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úvodník

Pár odstavcĤ po roce
Uplynul zhruba rok od chvíle, kdy jsme vydali „nulté þíslo“ Bulletinu Klubu
Hanoi. Teć na nČj navazujeme þíslem prvním, z nČjž právČ þtete. Po
problémech, s nimiž jsme se setkali loni (zejména technického rázu), se nám
snad podaĜilo v tomto vydání pokroþit v kvalitČ opČt o nČco dál. Rádi bychom
ve vydávání bulletinu pokraþovali i v budoucnu, podle možností snad i þastČji
než jen jednou do roka. Uvidíme.
Klub Hanoi má za sebou pomČrnČ zdaĜilý rok, vyplnČný rozmanitými aktivitami.
V bĜeznu (13.3.) to byl veþer vietnamského filmu v pražském kinČ Aeru, bČhem
nČhož byly promítány tĜi filmy ze souþasné vietnamské produkce: Sousedé,
Cesta na jih a na sever, ýinžák. K našemu pĜekvapení vzbudila tato malá
pĜehlídka hlavnČ zájem þeských divákĤ. V þervnu (1.6.) probČhl už 6. roþník
pĜátelského svČtového turnaje v malé kopané na StrahovČ, který poĜádá
´evropský´ KH spolu s representanty dalších tĜí svČtadílĤ (Asii zastupují
vietnamští studenti, letošní vítČzové). V záĜí byla zahájena naše výstava
Národnostní menšiny severního Vietnamu (fotografie s komentáĜi) v pražském
NáprstkovČ muzeu (trvala 22.9.-20.11.). TémČĜ souþasnČ s tím jsme se podíleli
i na zdaru výstavy vietnamského umČleckého Ĝemesla a fotografií z Vietnamu
v chebském muzeu (7.10.-20.11.). Svou pomocí KH pĜispČl též k dalšímu
semináĜi asijské kinematografie ve Veselí nad Moravou, který byl tentokrát
vČnován thajskému a japonskému filmu (11.-13.3.).
ýlenové Klubu Hanoi vedli Ĝadu pĜednášek a veĜejných besed v Praze i jiných
místech republiky (v Liberci, opakovanČ pak v Chebu), pro rĤzné obecenstvo.
Došlo i na úþast v rozhlasovém vysílání (BBC, Rádio Akropolis). Soustavná je
spolupráce se Svazem VietnamcĤ v ýR i velvyslanectvím VSR v Praze. Loni
jsme dobré vztahy navázali rovnČž s nČkterými z vietnamských þasopisĤ,
vycházejících v místní vietnamské komunitČ (Vҥn Xuân, Tuҫn tin mӟi), kde
vyšly i nČkteré z našich þlánkĤ.
Jedním z nejdĤležitČjších poþinĤ pak je uspoĜádání a vydání sborníku statí pro
þeské pedagogy S vietnamskými dČtmi na þeských školách, iniciovaný KH a
vietnamskou pedagožkou Phùng Thӏ Phѭѫng HiӅn. Na svazku, který právČ
vyšel v nakl. H+H, spolupracovalo nČkolik autorĤ, mj. i známý vietnamista Ivo
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Vasiljev. Na druhé stranČ svČta, v Hanoji, by naopak v tČchto týdnech mČla pro
vietnamské þtenáĜe vyjít kniha ýeská republika – zemČ a lidé (Cͱng hoà Séc –
ÿ̽t ńͳc và con nǵ͵i), do níž KH také pĜispČl nČkolika texty. Jejími hlavními
redaktory jsou pĜekladatel Phҥm Thành Hѭng (mj. pĜeklad B. Hrabala) a Lê
Thanh Nam (autor Vietnamsko-þeské konversace, Hͱi tho̹i Vi͟t-Ti͟p
z r. 1997).
Tuto struþnou rekapitulaci – kterou, pravda, dČláme i pro pĜipomenutí sami
sobČ – nemĤžeme uzavĜít jinak, než poukazem na naše internetové stránky
www.klubhanoi.cz, které neustále doplĖujeme již od léta roku 2003, kdy vznikly.
Za loĖský rok je navštívilo okolo 30 tisíc zvČdavcĤ. Dnes už na tČchto
webových stránkách najdete bezmála dvČ stČ delších þlánkĤ a prací, nČkteré
z nich navíc doprovázejí pomČrnČ bohaté a inspirativní diskuse þtenáĜĤ.
Zapojte se i Vy: inspirace není v dobrých vČcech nikdy dost.

UpozorĖujeme
na þerstvý celoveþerní dokumentární film Martina Ryšavého

Kdo mČ nauþí pĤl znaku
(Nhҩt tӵ vi sѭ, bán tӵ vi sѭ),
vzniklý v produkci MILD production.
Film byl natoþen ve Vietnamu a jeho hlavními hrdiny jsou
Vietnamci, kteĜí „v ýeskoslovensku nechali i získali kus
svého života“. Dlouhometrážní snímek o þeských stopách ve
Vietnamu bude mít slavnostní premiéru dne 16. kvČtna
ve 20 hodin v kinČ SvČtozor, Vodiþkova 41, Praha 1.

