestěhováni ze svých domovů do společných pracoven. Ještě 

absurdnější byl jejich odjezd na venkov, kdy se nedůstojně řadili na nádraží, poslušně jako 

žáčci ve škole: 

„Ti, co odcházeli na venkov, se sešikovali, vztyčili rudou vlajku a vyrazili v čele s Yú 

Píngbó a jeho ženou. Bylo nesnesitelné dívat se na starého pána, kterému bylo sice už dobře 

přes sedmdesát, ale jako dítko školou povinné se musel postavit do řady a odjet se učit 

kamsi daleko na venkov“ (YÁNG 1981: 8–9). 

Ve škole pro kádry je nečekalo nic jiného než naprosto nesmyslná práce. Už v první 

kapitole Yáng Jiàng poznamenává, že místo, kam byli posláni, bylo pro účely tábora, kde 

měli být intelektuálové převychováni smysluplnou prací, naprosto nevhodné: „V 

Luóshānu nebyla půda, kterou by bylo možné obdělávat, pracovní tábor byl bez práce 

(gànxiào wú shì kě gàn 幹校無事可幹)“ (YÁNG 1981: 10). Kopali studnu v půdě ztvrdlé na 

kámen, sázeli zeleninu v místech, kde nerostla ani tráva. Ani na dalších místech, na která 

se škola pro kádry stěhovala, nebyly dobré podmínky pro zemědělství, a tak nejenže nikdy 

žádnou významnou úrodu nesklidili, ale dokonce si ještě museli na místním trhu 

potraviny kupovat. Pro rolníky byli přítěží, představovali pro ně jenom další hladové krky, 

které nejsou schopny zajistit si obživu. I to bylo jedním z důvodů, proč k žádnému 

plánovanému „splynutí“ s rolnictvem nedošlo: 

„Chudí rolníci, kterých jsme si vážili jako svých učitelů, nás považovali za naprosté cizince. 

Vypěstovali jsme batáty a během noci jich pěkných pár kup zmizelo. Vypěstovali jsme 

zeleninu, ale jakmile trochu vyrostla, zmizela jakbysmet. Říkali nám: ‚Každý den si 

kupujete jídlo, nač byste ještě pěstovali vlastní zeleninu!‘ Stromky, které jsme zasázeli, 

rolníci vytahali a znovu prodali na trhu. Když jsme sklízeli sójové boby, ani nepočkali, než 

práci dokončíme, sami je pro sebe sklízeli před našima očima a ještě nám nadávali: ‚Jezte 

si obilí z obchodů!‘ (YÁNG 1981: 22)  
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Zavěsily jsme [závěs] nad vchod a radovaly jsme se, jak je naše kadibudka výjimečná. Koho 

by napadlo, že druhý den ráno bude pryč nejenom závěs, ale i veškeré výkaly. Od té doby 

jsme s Ā Xiāng jedna druhé závěs nahrazovala vlastním tělem. (…) Proslýchalo se totiž, že 

hnůj ze školy pro kádry je nejlepší.“ (YÁNG 1981: 24) 

Vzájemné nepochopení, které mezi „studenty“ školy pro kádry a rolníky panovalo, 

jenom posílilo pocit pospolitosti uvnitř obou skupin a jejich vzájemnou nevraživost 

navenek. Intelektuálové se nesblížili s rolníky, ale vytvořili si naopak silné vazby mezi 

sebou: 

„(…) postupně se mezi námi vytvořil jakýsi „kolektivní duch“, pocit „pospolitosti“, 

vzniklo jakési „my“ a já se cítila být jeho součástí. (…) Pocit soudržnosti mezi námi zesílil, 

teprve když jsme strávili dlouhé měsíce ve škole pro kádry a před sebou neviděli jinou 

cestu.“ (YÁNG 1981: 21) 

Mezi řádky Šesti historií ze školy pro kádry můžeme číst také o smutku nad 

znevažováním lidského života, nad mařením lidské práce. Intelektuálové, kteří do té 

doby vnímali sami sebe po vzoru starých čínských literátů jako elitu národa, která 

vlastenecky slouží Číně na cestě k prosperitě, se najednou ocitli na samém dně 

společenského žebříčku, byli nuceni ustat s jakoukoliv tvořivou činností a plýtvat svým 

časem a talentem na úkoly, jejichž výsledků si nikdo ani nepovšiml – strávili kupříkladu 

nespočet dní prací v zeleninové zahradě, ale jakmile byl vydán rozkaz k přesunu celého 

pracovního tábora, všechno bylo bez skrupulí ničeho a uváděno do původního stavu: 

„Všechno, co šlo vytrhnout, jsme vytrhali, všechno, co šlo rozebrat, jsme rozebrali. Traktor 

zoral všechnu půdu. Před odchodem jsme se ještě tajně s Mòcúnem do zeleninové zahrady 

vrátili, abychom jí dali sbohem. Už tam nebyl ani přístřešek, ani studna, ani zavlažovací 

strouhy a políčka, dokonce ani ten plochý bochánek hlíny jsem neviděla. Zbyl tam jen 

pustý kus země posetý hroudami.“ (YÁNG 1981: 35) 

Jako kdyby už toto nebylo samo o sobě dostatečným dokladem absurdity, 

nesmyslnost veškerého konání dokládá Yáng Jiàng například také v poslední kapitole. Ve 

škole pro kádry, kde měli být převychováváni prací, totiž museli zůstávat, ačkoliv tam pro 

ně už žádná práce nebyla: 
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„(…) už jsme neměli ani tělesnou, ani duševní práci, hluboce jsme se styděli, že nadarmo 

pobíráme plat; pohled na všechny ty nadějné mladé lidi, kteří každý den trávili schůzemi 

a proslovy, nás naplňoval skrývanou úzkostí.“ (YÁNG 1981: 65) 

Kulturní revoluce byla obdobím, kdy nejenom lidská práce, ba dokonce ani lidský 

život neměly pražádnou cenu. Yáng Jiàng několikrát poukazuje jakoby mimoděk na 

sebevraždy svých kolegů. Scénu, v níž neznámí muži rutinně pohřbívali sebevraha, 

popisuje detailně. Tento okamžik zaznamenala s přesným datem, jako kdyby se snažila 

alespoň zpětně trochu napravit nenapravitelné bezpráví, které bylo na lidech pácháno. 

Nikdo se nezajímal o jméno mrtvého muže, nikdo nedbal na to, jestli jeho hrob 

nerozhrabou psi – jejich jednání bylo veskrze v rozporu s hodnotami, které tradiční čínská 

společnost odedávna ve vztahu ke smrti vyznávala:82 

„Když mi přišel jeden z nich vrátit lopatu, vyptávala jsem se, jestli byl nebožtík žena či 

muž, na jakou nemoc zemřel. Řekl mi, že jsou z té a té jednotky, nebožtík byl sebevrah, 

třiatřicet let, muž. (…) Pomalu jsem došla k místu, kde mrtvého pohřbili, ale vypadalo to, 

jako kdyby tam jenom vyrostl veliký bochánek hlíny. Nikdo by si ani nepovšimnul, že na 

břehu potoka přibyl hrob. (…) Brzy nato napadla spousta sněhu. Obávala jsem se, že se 

zem pod tíhou sněhu propadne, hrob se otevře a mrtvého vytáhnou divocí psi.“ (YÁNG 

1981: 33) 

Proti nesmyslné destrukci se Yáng Jiàng a její blízcí bránili tvořením. Tvořením 

čehokoliv, ať už se jednalo o pečlivou péči o sazeničky či o pokradmu předávané dopisy, 

které Qián Zhōngshū pro Yáng Jiàng tajně sepisoval pokaždé, když vyšetřil chvilku 

volného času. Yáng Jiàng se pokoušela zpříjemnit si nedobrovolný pobyt maličkostmi, 

které tak nabývaly daleko většího významu. 

  

Všechny výše uvedené situace a nelehké problémy – loučení a trhání vazeb, ztráta 

svobody, plýtvání i beznaděj a zklamání, to vše se skrývá do hávu krutosti, bezcitnosti, 

lhostejnosti. Byla to právě krutost a brutalita, která měla pomoci nastolit nový pořádek a 

převychovat intelektuály i rolníky. Krutost, která ničila rodiny a mnohé dovedla až 

                                              
82 Kult předků byl velmi vlivným konceptem i v moderní době a bylo nemyslitelné, aby pozůstalí neměli 

možnost pečovat o hrob svého příbuzného. Více o této problematice viz LAKOS 2010.  



 

47 

 

k sebevraždě. Kontrastní dvojici s ní tvoří lidská dobrota a soucit, city a láska, obecně 

mezilidské vztahy (qíng 情).83 Yáng Jiàng pojilo velmi pevné a láskyplné pouto s manželem 

a dcerou. I jejich nedostatky vnímala laskavě a jako neodmyslitelnou součást jich samých.84 

Bála se o ně více než o sebe a jedním z jejích hlavních životních cílů bylo zajistit jim bezpečí 

a spokojenost.85 Svou péči a starostlivost Yáng Jiàng ovšem neomezovala pouze na vlastní 

rodinu; byla ochotná kdykoli podat pomocnou ruku. Ke všem bytostem kolem sebe se 

snažila přistupovat lidsky a přívětivě, ať už se jednalo o kolegy či třeba jenom zvířata, 

která se kolem školy pro kádry pohybovala, od Čiperky přes toulavé psy až po prasata, 

kterými všichni ostatní pohrdali. Ačkoliv se nemohla řídit vždy svým přesvědčením,86 

pokoušela se alespoň pochopit životní situaci rolníků, kteří, jak se záhy ukázalo, žili 

v daleko horších podmínkách než intelektuálové ve škole pro kádry. Rolníci jí věnovali 

pozornost teprve ve chvílích, kdy jim tajně přenechala část úrody školy pro kádry; Yáng 

Jiàng vůči nim pociťovala soucit, až když zjistila, v jaké bídě žijí, přestože jim byl už tak 

dlouho slibován blahobyt. Nebyla to škola pro kádry, která v ní lásku k rolníkům vzbudila; 

bylo to až prohlédnutí falešnosti oficiálního obrazu světa: 

„Jednou jsem vzadu za přístřeškem přistihla tři ženy, jak vytahují naši kapustu. Okamžitě 

se narovnaly a daly se na útěk. Nečekaly, že se rychle vydám za nimi, a nechávaly kapustu 

na zemi za sebou. Když jim v košících žádný lup nezbyl, nemusely se bát, že je doženu. 

Abych pravdu řekla, rozběhla jsem se za nimi jenom z povinnosti; ve skutečnosti jsem 

doufala, že si kapustu odnesou a doma ji sní; získat ji zpátky nebylo k ničemu.“ (YÁNG 

1981: 28) 

„Zeptala jsem se [rolníků], jak se jí ty staré suché zelné listy. 

 Dívka mi odpověděla, že se nejprve uvaří kotlík vody, vnější zelné listy se do něj natrhají, přidá 

se trocha mouky rozmíchaná ve vodě a všechno se zamíchá: ‚To je pak dobrota!‘ 

 Placky, které jsem u nich viděla, byly červenohnědé, stejně jako směs mouky a vody, kterou 

používali; nevěděla jsem, jak ta ‚dobrota‘ chutná. Chuť okoralého čínského zelí a hořkých ředkví, 

které jsme denně jedli, nebyla kdovíjaká, ale chuť té ‚dobroty‘ jsme nikdy neokusili, ačkoliv si 

myslím, že jsme měli.“ (YÁNG 1981: 30) 

                                              
83 Více viz FIELD 2012, která se ve své studii pojmem qíng detailně zabývá. 
84 Téměř idylický popis jejich vztahu nalezneme například také v díle My tři. 
85 Více viz kapitola 4.3. Pohled na společnost očima ženy. 
86 Více viz kapitola 4. Srovnání dvakrát Šesti historií. 
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V tradiční čínské společnosti byly vztahy vždy konkretizované na úrovni dvou 

jedinců a měly pramálo společného s „moderním“ kolektivismem. Yáng Jiàng jako kdyby 

se neúnavně se opakujícími příklady výrazně osobních vztahů, které se vytváří i trvají 

navzdory tvrdým zásahům, snažila ukázat, jak málo citů ve skutečnosti proklamovaný 

kolektivismus a „splynutí s masami“ přináší. Ačkoliv se všichni ve škole pro kádry měli 

učit, jak bojovat proti „buržoaznímu individualismu“, byla to právě škola pro kádry, která 

v lidech probouzela sobeckost a nezájem vůči druhým, která z rolníků dělala zloděje a 

z intelektuálů nevšímavé sobce: 

„Neměla jsem ponětí, kde se nachází moje ubikace, netušili ani lidé, jichž jsem se ptala. 

Všichni pospíchali do svých pokojů a zájem o mne ani nepředstírali. Najednou jsem si 

připadala jako v cizí zemi bez jediné spřízněné duše na obzoru.“ (YÁNG 1981: 57) 

Yáng Jiàng, podobně jako Čiperka, která požírá lejna, aby uživila sebe a svá štěňátka, 

se nepokoušela o hrdinské skutky, o prázdná gesta, která by ji a její blízké mohla přivést 

do nebezpečí. Neustálou víru ve šťastný konec, kdy se opět shledá s manželem a dcerou, 

posilovala drobnými vítězstvími, která ji posouvala dál na pomyslné cestě za koncem celé 

té absurdní komedie.87 Qián Zhōngshūa vyprovodila do školy pro kádry s klidnějším 

srdcem poté, co mu důkladně zašila kalhoty; podařilo se jí poslat mu na venkov 

rozebranou postel a on ji dokázal složit. Se svými spolupracovníky postavili po mnoha 

hodinách těžké práce latrínu a vykopali studnu. Navzdor zákazům vedení se jí potom 

dokonce podařilo tajně sehnat v kuchyni trochu alkoholu, kterým se po namáhavé práci 

zahřáli. Drobným vítězstvím byla každá nepovolená cesta, kterou podnikla za Qián 

Zhōngshūem, a každá bramborová slupka, kterou i přes zákaz krmit psy dala Čiperce. 

Byla to vítězství lidskosti nad krutostí. 

Klíč k posledním dvojici motivů – stud versus nevina – překládá čtenáři Qián 

Zhōngshū v předmluvě. Mluví o kapitole, která by měla pojednávat o studu, vytýká své 

ženě, že tuto kapitolu nenapsala. Šest historií ze školy pro kádry je prostoupeno situacemi, 

                                              
87 Yáng Jiàng se po návratu ze zahraničí proslavila právě díky absurdním komediím. Avšak ta, která se 

odehrávala ve škole pro kádry, byla skutečnou noční můrou. 
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kdy se Yáng Jiàng stydí; zároveň ovšem neopomíná zdůraznit svou nevinu i nevinu 

ostatních intelektuálů za Kulturní revoluce: 

„Já jedla málo, síly jsem mnoho neměla a práci jsem zastala jenom lehkou, ale plat jsem 

měla velmi vysoký. Dalo by se říci, že jsem naplno využívala výhod ‚nadřazenosti 

socialismu‘ a způsobila jsem tak státu nemalé ztráty. Cítila jsem, že si to nezasloužím, ale 

nikdo nebral mé trápení vážně.“ (YÁNG 1981: 23) 

„Přesto mne pak tížilo svědomí, protože tu hromadu celkem velkých kedluben [které si 

chtěli odnést rolníci] v naší kuchyni stejně nevyužili. Tenkrát jsem se je ale neodvážila bez 

dovolení rozdávat a ani jsem s tím nemohla začínat.“ (YÁNG 1981: 30–31) 

Její vzpomínky poukazují na nespravedlivé zacházení s těmi, kteří se rozhodli 

neopustit svou vlast, podobně jako její manžel, přestože byli bezdůvodně osočováni a 

napadáni ve vykonstruovaných případech: 

„Mnoho lidí poplašeně utíkalo do zahraničí, proč jsme my dva nechtěli odejít, když se nám 

otevíralo tolik cest? Byli jsme tak pokrokoví? Tak uvědomělí? Mòcún často citoval slova 

básníka Liǔ Yǒnga: „Že je můj pás čím dál tím volnější, nelituji, soužím se a chřadnu jenom 

pro ni.“ Nedokázali jsme zkrátka opustit svou vlast, nemohli jsme ‚ji‘ odvrhnout – to bylo 

naše ‚my‘.“ (YÁNG 1981: 64) 

Ačkoliv vinu nedává nikomu konkrétnímu, jako tomu bylo v dílech „literatury 

jizev“,88 zcela popírá, že ona a její blízcí by mohli být za to, co se událo, zodpovědní.  

Qián Zhōngshū dotvořil obraz, který před čtenáře Yáng Jiàng předložila, a který by 

mohl být, čten bez kontextu předmluvy, pouhým jednostranným obviněním „těch 

druhých“. Zmínkou kapitoly o studu naznačil mezi intelektuály té doby velmi 

neobvyklou myšlenku, totiž že každý nese na tragédiích, jež se odehrály, svůj díl viny, a 

nic na tom nezmění ani fakt, že byl také obětí:89 

„Co se týče mas všeobecně, valná většina by při vzpomínání musela sepsat ‚Záznamy o 

studu‘. Někteří se nad sebou stydí, že jsou hlupáci, kteří neprohlédli ‚vykonstruované 

                                              
88 Díla literatury jizev začala vznikat nedlouho po ukončení Kulturní revoluce a byla psána zpravidla 

na objednávku. Za viníky všech tragických událostí byla označena Banda čtyř a Lín Biāo. 
89 Dnešní studie hovoří o tzv. „syndromu přeživšího“ nebo také „pocitu viny přeživšího“, kdy si lidé, 

kteří přežili katastrofickou událost, vyčítají, že mohli zasáhnout, ale nezasáhli, kdy cítí výčitky svědomí 

a pocit spoluviny. O této problematice více viz LEVI 1989. 
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případy‘ a ‚mylně posouzené případy‘, že slepě následujíce dav šlapali po dobrých lidech; 

jiní (což je můj případ) se hanbí proto, že jsou zbabělci, kteří sice o bezpráví věděli, ale 

nenašli odvahu vystoupit a bojovat proti němu, že jejich nejodvážnějším činem byla 

nepříliš aktivní účast na kampaních.“ (YÁNG 1981: 2) 

Jak ostatně podotkla sama Yáng Jiàng ve vzpomínkovém díle My tři: „Na 

kampaň je zapotřebí mnoho lidí a hodně moci, jen tak má odstrašující sílu; pár lidí 

takovou atmosféru nevytvoří (YÁNG 2004: 127).“90 

 

2.2. Podrobněji o Šesti historiích prchavého života 

Západním čtenářům Shěn Fùovo dílo jako první představil Lín Yǔtáng (1895–1976) 

v překladu do angličtiny v roce 1935. Českým čtenářům se záhy dostal do rukou překlad 

Jaroslava Průška z roku 1944.  

Přestože podle Yú Píngbóa 俞 平 伯  není dílo ničím jiným než „drobným 

obveselením“ (YUE 1988: 38), Jaroslav Průšek v Šesti historiích prchavého života nalézá rysy 

typické pro meziválečnou literaturu a nahlíží na ně jako na můstek mezi literaturou 

mandžuské dynastie a literaturou revoluční. Oceňuje Shěn Fùovu originalitu, subjektivní 

a individuální pohled na svět a fakt, že téměř nebere ohled na mantinely dané tradiční 

společností a je si vědom tragédie života (PRŮŠEK 1980: 25–28). Je nesporné, že Shěn Fù 

nám skutečně předložil obraz čínských literátů na sklonku „feudálního období“ tak, jak 

ho u jiných autorů nenalezneme (YUE 1988: 38).  

Shěn Fù ve svých Šesti kapitolách vystupuje jako jednotlivec, jako člověk, který 

navzdory tradičním zvyklostem otevřeně popisuje hezké chvíle strávené s milovanou 

ženou, ale také těžké okamžiky způsobené rozpory v rodině – hovoří o tématech, o nichž 

v té době nebylo běžné vyprávět, natož psát. Dílo není vystavěno na chronologickém 

principu, ale tematicky. Název každé kapitoly je zároveň tématem, jemuž je celá kapitola 

                                              
90 „Yùndòng xū rénduōshìzhòng, cái yǒu wēilì; liáoliáo jǐ rén, bùchéng qìhòu“ 运动需人多势众, 才有威力; 寥

寥几人, 不成气候. 
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věnována. V rámci jednotlivých kapitol postupoval Shěn Fù při vyprávění víceméně 

chronologicky. 

V první kapitole „Radosti dívčí komnaty“ (Guīfáng jì lè 閨 房 記 樂 ) Shěn Fù 

vzpomíná na radostné chvíle strávené s manželkou Routou. Poté, co byli mladí lidé na své 

přání zasnoubeni, vychutnávali si opojné okamžiky manželství, a čím více se poznávali, 

tím více si jeden druhého vážili. Shěn Fù představuje čtenáři Routu nejenom jako 

úchvatnou bytost, ale poukazuje i na její občasné nedostatky, čímž dotváří realistický 

dojem a ještě prohlubuje čtenářovy sympatie. Routa byla vzdělaná, bystrá, pracovitá, 

citlivá a jemná, „dovedla si každého tak získat svým chováním, že jeho vůle se úplně 

rozplynula“ (SHĚN 1944: 19). Jakkoliv je celá kapitola napsána v radostném duchu, její 

konec předznamenává Routin nešťastný osud.  

Kapitola druhá, „Půvaby volných chvil“ (Xiánqíng jì qù 閒情記趣), je záznamem o 

chvilkách vrtkavého štěstí, o chvílích zahálky trávených tvořením a zkrášlováním okolí. 

Shěn Fù popisuje sám sebe jako vnímavého chlapce, ale už v úvodu naznačuje hrůzné 

okamžiky, jež na něj číhaly v dospělosti. Shěn Fù i Routa byli lidmi kultury, považovali 

sami sebe za čínské literáty a v tomto duchu se nesly jejich kratochvíle. Byli sice chudí, ale 

Routa se za všech okolností snažila, aby žili spořádaně, měli co jíst a jak se ošatit, a díky 

její vynalézavosti dokázali vystačit s málem. Druhá kapitola je detailním návodem na 

pěstování květin a jejich aranžování v interiéru a popisem veselých pitek s přáteli, jež se 

nesly v duchu literátských zábav, kdy ponejvíce nad pohárkem vína skládali verše a 

soutěžili v důvtipu. 

Třetí kapitola „Smutky z výmolů života“ (Kǎnkě jì chóu 坎坷記愁) je litanií nad 

nespravedlností osudu. Shěn Fù i Routa se ničím neprovinili, ale kvůli sérii nejrůznějších 

nedorozumění se znelíbili rodičům, museli se rozloučit se svými dětmi, Tyrkysovou 

panenkou (Qīng Jūn 青君) a Féng Sēnem 逢森, neboť neměli dostatek financí ani místa, 

aby mohli žít společně, a protloukali se životem úplně sami. Zjistili, že se člověk často 

nemůže spolehnout ani na ty, jež považoval za přátele, a zklamali se i ve svých příbuzných. 