5

struþnČ a aktuálnČ

Vietnamský rok 2005
TĜicet let uplynulo od dobytí Saigonu (pozdČji pĜejmenovaného na Ho ýi
Minovo MČsto). Toto výroþí bylo loni mohutnČ oslavováno v samotné VSR, ale
k oficiálním oslavám se pĜipojila i komunita VietnamcĤ v ýR. Pátek 30. dubna
1975 znamenal po dlouhých desetiletích válek koneþnČ sjednocení Vietnamu a
odchod cizích vojenských sil. Ameriþané se okamžitČ a definitivnČ stáhli
z Indoþíny. Do vojenského konfliktu, který odstartoval na poþátku 60. let, se
zapojily více než 3 miliony amerických vojákĤ, témČĜ 60 tisíc jich bylo zabito.
HĤĜ na tom ovšem byli domácí: okolo 3 milionĤ mrtvých a další 4 miliony
zmrzaþených a ranČných. V pĤli 70. let se Vietnam koneþnČ doþkal míru.
(30. dubna 2005)
Vietnamský premiér Phan Văn Khҧi navštívil USA a stal se tak prvním
pĜedsedou vietnamské vlády, jenž to uþinil od skonþení americké války
v IndoþínČ pĜed 30 lety. K normalizaci vzájemných vztahĤ obou zemí výraznČ
pĜispČlo nejdĜíve zrušení hospodáĜského embarga ze strany USA v r. 1994,
znovunavázání diplomatických stykĤ v r. 1995, a posléze návštČva bývalého
amerického presidenta Billa Clintona ve Vietnamu v r. 2000. Dnes už politické
neshody ustoupily a obČ zemČ zajímá pĜedevším ekonomická rovina. Souþástí
jednání byla i Ĝeþ o vstupu Vietnamu do SvČtové obchodní organizace (WTO).
Vietnamský politik se setkal nejen s presidentem Georgem Bushem, ale
navštívil také napĜ. newyorskou burzu a Billa Gatese, s nímž podepsal dohody
o vylepšení informaþních technologií ve Vietnamu a o školení 50 tisíc
vietnamských uþitelĤ. Pro Vietnam airlines pak premiér dohodl nákup þtyĜ
nových BoeingĤ 787. (19. þervna 2005)
Výroþí slaví i Ho ýi Minovo mausoleum v Hanoji, které bylo otevĜeno v srpnu
1975. Mohutná stavba s mumifikovaným bývalým presidentem na námČstí Ba
Ĉình pĜiláká dennČ pĜes dva tisíce návštČvníkĤ. Mausoleum se už dávno stalo
jednou z dominant hlavního mČsta. Nic na tom nemČní fakt, že skromný
Strýþek Ho si tak honosnou svatyni výslovnČ nepĜál. (29. srpna 2005)
Tajfun Damrey, který se koncem záĜí 2005 pĜehnal pĜes Vietnam, Laos,
Thajsko a ýínu, zasáhl do života témČĜ šesti milionĤm lidí. V severním
Vietnamu (zejména prov. Thanh Hoá a pĜístavní mČsto Hҧi Phòng) vyhnal
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z domovĤ na 300 tisíc lidí, usmrtil více než 60 osob a napáchal velké škody na
majetku. Aby zmírnila potíže v zásobování, rozhodla se vláda VSR omezit
export rýže; následky se bezpochyby projeví i v exportu kávy. Na poþátku
listopadu zasáhl stĜední Vietnam další tajfun, nazývaný Kai Tak (podle
hongkongského letištČ), jehož ĜádČní si vyžádalo nejménČ dvacet životĤ a
zhruba 18 000 lidí muselo být evakuováno ze svých domovĤ. VČtšina obČtí byla
nahlášena z provincií Quҧng Ngãi a Thӯa Thiên-HuӃ. (26. záĜí + 1. listopad
2005)
57 nových knČží vysvČtil kardinál Crescenzio Sepe pĜi své první, devítidenní
oficiální návštČvČ Vietnamu na pĜelomu listopadu a prosince. Vietnam od
r. 1975 neudržuje s Vatikánem žádné diplomatické styky, pĜestože podle
odhadĤ okolo 9 % vietnamské populace tvoĜí lidé hlásící se ke katolické víĜe.
Sepeho návštČva a zejména nevídaný poþet novČ vysvČcených knČží ukazuje,
že vietnamský režim je k náboženskému životu svých obþanĤ stále
tolerantnČjší. (28. listopad - 6. prosinec 2005)
23. roþník Sea Games, sportovních her jihovýchodní Asie, probČhl tentokrát
na Filipínách. PĜipomeĖme, že ty pĜedchozí poĜádal o dva roky dĜíve Vietnam.
Populární miniolympiáda zahrnuje celou Ĝadu olympijských sportĤ jako fotbal,
plavání, atletiku, tenis, badminton ad., nČkteré z nich jsou ale þistČ lokálního
rázu, jako napĜ. sepak takro (jakýsi akrobatický nohejbal) þi bojový penþak silat
(pĤvodem z Malajsie a Indonésie). Došlo ale i na šachy a petanque. Vietnam
se v poþtu získaných medailí ocitl na 3. místČ (zlaté 71, stĜíbrné 68, bronzové
89) za druhým Thajskem (87-78-118) a vítČznými domácími Filipínami
(113-84-94). Ve finále nejsledovanČjšího fotbalového turnaje prohrál Vietnam
s Thajskem neslavnČ 3:0. (27. listopadu – 5. prosince 2005)
Ptaþí chĜipka ohrožuje už i Evropu. Nejvíce postižené jsou však nadále zemČ
východní Asie, a mezi nimi Vietnam. PĜestože v letech 2003 – 2004 bylo ve
VSR vybito více než sto milionĤ kusĤ drĤbeže, virus H5N1 se v loĖském roce
opČt vrátil a zĜejmČ prodČlal mutaci. DrĤbeží maso témČĜ zmizelo
z vietnamského jídelníþku. V lednu 2006 ministerstvo zdravotnictví VSR
potvrdilo, že od prosince 2003, kdy se ptaþí chĜipka ve Vietnamu poprvé
vyskytla, bylo zaznamenáno celkem 93 pĜípadĤ nakažených osob, 42 jedincĤ
z tohoto poþtu na nemoc zemĜelo.
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Vietnam je jednou z prioritních zemí rozvojové spolupráce ýeské republiky.
Po roce 2004 zredukovala ýR poþet prioritních rozvojových zemí ze 14 na 8, a
Vietnam byl na základČ 112. pozice ze 117 zemí v Indexu lidského rozvoje
UNDP a dlouhodobČ silných a intenzivních vzájemných vztahĤ do této skupiny
zaĜazen. Na rĤzných projektech se podílí þi bude podílet nČkolik þeských
ministerstev. Mj. pokraþuje spoleþné budování stĜediska ortopedie a
rehabilitace pro zdravotnČ postiženou mládež ve mČstČ Thái Nguyên, zavádČní
technologie ekologického zpracování bioodpadĤ na organominerální hnojiva
v provincii Hҧi Dѭѫng, zaþíná se s projekty prĤzkumu zdrojĤ pitné vody
v provincii NghӋ An a revitalizace odlesnČných území v oblasti Centrální
vrchoviny Vietnamu. Pomoc by se mČla v pĜíštích pČti letech soustĜedit hlavnČ
do stĜedovietnamské provincie Thӯa Thiên-HuӃ, kde chce ýR pĜispČt k Ĝešení
palþivého problému pĜítomnosti dioxinĤ jako
následku vietnamsko-amerického konfliktu.
Odhaduje se, že pĤda je zamoĜena až 366 kg
pĜiþemž
na
následky
otravy
dioxinĤ,
pČstovaných potravin dodnes zemĜelo na 600
tisíc lidí.
Vietnamské variace – tak se jmenuje nový
þasopis, jehož první þíslo se vyklubalo na svČt
v prosinci. Barevná revue o vietnamské
menšinČ v ýR a þesko-vietnamských vztazích
by mČla vycházet ve þtvrtletním intervalu, a to
trojjazyþnČ: þesky, vietnamsky a anglicky. (Viz
též www.vietnamske-variace.cz.) V þísle je
velké množství fotografií a þlánky jsou spíše vČcné a struþné. Duší nového
þasopisu je Svatopluk K. Jedliþka, vydavatel, šéfredaktor a fotograf v jedné
osobČ. Držme mu palce. (15. prosinec 2005)
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Historie þesko(slovensko)-vietnamských
vztahĤ
ýeskoslovensko a Vietnam: léta 1960 – 1969
Jestliže v padesátých letech se vztahy ýeskoslovenska a Vietnamské
demokratické republiky odvíjely od optimistických vyhlídek vzájemnČ výhodné
spolupráce, šedesátá léta s sebou na tomto poli pĜinesla jisté vystĜízlivČní.
Urþitou souþinností se tehdy mohly tČšit v oblastech kulturní a vČdeckotechnické, žel hospodáĜské styky zaznamenaly znaþný pokles; obchodní
dohody konþily nemalým deficitem pĜedevším ve vietnamských vývozech do
ýSSR, ale rozhodující položky vypadávaly i z našich dovozĤ do Vietnamu.
K naší nelibosti naopak narĤstala spolupráce mezi VDR a ýínskou lidovou
republikou; Hanoj se stále více hospodáĜsky i ideologicky pĜimykala k Pekingu
pro neshody s politikou, jakou uplatĖoval vĤþi jihovýchodní Asii tehdejší
sovČtský pĜedák Nikita Chrušþov.
Udržet pĜátelské styky s vietnamskými soudruhy jsme se snažili ze všech sil,
pochopitelnČ také pĜi oficiálních státních setkáních. V létČ 1961 pĜijela do Prahy
na pozvání þeskoslovenské vlády vietnamská delegace, vedená pĜedsedou
vlády Phҥm Văn Ĉӗngem, a souþástí jejího programu byla mimo jiné úþast na
slavnostním pĜejmenování JZD v KaþinČ u Kutné Hory na Družstvo
þeskoslovensko-vietnamského pĜátelství. O dva roky pozdČji se do VDR poprvé
vypravil þeskoslovenský president Antonín Novotný, a také jeho delegace byla
pĜítomna slavnostnímu pĜejmenování zemČdČlského družstva; Družstvo
vietnamsko-þeskoslovenského pĜátelství v Giang Biên u Hanoje obdrželo
souþasnČ s novým názvem traktor s pĜívČsným náĜadím jako dar kaþinských
družstevníkĤ. Daleko významnČjší událostí bČhem tehdejší návštČvy
þeskoslovenské delegace ve VDR však bylo udČlení souhlasu k tomu, aby bylo
zĜízeno zastoupení Fronty národního osvobození jižního Vietnamu v Praze jako první v zahraniþí vĤbec.
PĜestože vietnamská strana otevĜení pražské KanceláĜe reprezentace FNOJV
velice oceĖovala, vztahy mezi ýSSR a VDR nadále závisely na iniciativČ pouze
ze strany ýeskoslovenska. K oživení vzájemných kontaktĤ došlo až po roce
1965; pĜíþiny vietnamského obratu byly nejménČ dvČ - válka se Spojenými státy
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americkými a vylepšení vztahĤ s novým sovČtským vedením. Zatímco v první
polovinČ let šedesátých se vietnamský tisk omezoval ve zprávách o
ýeskoslovensku pouze na boj proti imperialismu, pĜípadnČ na þeskoslovenskovietnamské ekonomické vztahy, ve druhé polovinČ již vČnoval pozornost jak
stanoviskĤm ÚV KSý k vietnamské problematice, tak spoleþenským akcím
v ýSSR na podporu vietnamského lidu. Ve snaze pĜinášet þeskoslovenským
obþanĤm více informací o situaci ve Vietnamu pak bylo v roce 1967 zĜízeno
Informaþní a kulturní stĜedisko VDR v Praze, v Havelské ulici.