Routa bývala často nemocná, Shěn Fù těžce sháněl peníze, protože už o znalosti a 

dovednosti literátů nebyl takový zájem, a tak žili z ruky do úst. Největší ranou byla pro 

Shěn Fùa smrt milované Routy. Marně doufal, že se shledá alespoň s jejím duchem. V téže 
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kapitole vzpomíná také na otcovu smrt a konečně také na smrt svého jediného syna 

Féng Sēna, který se nedožil ani dospělosti. Celá třetí kapitola se nese ve znamení ztráty, 

zármutku, nepochopení mezi lidmi a lidské lhostejnosti vůči potížím druhých. 

„Rozkoše toulek a poutí“ (Làngyóu jì kuài 浪遊記快), čtvrtá a poslední dochovaná 

kapitola Šesti historií prchavého života, je zevrubným líčením Shěn Fùových cest za prací a 

především toulek s přáteli i bez přátel. Shěn Fù putuje jako dávní literáti krajinou a oceňuje 

její estetické kvality. Celá kapitola je protkána hodnocením krajiny i lidských výtvorů, 

vzpomínkami na literáty dob minulých a popisy bezstarostných zábav s přáteli. Shěn Fù 

cestoval sám, ale i s přáteli, pobývali v klášterech i u známých, a neopomněli ani navštívit 

vyhlášené kantonské nevěstince, kde k němu jedna z dívek, Švitorka, přilnula natolik, že 

si po jeho odchodu málem vzala život. Shěn Fù však kromě těchto světských radovánek 

obdivuje také život v ústraní a přemítá, jaký by jeho život byl, rozhodnul-li by se stát 

mnichem a ukončit tak světskou kapitolu svého života plnou útrap a ústrků. Popis jeho 

toulek je také popisem ideálního způsobu života (YUE 1988: 39). 

Pátá a čtvrtá kapitola nebyly nalezeny, známe pouze jejich názvy. Kapitola pátá 

údajně nesla název „O zkušenostech: Zhongshan“ (Zhōngshān jì lì 中山記歷) a kapitola 

šestá „O Cestě: jak žít“ (Yǎngshēng jì dào 養生記道 ). V roce 1935 bylo sice vydáno 

„kompletní vydání“ Šesti historií prchavého života, ale dvě poslední kapitoly byly záhy 

označeny za podvrh (JOLLY 2001: 809). 

Yáng Yǐnchuán, který připravil v roce 1877 první vydání Šesti historií prchavého života 

pro tisk, napsal také jednu z předmluv, „Předmluvu pana Yánga“, v níž líčí, jak se s dílem 

seznámil a zmiňuje další dvě předmluvy – „Oslavná slova Panova“, jejichž autorem je 

Yáng Yǐnchuánův přítel Pān Línshēng 潘麟生,91 a „Doslov pana Wanga“, jehož autorem je 

Wáng Tāo 王韜.92 Připojil také básně Shěn Fùova současníka Guǎn Yízuò 管貽葄 pod 

                                              
91 O Pān Línshēngovi, stejně jako o Yáng Yǐnchuánovi, toho mnoho  nevíme, pouze to, že byl literát 

s nenaplněnými ambicemi jako Shěn Fù (HUANG 2012: 19). 
92 Wáng Tāo  byl Yáng Yǐnchuánův švagr, jeden z prvních čínských novinářů a překladatelů. Na straně 

jedné byl literátem jako Shěn Fù, na straně druhé měl pokrokové myšlení, spolupracoval s misionáři 

(podílel se na překladu Bible do čínštiny atd.). Když podpořil Tàipíngské povstání, byl označen za 

vlastizrádce a skrýval se v Šanghaji a Hong Kongu, kde např. pomáhal Jamesi Leggemu s překladem 

Třinácti klasických knih (Shísānjīng 十三經). Legge jej r. 1867 pozval do Skotska; Wáng Tāo byl mimojiné 

prvním čínským učencem, který se prezentoval v Oxfordu (HUANG 2012: 18–22). 
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názvem „Óda Guanova“. Všechny tyto předmluvy jsou velmi pozitivní a oceňují Shěn 

Fùovo dílo jako ojedinělý skvost. 

Podle Yue Daiyun patřil Shěn Fù mezi vzdělance, kteří byli po celý svůj život 

frustrovaní, neboť se o nic velkého nepokusili ani ničeho nedosáhli. Nemohli se obrátit ke 

svým úspěchům, a tak nacházeli útočiště v lásce a přírodě. Svým způsobem se Shěn Fù 

podobal postavám „zbytečného člověka“ z ruské literatury 19. století,93 také nedokázal 

najít své místo ve společnosti; ačkoliv se o to pokoušel, neuspěl a tyto neúspěchy srážely 

naději v budoucnost. Shěn Fù je „naprosto čínský, je ‚produktem‘ své doby“ (1988: 39).94  

Jak bylo již výše řečeno, výstavba Shěn Fùova díla není chronologická. Kapitoly jsou 

propojeny pomocí motivů, přičemž ústřední motiv je vždy součástí názvu příslušné 

kapitoly. Shěn Fù zároveň v jednotlivých kapitolách předznamenává, co se odehraje 

v dalších; například na konci první kapitoly, která je veskrze naplněna popisem 

radostných událostí, stručně poznamenává, že se Routa utrápila k smrti, na začátku 

kapitoly druhé uvažuje nad krutostí života, kterou se zabývá až v kapitole třetí; tím 

celému textu dodává koherenci (YUN 1988: 53). 

Jazyk díla uplatňuje především čtyřslabičná spojení, vykazuje výrazný rytmus a 

paralelismus. Podle Yuè Dàiyún se Shěn Fù inspiroval Knihou písní (Shījīng 詩經 ) a 

hanskými popisnými básněmi fù 賦, jeho jazyk tím ovšem neztrácí na živosti, popisy jsou 

originální a nekonvenční (1988: 54–55).95  

Čínští literáti moderní doby nahlíželi každý na Šest historií prchavého života trochu 

jinou optikou. Podle Yú Píngbóa se jedná o boj jedince utlačovaného společností, který se 

pokouší do světa vykřičet své tužby a myšlenky, který chce žít se srdcem dítěte (chìzǐzhīxīn 

赤子之心). Pro Lín Yǔtánga totéž dílo představuje líčení hluboké a vroucí manželské lásky, 

idylického vztahu mezi člověkem a přírodou; poukazuje také na talentovanou Routu, 

kterou společnost utlačuje pouze proto, že není mužem. Yue Daiyun se domnívá, že Shěn 

Fù promlouvá hlasem tradičního čínského vzdělance bez ohledu na jeho pasivitu a slabost 

                                              
93 Jako kupříkladu Hrdina naší doby od Lermontova (YUE 1988: 39). 
94 „Shěn Fù is completely Chinese, completely a product of his times“ (YUE 1988: 39). 
95 Více viz YUE 1988. 
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(HUANG 2012: 56). Šest historií prchavého života získalo řadu příznivců po Májovém hnutí. 

Bylo prohlášeno za „anti-feudální“, „anti-konfuciánské“, za dílo, které volá po svobodě 

jedince a zavrhuje minulost (HUANG 2012: 27). Yú Píngbó96 v letech 1923 a 1924 opatřil dílo 

dvěma svými předmluvami 97  a sestavil chronologickou tabulku Shěn Fùova života. 

Prohlásil, že současná čínská společnost je jako „širá poušť“ (HUANG 2012: 28) a na vině že 

je tradiční rodina sevřená konfuciánskými pravidly. 

Lín Yǔtáng byl ze stejné generace jako Yú Píngbó, ale jeho rodinné zázemí bylo 

naprosto odlišné,98 a na Šest historií prchavého života nahlížel z jiného úhlu. Není pochyb o 

tom, jak moc Shěn Fùovo dílo miloval, neboť na své cestě do New Yorku s sebou jej vezl v 

pěti různých vydáních – podle jeho slov je taková kniha „potravou pro duši a odpočinkem 

pro mysl“ (HUANG 2012: 36). 

Jakkoliv je Šest historií prchavého života opěvováno pro výrazný individuální náboj a 

nesmírně upřímnou biografii, je třeba mít na paměti myšlenku S. Owena, který 

upozorňuje, že Šest historií je „uměleckým dílem, které se pokouší skrýt, že je uměleckým 

dílem“. Říká se sice, že paměť je jako obraz, ale není to už ten samý obraz, který vidíme 

očima (1986: 102–103), a už vůbec to není ten samý obraz, který autor předkládá svým 

čtenářům. Kromě informací, které nám Shěn Fù poskytl sám o sobě v Šesti historiích, 

nemáme prakticky žádné další zprávy o jeho životě, a je tedy možné se domnívat, že i přes 

značnou míru neobvyklé upřímnosti je – ostatně jako snad každé literární dílo – jeho Šest 

historií do jisté míry stylizací sebe sama.  

                                              
96 Yú Píngbó byl výraznou postavou v dění kolem Šesti historií prchavého života, je proto možné, že jej 

Yáng Jiàng nezmiňuje ve svých Šesti historiích náhodou. Yú Píngbó pocházel, stejně jako Shěn Fù, ze 

Sūzhōu a byl vychován v tradiční literátské rodině. Oženil se také velmi mladý a manželkou se mu stala 

sestřenice, která mu byla zároveň přítelkyní. Na rozdíl od Shěn Fùa ovšem žil v kruhu milující rodiny 

(HUANG 2012: 30–34). 
97 Obě předmluvy vyšly v týdeníku Literatura (Wénxué 文學) a záhy se zařadily mezi Yú Píngbóovy 

nejčtenější studie.  
98 Lín Yǔtáng se  narodil v křesťanské rodině, navštěvoval misionářskou školu, studoval na Harvardu, 

ve Francii, v Německu. Byl „mostem“ mezi čínskou a západní kulturou (HUANG 2012: 36–37). Na 

čínskou kulturu pohlížel s jistým sentimentem a místy nekritickou láskou, což lze ovšem přičíst době, 

v níž působil. Jeho zájmem totiž bylo získat západní mocnosti na stranu Číny. 



 

55 

 

3. SROVNÁNÍ DVAKRÁT ŠESTI HISTORIÍ 

Před samotným rozborem stojí několik otázek: Existuje spojitost mezi Šesti historiemi 

ze školy pro kádry a Šesti historiemi prchavého života? Pokud ano, proč si Yáng Jiàng zvolila 

jako předlohu, jako formu pro své dílo Šest historií prchavého života, a jak konkrétně se Shěn 

Fùovým textem naložila? 

Jak už bylo v úvodu řečeno, badatelů, kteří se Šesti historiemi ze školy pro kádry 

zabývají, není mnoho. Většina prací se potom v souvislosti s Šesti historiemi prchavého života 

omezuje na pouhé konstatování, že se Yáng Jiàng nechala při psaní svého díla Shěn 

Fùovými memoáry inspirovat. Šest historií ze školy pro kádry však není pouhou strukturní 

imitací, novým vínem ve staré lahvi. Yáng Jiàng se inspirovala po stránce žánru, 

kompozice, volby témat i literárního stylu. Podle Yenny Wu jsou obě díla psána 

esejistickou formou a tvoří je nejenom autobiografické líčení životních zážitků, ale také 

popis podrobností vnějšího světa a morální reflexe (1991: 53). Shodné rysy vykazuje i jazyk 

obou děl. Moderní jazyk Šesti historií ze školy pro kádry je stejně strohý a elegantní jako 

klasický jazyk Shěn Fùův (WU 1991: 51–54). Jazyk Yáng Jiàng je velmi osobitý a bývá 

přirovnáván k tradiční čínské poesii, neboť Yáng Jiàng čtenáři poskytuje neúplné narážky 

na minulost (FIELD 2012: 112) a jemně jej navádí pomocí zavedených konotací, aby 

odhaloval významy skryté za slovy. Podle J. Field Yáng Jiàng využívá konvence před-

maoistického období, „vypůjčuje“ si jazyk biografií (zhuàn 傳 ), včetně biografií 

příkladných žen (liè nǚ 列女), (2012: 115). Užívá koncept yuàn ér bù nù 怨而不怒 („stýskat 

si, ale nepropadat hněvu“), který vychází z tradiční čínské poezie, která byla prostředkem 

pro chválu a hanu vládce (FIELD 2012: 144) a její styl bývá označován jako 

„poklidný“ (cóngróng 從容 ) 99  a „zdrženlivý“ (hánxù 含蓄 ). 100  Vyjadřuje se střídmě a 

literárními aluzemi (FIELD 2012: 114–200).  

Yáng Jiàng ani Shěn Fù nelíčí své vzpomínky chronologicky, ale obě díla se liší co do 

rámce událostí, jež zaznamenávají. Na rozdíl od Šesti historií prchavého života, v nichž Shěn 

                                              
99 Pojem cóngróng překládá J. Spence jako „gentle melancholy“, J. Field jako „calm“. 
100 Pro oba tyto termíny je poněkud obtížné najít výstižný překlad. Cóngróng je opakem nervozity a 

napětí; termín hánxù implikuje nejenom zdrženlivost, prostotu a stručnost, ale zároveň hutnost, řadu 

sdělení „mezi řádky“. 
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Fù zaznamenává události ze svého života v širokém časovém horizontu, rámec Šesti 

historií ze školy pro kádry je úzce omezený časově i místně, na roky 1970–1972 strávené ve 

škole pro kádry. Oba se ovšem drží drobných detailů, na nichž staví nejenom svůj příběh, 

ale také vůli přežít ve více či méně nelítostných podmínkách. 

Yáng Jiàng zjevnou podobnost se Šesti historiemi prchavého života implikuje už 

názvem svého díla. Ostatně ona sama vzpomíná, že se pro sepsání Šesti historií ze školy pro 

kádry rozhodla teprve poté, co si osm let po návratu ze školy pro kádry opět přečetla Šest 

historií prchavého života, a Shěn Fùovým dílem se inspirovala: „Své téma i formu šesti 

záznamů jsem zvolila podle příkladu Šesti historií prchavého života a velmi dlouho jsem 

přemítala, než jsem svých Šest historií sepsala (WÚ 2008: 327).“101  

Šest historií ze školy pro kádry je skutečně tvořeno šesti kapitolami, jejichž názvy 

vychází z názvů kapitol Šesti historií prchavého života. Zjednodušeně lze čtyři dochované 

kapitoly Šesti historií prchavého života „přiřadit“ ke kapitolám Šesti historií ze školy pro kádry, 

a to podle následujícího schématu, které bude dále rozvedeno: 

Šest historií prchavého života     Šest historií ze školy pro kádry  

1. Radosti dívčí komnaty (閨房記樂) 1. O loučení: odjezd na venkov (下放記別) 

2. Půvaby volných chvil (閒情記趣) 3. O zahálce: učíme se zahradničit (學圃記閑) 

3. Smutky z výmolů života (坎坷記愁) 6. O absurditě: falešná pomluva (誤傳記妄) 

4. Rozkoše toulek a poutí (浪遊記快)  5. O štěstí: v neštěstí (冒險記幸) 

       2. O práci: kopání studny (鑿井記勞) 

       4. O citech: naše Čiperka (“小趨”記情) 

Ze schématu je patrné, že Yáng Jiàng nepostupuje systematicky podle Shěn Fùova 

díla, ale využívá jej jako odrazový můstek – některé kapitoly staví do přímého kontrastu, 

některé naopak rozvíjí, a dvě kapitoly doplňuje. Na Šest historií prchavého života se však 

odkazuje především za pomoci dílčích motivů, které se prolínají všemi šesti kapitolami 

obou děl. I to je důvodem, proč tato práce zkoumá Šest historií ze školy pro kádry ve vztahu 

                                              
101 V roce 1980 vyšlo Šest historií prchavého života po dlouhé třicetileté odmlce v edici, kterou ve 20. letech 

redigoval Yú Píngbó, spolu s jednou z jeho předmluv a doplněnou interpunkcí. Roku 1982 byla část 

druhé kapitoly Šesti historií zařazena do školních učebnic (HUANG 2012: 45).  



 

57 

 

k Šesti historiím prchavého života nikoli na základě celkové kompozice, ale právě z hlediska 

podobnosti motivů a způsobu jejich využití.  

V Šesti historiích prchavého života jsou hlavním motivem vztahy – především láska k 

milované Routě, jíž Shěn Fù věnuje celou první kapitolu „Radosti dívčí komnaty“ a 

opakovaně se k ní vrací v kapitolách následujících. Šest historií prchavého života není ovšem 

pouhým upřímným vyznáním nehynoucí manželské lásky. Mezi jeho řádky můžeme číst 

výpověď o Shěn Fùově vztahu ke světu, ke společnosti, jež ho obklopuje, k lidem, s nimiž 

se setkává. Výpověď o snaze neúspěšného literáta vrátit zpět čas a s ním i období 

spokojenosti v osobním i profesním životě. Možná právě tato výpověď oslovila Yáng Jiàng, 

která v sobě stále nesla vzpomínky na ponižující, nemilosrdné období Kulturní revoluce, 

a byla tím posledním zrnkem na misce vah, které rozhodlo o sepsání Šesti historií ze školy 

pro kádry.  

Yáng Jiàng rozvíjí nejenom podobné motivy, ale také perspektivu pohledu. Na školu 

pro kádry se dívá třemi pohledy: pohledem literáta sleduje vztahy ve společnosti; 

pohledem manželky hledí na své manželství a vlivy, které na něj působily; a konečně 

pohledem ženy odsuzuje veškerou krutost a nesmyslnost Kulturní revoluce a počínání 

s ní souvisejícího. Stejně tak třemi způsoby nahlíží na Šest historií prchavého života, hodnotí 

je nejenom pohledem literáta, ale také pohledem laskavé ženy a využívá tyto různé 

perspektivy při práci se Shěn Fùovými Šesti historiemi. 

 

3.1. Pohled na společnost očima literáta 

Jakkoliv je Šest historií prchavého života oslavováno a čteno především pro upřímné a 

dojemné líčení Shěn Fùovy lásky k Routě, je možné z něj vyčíst mnohé další informace o 

tehdejší společnosti a o Shěn Fùově přístupu k ní. Shěn Fù sám je typickým představitelem 

neúspěšného literáta, který touží po návratu starých pořádků, po kariéře úředníka a všech 

výsadách, které k takovému postu patří. Jak poznamenal S. Owen, „Shěn Fù vypráví 

příběh o sobě a Chén Yún takový, jaký měl být, ale podává ho tak, jako kdyby takový 

skutečně byl“ (1986: 103). A stejně tak hledí na svět, jenž ho obklopuje. Není schopen 

opravdového praktického života; nedokáže se kriticky podívat na své dřívější já a 
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uvědomit si chyby a nerozvážnosti, kterých se kdysi dopustil; vše je podle něj dáno 

řízením osudu (WU 1991: 57). Yuè Dàiyún výstižně označila jeho přístup za „pasivní 

resistenci“, za přístup literáta, který „brání svou pozici (wèi 位) za pomoci mravní síly (dé 

德) a obřadnost (lǐ 禮) a za pomoci citů (qíng 情)102 (YUE 1988: 2–3).103  

Yáng Jiàng je samostatná, vzdělaná žena se západní erudicí, zkušenostmi se životem 

v zahraničí a s moderní zahraniční literaturou. Zároveň byla vychována v tradičních 

hodnotách a je velmi dobře obeznámena s klasickými díly čínské literatury. V době, kdy 

se Čína potýkala s japonskými okupanty i řadou vnitřních problémů, rozhodli se Yáng 

Jiàng a Qián Zhōngshū vrátit i s malou dcerkou a nabídnout své dovednosti a zkušenosti 

pro záchranu vlasti. Po vítězství Komunistické strany Čína ale nejenomže nezačala 

vzkvétat, ale vše se doslova „obrátilo vzhůru nohama“ (diāndǎoguòlái 顛倒過來), jak Yáng 

Jiàng podotkla v povídce „Události šestašedesátého a sedmašedesátého roku“. Učenci 

z Čínské akademie věd si pod dohledem Rudých gard museli prohodit úlohy s těmi, kdo 

v akademii uklízeli, a chodili na studijní sezení, která vedli dělníci z továren. Zatímco Shěn 

Fù toužil po návratu stavu společnosti, který nikdy fakticky nezažil a který si 

pravděpodobně idealizoval, Yáng Jiàng doufala pouze v návrat světa, který důvěrně znala 

– byl i přes své nedostatky daleko lepší alternativou než absurdnost Kulturní revoluce. 

V obou memoárech lze vysledovat několik motivů, které u Shěn Fùa můžeme číst 

pouze mezi řádky a které Yáng Jiàng rozvíjí, aniž by je ironizovala. Jde především o situace, 

v nichž se Shěn Fùem soucítí a rozvíjí jeho postřehy a zachycené pocity. Jedním z těchto 

motivů je nejistota. Nejistota, která souvisí s obrácením pořádku, pocitem ponížení a 

s lhostejností, s níž se Shěn Fù i Yáng Jiàng potýkají při řešení obtížných životních situací, 

což je nutí zvažovat, zda je nový společenský řád skutečně lepší než ten minulý, srovnávat 

minulost a přítomnost. Na straně jedné oba trpí nedostatkem, na straně druhé jsou 

svědky velkého plýtvání. Snad nejvýraznějším motivem týkajícím se vztahů ve 

společnosti je rozdělení společnosti na „my“ a „oni“ a s tím související tichá obhajoba mezi 

                                              
102 Qíng, tedy „city“ či „mezilidské vztahy“ obecně jsou snad nejdůležitějším motivem v díle Yáng Jiàng. 

Věnovala jim celou čtvrtou kapitolu Šesti historií ze školy pro kádry a o citech opakovaně hovoří také ve 

svých esejích apod.  
103 Yue Daiyun zařadila Šest historií prchavého života do výběru pěti děl čínských intelektuálů, kteří žili 

v neklidných dobách a kteří byli nespokojeni se stavem věcí. Více viz YUE 2012.  
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řádky: „My to nebyli.“ Motivu bezpráví a  neviny, naděje a zklamání ostatně Yáng Jiàng 

věnuje celou poslední kapitolu – je možné vysledovat paralelu mezi šestou kapitolou Šesti 

historií ze školy pro kádry, „O absurditě: falešná pomluva“ a třetí kapitolou Šesti historií 

prchavého života „Smutky z výmolů života“.  

Nejistota 

Motiv nejistoty prostupuje celými Šesti historiemi ze školy pro kádry v různých 

úrovních a souvislostech. Pocit nejistoty je velmi výrazně navozen už v první kapitole. 

Yáng Jiàng a Qián Zhōngshū sice z nejrůznějších zdrojů vyrozuměli, že budou muset odjet 

na venkov do školy pro kádry, ale datum odjezdu jim, pravděpodobně záměrně, nebylo 

sděleno. Netušili ani, jaké je čekají životní podmínky a na co by se měli připravit: 

„Každým dnem jsme mohli být posláni na venkov do školy pro kádry. Z nesčetných zvěstí 

jsme postupně vyrozuměli, kde se škola nachází, ale o datu odjezdu jsme se mohli pouze 

dohadovat. A čekat.“ (YÁNG 1981: 4) 

„Prožívání útrap se označovalo jako ‚zušlechťování‘; kromě přípravy na ‚zušlechťování 

se‘ už nebylo nic, na co bychom se mohli připravit.“ (YÁNG 1981: 6) 

Když Qián Zhōngshū odjel s předvojem, čas od času se mu podařilo poslat své ženě 

dopis a alespoň trochu jí situaci přiblížit. Ostatní kolegové a přátelé, kteří společně s Yáng 

Jiàng zůstali v Pekingu a čekali na další rozkazy, se od ní pokoušeli zjistit co nejvíce 

informací, aby rozptýlili nejistotu ohledně vlastní budoucnosti: 

„Lidé, kteří v Pekingu čekali, až je také pošlou na venkov, si dělali starosti, jaký je život ve 

škole pro kádry, a často mě prosili, abych jim vyprávěla, co vím.“ (YÁNG 1981: 11) 

Také Shěn Fù strávil řadu dní v nejistotě a obavách, zda bude mít další dny co jíst a 

jak se ošatit. Starosti mu dělalo také chatrné zdraví zbožňované Routy. Yáng Jiàng tyto 

jeho obavy neironizuje, naopak se Shěn Fùem soucítí a navazuje na něj. Přesto nám dává 

tušit, že její pocit nejistoty byl daleko tíživější, neboť byl navozen uměle a záměrně.  

Obrácení pořádku 

Jedním z důvodů Shěn Fùovy nejistoty bylo obrácení pořádku. Z jeho vyprávění 

cítíme pocit nespravedlnosti, podvědomé přesvědčení, že byl podveden, neboť žije ve 
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světě, kde jako literát těžce shání obživu, zatímco obchodníkům, třídě v tradiční čínské 

společnosti všemi opovrhované, se navýsost daří. Zatímco tento jev by snad bylo možné 

považovat za přirozený vývoj společnosti, Yáng Jiàng poukazuje ve svých vzpomínkách 

na situace cele se příčící zdravému rozumu: 

„Celé dny jsme proseděli nad studiem, dokonce už i  ‚učitelům z řad dělníků‘, kteří vedli 

naši převýchovu, se ta situace zajídala. Jeden asi dvaadvacetiletý učitel si pro sebe mumlal: 

‚Den co den jsem u pece kalil ocel, ale vůbec jsem si nepřipadal unavený; teď celý den 

sedím, zadek mě bolí, hlava mě bolí, vůbec nejsem ve své kůži.‘“ (YÁNG 1981: 9) 

Shěn Fù při svých cestách s přáteli navštívil mnohá místa a byl hostem v řadě 

klášterů. V jednom z nich pocítil spravedlivé rozhořčení nad tím, že počestného mnicha 

žijícího v ústraní, jehož by si měli všichni kolemjdoucí vážit, pravidelně okrádají: 

„Vyptávali jsme se ho, jak to, že žije v takové bídě. ‚Koldokola nemám jediného souseda, a 

tu za noci často přicházejí různí nezvaní hosté a oberou mne o všechny zásoby, které si 

přinesu. A i když si sám vypěstuji nějakou tu zeleninu nebo ovoce, polovinu mi ukradnou 

dřevaři. Toto místo patří ke klášteru Vznešeného míru a každý měsíc mi posílají z klášterní 

kuchyně pytel sušené rýže a vědro nasolené zeleniny (SHĚN 1980: 56; 1944: 163–164).‘“ 

Yáng Jiàng byla postavena před absurdní problém, kdy ona jakožto 

„studentka“ školy pro kádry, kde se od ní očekávalo, že se bude učit od rolníků, pro 

rolníky představovala vetřelce a obírala je o nuzné zdroje obživy. Zároveň se ale musela 

proti jejich loupeživým výpravám bránit a zřídkakdy bývala úspěšná: 

„Stonky čiroku poházené neuspořádaně kolem našeho přístřešku už si dávno rozebrali, z 

pěti kůlů tvořících kadibudku zbyly postupně pouze dva a nakonec zmizely 

všechny.“ (YÁNG 1981: 29) 

„Mrkev jsme pěstovali na samém východním konci zahrady, kde byla půda tvrdá a 

vyprahlá, takže úroda nesplňovala naše očekávání. Ty mrkve, které byly o něco větší, 

zpravidla někdo hned vytrhal tak rychle, až v zemi zůstaly kousky kořenů. Vykopala jsem 

je, omyla ve vodě ze studny a nechala si je na zahnání žízně. Při cestě vedoucí podél severní 

strany zahrady rostlo čínské zelí, ale jakmile vytvořilo hlávky, někdo je usekal a nechal po 

sobě jenom kořínky. Jednou jsem objevila asi tři vzrostlé hlávky čínského zelí, které někdo 

ulomil, ale nestihl si je odnést, takže spořádaně ležely na poli.“ (YÁNG 1981: 28) 
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Nejistota jenom prohlubovala pocit ponížení, který Yáng Jiàng během Kulturní 

revoluce zažívala.  

Ponížení 

Vzdělaní lidé, jejichž slovo mělo donedávna svou váhu a lidé si jich vážili, byli 

označeni za „příšery s volskou hlavou a démony s tělem hada“, a stejně neuctivě s nimi 

bylo zacházeno. Byli pranýřováni a týráni před zraky rozběsněného davu a veškerá 

opatření a nařízení měla jediný cíl – ponížit je. Byli „posláni na venkov“ (xiàfàng), což se 

prakticky rovnalo vyhnanství, kvůli němuž hořekovali literáti dávných dob. I Yáng Jiàng 

sama mluví o svém pobytu na venkově jako o „vyhnanství“ (liúwáng). 

O traumatických zážitcích, které zažila nejenom během Kulturní revoluce, ale také 

před ní, Yáng Jiàng podrobně, ale zároveň velmi věcně vypráví ve svých vzpomínkových 

dílech „První odjezd na venkov“ a „Události šestašedesátého a sedmašedesátého roku – 

temná mračna se zlatými okraji“. Zmiňuje je také v Šesti historiích ze školy pro kádry. Jako 

kdyby při vyprovázení manžela nestačila bolest z loučení, musela být Yáng Jiàng svědkem 

ponížení dalších zasloužilých intelektuálů v předvoji se slavným literárním historikem Yú 

Píngbó v čele: 

„Ti, co odcházeli na venkov, se sešikovali, vztyčili rudou vlajku a vyrazili v čele s Yú 

Píngbó a jeho ženou. Když jsem viděla starého pána, kterému bylo sice už dobře přes 

sedmdesát, ale jako dítko školou povinné se musel postavit do řady a odjet se učit kamsi 

daleko na venkov, nemohla jsem ten pohled snést.“ (YÁNG 1981: 8–9) 

Fakt, že to byl právě Yú Píngbó, kdo sehrál ohledně Šesti historií prchavého života 

poměrně důležitou roli,104 ještě prohloubí znepokojující pocit z této scény. V podobném 

duchu se potom nesla atmosféra školy pro kádry. Yáng Jiàng nesměla, kromě jiných 

nesmyslných zákazů, dokonce ani navštěvovat svého manžela. Čas od času se velitel její 

jednotky, který byl v rámci možností chápavý, snažil starým manželům jejich 

nepříjemnou situaci alespoň trochu usnadnit. Qián Zhōngshū ve vedlejší jednotce měl na 

starosti pracovní nářadí a velitel často posílal Yáng Jiàng, aby si je doběhla půjčit. Yáng 

Jiàng pocit ponížení posiluje sebeironickým hodnocením: „Ostatní mě s chichotáním 

                                              
104 Viz kapitola 2.2. 
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sledovali, když jsem plná elánu odcházela a přicházela, vypůjčovala a zase vracela“ (YÁNG 

1981: 26). Potutelné úsměvy ostatních dokreslují ironii toho, že se dva staří manželé 

mohou vídat pouze tajně. Tato situace připomíná scénu ze Šesti historií prchavého života, 

kdy Shěn Fù a Routa ještě nejsou svoji a stydí se za své (společností ještě neschválené) city 

před ostatními: 

„Ale bratranec vrazil do dveří a vnikl dovnitř. Vida, jak se chci pustit do rýže, podíval se 

úkosem na Routu a dal se do smíchu: ‚Když já jsem chtěl před chvílí kaši, vymlouvala jsi 

se, že už žádná není. Nu ovšem, musila jsi je přece schovat pro svého ženicha!‘ Routa byla 

hanbou celá zardělá a utekla. Všichni si ji proto dlouho dobírali. Také já jsem se urazil, vzal 

jsem starého sluhu a vrátil se napřed.“ (SHĚN 1980: 2; 1944: 20) 

Yáng Jiàng měla přísný zákaz Qián Zhōngshūa ve vedlejší jednotce navštěvovat. 

Pokud se přece jen k takovému zakázanému činu odhodlala, nezbývalo jí, než se tajně 

plížit, aby ji neviděl nikdo z vedení ani z ostatních kádrů: „Jako zloděj jsem se tichounce 

proplížila kolem kuchyně a vrátila jsem se na pokoj, jak rychle mi jen bahno 

dovolilo“ (YÁNG 1981: 51).105  

Popis této scény připomíná okamžik, kdy bylo mladičkému Shěn Fùovi dovoleno 

vrátit se ze studií domů k Routě. Na ten okamžik netrpělivě čekal: „Měl jsem radost, jako 

když vyhnanec dostane milost (SHĚN 1980: 4; 1944: 25).“ 

Yáng Jiàng vystihla nesmyslnost celé situace, všech absurdních zákazů, když 

přirovnala svá tajná setkání s Qián Zhōngshūem k tajným dostaveníčkům mladých 

milenců: 

„Jednou, když jsem zahradu hlídala sama, zjistila jsem, že potůček téměř vyschnul a lze ho 

překonat jedním skokem; Mòcún jej tak mohl cestou na poštu překročit a nemusel chodit 

oklikou. Tak jsme se mohli my dva staří manželé často setkávat v zeleninové zahradě a 

dalece jsme předčili tajná dostaveníčka milenců v zadních zahradách, jak je známe ze 

starých románů a divadelních her.“ (YÁNG 1981: 26–27) 

Yáng Jiàng strávila ve škole pro kádry dva roky života. Po celou tu dobu žila jako ve 

vězení, odříznuta od skutečného světa, svých nejbližších a badatelské činnosti, které se 

                                              
105 Opět bojuje s bahnem – symbolem kolektivismu a potažmo celého režimu. 
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celý život věnovala. Školu pro kádry nesměla opustit dokonce ani v případě nemoci. Když 

se jí to po nesčetných peripetiích přece jenom podařilo a mohla odjet do města k lékaři, 

připadala si jako školačka, která je za školou: 

„Ačkoliv jsme v pracovní škole pro kádry vůbec nepracovali, nebylo nám dovoleno odejít. 

Vlakové nádraží bylo vzdálené jenom něco málo přes hodinu cesty pěšky, ale kdo neměl 

potvrzení od Oddělení propagandy, nesměl si koupit lístek. Jednou Mòcúna bolely zuby a 

já měla infekci v oku. Stanovili jsme si den, každý zvlášť jsme zažádali o volno a společně 

jeli do Xìnyángu k doktorovi. (…) S Mòcúnem jsme se procházeli jedním výletním místem 

– jméno jsem už zapomněla. Namísto hory kopec navršené hlíny, místo jezera napůl 

vyschlý rybník. Byl tam jeden zchátralý most a v údolí několik políček s léčivými bylinami. 

Přestože tam nebylo nic zajímavého, my jsme byli šťastní, protože jsme byli jeden den za 

školou.“ (YÁNG 1981: 65) 

Pocit ponížení akcentuje Yáng Jiàng v kapitole „O štěstí: v neštěstí“, kterou je možno 

přiřadit ke čtvrté kapitole „Rozkoše toulek a poutí“ v Šesti historiích prchavého života “. Shěn 

Fù líčí se zaujetím pro krásno, tak typickým pro dávné literáty, své toulky přírodou, 

obdivuje se krajině upravené lidskou rukou i krajině panenské, a vše důkladně hodnotí. 

Yáng Jiàng také putuje, ale její výpravy jsou vším jiným než idylickými toulkami. Shěn Fù 

opouštěl Routu, aby strávil několik týdnů v domech rozkoše, po její smrti uvažoval, že už 

jej na tomto světě nic nedrží, a přemýšlel nad odchodem do ústraní a mnišským životem. 

Yáng Jiàng podniká veškeré cesty pouze proto, aby se mohla alespoň na pár okamžiků 

setkat s manželem. Neměla ani pomyšlení na kochání se přírodními krásami, s přírodou 

naopak bojovala, aby se nezranila nebo neztratila. Přesto ani v této kapitole nechybí její 

smysl pro ironii: 

„Cesta byla plná výmolů, a když jsem nestoupla do bahna, šlápla jsem do vody, ale přes 

nespočet překážek jsem se s vypětím všech sil dostala ke svému překvapení až ke dveřím 

Mòcúnovy ubikace.“ (YÁNG 1981: 51) 

Celou kapitolu Yáng Jiàng uvozuje líčením všudypřítomného bahna a bláta ve škole 

pro kádry a srovnáním prostředí školy pro kádry s prostředím Sūzhōu, domova mnoha 

literátů, čímž už v úvodu vytváří ostrý kontrast. Škola pro kádry není místem, kde by 
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literát dobrovolně trávil svůj čas, neboť jej nijak neobohacuje, je to pouhé plýtvání jeho 

energií. „Ach! Déšť v okrese Xī byl vážně vysilující,“ vzpomíná Yáng Jiàng (1981: 48) 

Shěn Fù se pyšní svou obratností při výstupech na hory a užívá si překrásnou krajinu 

za svitu měsíce nad pohárkem vína s přáteli: 

„‚Dnes je opravdu překrásný měsíc,‘ řekl jsem, ‚a myslím, že by bylo opravdu hříchem 

proti jeho čistému jasu, kdybychom si nyní šli lehnout s opičkou. Copak tu není někde 

vysoko nějaká plošina, odkud bychom se mohli pokochat jeho krásou, abychom 

nepromarnili tuto dobrou noc?‘ (…) Vyšli jsme. Všude kolem voněly červené květy 

vonných oliv, ojíněný les svítil jako stříbro a v nekonečném prostoru, ozářeném měsícem, 

zmlkly všechny zvuky.“ (SHĚN 1980: 54; 1944: 157–158) 

Yáng Jiàng se na dobrodružné výpravy vydávala sama. Nedoprovázel ji ani měsíc, 

věrný společník literátů ve vyhnanství, protože bez ustání pršelo: „Když na už tak 

pochmurný den ještě navíc padne soumrak, bude téměř nemožné přejít přes onen rybník 

a nezabřednout do bahna.“ (YÁNG 1981: 51.) 

Ve světle srovnání Šest historií ze školy pro kádry se Shěn Fùovými Šesti historiemi si i 

jako čtenáři, kteří nikdy hrůzy Kulturní revoluce nezažili, uvědomíme, jak ponižující a 

traumatizující muselo pro učence vyhnanství na venkově být. Yáng Jiàng, Qián Zhōngshū 

i spousta dalších učenců ze „staré společnosti“, kteří měli úctu ke vzdělání a vzdělaným 

lidem, museli bolestně pociťovat svou nepotřebnost a pohrdání, s jakým k nim bylo 

přistupováno. 

Stará versus nová společnost 

Shěn Fù sice žil v bídě, ale mohl se relativně svobodně pohybovat. Yáng Jiàng měla 

přesně vymezené místo pobytu, které nesměla za žádnou cenu opustit, neboť by tím 

porušila přísná pravidla školy pro kádry. Žila ve společnosti, která sice kritizovala 

svázanost „staré Číny“, ale pro své občany vytvořila podmínky ne nepodobné vězení. 

Mezi řádky Šesti historií ze školy pro kádry můžeme vyčíst pochybnosti, zda je nová, 

oslavovaná společnost skutečně lepší než společnost stará. Jedním z hlavních cílů „nové 

Číny“ bylo vymýtit pověry (míxìn 迷信), strach z nadpřirozena, o němž můžeme ještě 

v Šesti historiích prchavého života číst: 
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„Opřeni o okno připíjeli jsme si. Ale nevyprázdnili jsme ještě ani tři poháry, když náhle 

jsme zaslechli pod můstkem hluchý úder, jako by někdo spadl do vody. Přistoupivše 

k oknu napjatě jsme se zadívali ven, ale hladina byla jasná jako zrcadlo a nikoho jsme 

neviděli. Jen na bahnitém břehu bylo slyšet, jak nějaká kachna vyděšeně prchá. Věděl jsem, 

že v okolí Besídky vlnivých vod často strašívají duchové utopenců. Neodvážil jsem se to 

však říci Routě, protože jsem věděl, že je nervosní a bojí se. Routa zděšeně zašeptala: „Ach, 

ten zvuk! Co to bylo?“ Vlasy nám vstaly hrůzou a kosti ztuhly. Rychle jsme zavřeli okno, 

vzali víno a vrátili se domů.“ (SHĚN 1980: 6; 1944: 32–33) 

Yáng Jiàng také mívala strach z nadpřirozených sil, především z duchů zemřelých. 

Přestože její rodiče na pověry nijak zvlášť nevěřili, ona sama měla přece jen strach ze tmy, 

tak dobře známý a vlastně i přirozený i v dnešní době. Kulturní revoluce a pobyt ve škole 

pro kádry ji však naučil, že duchů není třeba se bát: 

„Proslýchalo se, že se nedávno poblíž té pece někdo ze školy pro kádry oběsil. Naštěstí 

jsem už nebyla takový strašpytel jako kdysi – pod mostem někdo našel smrt utonutím, u 

pece smrt oběšením a mně by nezbývalo než k smrti vystrašená přešlapovat u řeky.“ (YÁNG 

1981: 56)106 

Yáng Jiàng během Kulturní revoluce zjistila, že to nejsou duchové a přízraky, kterých 

by se měla bát. Ty největší hrůzy páchali totiž lidé, kteří na straně jedné kritizovali 

náboženství a lidové pověry, a na straně druhé nutili veřejnost uvěřit falešnému obrazu 

bezchybné „nové Číny“, nové společnosti a nových pořádků, které přinesou všem 

blahobyt a štěstí.  

Když spolu s dcerou a zetěm Déyīm vyprovázela Qián Zhōngshūa na venkov, 

pochvalovala si – možná s lehkou ironií – směr, kterým se nová společnost ubírá: 

„Déyī rychle odložil věci, které sám nesl, a šel pomoci těm, kteří toho s sebou nesli víc, než 

sami dokázali zvládnout. S Mòcúnem jsme sledovali, jak vřele pomáhá všem okolo, a 

nemohli jsme než ocenit směr, kterým se nová společnost ubírá. Zároveň jsme se navzájem 

                                              
106 Zde můžeme vidět další ukázku toho, jak Yáng Jiàng promyšleně pracuje s jazykem: „幸虧我已經不

是原先的膽小鬼, 否則橋下有人淹死, 窯里有人吊死, 我只好徘徊河邊嚇死.“ V jedné větě celkem třikrát 

modifikuje sloveso sǐ 死 „zemřít“: yānsǐ 淹死 „zemřít utonutím“, diàosǐ 吊死 „zemřít oběšením“ a konečně 

poslední, xiàsǐ 嚇死, dosl. „zemřít úlekem, vyděsit k smrti“, čímž posiluje komický a ironický efekt. 
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utěšovali: Déyī je laskavý a poctivý, dokud bude Ā Yuán s ním, můžeme být 

klidní.“ (YÁNG 1981: 7) 

Jen o pár řádků níže nám ukazuje pravý stav věcí. Déyī, ten laskavý a poctivý mladík, 

byl dohnán krutými pomlouvači z řad kolegů k sebevraždě. Byla to právě jeho poctivost, 

která mu nedovolila obvinit nevinné přátele, a raději si vzal život: 

„Když na jejich univerzitě začala kampaň ‚Proti živlům šestnáctého května‘, několik 

ultralevičáků podezřelých z ‚tendencí šestnáctého května‘ označilo Déyīho za svého 

‚vůdce‘, že prý má v rukou seznam jmen ‚živlů šestnáctého května‘. (…) Když ode mne 

Déyī naposledy odcházel, řekl mi: ‚Maminko, nemohu mít špatný postoj vůči masám, ale 

nemohu ani odporovat propagačnímu oddílu; rozhodně nedokážu ublížit někomu tím, že 

jeho jméno napíšu na seznam, nedokážu ani lhát.‘ (…) Dělnický propagační oddíl nutil 

celou univerzitu, aby třikrát denně ‚bojovali‘ proti Déyīmu, aby ho přinutili vydat seznam 

jmen. Déyī odpověděl sebevraždou.“ (YÁNG 1981: 11–12) 

Když Shěn Fùa navždy opustila Routa, dával vinu hned sobě, hned nebesům a 

osudu. Zcela se ponořil do svého zármutku a čtenáře o něm podrobně zpravil: 

„A já tam tehdy seděl sám, při blikavém kahánku, jediné příbuzné duše jsem neviděl, 

s prázdnýma rukama – a srdce mi pukalo bolestí. Můj zármutek se točil jak vlákno bez 

konce. (…) Běda! Routa byla sice žena, ale měla charakter a nadání muže. (…) Nelze mi ani 

vypovědět, jak nesmírně nevděčně jsem se zachoval vůči svému  nejlepšímu příteli z dívčí 

komůrky! (…) Dobře praví přísloví: Dobrota a láska v manželství nevedou k dobrému 

konci! Můj osud může být varovným příkladem ostatním.“ (SHĚN 1980: 34; 1944: 104) 

Je nepochybné, že Yáng Jiàng smrtí hodného zetě trpěla. Trpěla i jako matka pro 

svou dceru, neboť věděla, že zůstane úplně sama v Pekingu, zatímco ona a Qián Zhōngshū 

budou kdesi na venkově ve škole pro kádry a nebudou možná ani mít možnost 

vzájemného kontaktu. Odměřeným konstatováním Déyīho smrti čtenáři ještě více 

upozorní na skutečnou tvář Kulturní revoluce, její krutost a nesmyslnost. 