Kulturní styky
Vzájemné kulturní styky se poþínaje uzavĜením smlouvy o kulturní spolupráci
Ĝídily tzv. ProvádČcími plány kulturní spolupráce, vypracovávanými vždy na
jeden rok dopĜedu. Na jejich základČ se následnČ realizovaly výmČny
pracovníkĤ a zkušeností rĤzných vČdních odvČtví a umČleckých oborĤ. PĜi
pĜíležitostech státních svátkĤ se poĜádaly výstavy o hospodáĜském a kulturním
rozvoji té které zemČ (sukcesu se tČšily napĜ. výstavy Lidice, Ochrana zdraví
matek a dČtí v ýSSR þi ÚspČch þeskoslovenské tČlovýchovy a sportu; Praha
naopak hostila expozici vietnamských plakátĤ o boji za sjednocení zemČ).
Podporovány byly rovnČž styky vybraných þeskoslovenských a vietnamských
škol, zemČdČlských družstev a dalších organizací - jako svazĤ spisovatelĤ,
architektĤ, skladatelĤ apod. ZároveĖ byly vytvoĜeny podmínky pro vzájemnou
spolupráci veĜejných sdČlovacích prostĜedkĤ obou státĤ.
K mimoĜádné události došlo v roce 1961, neboĢ v Hanoji byla vydána první širší
ukázka þeské literatury ve vietnamštinČ. Vedle Fuþíkovy Reportáže psané na
oprátce a Drdovy povídky Vyšší princip dostali vietnamští þtenáĜi možnost
pĜeþíst si v mateĜštinČ také výĖatky z dČl K. ýapka, J. Nerudy, J. Drdy, J.
Wolkera, L. Aškenázyho þi slovenského autora D. Tatarky, a to ve sborníku
Hoa cúc xanh - Modrá chryzantéma.
Co se smČny kulturních pracovníkĤ týþe, zatímco vietnamští delegáti k nám
v dĤsledku omezených finanþních prostĜedkĤ pĜijíždČli poskrovnu, Vietnam
nedostatkem þeskoslovenských vyslancĤ z nejrĤznČjších oblastí kultury
nikterak netrpČl. Ve VDR pobývali napĜíklad fotografové Václav Chochola a
Dagmar Hochová, kteĜí zde poĜídili zajímavou kolekci krajin i portrétĤ.
Spisovatele Josefa Nesvadbu pobyt v prostĜedí Nemocnice þeskoslovensko-
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vietnamského pĜátelství v Haiphongu zase inspiroval k sepsání novely Dialog
s doktorem Dongem. Hudební skladatel ZdenČk Zahradník, vyslaný ke studiu
lidového
múzického
umČní,
pĜispíval
navíc
k tamní
propagaci
þeskoslovenských pĜístrojĤ - tranzistoru Start, filmové kamery Admira þi
fotoaparátu Flexaret -, s nimiž pracoval. Také orientalista Ivo Vasiljev šíĜil
bČhem svého studijního pobytu dobré jméno ýSSR a zasloužil se mimo jiné o
spolupráci jazykových ústavĤ, o spolupráci na pĤdČ etnografie i archeologie. Ve
výcviku vietnamských pilotĤ na letadlech Trenér a Blaník pak pokraþovali další
instruktoĜi Svazarmu, a pĜedat odborné zkušenosti pĜijel vietnamským
soudruhĤm také jeden þeskoslovenský muzejník.
O nemalou kulturní zásluhu se dále pĜiþinily - již tradiþnČ - þeskoslovenské
znalosti v oboru loutkáĜství. K dlouhodobému pracovnímu pobytu ve Vietnamu
byl vyslán loutkáĜ František Tvrdek, jenž vedle instruktáže pro vietnamský
loutkoherecký soubor v Hanoji uspoĜádal i kurs pro osvČtlovaþe ze všech tehdy
existujících umČleckých skupin VDR. SpoleþnČ s vietnamskými loutkoherci poté
zinscenoval Erbenovu Zlatovlásku a výtvarnČ (zþásti i režijnČ) zpracoval
vietnamskou legendu o dĜevorubci Thach Sanhovi (v. Thҥch Sanh);
s úspČchem se setkalo hlavnČ provedení podmoĜské scény této hry pomocí
luminiscence a svítících barev - jeho vlastního vynálezu. František Tvrdek
navrhl rovnČž odznak vietnamského loutkového divadla a spoleþnČ s jeho
loutkohereckým souborem vykonal po VDR velkolepé turné. Není divu, že byl
osobnČ pozván Ho ýi Minem k návštČvČ presidentova sídla a ÚstĜední výbor
Vietnamské strany pracujících mu udČlil vysoký Ĝád.
Byla by škoda nezmínit, že na pozadí pracovních misí nČkterých
þeskoslovenských odborníkĤ ve VDR vznikaly rozliþné cestopisy, pojednávající
o tehdejším Vietnamu. K nejrozsáhlejším se zaĜadila kniha lékaĜe Miroslava
Rozehnala, vydaná v Praze roku 1962 nakladatelstvím Orbis pod názvem Nad
Rudou Ĝekou.
A koneþnČ roku 1963 vstoupila v platnost Dohoda o spolupráci cestovní
kanceláĜe ýedok a Vietnamtourism. Do dalekého Orientu se tudíž mohli
podívat i þeskoslovenští turisté; ýedok v té dobČ nabízel návštČvu míst Hanoj,
Ĉӗ Sѫn a Hà Ĉông.
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Vietnamští studenti v ýSSR
V této kapitole nejdĜíve vzpomeĖme sto vietnamských dČtí umístČných
k dlouhodobému pobytu do domova v ChrastavČ u Liberce v padesátých
letech: dČtský domov byl rozpuštČn na pĜání vietnamské strany v roce 1959 a
vČtšina dČtí se vrátila do vlasti, avšak patnáct z nich u nás smČlo pokraþovat
v dalším studiu na vybraných stĜedních odborných školách.
Tehdy zaþali pĜijíždČt do ýeskoslovenska i první vietnamští studenti na vysoké
školy; pĜicházeli na základČ dohod o hospodáĜské pomoci a vČdecko-technické
spolupráci, jakož i na základČ dohody o spolupráci kulturní. V rámci Dohody o
kulturní spolupráci zprvu poskytovalo ministerstvo školství ýSSR novým
vietnamským studentĤm každoroþnČ v prĤmČru tĜicet stipendií, ovšem jejich
poþty se navýšily v druhé polovinČ šedesátých let, a to v dĤsledku výraznČ
zesíleného zájmu VDR o vysílání svých studentĤ na studia do zahraniþí.
Všichni noví stipendisté po pĜíjezdu do naší republiky nejprve absolvovali roþní
jazykovou pĜípravu na nČkterém z jazykových stĜedisek, a teprve potom byli
zaĜazeni na pĜíslušné vysoké školy. Studijní obor vybírala studentĤm
vietnamská strana: šlo zejména o školy technického smČru, výjimeþnČ o
filosofickou fakultu UK (obor þeský jazyk a literatura) nebo AMU (obor
loutkoherectví). Studenti bydleli spoleþnČ s ostatními posluchaþi VŠ na kolejích,
ale nevyhnuli se pĜísnému dohledu vietnamské ambasády prostĜednictvím
vietnamských studijních referentĤ. Museli respektovat nejrĤznČjší omezení,
k nimž patĜil zákaz styku studentĤ opaþného pohlaví, oblékání západních
odČvĤ a mnoho dalších (za neplnČní studijních povinností podle stanovených
pravidel hrozil studentovi okamžitý návrat zpČt do Vietnamu). Cílem takových
restrikcí mČlo být vedle zajištČní patĜiþné reprezentace VDR rovnČž odstranČní
rušivých elementĤ, které by studenta odvádČly od pilného studia.