Shěn Fù při svých cestách navštívil také hrob zpěvačky Su z doby raného středověku 

a byl dojat pozorností, které se původně neznámé zpěvačce od panovníka dostalo: 

„Náhrobek proslulé zpěvačky Malé Su z doby Jižní dynastie Č’i ukazují domorodci vedle 

Západního ledového mostu. Zpočátku to byl jen malý kopeček žlutavé hlíny, ale roku 1780 
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jej poctilo návštěvou i Jeho Veličenstvo císař Č’ien Lung za své cesty na jih.“ (SHĚN 1980: 

40; 1944: 119) 

Yáng Jiàng také píše o „návštěvě u hrobu“. U hrobu neznámého sebevraha, který by 

ovšem mohl symbolizovat všechny, kterým Kulturní revoluce vzala život. Ten totiž v nové, 

lepší společnosti pozbyl jakoukoliv cenu, a jediná Yáng Jiàng, „buržoazní intelektuál bez 

soucitu s masami“, zapsala alespoň datum jeho pohřbu a kusé údaje, které se jí podařilo 

zjistit. Jeho hrob se také podobal kopečku hlíny: 

„Pomalu jsem došla k místu, kde mrtvého pohřbili, ale vypadalo to, jako kdyby tam jenom 

vyrostl veliký bochánek z hlíny. Nikdo by si ani nepovšimnul, že na břehu potoka přibyl 

hrob.“ (YÁNG 1981: 33) 

Na rozdíl od hrobu malé Su, které nechal císař dokonce vytvořit kamenný náhrobek, 

upadl hrob sebevraha v zapomnění. Vládce „nové Číny“ už se nezajímal o jednotlivce, 

důležité pro něj byly „masy“. Když se škola pro kádry stěhovala na nové stanoviště, byla 

už zem slehlá natolik, že si už nikdo ani nevzpomněl, že tam leží pohřbený člověk: 

„Brzy nato napadla spousta sněhu. Obávala jsem se, že se zem pod tíhou sněhu propadne, 

hrob se otevře a mrtvolu vytáhnou divocí psi. Zem se sice trochu propadla, ale hrob zůstal 

neporušený. (…) Před odchodem jsme se ještě tajně s Mòcúnem do zeleninové zahrady 

vrátili, abychom jí dali sbohem. Už tam nebyl ani přístřešek, ani studna, ani zavlažovací 

strouhy a políčka, dokonce ani ten plochý bochánek z hlíny jsem neviděla. Zbyl tam jen 

pustý kus země posetý hroudami.“ (YÁNG 1981: 33–35) 

Krutost a lhostejnost 

Krutost a lhostejnost patřily mezi lidské vlastnosti, které jako další z motivů 

společných pro obě díla ještě umocňovaly pocit bezmoci. Lhostejnost, neochota pomoci a 

nezájem soužil Shěn Fùa, když se ocitl v bídě a ani jeho rodina a nejbližší přátelé se o jeho 

osud nezajímali: „Nejprve tě začnou pomlouvat všelijací přítelíčkové a nakonec se 

dostaneš do úst i svých vlastních lidí.“ (SHĚN 1980: 25; 1944: 80) 

Shěn Fù se potýkal s lhostejností vlastních příbuzných. Ochotně jim s Routou 

pomohli ve chvílích nouze, ale když potřebovali získat půjčené peníze zpět, všichni se od 

nich odvraceli. Jednou se Shěn Fù rozhodl kupříkladu požádat manžela své starší sestry, 

aby mu vrátil stříbro, které si vypůjčil. Po všech peripetiích, které jej stihly na cestě, ho 
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švagr odmítal přijmout, a přestože očividně zbohatl a nevedlo se mu špatně, zdráhal se 

Shěn Fùovi poskytnout jakoukoliv pomoc. 

Lhostejnost ve škole pro kádry dosahovala daleko obludnějšího rozsahu. Mnoho lidí, 

kteří sem přicházeli, postupně otupělo a ztratilo veškerý zájem o okolí. Yáng Jiàng ten 

pohled samozřejmě trápil a hojně jej ve svých vzpomínkách zaznamenala. Když jednou 

po povinném zhlédnutí propagandistického filmu zabloudila, nenašel se mezi lidmi nikdo, 

kdo by alespoň projevil snahu pomoci: 

„Neměla jsem ponětí, kde se nachází moje ubikace, netušili ani lidé, jichž jsem se ptala. 

Všichni pospíchali do svých pokojů a zájem o mne ani nepředstírali. Najednou jsem si 

připadala jako v cizí zemi bez jediné spřízněné duše na obzoru.“ (YÁNG 1981: 57) 

Když se jí potom konečně podařilo určit směr, kterým se vydat ke své ubikaci, a 

procházela bez baterky mezi poli a hlubokými jámami s hnojem, ve kterých by bývala 

mohla i utonout, uvědomovala si, že její osud by byl ostatním naprosto lhostejný a nikdo 

by se ji ani nepokusil hledat: „Kdybych zapadla po pás, mé volání o pomoc by zůstalo 

nevyslyšeno, a já bych tak jako tak skončila na dně jámy“ (YÁNG 1981: 58).  

Jakkoliv se všude propagovaly myšlenky kolektivismu, absurdní a nelidská opatření 

ve školách pro kádry došla až do takové míry, že se lidé báli projevit své city nejenom vůči 

sobě navzájem, ale i vůči němým tvářím: 

„Mnoho lidí z naší jednotky mělo rádo psy; byli tam ale i tací, kteří ve psech spatřovali 

pouhé hračky paniček a dcerušek z buržoazní třídy. Proto jsem se vždy k Čiperce chovala 

odměřeně a nehladila jsem ji příliš.“ (YÁNG 1981: 41) 

Tímto prostým konstatováním Yáng Jiàng docílila daleko hlubšího efektu, než 

kdyby naříkala nad vším utrpením, které zažila a jehož byla svědkem. 

Plýtvání 

Všichni lidé možná nejsou od přírody dobří, jak věřil Mencius, ale většina z nich 

potřebuje výrazný podnět, aby se v nich výše zmiňovaná krutost probudila. Ve škole pro 

kádry to byl – kromě absurdity, která všechny obklopovala jako „temná mračna“ (wūyún

烏雲), (YÁNG 1994: 225) – především neustálý nedostatek čehokoliv. Intelektuálové ve 

škole pro kádry ani rolníci v okolních vesnicích často neměli co jíst, neměli ani dříví na 



 

69 

 

otop. V rozporu s faktem, že se všem nedostávalo prakticky čehokoliv, ostře vystupují 

kritické vzpomínky Yáng Jiàng, která byla svědkem každodenního nehorázného plýtvání. 

Plýtvání jídlem a materiálem, ale především lidským časem, talenty a dokonce i životy. 

Ve škole pro kádry byly i obvyklé věci, nad nimiž člověk málokdy přemýšlí, 

vzácností. Velmi obtížným úkolem bylo například hned shánění pitné vody: 

„V sousední zeleninové zahradě, která také patřila škole pro kádry, měli studnu 

s mechanickým čerpadlem, hlubokou prý deset metrů, často jsme tam chodili pro vodu na 

pití. Naše studna vyhloubená pouze lidskýma rukama nebyla hlubší než tři metry a voda 

v ní byla kalná. Pili jsme ji nepřevařenou, do vědra jsme přimíchali lahvičku čínské 

medicíny proti žaludečním problémům, abychom ji tak vydezinfikovali; voda potom ale 

měla prapodivnou chuť. Zato voda z deset metrů hluboké studny byla sladká a chladivá, 

jeden hrníček při práci pod horkým sluncem chutnal jako božská mana.“ (YÁNG 1981: 17) 

Jednotka, v níž byla Yáng Jiàng členem, se tedy rozhodla vykopat si vlastní studnu. 

V nepříznivých podmínkách, kdy byla půda na kámen ztvrdlá, se jednalo o nelehký úkol. 

Neměli potřebné vybavení a po několikadenní těžké práci jen s velkými obtížemi sháněli 

lok pálenky na zahřátí:  

„Nabídla jsem se, že zaskočím koupit trochu pálenky, aby se zahřáli a abychom mohli 

oslavit naše vítězství. Všichni radostně souhlasili. Jeden z mužů, kteří nám přišli na pomoc, 

byl velitelem zásobovací skupiny a vysvětlil mi trik, jak pálenku získat. Vrátila jsem se 

k jednotce, přeříkala v kuchyni, co mi poradil, a získala jsem jednu lahev na kořalku. 

V kuchyni nejspíš chtěli zabránit krádežím alkoholu, takže na lahvi byla etiketa s velkým 

nápisem ‚JED‘, třemi vykřičníky a namalovaná lebka se zkříženými hnáty. Na dně ještě 

trochu pálenky zbylo. S tou hrozivou lahví v náručí jsem pospíchala do „zásobovacího 

střediska“, vzdáleného ještě asi kilometr na západ od zeleninové zahrady, abych koupila 

pálenku. Celou cestu jsem se jenom bála, že přijdu pozdě a družstevní prodejna už bude 

mít zavřeno. (…) Neměla jsem povolení ke koupi alkoholu, ale díky lahvi a promyšlenému 

zdůvodnění se mi půl litru pálenky koupit podařilo.“ (YÁNG 1981: 19–20) 

Také Shěn Fù si na nedostatek stravy a šatstva naříká poměrně často: 

„(…) naše dluhy vzrůstaly den ode dne a denně jsme slýchali palčivé poznámky. (…) 

V nejkrutější zimě chodil jsem bez šuby, ale snášel jsem tyto útrapy se vztyčenou hlavou. 

Také Tyrkysová panenka mrzla v tenkých nevatovaných šatečkách a ještě dělala hrdinu, 
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že prý jí není zima. Routa vidouc, jak to s námi dopadá, se zapřisáhla, že se už nebude 

léčit.“ (SHĚN 1980: 27; 1944: 86) 

Na rozdíl od Yáng Jiàng je však víceméně svobodný a má-li trochu peněz nazbyt, 

neváhá je utratit za pálenku, kterou popíjí na společných zábavách s přáteli: 

„Hráli jsme si na zástavy, hádali jsme slova, a kdo prohrál, musil vypít pohárek 

vína.“ (SHĚN 1980: 4; 1944: 26) 

„Dcera loďařova, která se jmenovala Su-jün, Bělostný mrak, byla nevšední dívka a již dříve 

se se mnou spřátelila při poháru vína. Pozvali jsme ji, aby s námi poseděla. (…) Vesele jsme 

popíjeli a hráli si na zástavy.“ (SHĚN 1980: 13; 1944: 49) 

Yáng Jiàng volbou podobných, ale ve svém vyznění přece tak odlišných scén 

podtrhuje bezútěšnost, bezvýchodnost situace ve škole pro kádry. Je-li Shěn Fùovi na 

cestách chladno, jako jednu z prvních věcí si koupí pálenku. Pálenka je pro něj zároveň 

nepostradatelným společníkem při ušlechtilé zábavě s přáteli. Yáng Jiàng žije 

v absurdním světě, v němž se označení „intelektuál“ stalo nadávkou, a pokud by ji jenom 

napadlo pořádat literátské pitky, o nichž tak často mluví Shěn Fù, nejenomže by nesehnala 

pálenku, ale nemohla by ani pozvat své přátele. Shěn Fù považoval svou životní situaci za 

nesmírně obtížnou. Yáng Jiàng hranici obtížnosti a nesnesitelnosti situace posouvá do 

naprosto jiných dimenzí. Obyčejnou pálenku si nesmí koupit ani pro zahřátí a shání ji tajně 

jako nezvedená školačka. 

Ve škole pro kádry se ovšem neplýtvalo pouze lidskými talenty, silou a časem 

obecně; daleko krutější byla neúcta k lidskému životu jako takovému. Ještě než Yáng 

Jiàng odjela do školy pro kádry, její zeť pod nátlakem svých kolegů a Rudých gard spáchal 

sebevraždu. Yáng Jiàng nás o této události informuje pouze zběžně, bez Shěn Fùova 

patosu a bolestného hořekování. A právě díky tomuto věcnému, naoko nezúčastněnému 

tónu čtenářům odhalí, jak nicotné byly lidské životy v očích tehdejšího režimu: 

„Propagandistická skupina dělníků nutila celou univerzitu, aby třikrát denně 

‚bojovali‘ proti Déyīmu, aby ho přinutili vydat seznam jmen. Déyī odpověděl 

sebevraždou“ (YÁNG 1981: 12) 
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Smrt byla neviditelným, ale přesto palčivě přítomným společníkem ve škole pro 

kádry. Ač se o této skutečnosti Yáng Jiàng nevyslovuje přímo – jako ostatně o řadě dalších 

problémů, které ji skutečně trápily – uvádí jeden příklad za všechny. Jednoho dne se stala 

nevítaným svědkem pohřbívání neznámého sebevraha. Yáng Jiàng výjev přirozeně 

vylekal, ale zjistila, že pro muže, kteří mrtvého pohřbívali v polích, jde o rutinní činnost. 

Nezajímala je jeho totožnost, jak a proč sebevraždu spáchal, ani si nedělalali starosti kvůli 

místním psům, kteří by mohli jeho tělo vyhrabat a narušit tak věčný odpočinek. Ve 

společnosti, která má hlubokou úctu k mrtvým, to byla poslední kapka, která Yáng Jiàng 

přesvědčila o zvrácenosti celého systému. 

My versus oni 

Shěn Fù i Yáng Jiàng museli zápolit se změnami ve společnosti, se změnami, které 

otřásaly jejich světem. Oba dva se cítili být součástí vrstvy literátů, kteří odjakživa byli 

v Číně velmi vážení. A pro oba z nich se v nastalé situaci svět obrátil vzhůru nohama, stav 

věcí, který byl do nedávné doby běžný a všemi přijímaný, byl náhle považován za špatný, 

a docházelo k překotným změnám. Shěn Fù neuspěl u císařských zkoušek, nezískal 

uspokojivé zaměstnání, neučinil za dost své povinnosti konfuciánského vzdělance a třel 

bídu s nouzí. Yáng Jiàng zničehonic zásahem režimu přišla o zaměstnání, rodinu, přátele. 

V nastalé situaci člověk spatřoval ve druhém nepřítele, před kterým je třeba mít se na 

pozoru. Ničení pout mezi lidmi mělo za cíl podřídit každého jedince cílům společnosti, 

urychlit budování nové společnosti, kolektivizaci a vytvoření komunistické společnosti 

jako vrcholného stádia společenského vývoje. Znamenalo rovněž vymazání hranice mezi 

„my“ a „oni“, o jejíž erozi píše také Shěn Fù. Literáti se kvůli obživě stávali obchodníky a 

obchodníci poznenáhlu nabývali vážnost, které se do té doby těšili především literáti. Shěn 

Fù ovšem hranici mezi vrstvou literátů a ostatními vrstvami společnosti viděl stále tak, jak 

tomu bylo po staletí zvykem, a na obchodníky a další „světská“ povolání hleděl přezíravě 

a vymezoval se vůči nim, podobně jako jeho otec: 

„Na sklonku roku, když můj otec pobýval doma, přišel cizinec znovu, aby vymáhal svůj 

dluh, a křičel před vraty. Otec si mne zavolal a přísně mne pokáral: ‚Jak může taková stará 

úřednická rodina jako my zůstat něco dlužna takovému sprosťákovi? (…) Místo aby ses 
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snažil napodobiti lidi vznešené, taháš se s všelijakými pobudy.‘“ (SHĚN 1980: 28; 1944: 87-

88) 

 Yáng Jiàng hranici mezi společenskými třídami neviděla natolik striktně, přestože 

je patrné, že se k vrstvě literátů počítala.107 Její pojetí „my“ versus „oni“ vychází z kruté 

reality ve škole pro kádry, kdy byl propastný rozdíl v kvalitě života vedení a „těch 

druhých“: 

„Slýchávala jsem, jak lidé ze školy pro kádry říkají: ‚Oni nemají ponětí, jak je déšť mokrý a 

jak slunce pálí!‘. Bylo tu i slovo ‚oni‘. ‚My‘ označovalo různorodé pracovní jednotky, v 

nichž byly nejrůznější skupinky, byli v nich i lidé propuštění z ‚chlévů‘ – míst, kde byli 

vězněni a napadáni. Všem ‚nám‘ veleli ‚oni“. Do škatulky ‚oni‘ však nepatřili všichni naši 

nadřízení; nebyli to ani všichni ti, kdo ‚neměli ponětí o tom, jak je déšť mokrý a jak slunce 

pálí‘.“ (YÁNG 1981: 21) 

Shěn Fù byl hrdý na pocit pospolitosti mezi sebou a svými přáteli – literáty. Jejich 

oblíbenou kratochvílí byly pitky doplněné nejrůznějšími literátskými zábavami. Toto 

přátelství jim bylo přednější než cokoliv jiného: 

„Rok se už chýlil ke konci a plat nepřicházel, ale žili  jsme všichni jako jedna rodina. 

Nebylo-li na víno, zastavili jsme šaty a při pitce jsme bili do zvonců a bubnů. Nebylo noci, 

abychom nepili, a po každé jsme se bavili dáváním rozkazů. Když už jsme byli docela na 

mizině, stačily nám na slavnou pitku i čtyři loty kořalky, zvané Rozžhavený meč.“ (SHĚN 

1980: 60; 1944: 174) 

Yáng Jiàng smutně uvádí příklad neúspěchu škol pro kádry, doklad toho, že nucené 

„splynutí“ s rolnictvem bylo  nesmyslnou utopií a vedlo pouze k upevnění pocitu 

rozdílnosti mezi rolníky a vzdělanci ve škole pro kádry. „Studenti“ školy pro kádry byli 

sice zastrašení, ale přesto jejich společenství nebylo zcela rozbito a nepřátelství okolního 

světa bylo jedním z faktorů, které ještě posilovaly pocit pospolitosti mezi ponižovanými 

intelektuály. Rolníci navíc byli už uzavřenou komunitou, strádali a hladověli a není divu, 

že řadu svých problémů přičítali právě „studentům“, kteří se od nich měli učit, obírali je 

o čas a především o tak drahocenné zdroje potravy: 

                                              
107 Nad pocitem pospolitosti s literáty často zvítězil pohled ženy a její soucit s ostatními živými bytostmi. 
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„Chudí rolníci, kterých jsme si vážili jako svých učitelů, nás považovali za naprosté cizince. 

(…) Říkali nám: ‚Každý den si kupujete jídlo, nač byste ještě pěstovali vlastní 

zeleninu!‘ Stromky, které jsme zasázeli, rolníci vytahali a znovu prodali na trhu. Když jsme 

sklízeli sójové boby, ani nepočkali, než práci dokončíme, sami ji pro sebe sklízeli před 

našima očima a ještě nám nadávali: ‚Jezte si obilí z obchodů!‘ Netvořili jsme jejich ‚my‘, 

říkali o nás, ‚cpou si břicha, trhani, co se do nich vejde, žádný se bez hodinek neobejde‘. 

Pro rolníky jsme byli ‚oni‘.“ (YÁNG 1981: 22) 

Nevina 

Shěn Fù si ani v nejmenším nepřipouští, že by mohl být za své problémy 

zodpovědný či alespoň schopný je řešit a vyřešit. Vykresluje sám sebe v tom nejlepším 

světle, jako nevinného, leč podvedeného tragického hrdinu (WU 1991: 56). Z úvodního 

odstavce třetí kapitoly „Smutky z výmolů života“ je nanejvýš zřejmé, jak smýšlel o sobě a 

svém vztahu ke světu: 

„Zeptáš se, odkud pocházejí výmoly, v nichž klopýtá náš život? A odpovídám: Téměř ve 

všech případech jejich původ je ve hříchu. U mne však tomu tak nebylo. Mne opětovně 

zavedla má vřelost, má věrnost danému slovu, nezkrotná živost a přímost. (SHĚN 1980: 25; 

1944: 80)“ 

Podle Yenny Wu Yáng Jiàng vzbuzuje dojem nezávislého pozorovatele, na své 

mladší já hledí s ironickým odstupem a objektivně hodnotí své činy (WU 1991: 62). Nakolik 

je však Yáng Jiàng skutečně objektivní?  

Letmé a nevýrazné poznámky, které tu a tam prostoupí na povrch textu jako 

mimoděk psané na okraj, naznačují, že se v řadě ohledů také cítí být nevinnou obětí, která 

nenese za nastalou situaci žádnou zodpovědnost. Pod ironickou, věcnou skořápkou 

kritizující nesmyslné oběti škol pro kádry a potažmo celé Kulturní revoluce se skrývá Yáng 

Jiàng jako tradiční čínský literát, který ke své výpovědi, ke své žalobě připojuje také 

obhajobu sebe sama, obhajobu všech literátů: „My to nebyli.“ Tato obhajoba vyvrcholí 

v poslední kapitole „O absurditě: falešná pomluva“, kterou se Yáng Jiàng, jak už bylo výše 

řečeno, odkazuje ke třetí kapitole Šesti historií prchavého života „Smutky z výmolů života“. 

Obě kapitoly jsou líčením bezpráví a neviny. Shěn Fù svou kapitolu začíná líčením 

nedorozumění, kvůli kterému jeho otec i matka zapudili Routu. Shěn Fù zdůrazňuje, že 
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veškeré Routiny skutky vedoucí k neštěstí byly motivované snahou pomoci a přestože 

byla obviněna neprávem, neučinila nejmenší pokus o svou obhajobu: 

„Po návratu domů vypátral jsem bezpráví, které se tu stalo, a chtěl jsem o tom uvědomit 

otce. Ale Routa mne rychle zarazila: ‚Raději snesu otcovy výčitky, než abych se znelíbila 

matce.‘ A nikdy neučinila nejmenšího pokusu se očistit.“ (SHĚN 1980: 25; 1944: 81) 

 Mladí manželé tak museli odejít z domu rodičů a protloukat se životem bez jejich 

pomoci, dokud se nedorozumění po dvou letech neobjasnilo. 

Pravděpodobně ne náhodou objevuje se podobný příběh také v Šesti historiích ze školy 

pro kádry. Zpráva o plánovaném návratu první skupiny starých a nemocných členů školy 

pro kádry, v níž měl údajně být i Qián Zhōngshū, naplnila Yáng Jiàng radostí a nadějí. 

Jaké však bylo její zklamání, když se tato zpráva ukázala jako mylná a ona i Qián 

Zhōngshū museli na venkově zůstat. Yáng Jiàng se cítila podvedená a chtěla přijít na kloub 

takovému bezpráví, když si vzpomněla na falešné obvinění, kterému musel Qián 

Zhōngshū ještě v Pekingu čelit a které bylo nejspíše důvodem, proč neodjel s první 

skupinou zpět domů. Qián Zhōngshū byl na počátku Kulturní revoluce obviněn 

z „pohrdání Máo Zédōngovým dílem“, a přestože se Yáng Jiàng podařilo dokázat, že se 

jedná o obvinění falešné, Oddělení propagandy přesto prohlásilo, že „není kouře bez 

ohně“ a Qián Zhōngshū byl nucen sepsat sebekritiku. I tentokrát, jakmile si Yáng Jiàng 

uvědomila nesmyslnost takového bezpráví, rozhořčilo ji to. Qián Zhōngshū byl však 

s celou situací – podobně jako Routa – smířen: 

„Když tedy Mòcún příští den přišel do zeleninové zahrady, řekla jsem mu: ‚To tě určitě 

pronásledují ty usvědčující materiály.‘ Mòcún opáčil, že jsem pošetilá, a že nemá smysl 

zabývat se nějakým pronásledováním, když už jsou věci dávno dané.“ (YÁNG 1981: 63) 

Ještě větší hořkost lze vyčíst z hlasu Yáng Jiàng ve chvíli, kdy v závěru celého díla 

hovoří o celé Kulturní revoluci, o škole pro kádry a bezpráví a absurdnosti. Poslední věty 

Šesti historií ze školy pro kádry čtenáři vypráví o hořké pachuti odjezdu ze školy pro kádry, 

o pocitu marnosti: 

„Říká se, že naděje se dříve či později uskuteční, ale uskutečněné naděje získávají jinou 

příchuť. V březnu 1972 se do Pekingu vrátila další skupina starých, slabých, nemocných a 
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nemohoucích a na seznamu jsme byli já i Mòcún. Ne že bych nedoufala v návrat do 

Pekingu, přála jsem si, abychom se mohli vrátit všichni. Ale pokud byla druhá skupina, 

určitě bude i třetí a čtvrtá... Vypadalo to, že se všichni účastníci školy pro kádry postupně 

vrátí domů. Z možnosti odejít o něco dříve jsme se ve skrytu duše sobecky těšili.“ (YÁNG 

1981: 67) 

Nebýt Qián Zhōngshūovy předmluvy k Šesti historiím ze školy pro kádry, mohl by 

motiv neviny zůstat u obou autorů nepovšimnut. Qián Zhōngshū ovšem čtenáři 

předkládá ve své přemluvě klíč nápadným prohlášením, že Šest historií prchavého života je 

„kniha, kterou vůbec nemá v lásce“. Ze samotného názvu Šest historií ze školy pro kádry je 

velmi dobře patrná inspirace Šesti historiemi prchavého života. Proč by Qián Zhōngshū, 

vzdělaný čínský intelektuál, který knihy nade vše miloval a jehož dílo je prostoupeno 

literárními narážkami, cítil potřebu čtenáře na souvislost se Šesti historiemi upozorňovat? 

A proč by předestíral, že tuto knihu „vůbec nemá v lásce“, a poukazoval na chybějící 

kapitoly obou děl? 

Z hlasu Yáng Jiàng pocit viny zaznívá, neboť byla v jednotce nejslabší a těžkou práci 

na sebe brali mladší kolegové. Zmiňuje, že měla nepříjemné pocity, když dostávala lehčí 

úkoly, ale pobírala stejný plat, cítí výčitky vůči ostatním, že jako slabší jedinec byla 

zvýhodněna. Zároveň ovšem jedním dechem dodává, že to nebyla její vina, že se 

pokoušela na tyto nesrovnalosti upozornit, ale nikdo jí nenaslouchal: 

„Já jedla málo, síly jsem mnoho neměla a práci jsem zastala jenom lehkou, ale plat jsem 

měla velmi vysoký. Dalo by se říci, že jsem naplno využívala výhod „nadřazenosti 

socialismu“ a způsobila jsem tak státu nemalé ztráty. Cítila jsem, že si to nezasloužím, ale 

nikdo nebral mé trápení vážně. A tak jsem si hleděla svého a učila se ve škole pro kádry 

pěstovat zeleninu.“ (YÁNG 1981: 23) 

Lidé se báli dokonce projevit svou náklonnost vůči zvířatům, neboť to mohlo být 

vzápětí zneužito proti nim jako ukázka zbytků buržoazního myšlení. Yáng Jiàng se tedy 

neodvažovala před ostatními chovat ani k Čiperce hezky, ale pociťovala potřebu jí to 

alespoň nějak vynahradit, odčinit svou vinu: 

„Čiperka dokázala velmi rychle najít můj pokoj. Když jsem se do něj večer vrátila, ostatní 

mi často říkali: ‚Ta vaše Čiperka tě tu několikrát hledala.‘ Dojímala mne její věrnost a 
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neměla jsem jí to jak oplatit, a tak jsem pro ni alespoň sbírala kosti, abych jí projevila svůj 

zájem.“ (YÁNG 1981: 41) 

Rozhodně tedy nelze říci, že by Yáng Jiàng motiv studu ve svých Šesti historiích zcela 

vynechala. Byla si vědoma toho, že, byť pod nátlakem, nejedná zcela správně, a přestože 

se snažila své morální zásady porušovat co nejméně, pocitu viny – a spoluviny se 

neubránila. 

Poslední řádky Šest historií ze školy pro kádry jsou především výpovědí o tom, že 

člověka nelze změnit násilím.108 Yáng Jiàng v několika stručných větách, v nichž obviňuje 

sama sebe z nedostatečného pokroku, odsuzuje nesmyslnost Kulturní revoluce, 

nemožnost násilné převýchovy. Přiznává pocit viny, ale vzápětí dodává, že radost 

z návratu stud nedokázal umenšit. Žena, kterou si všichni oblíbili pro její nesobeckost a 

ochotu pomoci, tak na svém vlastním příběhu ukazuje, že školy pro kádry v lidech 

probouzely pouze sobeckost: 

„Při pohledu na všechny staré, slabé, nemocné a nemohoucí, jejichž jména se tentokrát 

neocitla na seznamu, jsem se styděla. Ani stud ani dojetí ale nedokázaly umenšit mou 

sobeckou radost z návratu. Díky tomu jsem si uvědomila, že ani po více než deseti letech 

převýchovy a dvou letech ve škole pro kádry jsem nejenže nedosáhla pokroku, o nějž 

všichni tak usilovali, ale zůstala jsem dokonce stejně sobecká jako předtím. Stále to bylo 

mé staré já.“ (YÁNG 1981: 67) 

Nebylo to její „staré já“. Yáng Jiàng spatřila hrůzy Kulturní revoluce a přese všechno 

utrpení si dokázala udržet zdravý rozum a pohlédnout na sebe s odstupem dostatečným 

natolik, že spatřila svou vlastní sobeckost. Šest historií ze školy pro kádry sepsala až osm let 

po návratu ze školy pro kádry. Její prohlášení o vině je zároveň prohlášením o nevině, 

poukázáním na to, že „my s tím nic udělat nemohli“. Snad proto Qián Zhōngshū, který se 

také cítil být literátem, avšak na svět kolem sebe se dokázal dívat s kritickým odstupem, 

motiv studu a viny zvolil jako ústřední téma své předmluvy a vyčetl své ženě a potažmo 

i Shěn Fùovi, že i oni se na situaci, s níž byli nespokojení, podíleli, neboť se neodvážili 

                                              
108 Této myšlenky se Yáng Jiàng drží v celé své tvorbě a vystihla ji prostou větou: „Lidé se mají zlepšovat, 

ale musí to být jejich svobodné rozhodnutí“ (WÚ 2008 : 264) 
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vystoupit a změnit ji. Nic nevysvětlí Qián Zhōngshūovy poznámky o studu lépe než  

novoroční projev Václava Havla. Řekl v něm mimojiné toto:  

„Morálně jsme onemocněli, protože jsme si zvykli něco jiného říkat a něco jiného si myslet. 

Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe. Pojmy jako 

láska, přátelství, soucit, pokora či odpuštění ztratily svou hloubku a rozměr a pro mnohé 

z nás znamenají jen jakési psychologické zvláštnosti, anebo se jeví jako zatoulané pozdravy 

z dávných časů, poněkud směšné v éře počítačů a kosmických raket. Jen málokteří z nás 

dokázali nahlas zvolat, že mocní by neměli být všemocní (…). Dosavadní režim – 

vyzbrojen svou pyšnou a nesnášenlivou ideologií – ponížil člověka na výrobní sílu a 

přírodu na výrobní nástroj. Zaútočil tím na samu jejich podstatu i na jejich vzájemný vztah. 

Z nadaných a svéprávných lidí, důmyslně hospodařících ve své zemi, udělal šroubky 

jakéhosi obludně velkého, rachotícího a páchnoucího stroje, o němž nikdo neví, jaký má 

vlastně smysl. Nedokáže nic víc, než zvolna, ale nezadržitelně opotřebovávat sám sebe a 

všechny své šroubky. (…) 

Mluvím o nás všech. Všichni jsme si totiž na totalitní systém zvykli a přijali ho za 

nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali. Jinými slovy: všichni jsme - byť pochopitelně 

každý v jiné míře - za chod totalitní mašinérie odpovědni, nikdo nejsme jen její obětí, ale 

všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci“ (HAVEL 1990). 

Qián Zhōngshū velmi přímo vyčlenil několik typů lidí v závislosti na jejich reakci na 

kampaně: 

„Někteří se nad sebou stydí, že jsou hlupáci, kteří neprohlédli ‚vykonstruované případy‘ a 

‚mylně posouzené případy‘, že slepě následujíce dav šlapali po slušných lidech; jiní (což je 

můj případ) se hanbí proto, že jsou zbabělci, kteří sice o bezpráví věděli, ale nenašli odvahu 

vystoupit a bojovat proti němu, že jejich nejodvážnějším činem byla nepříliš aktivní účast 

na kampaních. Existuje ještě třetí typ, lidé, kteří dobře vědí, že je to jedna velká zamotaná 

změť, ale i přesto stále slouží jako vlajkonoši, bubeníci a nájemní násilníci a chystají se rázně 

rozsoudit vleklé případy. Podle logiky věci by právě tito lidé měli sepisovat své ‚Záznamy 

o studu‘. Oni však nejenom že si nic nepamatují, ale mají úplně čisté svědomí. Možná 

zapomněli proto, že pociťují hanbu, možná ji vůbec necítí. Hanba často způsobuje u lidí 

zapomnětlivost.“ 

Qián Zhōngshū nekritizoval slepě, nebyl člověkem, který byl kázal vodu a pil víno. 

Předmluva, kterou pro svou ženu napsal, je zároveň bolestným přiznáním vlastní viny a 
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vlastního studu. Promítl do ní onen pocit zodpovědnosti literátů, kteří se cítili být 

„mluvčími“ společnosti (dàiyánrén) a po období Kulturní revoluce, které prožili 

paralyzováni strachem, se na svou roli začali upomínat (GEWURTZ 2008: 30). Dokladem, že 

Qián Zhōngshūova předmluva vyvolala mezi intelektuály reakci, je například vzpomínka 

„O studu: kulturní revoluce“ (Wéngé jì kuì 文革記愧) spisovatele Shǐ Tiěshēnga 史鐵生, 

který otevřeně mluví o svých činech, za něž se stydí, a podtrhuje to i formou názvu 

inspirovanou právě Šesti historiemi od Yáng Jiàng. Tento jev bývá popisován jako 

„syndrom přeživšího“ či „pocit viny přeživšího“ („survivor’s guilt“) a postihuje oběti 

hrůzných událostí, které si posléze vyčítají, že měli zakročit, a vnímají svou pasivitu jako 

selhání a důkaz spoluviny.109 

Prchavost života 

Qián Zhōngshū a vlastně i Yáng Jiàng si jsou vědomi toho, že na své nelehké životní 

situaci mají – i přesto, že jsou oběťmi – také podíl viny. Zato Shěn Fù není schopen  podívat 

se kriticky na své dřívější já a uvědomit si chyby a nerozvážnosti, kterých se kdysi dopustil; 

vše je podle něj dáno řízením osudu (WU 1991: 57). Odmítá myšlenku, že by mohl být za 

své problémy byť jen z části zodpovědný. Ve svých očích je obětí vrtkavého osudu a 

prchavosti života a prahne po návratu do časů minulých: 

„A dnes nás vítr rozvál jako mraky do rozličných koutů světa, a nadto můj bělostný nefrit 

se rozbil a vůni pohltila země. Bolestí nemohu ani pohledět zpět na to, co bylo.“ (SHĚN 

1980: 21;1944: 73) 

Yáng Jiàng se k otázce osudu staví na první pohled podobně jako Shěn Fù, nikomu 

nic otevřeně nevyčítá, pouze nekonkrétnímu osudu.110 Jako kdyby lehká ironie v jejím 

hlase, když podotýká, že „nejsme pány svého  osudu“ (YÁNG 2007: 65), naznačovala, že to 

není pouze neurčité hnutí osudu, ale především zlovůle mocných, kdo to všechno 

                                              
109 „Pocitem viny přeživšího“ trpěli například vězni z nacistických koncentračních táborů; badatelé o  

něm mluví také v souvislosti s oběťmi Kulturní revoluce (GEWURTZ 2008: 29). 
110 Ve svých dalších dílech mluví o nevyhnutelnosti osudu: „Nejsme pány svého osudu. Proč bych tedy 

‚já‘ měla mít nějakou zodpovědnost? Stačí se spokojit se s tím, co člověka potká a jednat podle 

situace“ (YÁNG 2007: 65). 
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způsobil. Říká sice, že co se stalo, nelze odestát, ale mezi řádky zlehka plyne tíživé 

obvinění: 

„Když měl Mòcún čas, psal dopisy domů; skládal slovo ke slovu vždy, když měl přestávku, 

ve dne v noci. Kdybych si ty dopisy bývala mohla ponechat, dodnes bych je znovu a znovu 

pročítala a těšila se jimi. Ale byly zničeny i daleko důležitější dopisy, natožpak těch pár 

listů.“ (YÁNG 1981: 10) 

Prchavosti života si je Yáng Jiàng vědoma v mnoha ohledech víc než Shěn Fù. Je 

vystavena každodennímu plýtvání energií a schopnostmi výkvětu čínských intelektuálů 

a pociťuje rozhořčení nejenom nad tím, jak je zacházeno s ní osobně, ale také jak trpí její 

kolegové a přátelé. 

Prchavost života je něčím, co Yáng Jiàng obklopuje víc než Shěn Fùa. Prchavý je 

nejenom lidský život, ale také veškeré lidské konání – a ve škole pro kádry to platí obzvlášť. 

Shěn Fù názvem Šesti historií prchavého života poukazuje na pomíjivost veškerenstva, a 

stejně tak činí i Yáng Jiàng, která na tento fakt upozorňuje čtenáře právě názvem svých 

Šesti kapitol.  

 

3.2. Pohled na manželství 

Vzájemná oddanost, upřímnost a nehynoucí láska jsou pravděpodobně 

nejznámějšími motivy Šesti historií prchavého života. Vztah s milovaným manželem je 

klíčovým také pro Yáng Jiàng a věnuje mu značnou část svých Šesti historií. Jak ovšem 

Yenna Wu poznamenala, popisy obou manželství jsou výrazně odlišné. Shěn Fù popisuje 

vřelou lásku mladých manželů, zatímco Yáng Jiàng neromantickým způsobem líčí vztah 

postaršího páru (WU 1991: 55–58). 

Jsou to právě vzájemná láska, oddanost a otevřenost, s jakou o nich mluví, díky 

kterým Shěn Fùovo dílo ovlivnilo čínské čtenáře, mezi mnohými také Yáng Jiàng. Už Lín 

Yǔtáng (1895–1976), jeden z mezinárodně nejvlivnějších intelektuálů své doby, který se 

zasloužil o představení Číny západnímu světu, označil hlavní ženskou postavu Shěn 

Fùových vzpomínek, jeho manželku Routu, za „nejúchvatnější ženu v čínské 

literatuře“ (Zhōngguó wénxué shǐshàng zuì kě'ài de nǚrén 中國文學上最可愛的女人), (SHEN 
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1999: 20). Jaroslav Průšek považuje Shěn Fùovu otevřenou zpověď o vzájemné lásce a o 

sporech v rodině za znak vzpoury proti společnosti, za jeden z typických projevů 

nastávající modernosti (PRŮŠEK 1980: 27). Na straně druhé je třeba podotknout, že Shěn Fù 

svou ženu tolik obdivoval právě pro její tradiční postoje, konfuciánskou oddanost, 

kultivovanost a mírnost. Vůči Shěn Fùovým rodičům se chovala uctivě a poslušně, stejně 

tak vůči Shěn Fùovi samému: 

„Uctivě sloužila starším a k podřízeným se chovala laskavě. Pečlivě plnila své povinnosti 

a nikdy se nedopustila nejmenšího poklesku. (…) Po každé, jakmile ranní zoře stoupala do 

oken, přehodila přes sebe oděv a kvapně vstala, jako by na ni někdo křičel a budil ji. (…) 

Ačkoliv bych si byl rád s ní přispal, ctil jsem její přesnost a nezbylo mi tedy, než abych 

vstával stejně časně jako ona.“ (SHĚN 1980: 3; 1944: 23) 

Shěn Fù si Routu častokrát pro její lpění na rituálech dobíral. Časem si je ovšem i on 

oblíbil a přestal na ně nahlížet jako na zkostnatělá pravidla. Zprvu jí sice říkával: „Chceš 

mne snad spoutat svými ceremoniemi? Však se dobře říká: Mnoho obřadů, mnoho 

falše!“ (SHĚN 1980: 5; 1944: 29), avšak Routa ho svou mírností přesvědčila o opaku: „Nikdo 

nám není bližší, než rodiče. Můžeme je snad ctít ve svém nitru a navenek se k nim chovat 

hrubě a bezohledně?“ (SHĚN 1980: 5; 1944: 29) Schopnost nahlížet stará, zaběhnutá 

pravidla praktickým a laskavým pohledem musela dozajista oslovit i Yáng Jiàng. Ostatně 

Yáng Jiàng sama v jedné ze svých esejí mluví o obdivu ke konfucianismu a pravidlům 

„staré společnosti“.111 

Loučení versus shledání 

První kapitola „O loučení: odjezd na venkov“ rezonuje s první kapitolou Shěn 

Fùovou, „Radosti dívčí komnaty“. Shěn Fù vypráví o svém seznámení s Routou, o 

radostech, které spolu zažívali, když se z nich stali manželé a jejich životy se tak navždy 

spojily. Yáng Jiàng nehovoří o setkání, ale vytváří ostrý kontrast líčením bolestného 

loučení, a to nejenom s manželem, ale také s dcerou, zetěm a potažmo i s domovem a 

důvěrně známým prostředím. Shěn Fù cítil nezměrné štěstí, když byl na své přání 

s Routou ve svých třinácti letech zasnouben: 

                                              
111 Viz její esej „Jak čtu Konfuciovy Hovory“ (Wǒ shì zěnme dú Lúnyǔ de 我是怎样读《论语》的). 



 

81 

 

„Obdivoval jsem sice mohutnost jejího nadání a svěžest jejích myšlenek, ale v hloubi srdce 

mi klíčila bázeň, že vláha jejího štěstí nepronikla příliš hluboko. Přesto však proud mých 

citů nebylo již možno zastavit. Řekl jsem matce: ‚Budete-li mi vybírat nevěstu, nevezmu si 

nikoho než sestřičku Routu.‘ Maminka ji také milovala, protože byla taková jemná a 

laskavá. Stáhla tedy zlatý prsten a zasnoubila nás.“ (SHĚN 1980: 1; 1944: 18–19) 

Yáng Jiàng byla naopak nucena se se svým manželem rozloučit, aniž by tušila, zda 

se ještě kdy shledají. Oba už nebyli nejmladší, a protože už život pod taktovkou Rudých 

gard v Pekingu byl plný utrpení a řada starších lidí jej nebyla s to snést, obávali se, že 

pobyt ve škole pro kádry nepřežijí. Yáng Jiàng i přes časovou tíseň podnikla vše, jenom 

aby Qián Zhōngshūovi odjezd i pobyt ve škole pro kádry usnadnila. Přesto se neubránila 

tíživým obavám o něj a o jejich společnou budoucnost: 

„Ačkoliv jsme den co den čekali, že se dozvíme datum odjezdu, přece jenom mne ta zpráva 

zasáhla jako blesk z čistého nebe. Za pár dní mělo být Mòcúnovi šedesát let  a už jsme byli 

domluvení: ten den oslavíme porcí nudlí dlouhého života. Nedělali jsme si žádné iluze, že 

bychom se mohli dočkat sedmdesátin. Do Mòcúnových šedesátých narozenin zbývalo už 

jen pár dní, ale musel odjet na venkov.“ (YÁNG 1981: 5) 

V okamžik samotného loučení, když už Yáng Jiàng stála se svými blízkými na 

vlakovém nástupišti, vybavil se jí výjev z dětství, pravděpodobně vzpomínka na chvíli, 

kdy vyprovázela spolu s rodiči tetu do zahraničí. Tato vzpomínka z dětství se ovšem 

vůbec nepodobala loučení, které zažívala Yáng Jiàng při loučení s manželem. Teta 

odjížděla z vlastní vůle a smutek z jejího odjezdu brzy přehlušila radost ze  slibné 

budoucnosti, která ji v dálce očekávala. Když však Yáng Jiàng stála na nástupišti a 

sledovala, jak Qián Zhōngshū spolu s dalšími odjíždí – možná nenávratně – na venkov do 

školy pro kádry, neměla žádné slibné vyhlídky, které by ji mohly utěšit a rozptýlit smutek 

z odloučení: 

„Vzpomněla jsem si na výjev, který jsem kdysi zahlédla: cestující chystající se do zahraničí 

nastupovali na paroloď, která je měla dovézt k zaoceánskému parníku. Ti, kteří je 

vyprovázeli, za parolodí házeli pestrobarevné konfety. Loď se pomalu rozjela směrem k 

parníku, ty pestrobarevné konfety jedna za druhou praskaly a lidé na břehu tleskali a 

provolávali slávu. Někteří z nich plakali; smutek z loučení se ale rozplynul stejně jako 

praskající konfety. Dnešní scéna byla jiná: kdyby bylo možné spatřit pocity, které měli ti v 
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předvoji i ti, kdo je vyprovázeli, určitě by nebyly pestrobarevné a určitě by se nerozptýlily 

jako konfety.“ (YÁNG 1981: 7) 

Pokaždé, když se Shěn Fù loučil s milovanou Routou, činil tak s myšlenkou, že se 

opět brzy shledají. Zprvu byl nucen opouštět ji kvůli svému studiu; posléze odjížděl 

z domova za prací a návštěvou přátel. Yáng Jiàng a Qián Zhōngshū se neodloučili ani při 

studiu v zahraničí, pokud to situace jen trochu umožňovala, byli neustále spolu. Jejich 

přátelé je označovali za „vzorný manželský pár“ (KǑNG 1998: 165), podobně jako Routu se 

Shěn Fùem, který o jejich manželství napsal, že „býval-li doma, přeli se pouze o 

písemnictví (1980: 34). Komunistický režim, který obvinil feudální společnost „staré 

Číny“ z toho, že omezovala svobodu lidí a upírala jim právo na lásku, se nyní pokoušel 

zničit i pevná pouta mezi právoplatnými manželi. Zamyslíme-li se nad otázkou, nakolik 

mohli Shěn Fù a Yáng Jiàng ovlivnit odloučení od svého partnera, dalo by se říci, že 

zatímco Shěn Fù byl vázán společenskými pravidly a svými představami o ideálním 

životě literáta, Yáng Jiàng neměla na výběr a odloučení od jejího manžela bylo dílem 

cíleného společenského tlaku, kterému nebylo možné vzdorovat. Bylo to odloučení 

záměrné – přestože oba byli ve škole pro kádry, pobyt ve stejné jednotce byl naprosto 

nemyslitelný: 

„Nebyli jsme od sebe ani hodinu cesty, ale každý jsme patřili k jiné jednotce, museli jsme 

poslouchat rozkazy, dodržovat disciplínu. Nemohli jsme se volně pohybovat, takže jsme 

často byli v kontaktu jenom díky dopisům a navštívit jsme se mohli teprve ve dnech 

volna.“ (YÁNG 1981: 13–14) 

Láskyplný pohled na druhého 

Ve vztahu mezi Shěn Fùem a Routou působí bezbranněji žena Routa, v manželství 

Yáng Jiàng a Qián Zhōngshūa je to naopak muž, Qián Zhōngshū. Routa byla často 

nemocná, podobně i Qián Zhōngshūa sužovaly během pobytu nejrůznější neduhy. Shěn 

Fù sice občas zmíní drobnou nedokonalost, která ovšem ještě podtrhne celkové kouzlo 

rozkošné Routy, zato Yáng Jiàng líčí svého manžela bez idealizace a s humorem. I setkání 

po několikaměsíčním odloučení, když i ona dorazila na venkov, popisuje formou veselé 

příhody: 
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„Mòcún se ve škole pro kádry opálil a zhubnul, úplně se změnil, byl div, že jsem ho hned 

poznala. V naší škole pro kádry byla jedna doktorka jménem Huang, co na srdci to na 

jazyku. Když šel jednou Mòcún na prohlídku a ona zahlédla, že se zapisuje jako Qián 

Zhōngshū, rozzlobila se: ‚Hloupost! Jakýpak vy jste Qián Zhōngshū! Toho já znám!‘ Mòcún 

trval na tom, že skutečně je Qian  Zhongshu. Doktorka Huang mu na to odpověděla: ‚Znám 

Qián Zhōngshūovu manželku.‘ Mòcún se nezalekl zkoušky a nahlásil jméno své ženy. 