VČdecko-technická spolupráce
V rámci vČdecko-technické spolupráce zasedala každým rokem stĜídavČ
v hlavních mČstech Smíšená þeskoslovensko-vietnamská komise pro VTS,
která vždy pĜedstavila zájmy a požadavky obou stran na rok následující a
neopomnČla zhodnotit realizované události roku loĖského. Pro pĜedstavu, o co
napĜíklad mívaly zúþastnČné strany zájem: pĜi þtvrtém zasedání vČdeckotechnické komise v roce 1962 žádala vietnamská strana znalce filmového tisku
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na hedvábí do pĜádelny v Nam Ĉӏnh, elektrikáĜe do pily v Cҫu Ĉuӕng, výrobní
výkresy na lokomotivu vytápČnou dĜevČnými pilinami, dokumentaci o výrobČ
vakuovaného betonu, semena zelí, salátĤ, rajþat, kukuĜice, pórkĤ, brukví þi
kmen jemných kvasnic pro nízkostupĖové pivo; naopak þeskoslovenská strana
mČla zájem o vzorky vietnamských dĜev a exempláĜĤ termitĤ, informace o
charakteru a technice zalesĖování VDR rychle rostoucími dĜevinami aj.
V prosinci 1964 zástupci obou státĤ podepsali v Hanoji Dohodu o spolupráci
v oblasti zdravotnictví, v níž se mimo jiné zavázali umožnit studium studentĤ
medicíny druhé strany na svých vysokých školách i organizovat výmČny lékaĜĤ
a dalších zdravotnických pracovníkĤ.
V neposlední ĜadČ stojí v oblasti vČdecko-technické spolupráce obou zemí za
pozornost dopis presidenta Ho ýi Mina, adresovaný pĜedsedovi vlády ýSSR
Jozefu Lenártovi v þervenci 1966: vietnamský president v nČm naléhavČ žádá o
vyškolení technických kádrĤ a kvalifikovaných dČlníkĤ, aby „...bylo možné
uspokojit potĜeby rozvoje výroby a posílení národní obrany v zájmu dalšího
budování socialismu v severním Vietnamu a vítČzství nad agresivním
americkým imperialismem...“. V následujícím roce se tudíž stávající poþet
vietnamských studentĤ a aspirantĤ v ýSSR rozšíĜil o 2146 vietnamských
praktikantĤ, které þekalo zaškolení v oborech spotĜebního prĤmyslu, metalurgie
a zejména strojírenství. Stalo se tak na základČ Dohody o hospodáĜské a
technické pomoci a následného Ujednání o zabezpeþení odborného školení a
praxe obþanĤ VDR v ýSSR. ýeskoslovenská strana se v nČm zavázala
poskytnout novým zahraniþním pracovníkĤm zimní obleþení, tĜímČsíþní
jazykovou výuku, ubytování, stravu a odpovídající finanþní ohodnocení;
vietnamská strana slíbila ku pomoci tČmto svým obþanĤm vyslat organizátory
se znalostí þeštiny, slovenštiny nebo ruštiny, vþetnČ jednoho vietnamského
lékaĜe.

Šárka Martínková
Prameny: bilaterální smlouvy ýSSR a VDR, zprávy ZÚ Hanoi a informace Teritoriálních
odborĤ, týkajících se Vietnamu 1960 – 1967; vše jest souþástí archivu MZV ýR
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Rozhovor s nejstarším þeským Vietnamcem
Lѭѫng Văn Tíchem
„Oženil jsem se s þeskou ženou a už jsem se nechtČl vrátit
do Vietnamu.“
Podle nejþastČji uvádČných odhadĤ žije v ýeské republice nČco mezi 30 a 50
tisíci VietnamcĤ. Dnes už tvoĜí semknutou komunitu, která si vytvoĜila
vlastní životní prostor, vietnamskou enklávu uprostĜed vČtšinové þeské
spoleþnosti. Ti, kteĜí sem pĜicházejí z Vietnamu v souþasné dobČ, tak
nepĜicházejí do zcela cizího svČta – mezi svými krajany se mohou cítit skoro
jako doma. Jak se tu však cítil Vietnamec, který zavítal do našich konþin
pĜed více než padesáti lety? Pro náš druhý rozhovor se s námi sešel pan
ing. L˱˯ng Văn Tích, zĜejmČ první vietnamský usedlík v naší zemi. ýlovČk,
který strávil dnes už velkou vČtšinu svého života mimo svou pĤvodní vlast.



Kdy a za jakých okolností jste pĜišel poprvé do ýeskoslovenska?

Do Prahy jsem pĜijel v roce 1950, jako þlen delegace studentĤ na 2. kongres
Mezinárodního svazu studentstva a mládeže. PĜedtím jsem studoval vyšší
technickou školu v Hanoji, kterou jsem ale nemohl dokonþit, protože ji
Francouzi po srpnové revoluci v roce 1945 pĜesunuli do Dalatu. Od roku 1946
jsem se v jižním Vietnamu zúþastnil odboje proti francouzským kolonialistĤm a
podílel se na revoluþním hnutí. I díky tomu, že jsem bojoval, mne vybrali a
poslali do Prahy.