Doktorku Huang tím sice ještě zcela nepřesvědčil, ale protože celkem nezáleželo na tom, 

jestli se za někoho vydává nebo ne, už se s ním nepřela. Když jsem jí po čase tuhle událost 

připomněla, neubránila se smíchu: ‚Nu co, vůbec se sám sobě nepodobal.‘“ (YÁNG 1981: 

12–13) 

Podobně humorně, ovšem zároveň neuvěřitelně láskyplně, podává i další 

manželovy charakteristiky. Tímto postupem docílí ještě většího efektu, než kdyby čtenáři 

předložila Qián Zhōngshūův srdceryvný portrét. Dokazuje nám, že si je plně vědoma jeho 

nedostatků, ale že se mají vzájemně rádi takoví, jací jsou. Když za ní Qián Zhōngshū 

chodíval při své každodenní cestě na poštu, už zdálky jej poznávala: „Každý den po 

poledni jsem už zdálky viděla, jak klopýtá ze severu od pece na pálení cihel.“ Několik 

poznámek věnovala Yáng Jiàng také Qián Zhōngshūovu špatnému zraku: 

„Už se setmělo a já se bála, že krátkozraký Mòcún na cestu špatně uvidí – on nikdy neměl 

dobrý orientační smysl – doprovodila jsem ho tedy až na ubikaci.“ (YÁNG 1981: 53) 

„Sledování filmů bylo také jednou z položek našeho studia. Podobně jako ve škole, ani 

tady nikdo nemohl chodit za školu (Mòcún měl tak špatný zrak, že neviděl na plátno, a tak 

mu byla udělena výjimka).“ (YÁNG 1981: 57) 

Tento rys Yáng Jiàng se Shěn Fùem sdílí. I on, přestože je krásou a půvabem své ženy 

okouzlen, si je vědom i jejích nedostatků: 

„Ještě dnes ji vidím před sebou: Seříznutá ramena, dlouhá šíje, štíhlá a hubená, ale ne tolik, 

aby jí byly znát kosti. Měla klenuté obočí, zářivý zrak a její pohled unášel duši. Jen dva 

zuby jí poněkud vyčnívaly, což trochu porušovalo dokonalost její krásy.“ (SHĚN 1980: 2; 

1944: 19) 

Jakkoliv bezmocně a křehce občas Routa působila, její hlavní starostí bylo blaho 

manžela. Ačkoliv neměli peněz nazbyt, pečovala o to, aby byl řádně ošacen a nemusel se 
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mezi lidmi pro svou chudobu stydět: „Roztrhané šaty záplatovala do nekonečna, ale vždy 

vypadaly pořádně a čistě. (SHĚN 1980: 23; 1944: 78)“ Yáng Jiàng se pokouší o totéž, ale 

záměrně tento motiv zlehčuje: „Vyspravila jsem jedny kalhoty, jenže jejich zadní díl potom 

vypadal jako glóbus skrz naskrz prošitý rovnoběžkami a poledníky a tlustý byl jako želví 

krunýř“ (YÁNG 1981: 6). 

Sdílená láska ke vzdělání 

Shěn Fù s Routou stejně jako Yáng Jiàng s Qián Zhōngshūem se považovali za 

literáty a nikdy toto své přesvědčení nezměnili, jak Yáng Jiàng naznačila v samém závěru 

svých Šesti kapitol. Pro Shěn Fùa představovalo „bytí literátem“ základ jeho identity i cíl 

veškerého snažení, považoval jej za svůj životní styl a veškeré volné chvíle trávil 

literátskou zábavou – s přáteli soutěžili ve skládání básní, popíjeli při úplňku, toulali se 

krajinou a obdivovali výtvory přírody i lidské ruky. Společné chvíle s Routou se rovněž 

nesly ve znamení vznešených debat o literatuře a umění: 

„Jednoho dne se mne Routa zeptala: „Je tolik druhů klasického stylu, který z nich bychom 

si měli vzíti za vzor?“ Odpověděl jsem jí: „Duchaplnosti a chytrosti se musíme učit z 

„Plánů válčících států“ a u filosofa Čuang-cziho; eleganci a síle z „Kritických úvah“ filosofa 

Wang Č’unga a essayí Liu Hsiangových; v encyklopedické učenosti a velkoleposti mohou 

nám být vzorem historikové Szi-ma Č’ien a Pan Ku; v jednotnosti myšlení obroditel 

konfucianismu v t’angské době Han Jü.“ (SHĚN 1980: 4; 1944: 26) 

Yáng Jiàng a Qián Zhōngshū jsou bez nadsázky literátským párem „nové Číny“.112 

Seznámili se během studií a společně se studiu a především četbě knih věnovali i nadále. 

Yáng Jiàng jednou poznamenala, že v jejím životě existují dvě zásadní pouta, která 

nazvala „èr shū“ 二書 (dvojí shū), prvním je dúshū 讀書 (studium, dosl. čtení knih, „shū“), 

druhým Zhōngshū 鐘書  (Qián Zhōngshū): „Protože miluji studium, miluji studium 

milujícího Zhōngshūa; protože miluji Zhōngshūa, tím více miluji studium.“113 

Jaroslav Průšek zmiňuje Šest historií prchavého života v kontextu s modernitou a 

transformací tradice. Shěn Fùovo dílo bezpochyby vykazuje řadu prvků typických pro 

                                              
112 Z tohoto úhlu pohledu se jejich životními příběhy a dílem zabývají badatelé ve sbírce China's Literary 

Cosmopolitans: Qián Zhōngshū, Yáng Jiàng, and the World of Letters (2015). 
113 http://baike.baidu.com/view/10782900.htm  

http://baike.baidu.com/view/10782900.htm
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moderní literaturu, ale zároveň nesmíme zapomínat, že on sám se cítil být klasickým 

literátem, starou literaturu obdivoval a jeho úsilí se upínalo ke kariéře vysoce postaveného 

úředníka. Šest historií prchavého života je protkáno citacemi z klasických děl a narážkami na 

slavné literáty minulých dob. Hned v první kapitole Shěn Fù cituje verš básníka Sū 

Dōngpōa 蘇東坡 (1037－1101), jehož obdivovatelem je i Yáng Jiàng.114 

Několikrát se odkazuje na básníka Hán Yù 韓愈  (768－824), jehož označuje za 

„obroditele konfucianismu“ (SHĚN 1980: 4; 1944: 26). Cituje jej také ve čtvrté kapitole, kdy 

za pomoci jeho slov zobrazuje zpustlost a opuštěnost města: „Spisovatel Han Jü praví ve 

své básni: ‚Slunce svítí na T’ung-kuan a čtvero vrat se otvírá.‘“ (SHĚN 1980: 61; 1944: 176) 

S podobnými pocity si slova tohoto básníka vypůjčila i Yáng Jiàng v šesté kapitole, 

když se trápila nad nespravedlností toho, že Qián Zhōngshū neodjíždí do Pekingu s první 

skupinou: „Zarecitovala jsem si pro sebe báseň ‚Napsáno patnáctého dne osmého měsíce 

pro Zhāng Gōngcáoa‘ od básníka Hán Yù a dolehly na mne smíšené pocity“ (YÁNG 1981: 

62).115 To nám dokládá fakt, že Yáng Jiàng byla se Šesti historiemi prchavého života velmi 

dobře obeznámena a dokázala umně využít i sebemenší literární narážku. Citací básně 

vyjadřující podobnou atmosféru, navíc od téhož básníka, potvrzuje své místo ve 

společenství literátů a implikuje, že se cítila stejně jako Shěn Fù, dokázala jeho trápení 

pochopit, a svými Šesti historiemi navazuje na jeho poselství. 

 

3.3. Pohled na společnost očima ženy  

Routa se stala díky Šesti historiím prchavého života ideálem manželky v čínské kultuře, 

její skutky a názory dojímaly a dojímají generace čtenářů. Nikdy ovšem kvůli přísným 

pravidlům tradiční společnosti nedostala jako žena skutečně možnost promluvit – nebo 

možná lépe, nikdo jí skutečně nenaslouchal. Yáng Jiàng tak svými Šesti historiemi možná 

promlouvá i za ni a nabízí nám otázku – jak moc odlišný je pohled na svět ženy z období 

                                              
114 Yáng Jiàng v rozhovoru s Liú Méizhú 刘梅竹 uvedla, že obdivuje Sū Dōngpōa a Táo Yuānmínga 陶

淵明 (2005). 
115 Tato báseň je povzdechem básníka nad marností lidského života, nad pocitem bezmoci. Utěšuje se 

myšlenkou předem daného, nezvratného osudu a zesměšňuje sám sebe. Více viz 

http://baike.baidu.com/view/350132.htm. 

 

http://baike.baidu.com/view/350132.htm
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vlády dynastie Qīng a ženy žijící v „moderní“ době? Z následujících ukázek uvidíme, že 

bez ohledu na dobu, v níž Yáng Jiàng a Routa žily, šlo jim především o blaho jejich 

blízkých. Jejich hlavní touhou bylo učinit svět kolem sebe hezčím, než ve skutečnosti byl. 

Nemají nikomu nic za zlé, ba dokonce ve všech lidech hledají to dobré. 

Láska ke vzdělání 

Yáng Jiàng i Routu lze obě považovat za na svou dobu nadprůměrně vzdělané ženy. 

Routa sice neměla možnost takového vzdělání, jakého se dostávalo chlapcům, ale byla 

neobyčejně bystrá a sama se dokázala mnohé naučit: 

„Bylo to bystré a chytré děvče. Když začínala mluvit, naučila se jen poslechem celý Zpěv 

loutny a uměla jej recitovat. (…) Jednoho dne nalezla v truhlici s knížkami výtisk Zpěvu 

loutny. Poněvadž zpěv znala nazpaměť, učila se podle jeho slov jednotlivým znakům a tak 

se naučila číst.“ (SHĚN 1980: 1; 1944: 18) 

Routa se svým manželem dokázala dlouhé hodiny vášnivě diskutovat nad básněmi 

starých mistrů, podobně jako Yáng Jiàng s Qián Zhōngshūem trávili společné chvíle 

četbou domácí i západní literatury. V sebevětší bídě Shěn Fù a Routa žili, za každých 

okolností měli možnost útěku ze světa plného starostí do světa literatury a umění. Ve škole 

pro kádry však bylo jedinou povolenou, ba dokonce povinnou „intelektuální“ činností 

sledování revolučních filmů a amatérských divadelních kousků. Veškerá ostatní četba 

byla za Kulturní revoluce tabu.  

Yáng Jiàng i Routa literaturu milovaly; přednější než všechno na světě jim však přece 

jenom bylo teplo rodinného krbu, pocit, že jsou jejich blízcí v bezpečí a ony mohou být 

pokud možno s nimi. Routa vášnivě ráda rozmlouvala se Shěn Fùem o básních a umění; 

přesto však úzkostlivě dbala v první řadě především na to, aby se měl její manžel dobře: 

„Když jsem vyslechl otcův dopis, úzkost mi sevřela srdce, neboť jsem se obával, že Routa 

bude před lidmi plakat. Ale ona naopak nasadila odhodlanou tvář a dodávala mi ještě 

odvahy a sama mi chystala zavazadlal. (…) Při loučení mi pošeptala: ‚Tam nebudeš mít 

nikoho, kdo by se o tebe staral, musíš tedy sám dát na sebe pozor!‘“ (SHĚN 1980: 3; 1944: 

24) 
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 Podobné pocity měla i Yáng Jiàng, která se přes všechny překážky snažila udržet 

rodinu pohromadě a vystačit s málem. Qián Zhōngshū jí ovšem pokaždé dokázal 

připomenout, jaký by jejich život byl, pokud by se omezili na pouhé přežívání: 

„Mòcún procházel kolem zeleninové zahrady a já ukázala na přístřešek: ‚Kdyby nám dali 

takový přístřešek, mohli bychom se v něm společně zabydlet. Co myslíš?‘ 

Mòcún se poctivě zamyslel a pak řekl: ‚Nemáme žádné knihy.‘ 

Skutečně, všech materiálních požitků jsme se dokázali vzdát; bez knih by se nám však žilo 

špatně. V jeho kufru byly jenom slovníky, poznámkové sešity a kopie slavných 

kaligrafických děl.“ (YÁNG 1981: 64) 

Qián Zhōngshū Yáng Jiàng dovedl připomenout, proč vlastně ve škole pro kádry je, 

že sem jako vzdělanci přišli a jako vzdělanci také odejdou. Byl jí jako správný manžel 

oporou, i když to mnohdy znamenalo připomínat nepříjemné skutečnosti, na které se 

snažila zapomenout a přizpůsobit se okolnostem podle Shěn Fùova motta „hleď se vždy 

přizpůsobit okolnostem“. 

Obětavost 

Routa byla láskyplná manželka a matka. V tomto ohledu se od ní Yáng Jiàng 

nikterak neliší, ačkoliv někdy skrývá své city a obavy pod rouškou ironie a sebeironie. Je 

ovšem velmi patrné, že ze všech sil usiluje o to, aby její rodina byla v bezpečí, a že si to 

uvědomuje i Qián Zhōngshū, když ji utěšuje před svým odjezdem na venkov: 

„Řekl mi, že nemusím chystat všechno tak pečlivě, zanedlouho i já odjedu a pak na něj 

budu moci dohlédnout. A až se časem na venkově usadí i Ā Yuán a Déyī, dohlédnou na 

nás na oba, celá rodina bude opět pohromadě.“ (YÁNG 1981: 6) 

Yáng Jiàng neváhala obětovat materiální statky pro dobro svého manžela, takže 

jakmile zjistila, že jsou ženy na vesnici ochotné Qián Zhōngshūovi vyprat špinavé prádlo, 

z té možnosti se radovala, přestože se často stalo, že mu košile, které měly vyprat, 

vesničanky zkrátka ukradly: 

„Mòcún požádal jednu z místních žen, aby mu vyprala novou košili, ale už ji nikdy neviděl. 

Já se jenom strachovala, aby nespadl do vody; kdyby za něj mohl někdo vyprat, za pár 

ztracených košil by to stálo.“ (YÁNG 1981: 10–11) 
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I Routa byla pro blaho svého manžela ochotná obětovat cokoli. Yáng Jiàng nevadilo, 

když Qián Zhōngshūovi cizí ženy ukradly pár košil; Routa pro Shěn Fùa sháněla 

konkubínu, čímž opět dokazovala svou nesobeckou lásku: 

„‚Dnes jsem konečně nalezla ženu krásnou a kultivovanou. Smluvila jsem se již se 

Zahrádkou, že k nám zítra přijde. Musím se o tebe nějak postarat.‘“ (SHĚN 1980: 15; 1944: 

54) 

Yáng Jiàng a Routa nepečují pouze o svou rodinu, ale se starostlivostí ženám vlastní 

sledují dění okolo sebe a jsou kdykoli ochotné podat pomocnou ruku. Routa plní každičké 

Shěn Fùovo přání a zajímá se i o jeho přátele; Yáng Jiàng má tendence starat se o další 

obyvatele školy pro kádry: 

„Já a Ā Xiāng jsme se strachovaly, že se muži z toho postávání v ledové vodě nachladí. Oni 

však byli plní elánu a ujišťovali nás, že jim zima není. My dvě jsme nechtěly působit 

přehnaně starostlivě, takže jsme jenom bez ustání kontrolovaly situaci ve studni.“ (YÁNG 

1981: 19)  

Yáng Jiàng věnuje celou kapitolu opuštěné fence, o kterou se spolu s dalšími 

obyvateli školy pro kádry starala. Čiperka nepředstavuje pouze sílu mezilidských vztahů 

a citů qíng, ale také další pocity, které Yáng Jiàng ve škole pro kádry trápily. Vidí v Čiperce 

nejenom oddanou společnici, která se nedá zastrašit nesmyslnými zákazy a příkazy, ale 

také matku, která dbá ze všech sil o blaho svých štěňat, přirovnává ji k ženě, která touží 

po tom, aby věci byly zkrátka takové, jaké mají být, a její blízcí byli pospolu a spokojení.116 

Čiperce, podobně jako ostatním fenám na čínském venkově, nezbývalo, než se živit 

lejny,117 aby vůbec měla jak uživit svá štěňátka. Routě i Yáng Jiàng je fena požírající lejna 

                                              
116 M. Gewurtz sice navrhuje, že Čiperka je pouhou fikcí, čemuž prý napovídá její jméno – Xiǎo Qū 小趨 

jako xiǎoshuō 小說, tedy „román, fikce“ (2008: 37). Domnívám se ovšem, že Čiperka jako taková byla 

zcela reálná, neboť se objevuje i ve vzpomínkách dalších intelektuálů, kteří byli v téže době ve škole pro 

kádry spolu s Yáng Jiàng; například Zōu Dífān vzpomíná na okolnosti vzniku Čiperčina jména (HÈ A 

YÁNG 1998: 43–47). 
117 Podle M. Gewurtz je možné nalézt paralelu mezi Šest historií ze školy pro kádry a Přikázáním pro ženy 

(Nǚjiè 女誡) básnířky a historičky Bān Zhāo 班昭, která žila na přelomu 1. a 2. století (2008: 40). Skutečně 

hned v úvodu Přikázání pro ženy nalezneme poučení o tom, že žena má trpělivě snášet ponížení, doslova 

„držet v ústech špínu“ (hángòu 含垢). Yáng Jiàng jako vzdělaná žena byla s největší pravděpodobností 

s dílem Bān Zhāo obeznámena a výraz „jíst lejna“ (chī shǐ 吃屎 ) by mohl být variací. Více viz 

http://www.360doc.com/content/12/0714/15/10140585_224165264.shtml. 

http://www.360doc.com/content/12/0714/15/10140585_224165264.shtml
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svým způsobem velmi blízká; jejich manželé naopak něčím takovým pohrdají. Shěn Fù si 

Routu dobíral a z žertu její chutě přirovnával ke psím: 

„Dobíral jsem si ji pro její chutě: ‚Psi nemají žádný žaludek a požírají lejna, protože 

nedovedou rozeznat, co smrdí a hnije, a hovniválové si válí kuličky z lejna, aby se 

proměnili v cikády a povznesli se. Ale ty přece nejsi pes ani hovnivál!‘ ‚Vážím si pasty 

z bobů,‘ bránila se Routa, ‚protože je laciná a dá se z ní vařit kaše i jiná jídla a od malička 

jsem si na ni zvykla. Tím, že jsem se dostala k vám, povznesla jsem se stejně jako když se 

hovnivál promění v cikádu. Jím-li ráda bobovou pastu, je to jen proto, že nechci 

zapomenout na svůj původ. A co se týče těch nasolených melounů, ty jsem se naučila jíst 

teprve u vás.‘ ‚Copak náš dům je nějaká psí díra?‘ řekl jsem uraženě. Routa se dostala do 

úzkých a chtěla se nějak vykroutit: ‚Víš, každý má takové divné choutky a rozdíl je jen 

v tom, že jedni jedí to a druzí ono. Ty zase rád česnek a já jej proto také polykám přes moc. 

Nechci tě nutit do bobového mléka, ale ty melouny bys měl jednou zkusit. Zacpeš si nos a 

až jej polkneš, uvidíš, že ti bude chutnat. Je to stejný případ jako s onou ženou z Wu-jen, 

která byla ošklivá na pohled, ale krásná svou ctností. Král si ji vzal a dobře 

pochodil.‘ ‚Chceš ze mne udělat psa?‘ smál jsem se. ‚Když já ho už ze sebe dělám tak dlouho, 

můžeš ty to také jednou zkusit!‘“ (SHĚN 1980: 8–9; 1944: 38–39) 

Podobně i Qián Zhōngshū žertoval o Čiperčině osudu. Po přesunu školy pro kádry, 

během něhož bylo přísně zakázáno brát s sebou psy, vzpomínala Yáng Jiàng na Čiperku 

a doufala, že se jí daří dobře i za cenu ponížení, které musí snášet pro dobro své „rodiny“. 

Ve srovnání se Shěn Fùem je z předchozího vyprávění patrné, že mu na Čiperce záleželo, 

přesto rozhovor na toto téma ukončil pesimisticky: 

„Když jsme s Mòcúnem vzpomínali na Čiperku, často jsem se ptala: ‚Kdo ví, jak se 

Čiperka má?‘ 

Mòcún říkal: ‚Možná ji někdo snědl a už dávno je z ní kupa lejna.‘ 

Já říkávala: ‚Možná ji někdo snědl. Ale možná je z ní zasloužilá psí máma, živí se lejny a 

vychovává jeden vrh štěňátek za druhým…‘“ (YÁNG 1981: 46)  

Podle J. Field Čiperka a její štěňátka na straně jedné a lejna na straně druhé 

symbolizují koloběh života a jsou alespoň základní jistotou pro starou dvojici na jejich 

cestě odloučením (2012: 133). Na straně jedné je tedy Qián Zhōngshūv povzdech 
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pesimistický, na straně druhé je ovšem nenápadným dokladem, že režim není všemocný 

a určité jistoty v životě zkrátka zůstávají. 

Jedno z prohlášení, které Yáng Jiàng pronesla jakoby mimoděk při rozhovoru s Ā 

Xiāng, Číňankou, která vyrostla v zahraničí a neznala čínské poměry, v sobě možná 

skrývá další sdělení. Když mladou přítelkyni poučovala, že „na vesnici nenajde psa, který 

by lejna nežral“ (YÁNG 1981: 42), viděla snad namísto psů sebe samu a své blízké a namísto 

těžkých poměrů na venkově utrpení způsobené režimem, které je ovšem schopna – stejně 

jako vesničtí psi – vydržet?  

Tvoření 

Shěn Fù se cítil být literátem. Literátem, který je prost všech světských starostí a 

věnuje se pouze ušlechtilým zájmům. Tomuto tématu věnoval celou druhou kapitolu 

s názvem „Půvaby vonných chvil“. V Šesti historiích ze školy pro kádry sice není pravidlem, 

že kapitoly odpovídají tematicky kapitolám ze Šesti historií prchavého života, ale tentokrát, 

podobně jako u kapitol prvních, si můžeme povšimnout podobnosti. Kapitole „Půvaby 

volných chvil“ je v Šesti historiích ze školy pro kádry „přiřazena“ kapitola třetí, „O zahálce: 

učíme se zahradničit“.  