Kolik vietnamských studentĤ tenkrát na studentský kongres pĜijelo?

Byli jsme tĜi, Ĝíkali jsme si „tĜi mušketýĜi“. Po skonþení kongresu jsme všichni
dostali stipendium. To mi umožnilo studovat na elektrotechnické fakultČ ýVUT
v Praze. Já jsem studoval elektrotechniku, oni dva dČlali strojní inženýrství.
Nejlepším studentem z nás tĜí byl Ĉә Ĉҥi Lӝc. Ten dČlal pozdČji ve Vietnamu
námČstka ministra strojírenství. Tím tĜetím byl Trѭѫng Cao Thanh, který pozdČji
také pracoval na ministerstvu strojírenství, jako úĜedník.
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Udržujete s nimi kontakt?

S Ĉә Ĉҥi Lӝcem ještČ ano, on sem loni i pĜijel na návštČvu. Ale co je s Trѭѫng
Cao Thanhem, to nevím.



Vzpomenete si ještČ, jak jste tehdy
do ýeskoslovenska cestovali?

Jeli jsme vlakem pĜes ýínu a pĜes SibiĜ.
Byla to velmi zajímavá cesta. Vzpomínám
si, že když jsme pĜijeli na hranice na SibiĜi,
bylo minus þtyĜicet. Když jste šli þurat, byl
z toho na zemi hned led… Potom si
pamatuju, jak jsme jeli podél jezera Bajkal,
dlouho, asi dva dny, a bylo to moc krásné.
Celá cesta nám trvala skoro mČsíc.



Jak probíhala studia? ProdČlali jste
nČjaký pĜípravný kurs þeštiny?

Škola byla na pČt let, žádnou pĜípravku
jsme pĜitom nemČli. První roþník jsem
vystudoval z anglických a francouzských textĤ, jako autodidakt, šlo o
všeobecné pĜedmČty jako technologie a podobnČ, o nichž už jsem vČdČl dost
ze studií ve Vietnamu. Zkoušky jsem skládal podle toho, jaký jazyk profesor
ovládal. Rusky jsem neumČl, a neumím ani dnes. Školu jsem dodČlal
s pĜedstihem, v roce 1955 mi dokonce dali þervený diplom. JeštČ pĜedtím,
v roce 1955, jsem se oženil se svou þeskou manželkou, Jarmilou, která
studovala právnickou fakultu. A potom jsem šel pracovat do Elektromontážních
závodĤ v Praze.



Byl jste nejspíš prvním Vietnamcem, který se tu oženil.

Byly s tím trochu problémy, oni si Vietnamci mysleli, že jako Vietnamec si
musím vzít jen Vietnamku. V dalších letech mi to vietnamské úĜady vytýkaly,
ale mnČ bylo jedno, jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí. To byla pĜece moje
vČc.



Když jste se tu oženil, byl jste rozhodnutý, že už zĤstanete v ýSSR?

Ano, rozhodl jsem se, že tu zĤstanu. NechtČl jsem se vrátit do Vietnamu. Po
svatbČ jsem získal i þeskoslovenské obþanství. Ale v roce 1957 jsem pĜeci jen
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odjel do Hanoje, kde jsem pak nČkolik let pracoval v projekþním ústavu
Ministerstva energetiky. ěíkali mi, že je to moje povinnost, když mi umožnili
tady studovat. Naši kamarádi z odboje mezitím bojovali, a my jsme se mČli po
studiích vrátit a pomoci stavČt zemi.



V tu dobu jste tam tedy jel už jen jako zahraniþní odborník, na
pozvání? Jela s vámi i vaše žena?

Ne, jel jsem tam ještČ jako vietnamský obþan. Ale vrátil jsem se do Vietnamu
jen s tím, že to bude nanejvýš na pČt let. Moje manželka zĤstala nejdĜív tady,
pĜijela za mnou až pozdČji, na dva roky. Byla tam však nemocná a tČžko
snášela hanojské klima. S podnebím jsem mČl v severním Vietnamu problémy i
já, coby Vietnamec z jihu, kde je celý rok mírnČjší poþasí. HlavnČ v létČ to bylo
nároþné. Když bylo v létČ moc horko, moje žena chodila do rodiny jednoho
þeského novináĜe, a taky k manželĤm Práškovým, protože mČli klimatizaci…
V našem bytČ bylo hrozné horko, mČli jsme jeden pokoj a pĜed ním terasu.
Manželka tam jednou namČĜila teplotu 60 stupĖĤ Celsia. Na tu terasu se
napĜed musela nalít voda, jinak se po ní vĤbec nedalo jít. Po stropČ nám lezly
samé ještČrky. To tropické poþasí nám dČlalo velké potíže. V zimČ se zase
spustil ´crachin´, takový vytrvalý nepĜíjemný déšĢ. A když nastaly tropické lijáky,
tak nČkdy voda zaplavila celé ulice až po kolena. Tenkrát ještČ v Hanoji nebyla
ani žádná kanalizace.



Vrátil jste se od té doby do Vietnamu?

Vrátil jsem se už jen jednou, v roce 1990, do jižního Vietnamu, na mČsíþní
návštČvu.



V roce 1962 jste tedy odjel definitivnČ do ýSSR.

Ano. Opustil jsem svou rodnou zemi, a tady jsem znovu nastoupil do
Elektromontážních závodĤ Praha, kde jsem vydržel až do odchodu do
dĤchodu, tj. do roku 1986. Pracoval jsem jako projektant elektrických zaĜízení
pro elektrárny, zabýval jsem se nízkým napČtím. Týkalo se to vlastnČ jen
malého provozního souboru, pro vnitĜní potĜebu elektráren.



Jak se k vám v té dobČ chovali vaši þeští spolupracovníci?