Podobnost Shěn Fùovy druhé kapitoly „Půvaby volných chvil“ a kapitoly „O 

zahálce: učíme se zahradničit“ u Yáng Jiàng je zřejmá už z názvu, kdy vytváří název své 

kapitoly ironickým opisem. Zatímco v Shěn Fùově názvu Xiánqíng jì qù 閑情記趣  je 

hlavním tématem slovo qù 趣, tedy radost a zábavy, kterou mu přinášejí volné chvíle 

xiánqíng 閑情,118 pro Yáng Jiàng se ústředním tématem kapitoly stává  slovo xián 閑, 

obvykle zapisovno jako 閒 , volný čas, zahálka, kterou zažívá, když se učí obdělávat 

políčka ve škole pro kádry, čili když se učí zahradničit xué pǔ 學圃. Shěn Fù si volné 

chvilky vychutnává, pro Yáng Jiàng jsou pouhým důsledkem nesmyslné činnosti, kterou 

dostane za úkol. Slovo xián pozbývá svou krásnou stranu a je nám představena jeho 

odvrácená strana, kdy jsou intelektuálové nuceni plýtvat svým časem na vyplnění 

absurdních příkazů, a čas, který by smysluplně využili, musí trávit zahálkou. 

                                              
118 Xiánqíng může kromě zahálky a volných chvil označovat také lásku mezi mužem a ženou (Hànyǔ dà 

cídiǎn 1993: 85). 
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Shěn Fù i Yáng Jiàng se snaží vybudovat kolem sebe ideální svět či se svému ideálu 

alespoň přiblížit. Shěn Fù se noří do světa zahradničení, které je pro něj jedním ze symbolů 

ušlechtilé literátské zábavy; Yáng Jiàng je k zahradničení nucena, je to jedna z mála 

povolených činností ve škole pro kádry. Přesto se v ní pokouší najít zalíbení – zatímco 

Shěn Fù se na zahradničení dívá pohledem literáta, Yáng Jiàng na něj nahlíží z pohledu 

ženy, která touží zlepšit svět kolem sebe a uzpůsobit ho ke spokojenému životu. Shěn Fù 

je náročný, Yáng Jiàng si vystačí s málem. Shěn Fù pro potěchu pěstuje překrásné orchideje, 

které mu ovšem nějaký závistivec zničí: 

„Když Lan-p’o umíral, daroval mi jeden kořenáč jarních orchidejí, které měly květní plátky 

nažloutlé jako lotosy a sněhobílá jádra. Všechny měly rovné lodyhy a široká jádra, jemné 

stonky a čisťounké květní plátky. Byly by ozdobou každé slavné sbírky. Vážil jsem si jich 

jako nejvzácnějšího skvostu z nefritu.“ (SHĚN 1980: 16–17; 1944: 59) 

Yáng Jiàng trávila celé dny mezi zeleninovými políčky, na kterých bylo téměř 

nemožné cokoliv vypěstovat kvůli nepříhodným podmínkám. Na rozdíl od Shěn Fùa tak 

namísto v orchidejích nalezla zalíbení v obyčejné zelenině a nezapomněla to okomentovat 

s jistou dávkou ironie: 

„Oblíbily jsme si ‚slonovinové ředkve‘ a ‚ředkve od jezera Taihu‘, což byly vlastně dlouhé 

bílé ředkve. Vykukovaly víc než palec nad zemí a už jen ten kousek byl velký jako miska 

na rýži. Samy pro sebe jsme si říkávaly: ‚My tady ale pěstujeme špičkovou 

zeleninu!‘“ (YÁNG 1981: 25) 

Shěn Fù velmi podrobně seznámil čtenáře se svými postupy při pěstování orchidejí 

a vytříbenými požadavky při aranžování květin do vázy: 

„Mám rád chryzantémy nařezané ve váze, nikoli zasazené v květináčích. Ty pak, které 

vypadají pěkně jen v květináčích, jsem nemohl pěstovat, protože jsme neměli vlastní 

zahrady a neměl jsem je tedy kde vysazovat. A když se koupí na trhu, bývají to ošklivé 

věchty bez ladu a skladu, které nemohu vystát.“ (SHĚN 1980: 17; 1944: 60) 

„(…) dbáme, aby byly nakloněny a vůbec vzbuzovaly dojem náhodnosti. Nesmíme je 

umístit do středu a především hledíme, aby mezi větvičkami byl volný prostor a listy byly 

čistě uspořádány. Nic se nesmí mačkat a tísnit.“ (SHĚN 1980: 17; 1944: 61) 



 

92 

 

Yáng Jiàng se s námi také podělila o své zahradnické umění. V neúrodné půdě 

v okolí školy pro kádry se špatně pěstovalo úplně cokoliv: 

„Nezavinuté zelné růžičky jsme lístek po lístku urovnaly a ovázaly ratanem. Některé 

z hlávek pak opravdu vypadaly jako čínské zelí, jenom neměly jednotlivé listy tak pevně 

svinuté.“ (YÁNG 1981: 25) 

Yáng Jiàng své zahradnické pokusy rozvádí v celé kapitole, stejně jako Shěn Fù. Je 

tedy málo pravděpodobné, že by tak činila z pouhého rozmaru a nepřičítala svým 

vzpomínkám na zahradničení větší váhu. Je samozřejmě stále jemně ironická, ale zároveň 

je zřejmé, že se skutečně zahradničení věnovala se vší vážností a pokoušela svůj svět 

zlepšit, jak se jenom dalo. Shěn Fù to nazývá „hleď se vždy přizpůsobit okolnostem“119 a 

důvodem hledání všemožných způsobů, jak s málem vylepšit mnohé, je chudoba: 

„Chudý učenec v celém svém živobytí, ať jde o šat nebo jídlo, stejně jako o domácí náčiní 

a nádobí, o dům a byt, musí dbát šetrnosti, ale při tom usilovati o krásu a čistotu. Jak šetřiti, 

dá se vyjádřiti prostou větou: ‚Hleď se vždy přizpůsobit okolnostem.‘“ (SHĚN 1980: 23; 

1944: 77) 

 

Podobně obsáhle, jako se věnoval popisu pěstování orchidejí a tvoření různých 

dekorací, zabývá se Shěn Fù i popisy Routiných nápadů, jimiž si vylepšovali svůj 

příbytek:120 

„Na výrobu každé zástěny použijeme dvou větví asi čtyři nebo pět palců dlouhých, z nichž 

vyrobíme formu, připomínající nízkou pletenou lavici. Prázdný prostředek tohoto rámu 

přepažíme čtyřmi asi stopu širokými příčkami, do nichž ve všech čtyřech rozích navrtáme 

díry, a na ty zachytíme mřížkované bambusové pletivo. (…) Je to výborný prostředek jak 

zpříjemnit svůj pobyt na venkově.“ (SHĚN 1980: 21; 1944: 70–71) 

„A naopak můžeme vzbudit zdání, že něco je tam, kde nic není, když na příklad uděláme 

vrata do falešné zahrádky, zastřeme výhled skalkami a bambusy, takže každý myslí, že 

                                              
119 Této zásady se drží Yáng Jiàng nejenom ve škole pro kádry, vyprávění o tom, jak se snažili s Qián 

Zhōngshūem zútulnit své bydlení v Anglii, nalezneme také například ve vzpomínkovém díle My tři. 
120 Na fakt, že Yáng Jiàng se velmi podobá Routě svou snahou z ničeho vytvořit něco, poukazuje také J. 

Field (2012). 



 

93 

 

tam skutečně je nějaká zahrádka. Nebo na zdi zřídíme nizoučké zábradlí, jako by tam byla 

terasa, ač ve skutečnosti tam nic není.“ (SHĚN 1980: 19; 1944: 66) 

Svůj „pobyt na venkově“ se pokoušela zpříjemnit, jak už bylo řečeno, i Yáng Jiàng. I 

ona se, vlastně daleko více než Shěn Fù, snažila „vzbudit zdání, že něco je tam, kde nic 

není“ (shí zhōng yǒu xū zhe 實中有虛著). Podobně jako Shěn Fù s Routou vyráběli zástěnu, 

tak Yáng Jiàng s Ā Xiāng vyráběly závěs, který by sloužil jako dveře na latríně. Jejich snaha 

byla ovšem záhy zhacena, neboť závěs, stejně jako zeleninu, jim zkrátka ukradli 

hladovějící rolníci, kteří si navíc neměli ani čím zatopit: 

„Potřebovali jsme už jenom závěs místo dveří. S Ā Xiāng jsme se rozhodly, že nějaký 

čisťounký upleteme. Oloupaly jsme svrchní nepoddajnou vrstvu čirokových stébel a 

spletly je konopným provázkem v úhledný závěs.“ (YÁNG 1981: 24) 

Některé činnosti literátů, jakkoliv se mohou na první pohled zdát zbytečné a 

rozmařilé, jsou vlastně smysluplnější než práce, kterou byli zaměstnáváni „studenti“ ve 

škole pro kádry. Jejich snažení totiž bylo naprosto marné – pokud jeho výsledky nezhatili 

rolníci, museli to udělat sami intelektuálové na rozkaz z vyšších míst, když se škola pro 

kádry stěhovala a oni dávali všechno do původního stavu. 

Shěn Fù i Yáng Jiàng mají snahu vzbudit dojem, že je svět lepší, než ve skutečnosti, 

že prostředí, v němž lidé žijí, je naprosto idylické, že si žijí jako u Broskvového pramene. 

Shěn Fù motiv Broskvového pramene opakovaně zmiňuje: 

„Je mi dnes asi jako rybáři, který se dostal do ráje u Broskvového pramene.“ (SHĚN 1980: 

30; 1944: 92)  

„Nebýt vás, bylo naše hledání stejně marné, jako kdybychom chtěli nalézt Ráj u pramene 

broskví.“ (SHĚN 1980: 55; 1944: 161). 

Lidská dobrota 

Yáng Jiàng o Broskvovém prameni neříká nic, ačkoliv je Táo Yuānmíng jejím 

oblíbeným básníkem (LIÚ 2005). Věří v možnost ráje? Přestala již věřit v nadpřirozené síly 

i ve zlé duchy. O možnosti či nemožnosti existence ráje ovšem mlčí. Možná je to známkou 

větší racionality. Myšlenku ráje nahrazuje do určité míry motivem, který jako žena velmi 

oceňuje a neopomíná jej zdůraznit – tím motivem je lidská dobrota. Jakkoliv Yáng Jiàng 
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v Šesti historiích ze školy pro kádry i dalších dílech vzpomíná na kruté události, mezi jeden 

z motivů patří právě lidská dobrota. I mezi svými dozorci dokázala najít „beránka v rouše 

vlčím“ (pīzhe lángpí de yáng 披著狼皮的羊),121 který se slitoval a usnadnil staré dvojici jejich 

tajné schůzky: 

„Velitel naší skupiny mě nechal hlídat zeleninovou zahradu pro mé vlastní dobro, protože 

Mòcún bydlel kousek na sever od pece na pálení cihel, jenom něco málo přes deset minut 

cesty. Mòcún dohlížel na nářadí. Náš velitel mne často posílal nějaké to nářadí vypůjčit. A 

když se vypůjčilo, bylo ho samozřejmě zapotřebí také vrátit.“ (YÁNG 1981: 28) 

Ostatní členové školy pro kádry si Yáng Jiàng vážili pro její laskavost, ochotu pomoci 

a nadhled. Uvědomovali si, že je to už postarší paní a nesčetné útrapy snáší hůře než lidé 

v nejlepších letech. Snažili se jí proto alespoň trochu pobyt ve škole pro kádry usnadnit. Ā 

Xiāng, další – a jediná – žena v jednotce, Yáng Jiàng pomáhala, seč jí síly stačily, například 

když se staraly o jídlo pro ostatní členy jednotky: 

„Když nadešel čas snídaně, já a Ā Xiāng jsme se vrátily do kuchyně a s vozíkem naloženým 

knedlíky vařenými v páře, rýžovou kaší, nakládanou zeleninou a horkou vodou jsme se 

vrátily do zahrady. Já vozík tlačila po rovince nebo z kopce; v zatáčkách, na klikatých 

cestičkách a do kopce ho tlačila Ā Xiāng. Bylo to pro ni lopota; stačilo, aby s vozíkem jenom 

trochu zavrávorala a už hrozilo, že rozlije kaši i horkou vodu. Mluvím z vlastní zkušenosti, 

jednou jsem si to také zkusila. Naštěstí tahle nerovná spolupráce Ā Xiāng nevadila a 

vycházely jsme spolu moc dobře.“ (YÁNG 1981: 19) 

V lidskou dobrotu a v možnost se spolehnout na druhé věřila i Routa. Yáng Jiàng se 

mnohokráte přesvědčila, že přestože se kolem ní pohybuje mnoho špatných lidí, vyplácí 

se věřit v ty dobré. Routa se většinou dočkala spíše zklamání – když doufala ve 

spravedlnost Shěn Fùových rodičů, dočkala se pouze pohrdání. Snažila se ze všech sil 

sehnat pro svého manžela konkubínu, která by odpovídala jejím představám, ale vybrané 

                                              
121 Jako „vlka v rouše beránčím“ označili Yáng Jiàng při jedné z kritických schůzí. Ona na oplátku 

označovala sama pro sebe všechny, kdo jí jakkoliv pomohli, za „beránky v rouše vlčím“, protože se sice 

naoko tvářili přísně, ale ve skutečnosti se jí tajně snažili přilepšit. Jedna z rudogardistek, která ji měla 

hlídat, jí pomáhala s těžkou prací, protože jí bylo postarší Yáng Jiàng líto. Řadou dalších drobných 

vzpomínek poukazuje na hodné lidi, kteří sice neměli dost odvahy vystoupit proti režimu, ale fungovali 

alespoň jako „záškodníci“. Více viz vzpomínka „Události šestašedesátého a sedmašedesátého roku 

– temná mračna se zlatými okraji“. 
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dívky ji pokaždé zradily, přestože se k nim chovala laskavě. Přesto však i v Šest historií 

prchavého života nalezneme líčení lidské dobroty, například když mladí manželé nalezli 

útočiště u Routiny přísežné sestry, paní Huá: 

„Paní Hua už na nás čekala opřena o vrata a přišla nám s oběma svými dcerkami naproti 

až k lodi. Uvítání bylo velmi radostné. Potom pomohla Routě vystoupit na břeh a starala 

se o ni jako o vlastní matku.“ (SHĚN 1980: 29; 1944: 92) 

Podobně i na Shěn Fùa se usmálo štěstí, když se vydal na cesty, ale utratil veškeré 

své peníze. Potkal se šťastným hnutím osudu s mužem, kterému kdysi pomohl, a on se na 

oplátku postaral tentokráte o něj. Podobné drobné radostné epizody vždy nakonec Shěn 

Fùa i Routu přesvědčily, že „nebe stojí při dobrém člověku“ (SHĚN 1980: 31; 1944: 97). 

Ženská racionalita 

Ze Shěn Fùova vyprávění lze vyčíst, že podléhal tendenci idealizovat si nejenom sám 

sebe, ale obecně lidi a lidské vztahy. Byl přesvědčen o své nezastupitelnosti, o své 

jedinečnosti. Miloval svou ženu, ale zároveň se – jako řada ostatních literátů – vydával do 

zábavních čtvrtí a pobýval tam s nevěstkami. Podle jeho slov se k nim choval natolik 

hezky, že si ho jedna z nich, Švitorka (Xǐ'ér 喜兒) zamilovala a nechtěla bez něj už žít: 

„Když se švagr vrátil, vypravoval mi, že Švitorka si zoufala nad tím, že jsem se nevrátil, a 

málem by si byla nerozvážně ukrátila život. Běda!“ (SHĚN 1980: 53; 1944: 154) 

Toto téma Yáng Jiàng ironizuje a nalézá paralelu mezi Švitorkou a Čiperkou, fenkou, 

které se ujala ve škole pro kádry i přes zákaz chovat psy: 

„Když jsme se nastěhovali do Minggangu, někdo se vrátil do ‚centra‘ vyřídit ještě pár věcí 

a po návratu nám tlumočil, co tamní lidé říkali: ‚Ten váš pejsek nechce žrát, pobíhá sem a 

tam, běhá a štěká a všude hledá.‘“ (YÁNG 1981: 46)  

Shěn Fù se ani ve chvílích, kdy neměl peněz nazbyt, nevzdával popíjení s přáteli, a 

v jakkoliv špatné finanční situaci se ocitl, pohrdal levnými jídly. Ale Routa i Yáng Jiàng si 

byly vědomy toho, že někdy je třeba především přežít. Routa, jak už bylo uvedeno výše, 

si vážila pasty z bobů, protože je levná a zasytí, Yáng Jiàng se nepohoršovala nad psy 
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žeroucími lejna, neboť chápala, že tak činí, aby přežili. Dokázaly se ve chvílích potřeby 

oprostit od literátské hrdosti a naslouchat svému instinktu. 

Yáng Jiàng si plně uvědomovala propastný rozdíl mezi situací, v níž se ocitla, a 

životním stylem, na nějž si naříkal Shěn Fù. Nepopírá, že měl těžký život, neboť i ona sama 

se považuje za literáta, ale zároveň se na jeho problémy dívá očima racionální ženy, kterou 

kruté podmínky naučily, že se lze bez řady věcí obejít, že nejdůležitější je postarat se o 

bezpečí svých blízkých. 
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ZÁVĚR 

Závěrem této práce se opět vracíme k jejímu samému úvodu. Analýza obou Šesti 

historií potvrzuje myšlenku S. Owena, že se autoři znovu a znovu vrací k nedořešeným 

příběhům minulosti (1986: 100), nabízí čtenářům nové úhly pohledu a nová řešení.  

Je zřejmé, že Yáng Jiàng se Šesti historiemi prchavého života inspirovala. Nahlíží na ně 

několika způsoby, a stejně tak i její dílo má několik rovin. Šest historií ze školy pro kádry nám 

jako přes optický hranol ukazuje svět v několika různých barvách. Yáng Jiàng nám svými 

šesti vzpomínkovými črtami vkládá do dlaně na první pohled podobně obyčejný kousek 

skla, ale stačí se jím podívat na svět a uvědomíme si, že záleží na úhlu pohledu a že 

neexistuje jediné správné řešení situace, a už vůbec ne tak těžké životní situace, jakou byl 

pobyt ve škole pro kádry. 

Šest historií prchavého života pro Yáng Jiàng nebylo pouhým vzorem, který by 

bezmyšlenkovitě napodobovala. Knihu si vybrala z určitých důvodů a velmi pečlivě ji 

využila pro posílení dojmu ze svých Šesti historií. Cítí se být literátem, podobně jako Shěn 

Fù, a toto její přesvědčení nenásilně plyne mezi řádky a dokazuje, že literáti si i v obtížných 

dobách dokázali najít způsob, jak promluvit k veřejnosti. I po mnoha letech života v „nové 

Číně“ v rozhovoru z roku 2005 Yáng Jiàng poznamenala, že má sice široké vzdělání 

v oblasti zahraniční literatury a kultury, ale stále se cítí být tradičním čínským učencem 

(LIÚ 2005).  

Yáng Jiàng se skutečně literátské tradice drží, ale zároveň ji dále posouvá a rozvíjí. 

Její dílo není tradičním srdceryvným nářkem a výlevem citů nepochopeného dvořana, 

jako tomu bylo například u Qū Yuána 屈原 (340–278 př. n. l.), nedrží se tradice, které byl 

do značné míry koneckonců věrný také Shěn Fù. Yáng Jiàng osvěžuje své dílo ženskou 

racionalitou a podobně jako její manžel, Qián Zhōngshū, také ironií a elegantě 

zdrženlivým humorem. Šest historií prchavého života je pro ni základem, na němž staví a 

rozvíjí svůj příběh.  

Literáti byli vždy skupinou na jedné straně váženou, na straně druhé se právě kvůli 

své výjimečnosti často ocitali na okraji společnosti. Shěn Fù svou pozici na tomto 

pomyslném okraji pocítil o to bolestněji, že o služby literátů, navíc průměrných, přestával 

být zájem. Ve svém rozhodování měl ale relativní svobodu, a ačkoliv dává své neúspěchy 
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a trápení za vinu osudu, často měl možnost zvrátit běh věcí ve svůj prospěch. Yáng Jiàng 

se ocitla během 50. let a především během Kulturní revoluce na daleko větší periferii než 

Shěn Fù. Z hlediska tradičního byla pouze ženou, a ženy, jak vidíme na příkladu Routy, 

měly ke vzdělání omezenější přístup a jejich studium nebylo tak vítané jako u mužů; 

z hlediska „nové Číny“ se jako intelektuál ocitla nejenom na okraji společnosti, ale 

dokonce ve vyhnanství. Podle J. Field Yáng Jiàng volá po kulturní legitimizaci intelektuálů, 

žádá, aby „ti, co jsou na okraji, byli po právu uprostřed společnosti“ (2012: 125). Shěn Fù 

se obává zániku literátů a literátské kultury, ale Yáng Jiàng jako kdyby mu o dvě století 

později poslala mezi řádky Šesti historií ze školy pro kádry vzkaz: Přijdou daleko obtížnější 

situace, ale literáti zůstanou literáty. Yáng Jiàng se často brodila bahnem skutečným i 

pomyslným, které pro ni bylo symbolem kolektivismu a potažmo celé Kulturní revoluce, 

a přece se nakonec neztratila, přece jen našla cestu ven ze situace na první pohled 

bezvýchodné, bahno ji nepohltilo. Shěn Fù se neustále snažil vytvářet idylické světy, které 

ovšem nikdy dlouho nevydržely a roztříštily se na kousky (OWEN 1986: 113). Yáng Jiàng 

byla úspěšnější, neboť její svět, složený z drobných radostných událostí a pevných pout 

s jejími blízkými, nedokázal režim zničit. V tomto ohledu lze číst Šest historií ze školy pro 

kádry jako příběh vítězství literátů nad absurdním, zlovolným režimem. 

Šest historií ze školy pro kádry je kromě vyprávění o vítězství také vyprávěním o 

nevině. Yáng Jiàng i v tomto ohledu navazuje na Shěn Fùových Šest historií. Zatímco Shěn 

Fùovi chybí sebereflexe a uvědomění si vlastních chyb, Yáng Jiàng si je svých chyb 

vědoma, ale pokouší se je omluvit a vysvětlit. Stydí se, že nemohla zastat tolik těžké práce 

jako její mladší kolegové, ale na vině byl její pokročilý věk. Stydí se, že dostávala stejné, 

ne-li větší příděly než ti, kteří pracovali tvrději, ale to rozhodli ti z vyšších míst. Stydí se, 

že se bála projevit svou náklonnost i vůči malému pejskovi, ale nechtěla zavdávat ostatním 

důvod k lživým pomluvám a dohadům. Na své pouti Kulturní revolucí, kterou 

symbolizuje v kapitole páté jako cestu za Qián Zhōngshūem, občas sešla z cesty, občas 

chybila, protože ji mátlo všudypřítomné bahno a nedostatek světla – informací, takže bylo 

těžké rozlišit, co je pravda a co lež. Nebyla to moje vina, nebyla to naše vina, zdůrazňuje 

Yáng Jiàng, a přece z jejího tónu cítíme, že cítí těžké břemeno spoluviny. Stydí se, stejně 

jako její manžel, že byla svědkem každodenního bezpráví, a nezakročila. Podle W. Larson 
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brání všechny, kdo se sklopenou hlavou hledali alespoň ta malá potěšení, z nichž ona 

sama skládá své vyprávění (REA 2015: 156). 