VČtšinou dobĜe. Víte, já jsem dost skromný, nechci víc než mám, hlavní je moje
rodina… Snažil jsem se vždycky být poctivý, dČlat všechno pro zákazníka, i
když se také leccos dalo šidit… NČkteĜí mí þeští kolegové schválnČ vytváĜeli
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projekty tak, aby zákazníci nemohli dodané þásti sami smontovat, a museli je
pak na montáž zase pozvat – pĜi takové montáži potom dostávali diety, v té
dobČ to bylo dennČ 9 dolarĤ, dost
penČz. MnČ se tenhle pĜístup nelíbil,
snažil jsem se vždycky pĜedvídat
nesrovnalosti a nedČlat podobné
naschvály. Byl jsem cizinec a
nestraník, tak mČ hodnČ pĜekvapilo,
když mČ pak chtČli poslat na technický
dozor na Kubu. Dokonce si mČ
Kubánci šli osobnČ vyžádat pĜes
vietnamské velvyslanectví. Jel jsem
tedy i na Kubu, ale jen s tím, že až tam
dodČláme jeden blok, tak se vrátím.
ZĤstal jsem tam rok, potom jsem musel
zpČt, protože jsem doma nechal ženu
samotnou, a taky kvĤli nemocné dceĜi.
Kubánci ve mnČ ovšem zanechali velký
dojem. Už proto, že nedČlají žádný
rozdíl mezi rasami. Bohužel, ýeši i
Vietnamci ten rozdíl þasto dČlají.



Nauþil jste se španČlsky?

Ano, díky KubČ jsem si ke své vietnamštinČ, francouzštinČ a angliþtinČ pĜibral i
španČlštinu. Je však tĜeba Ĝíci, že jsem vyrostl ve francouzské kolonii, takže
francouzsky jsme se uþit museli. VždyĢ i v uþebnicích jsme mČli vČty jako: Naše
zemČ se jmenovala Galie… a uþili jsme se o francouzských králích, jako kdyby
šlo o naše dČjiny. Když se dČlala maturita, chtČli po nás ještČ další jazyk, u mne
to byla angliþtina.



VraĢme se k vašim zaþátkĤm v ýeskoslovensku. Co vám tady dČlalo
nejvČtší potíže?

SamozĜejmČ mi vadila zima, protože u nás v jižním Vietnamu máme skoro celý
rok teplo. PochopitelnČ i jazykové problémy.
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A co jídlo?

To nebyl tak velký problém. Manželka se ostatnČ nauþila vaĜit i vietnamská
jídla. Jíme tedy obČ kuchynČ. Základ je ovšem rýže.



Stýkal jste se v dalších desetiletích s Vietnamci, kteĜí sem pĜijíždČli?

Oba mí kolegové se vrátili do Vietnamu, zĤstal jsem tu jediný. S tČmi, co pĜijeli
po nás, jsem už témČĜ nemČl styky. Na konci padesátých let jsem se seznámil
s vietnamskými dČtmi, které byly v dČtském domovČ v ChrastavČ, když jsem jim
pomáhal jako tlumoþník pĜi práci na nČjakém filmu. (šlo o film Mladí medvČdáĜi
– pozn. KH) To ovšem nemČlo žádné pokraþování. Zlom nastal až po té, kdy
sem na základČ mezivládní dohody pĜijely desetitisíce vietnamských
pracovníkĤ. (Jednalo se o Dohodu o odborné pĜípravČ a dalším zvyšování
kvalifikace obþanĤ VSR v þs. organizacích, uzavĜenou roku 1979 a doplnČnou
v roce 1980 Smlouvou o doþasném zamČstnávání kvalifikovaných pracovníkĤ
VSR spojeném s další odbornou pĜípravou v þs. organizacích – pozn. KH)



Udržujete styky se svými kamarády ve Vietnamu? A s rodinou?

Trochu ano, ale oni sem za mnou moc nechtČjí jezdit. Je to daleko, je tu zima,
a stojí to hodnČ penČz. Co se týþe rodiny, ve Vietnamu už skoro nikoho
nemám, jen jednu sestru a také dva bratry, kterým je pĜes sedmdesát let. Starší
dĜíve studoval ve Francii a teć je profesorem, tuším, že uþí matematiku. Byl
ženatý, ale nemá dČti. Psal jsem mu, aby se sem pĜijel v létČ podívat. SpoleþnČ
bychom pak mohli jet do Kanady, kam se pĜestČhovali skoro všichni z naší
rodiny. Sestra už nikam jet nechce.



Jste z poþetné rodiny. Co to znamená, když Ĝíkáte, že se skoro
všichni pĜestČhovali do Kanady?

Bylo nás devČt sourozencĤ, já jsem nejstarší. V KanadČ bydlí dvČ sestry a
jeden bratr s rodinami. Dva sourozenci už nežijí. Do Kanady obþas jezdím,
pokud mám zrovna nČjaké peníze. Víte, máme tam nČjakých šedesát
pĜíbuzných, opravdu šedesát. Žijí ve francouzské þásti, v Montrealu a
v Quebecu.



Víte, jak velká komunita VietnamcĤ v KanadČ žije?

Nevím pĜesnČ, ale bude jich tam hodnČ. Mnoho bohatších vietnamských rodin
už ostatnČ dnes neposílá své dČti studovat do Francie, spíš právČ do Kanady, i
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proto, že to je ménČ drahé. V KanadČ mají dokonce své vietnamské televizní a
rozhlasové vysílání.



Vaše rodina je tedy velmi rozvČtvená. Zmínil jste se i o své dceĜi
Lence…

Mám dvČ dcery. Lenka je zdravotnČ postižená, ale velmi hodná. Má navíc
neuvČĜitelnou pamČĢ, pĜedstavte si, že zná nazpamČĢ celou Prodanou nevČstu!
Taky jsme ji nauþili hrát karty, a hraje docela dobĜe. Ta druhá, Simona,
absolvovala právnickou fakultu a teć pracuje jako soudkynČ v Praze 4. Máme i
vnouþata. S vnukem jsem kdysi chodíval na plavání, a taky jsme jezdili na hory.
Rád jsem lyžoval na bČžkách. Teć už nemĤžu, je mi 82 let a mám kĜehþí
kolena. Jsem po operaci, mám endoprotézu, tak mĤžu už jen sáĖkovat.