Další částí pomyslné skládanky Šesti historií ze školy pro kádry je vyprávění o vině. O 

vině režimu postavené do kontrastu s nevinou intelektuálů a rolníků. Yáng Jiàng 

promyšleně skládá na první pohled náhodné střípky vzpomínek, které však vytvoří 

nemilosrdné zrcadlo nastavené společnosti. Nikoho neobviňuje přímo, jako autoři 

„literatury jizev“, jejichž díla vznikala také na přelomu 70. a 80. let, „nezískává si slzy 

čtenářů tak pohodlně“ (KǑNG 1998: 219). Mezi řádky můžeme číst obvinění ze sebevraždy 

nevinného zetě Déyīho a z vražd nespočtu dalších intelektuálů, kteří si vzali život ve škole 

pro kádry. Yáng Jiàng nám ukazuje, jak nesmyslné to všechno bylo, jak zbytečné bylo držet 

vzdělané lidi daleko od všeho dění a zaměstnávat je neužitečnými pracemi. Ukazuje nám, 

že tehdejší situace se ani v nejmenším nepodobala optimistickým revolučním plakátům 

zobrazujícím rolníky, jak nadšeně přijímají intelektuály ve svých domovech a stávají se 

jejich učiteli. Ke „splynutí“ nejenomže nedocházelo mezi „studenty“ ve škole pro kádry a 

rolníky, ale i mezi jednotlivými lidmi panovala nedůvěra, ba dokonce nepřátelství. Yáng 

Jiàng se otevřeně vyznává ze sobeckosti a nenapravitelnosti, neboť i přese všechny 

ušlechtilé snahy „zůstala stejně sobecká jako předtím. Stále to bylo její staré já“ (YÁNG 1981: 

67), ale tímto závěrem jenom završuje poslední kapitolu, přiléhavě nazvanou „O 

absurditě“. Ačkoliv Yáng Jiàng sama sebe označuje za sobeckou, jedním z témat, které 

prostupuje její memoár Šest historií ze školy pro kádry, je totiž rozhořčení nad plýtváním 

talentem i životy nadějných lidí, ochotných oddaně sloužit vlasti. Odjížděli na venkov, 

aby prospěli „nové Číně“, ale ve škole pro kádry je čekaly jenom nesmyslné úkoly, 

ponižování a nekonečné schůze, během nichž šlo pouze o vymývání mozků.122 Yáng Jiàng 

si palčivě uvědomovala, že ztratila dva roky života, a těžce snášela pohled na mladé 

kolegy a přátele, kteří namísto vysokoškolského vzdělávání se pořádali schůze a 

sepisovali absurdní kritiky jeden na druhého. Pociťovala marnost života a smutek nad 

lehkomyslným zacházením s životy druhých, a snad také proto se svými Šesti historiemi 

                                              
122 Yáng Jiàng termín „vymývání mozků“ zmiňuje jako inspiraci pro název svého díla Koupel (YÁNG 

1992: 1). Více o uplatňovaných praktikách viz LIFTON 1989. 
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odkazuje na Šest historií Shěn Fùových, neboť jeho dílo je mimo jiné stýskáním si nad 

vlastní nevyužitelností (YUE 1988: 141). 

Tím ovšem vyprávění obsažené v útlém souboru vzpomínkových črt nekončí. Proč 

vlastně neměl Qián Zhōngshū podle svých slov Shěn Fùovo dílo rád? Yáng Jiàng a Qián 

Zhōngshū byli, podobně jako Shěn Fù s Routou, jedno tělo, jedna duše, navzájem se 

doplňovali a učili se jeden od druhého. Yáng Jiàng i Qián Zhōngshū tíhli ke konvencím 

anglického románu 18. století, snažili se před lidmi „podržet zrcadlo“ a ukázat jim jejich 

vlastní chyby, podpořit je v sebezpytování (REA 2015: 65). Je tedy příznačné, že je to právě 

Qián Zhōngshū, kdo do mozaiky Šesti historií ze školy pro kádry přikládá poslední ze střípků. 

Vytýká Yáng Jiàng i Shěn Fùovi chybějící kapitoly. „Kdo ví, třeba jednou přijde den, kdy 

se postupně objeví chybějící kapitoly těchto dvou děl, zaplní prázdné místo, a trochu tak 

umenší trhliny ve světě lidí,“ poznamenal Qián Zhōngshū v závěru předmluvy s hořkou 

ironií sobě vlastní. „Stud je citem, jenž je potřeba vymýtit a nikoliv pěstovat; proto jej staré 

klasické knihy nezařadily mezi ‚sedm emocí‘“, pokračuje. Právě stud lidem v dnešní i staré 

společnosti chybí, postrádají sebereflexi – a to je důvodem, proč je jejich svět tak 

nedokonalý a plný trhlin. V Číně má možná více než jinde ve světě spisovatel velkou moc, 

psaný jazyk je jedním z nástrojů morální a politické moci. Jistě, literát, intelektuál má 

právo čekat v ústraní na lepší příležitost, pokud cítí, že jeho schopnosti nejsou správně 

využity (LINK 2000: 104). Ale možná je už načase zasáhnout, i když konstelace není 

příznivá. Zásluhou Qián Zhōngshūa je Šest historií ze školy pro kádry úplnou výpovědí o 

těžkých dobách. Vyprávěním o osudu tradičních literátů v nové společnosti, o vině a 

nevině a o studu, o tíze svědomí vzdělaných lidí, kteří cítí, že měli proti páchanému 

bezpráví zakročit, ale nezakročili. 

Zde nalézáme odpověď na poslední z otázek: Proč se Yáng Jiàng namísto otevřené 

kritiky režimu věnuje nepatrným všedním událostem? Nepřímost („indirectness“) jejího 

díla může být sice chápána jako opatrnost v po-maoistické době, ale s velkou 

pravděpodobností je to spíše tíha viny a pocit studu, které v sobě nesou ti, kdo podobné 

situace přežijí. Režim se snažil zničit vše staré – staré spisy a s nimi i intelektuály, kteří 

symbolizovali „starou Čínu“. Yáng Jiàng však hledá inspiraci právě ve starých dílech, 

jedno z nich – Šest historií prchavého života – je de facto rámcem jejích Šesti historií. Pomyslně 
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tím vrací historii o několik kroků zpět, navazuje svou tvorbou na dobu před Máo 

Zédōngem a Kulturní revolucí, jako kdyby žádné také období nikdy neexistovalo. 

Nejenomže přežila hrůzy Kulturní revoluce, ale zaznamenává je za pomoci vysoce 

osobních memoárů literáta „staré Číny“, čímž vlastně přesahuje myšlenky Máo Zédōnga, 

který chtěl historii popřít (LOREY a BEEZLEY 2002: 161–162). Pro tuto hypotézu hovoří i 

postřeh J. Field, že autoři „literatury jizev“ byli většinou autoři narození až po založení 

ČLR, zatímco Yáng Jiàng se odkazuje na Čínu před založením ČLR, na „kulturní 

čínskost“ (2012: 145). 

 Yenna Wu ve své studii předkládá argumenty pro tvrzení, že Šest historií ze školy 

pro kádry je politickou satirou (1991: 54). Při bližším čtení se ukazuje, že není pouze 

politickou satirou. Yáng Jiàng nechce režim zesměšnit. Styl jejích Šesti historií velmi dobře 

charakterizoval Kǒng Qìngmào, když jej označil „za smích skrz slzy“ (hánlèi de xiào 含淚

的笑). Yáng Jiàng s neuvěřitelnou lehkostí popisuje jedny z nejtěžších životních okamžiků 

pro ni i pro nespočet dalších vzdělaných i nevzdělaných lidí. Co zůstává nevyřčeno, 

promlouvá hlasitěji než řečené (DJANG 1986: xiv), a Yáng Jiàng nás na jedné straně, 

podobně jako Shěn Fù o dvě století před ní, znovu a znovu přesvědčuje o prchavosti života, 

o marnosti veškerého snažení. Na rozdíl od Šesti historií prchavého života má však Šest 

historií ze školy pro kádry i další poselství, které se Yáng Jiàng snad stydí vyslovit nahlas, 

poselství, které shrnul Václav Havel ve svém novoročním projevu: „Všichni jsme - byť 

pochopitelně každý v jiné míře - za chod totalitní mašinérie odpovědni, nikdo nejsme jen 

její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci. (…) Přijmeme-li to tak, pochopíme, 

že jen na nás všech je, abychom s tím něco udělali.“ Aby byly zaplněny ony „trhliny ve 

světě lidí“, o nichž mluví Qián Zhōngshū. Ostatně Yáng Jiàng sama i přese všechny hrůzy, 

které zažila, stále věří, že černočerná mračna skrývají zlaté slunce: „Nepraktikuji žádné 

náboženství, ale nejsem úplný ateista. Věřím v boha a člověka, v jeho schopnost konat 

dobro“ (LIÚ 2005). Chtěli-li bychom shrnout Šest historií ze školy pro kádry do jediné věty, 

jejich podstatu by nejlépe vystihla W. Larson: „Šest historií je líčením brutálních událostí 

lyrickým příběhem, který vyzdvihuje lidskost“ (REA 2015: 155). 

  



 

102 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Prameny 

Bā Jīn 巴金. „Wéngé bówùguǎn“ 文革博物馆 [Muzeum Kulturní revoluce]. In: Suíxiǎng lù 随想录 

[Náhodné myšlenky]. Běijīng: Rénmín Wénxué Chūbǎnshè, 2000. 

HÈ Lí 贺黎 a YÁNG Jiàn 杨健 (ed.) (1998). Wúzuì liúfàng: 66 wèi zhīshifènzǐ wǔ qī gànxiào gàobái 无

罪流放: 66 位知识分子五七干校告白 [Nevinně ve vyhnanství: vyznání 66 intelektuálů ze 

školy pro kádry 7. května]. Běijīng: Guāngmíng Rìbào chūbǎnshè.  

Jarní hlasy. Praha: Svoboda, 1989. Členská knižnice.  

LIANG, Heng a Judith SHAPIRO. Bouřit se je správné. Praha: Lidové noviny, 1994. 

LIU Binyan a E. LINK. People or Monsters? And Other Stories and Reportage from China after Mao. 

Bloomington: Indiana University Press, 1983. 

LU, Hsin-hua, Geremie BARMÉ a Bennett LEE. The Wounded: New Stories of the Cultural 

Revolution, 77-78. Hongkong: Joint Pub., 1979. 

MÁO Zédōng 毛泽东 (1942). „Zài Yán'ān wényì zuòtánhuì shàng de jiǎnghuà“ 在延安文艺座谈会

上的讲话 [Yan’anské hovory]. Běijīng: Zhōngguó Qīngnián Chūbǎnshè, 1975. 

MÁO Zédōng 毛泽东 (1966). „Wǔ qī zhǐshì“ 五七指示 [Směrnice 7. května]. In: Hóngsè niúpéng: 

Zhōngguó „wǔ qī“ gànxiào jì shì 红色牛棚: 中国 „五七“ 干校纪事. Xīníng: 

Qīnghǎi Rénmín Chūbǎnshè, 1999. 

QIÁN Zhōngshū 钱钟书 (1939). Xiě zài rénshēng biān shàng 写在人生边上 [Napsáno na okraji 

života]. Běijīng: Sānlián, 2002.  

SHĚN Fù 沈复. Šest historií prchavého života. Přel. J. Průšek. Praha: Plzákovo nakladatelství, 1944. 

SHĚN Fù 沈复. Fúshēng liù jì 浮生六记 [Šest historií prchavého života]. Běijīng: Rénmín Wénxué 

Chūbǎnshè, 1980. 

SHǏ Tiěshēng 史铁生 (2009). „Wéngé jì kuì“ 文革记愧 [O studu: Kulturní revoluce]. 

Fènghuáng Wǎng [online]. Dostupné na: 

http://book.ifeng.com/shuzhai/detail_2014_08/27/092013_0.shtml (navštíveno 23. 6. 2015) 

Yáng Jiàng 杨绛 (1980). „Wú xiānsheng“ 吾先生 [Pan Náš]. In: Yáng Jiàng sǎnwén 杨绛散文. 

Hángzhōu: Zhèjiāng wényì chūbǎnshè, 1994.  

Yáng Jiàng 杨绛 (1991). „Dì yī cì xiàxiāng“ 第一次下乡 [První odjezd  na venkov]. In: Yáng Jiàng 

sǎnwén 杨绛散文. Hángzhōu: Zhèjiāng wényì chūbǎnshè, 1994.  

http://book.ifeng.com/shuzhai/detail_2014_08/27/092013_0.shtml


 

103 

 

Yáng Jiàng 杨绛. „Bǐngwǔ dīngwèi nián jì shì-- wūyún yǔ jīnbiān“ 丙午丁未年纪事--乌云与金边丙

午丁未年纪事 [Události šestašedesátého a sedmašedesátého roku – temná mračna se zlatými 

okraji]. In: Yáng Jiàng sǎnwén 杨绛散文. Hángzhōu: Zhèjiāng wényì chūbǎnshè, 1994. 

Yáng Jiàng 杨绛. Six Chapters from My Life „Downunder“. Přel. H. Goldblatt. Seattle, London: 

University of Washington Press, 1984.  

Yáng Jiàng 杨绛. Wǒ shì zěnme dú Lúnyǔ de 我是怎样读《论语》的 [Jak čtu Konfuciovy 

Hovory]. Fènghuáng Wǎng [online]. Dostupné na: 

http://book.ifeng.com/shuhua/detail_2014_11/15/1134490_0.shtml (navštíveno 4. 10. 2015) 

Yáng Jiàng 杨绛. Xǐzǎo 洗澡 [Koupel]. Běijīng: Sānlián, 1992. 

Yáng Jiàng 杨绛. Zǒu dào rénshēng biān shàn 走到人生边上 [Došla jsem až na okraj života]. Běijīng: 

Shāngwù Yìnshūguǎn, 2007. 

Yáng Jiàng 杨绛 (1933). „Shōu jiǎoyìn“ 收脚印 [Sbírání stop]. Fènghuáng Wǎng [online]. Dostupné 

na: http://book.ifeng.com/wenQīng/detail_2014_11/05/15111286_0.shtml (navštíveno 4. 10. 

2015) 

Yáng Jiàng 杨绛.  Gànxiào liù jì 干校六记 [Šest historií ze školy pro kádry]. Běijīng: Sānlián, 1981. 

Yáng Jiàng 杨绛. Wǒmen sā 我们仨 [My tři]. Běijīng: Sānlián, 2004.  

ZHÀO Fēng 赵丰. Hóngsè niúpéng: Zhōngguó „wǔ qī“ gànxiào jì shì 红色牛棚: 中国 „五七“ 干校纪事 

[Rudé chlévy: záznamy z čínské Školy pro kádry sedmého května]. Xīníng: 

Qīnghǎi Rénmín Chūbǎnshè, 1999. 

 

Literatura 

BĀN Zhāo. Nǚjiè 女誡 [Přikázání pro ženy]. 360Doc [online]. Dostupné na: 

http://www.360doc.com/content/12/0714/15/10140585_224165264.shtml (navštíveno 3. 5. 

2016) 

BARMÉ, Geremie. In the Red: On Contemporary Chinese Culture. New York: Columbia University 

Press, 1999. 

Bāyuè shíwǔ yè zèng Zhāng Gōngcáo 八月十五夜赠张功曹 [Napsáno patnáctého dne osmého měsíce 

pro Zhāng Gōngcáoa]. Bǎidù Bǎikē  百度百科 [online]. 2016. Dostupné na: 

http://baike.baidu.com/view/350132.htm (navštíveno 26. 4. 2016) 

DJANG Chu. „Translator’s Introduction. Six Chapters of Life in a Cadre School: Memoirs from China’s 

Cultural Revolution. Boulder and London: Westview Press, 1986. 

http://book.ifeng.com/shuhua/detail_2014_11/15/1134490_0.shtml
http://book.ifeng.com/wenqing/detail_2014_11/05/15111286_0.shtml
http://www.360doc.com/content/12/0714/15/10140585_224165264.shtml
http://baike.baidu.com/view/350132.htm


 

104 

 

DOLEŽELOVÁ-VELINGEROVÁ, Milena (1972). „An Early Chinese Confessional Prose: Shen 

Fu's Six Chapters of a Floating Life“. In: T'oung Pao LVIII, 137–160. 

DOOLING, Amy D. Women's Literary Feminism in Twentieth-Century China. New York: Palgrave 

Macmillan, 2005. 

FANG Chao-ying (1937). „Shen Fu“. A. W. Hummel (ed.) Eminent Chinese of the Ch’ing Period. 

Washington: Global Oriental, 2010. 

FEI, Faye Chunfang. Chinese Theories of Theater and Performance from Confucius to the Present. Ann 

Arbor: University of Michigan Press, 1999. 

FIELD, Jesse L. (2012). „Writing Lives in China: the Case of Yang Jiang“. Nepublikovaná 

disertační práce, University of Minnesota. 

Gànbù 干部 [kádr]. Bǎidù Bǎikē  百度百科 [online]. 2016. Dostupné na: 

http://baike.baidu.com/subview/44211/5091829.htm (navštíveno 26. 4. 2016) 

GENG Zhihui. Cultural Revolution Memoirs Written and Read in English: Image Formation, Reception 

and Counternarrative. University of Minnesota, 2008. 

GEWURTZ, Margo (2008). „The Afterlife of Memory in China: Yang Jiang’s Cultural Revolution 

Memoir“. In: A Review of International English Literature 39. 

GUAN, Xingzhong (2014). „An Alternative Explanation for Translation Variations in Six 

Chapters of a Floating Life by Lin Yutang“. In: Perspectives, 22:2, 198-221. 

HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 

Hànyǔ dà cídiǎn 漢語大詞典. 12. sv. Shànghǎi: Hànyǔ Dà Cídiǎn Chūbǎnshè, 1993. 

HAVEL, Václav (1990). „Novoroční projev prezidenta ČSSR“. [online] Václav Havel. Dostupné na: 

http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=327_projevy.html&typ=HTML 

(navštíveno 2. 5. 2016) 

HÉ Yánhóng 何言宏 (2010). „Dāngdài Zhōngguó de jiànzhèng wénxué“ 当代中国的见证文学 

[Literatura svědectví soudobé Číny]. In: Dāngdài zuòjiā pínglùn 6. 

HSIA, Chih-tsing. A History of Modern Chinese Fiction. Bloomington: Indiana University Press, 

1999. 

HU Lingyi. Hero, Non-hero and Anti-hero. Vancouver: The University of British Columbia, 1990. 

HUANG Hong (2012). "Fusheng liuji : Gaps, Literati Identity, and Meaning of Artistic Creation." 

Nepublikovaná disertační práce, University of Louisville.  

CHANG, Tony H. China during the Cultural Revolution, 1966-1976: A Selected Bibliography of English 

Language Works. Westport: Greenwood Press, 1999. 

http://baike.baidu.com/subview/44211/5091829.htm
http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=327_projevy.html&typ=HTML


 

105 

 

CHEN, Theodore Hsi-en. Chinese Education since 1949: Academic and Revolutionary Models. New 

York: Pergamon Press, 1981. 

JAVŮREK, MAREŠOVÁ a LANDOVÁ (ed.) (1976). Filozofický slovník. Praha: Svoboda. 

JOLLY, Margaretta (ed.). Encyclopedia of Life Writing: Autobiographical and Biographical Forms. 

London: Fitzroy Dearborn Publishers, 2001. 

KǑNG Qìngmào 孔庆茂. Yáng Jiàng píngzhuàn 杨绛评传 [Kritická biografie Yáng Jiàng]. Běijīng:  

Huáxià Chūbǎnshè, 1998. 

LAKOS, William. Chinese Ancestor Worship: A Practice and Ritual Oriented Approach to 

Understanding Chinese Culture. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010.  

LARSON, Wendy. Yang Jiang (楊絳), a unique writer in contemporary China. In: 

Youtube [online]. Zveřejněno 18. 01. 2011. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=wrqIIeX6XjM (navštíveno 12. 10. 2015) 

LEVI, Primo. Potopení a zachránění. Kolín: Index, 1989. 

LIFTON, Robert J. Thought Reform and Psychology of Totalism: A Study of „Brainwashing“ in China. 

Chapell Hill: The University of North Carolina Press, 1989.  

LINK, E. Perry. The Uses of Literature: Life in the Socialist Chinese Literary System. Princeton: 

Princeton University Press, 2000. 

LIÚ Méizhú 刘梅竹 (2005). „Interviews with Yang Jiang: ‚Adversity Makes You Strong‘“. In: 

China Perspektives [online]. Dostupné na: http://chinaperspectives.revues.org/636 (navštíveno 

16. 4. 2015).  

LOREY, David E. a William H. BEEZLEY. Genocide, Collective Violence, and Popular Memory: the 

Politics of Remembrance in the Twentieth Century. Wilmington, Del.: SR Books, 2002. 

MCDOUGALL, Bonnie S. a Kam LOUIE. The Literature of China in the Twentieth Century. London: 

Hurst, 1997. 

OWEN, Stephen. Remembrances: The Experience of thePast in Clasical Chinese Literature. Cambridge: 

Harvard University Press, 1986. 

Pò sì jiù 破四旧 [Ničení čtyř starých]. Bǎidù Bǎikē  百度百科 [online]. 2015. Dostupné na: 

http://baike.baidu.com/view/50076.htm (navštíveno 1. 12. 2015) 

PRŮŠEK, Jaroslav. The Lyrical and the Epic: Studies of Modern Chinese Literature. Bloomington: 

Indiana University Press, 1980. 

REA, Christopher (ed). China's Literary Cosmopolitans: Qian Zhongshu, Yang Jiang, and the World of 

Letters. Leiden, Boston: BRILL, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=wrqIIeX6XjM
http://chinaperspectives.revues.org/636
http://baike.baidu.com/view/50076.htm


 

106 

 

SHĚN Fù 沈复. Six Chapters of a Floating Life. Přeložil Lín Yǔtáng 林语堂. Běijīng: 

Wàiyǔ Jiàoxué Yǔ Yánjiū Chūbǎnshè, 1999. 

SPENCE, Jonathan D. The Search for Modern China. New York: W. W. Norton & Company, 1999. 

VENKATESAN, Hari (2005). „Cultural Revolution and Collective Memory: The Case of Five 

Intellectuals.“ Nepublikovaná disertační práce, National University of Singapore. 

WANG, David Der-wei a Pang-yuan CHI (ed.). Chinese Literature in the Second Half of a Modern 

Century. Bloomington: Indiana University Press, 2000. 

WARDEGA, Artur K. Belief, History, and the Individual in Modern Chinese Literary Culture. 

Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub., 2009. 

WÚ Xuézhāo 吴学昭. Tīng Yáng Jiàng tán wǎngshì 听杨绛谈往事 [Poslouchám vyprávění Yáng 

Jiàng o věcech minulých]. Běijīng: Sānlián, 2008. 

WU, Yenna (1991). „Ironic Intertextuality in Six Chapters of a Floating Life and Six Chapters from 

Life at a Cadre School. In: JCLTA XXVI.2, 51–80. 

XIÀ Zhēngnóng 夏征农 (ed.). Cíhǎi 辞海. Shànghǎi: Shànghǎi Císhū Chūbǎnshè, 1979. 

YAN Jiaqi, Gao GAO a D. KWOK. Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution. Honolulu: 

University of Hawai'i Press, 1996. 

YING Li-hua. The A to Z of Modern Chinese Literature. Lanham: Scarecrow Press, 2010. 
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