Uþil jste dČti vietnamsky? Podíval se nČkdo z vašich potomkĤ do
Vietnamu?

Ne, nikdo. Vietnamsky jsem je neuþil, ten jazyk by tady moc nepoužili. Naopak
jsem je uþil francouzsky nebo anglicky. OstatnČ francouzštinu vyuþuji ještČ
dodneška, každý týden jako dobrovolník v akademii tĜetího vČku, v domovČ
Sue Ryder nedaleko našeho bydlištČ. Mám þtyĜi žáky, samé ženy. PĤsobím
tam už pČt let, ale chodí jen samé ženy. ěíkaly mi, že muži chodí jen na pivo a
na karty. Zdá se, že ženské jsou zvČdavé, mužští ne.



ěíkal jste, že jste se tady v ýeskoslovensku moc nestýkal
s Vietnamci. Od poþátku devadesátých let tady ovšem žije už velká
vietnamská komunita. UrþitČ jste si v ní našel i nové pĜátele, chodíte
mezi nČ, na tržnici Sapu…

Obþas tam zajdu. Dnes mne tu znají skoro všichni Vietnamci, také ke mnČ
obþas chodí, protože jim pomáhám s pĜeklady… Jsem totiž jedním
z VietnamcĤ, kteĜí mohou vykonávat práci soudního tlumoþníka… Jsem
dokonce i soudním tlumoþníkem z francouzštiny, a to urþitČ jako jediný
Vietnamec tady. NČkdy také þtu vietnamské þasopisy, které tu vycházejí.



DČkujeme za rozhovor.
Zpovídali Šárka Martínková, Eva Pechová a Petr Komers
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ýeská a slovenská vietnamistika
Ve školním roce 2005-2006 byl po tĜech letech znovu otevĜen studijní obor
vietnamistika pĜi Ústavu Dálného východu filosofické fakulty UK v Praze. Do
prvního roþníku bylo pĜijato 14 þeských a 1 slovenský student, kteĜí všichni
studují vietnamistiku jako doplĖkovou specializaci oboru etnologie. Po nČkolika
letech se tak zdá, že obor – byĢ v redukované podobČ – má nejbližší
budoucnost zaruþenou. Filosofická fakulta UK je (a byla) jediným místem v ýR
(a pĜedtím v ýeskoslovensku), kde se vietnamština vyuþuje na vysokoškolské
úrovni. Následující þlánek má být zprávou, jistČ ne vyþerpávající, o vývoji tohoto
zajímavého oboru, ale snažíme se v nČm zmínit i o výuce a studiích
vietnamštiny mimo pĤdu pražské university.

PrĤkopnická léta
Samotné poþátky vietnamistiky na UK je ostatnČ nutno hledat jinde:
v Orientálním ústavu ýSAV. PrávČ tam uþinil první kroky v tomto smČru
odborný pracovník – sinolog PhDr. Josef
BartĤšek. V prĤbČhu 50. let dokonce
poĜídil nČkolik pĜekladĤ z vietnamské
literatury do þeštiny a byl autorem prvních
skript vietnamštiny. Jazyk pak sám zaþal
vyuþovat na Státní jazykové škole v Praze.
V roce 1959 se vedení Orientálního ústavu
rozhodlo udČlat první vážný krok
k založení
samostat-ného
oboru
vietnamistika vypsáním interní vČdecké
aspirantury od 1. 10. 1959. Byl do ní pĜijat
þerstvý absolvent oboru koreanistika a
dČjiny Dálného východu na filosofické
fakultČ UK (1958) prom. fil. Ivo Vasiljev.
První vietnamský lektor
V letním semestru školního roku 1959Trҫn Xuân Ĉài
1960 byl otevĜen první volný kurs
vietnamštiny na pĤdČ FF UK, z velké þásti díky úsilí koreanisty doc. Aloise
Pultra. Stalo se tak v rámci tehdejší katedry filologie a dČjin Dálného východu.
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Zájemce vyuþoval posluchaþ 5. roþníku bohemistiky Dѭѫng Tҩt Tӯ, který je
dnes ve Vietnamu známým pĜekladatelem þeské literatury. VČtšinu posluchaþĤ
tohoto kursu tvoĜili studenti koreanistiky. Kurs navštČvoval i vČdecký aspirant
OÚ Ivo Vasiljev, jenž do té doby nemČl uþitele vietnamského jazyka. Vlastního
pedagoga získal až v záĜí 1960 – tehdy se ministerstvu školství podaĜilo získat
vietnamského lektora, pana Trҫn Xuân Ĉàie z Vysoké školy pedagogické v
Hanoji; ten však z organizaþních dĤvodĤ nevyuþoval, ale na základČ dohody
fakulty s Orientálním ústavem vČnoval veškerý svĤj þas intenzivní jazykové
výuce I. Vasiljeva. V témže roce se zmínČná katedra FF UK slouþila s katedrou
filologie a dČjin PĜedního a StĜedního východu – tak vznikla katedra vČd o
zemích Asie a Afriky, jež pod tímto názvem fungovala až do roku 1989.

Samostatný obor
Vietnamistiku jako samostatný obor se poprvé podaĜilo otevĜít v akademickém
roce 1961-1962. Ivo Vasiljev se stal externím vedoucím oboru, kde výuku
zajišĢoval spoleþnČ s Trҫn Xuân Ĉàiem. Prvními pČti posluchaþi byli studenti 2.
a 3. roþníku ruštiny, francouzštiny, ukrajinštiny, polštiny a þínštiny, již
vietnamistiku studovali jakožto tĜetí obor. Mezi nimi i pozdČji známý mongolista
a sinolog JiĜí Šíma, který ovšem vietnamštinu právČ z dĤvodu stáže
v Mongolsku opustil už po prvním roce. Ve tĜetím roþníku se k vietnamistĤm pro
zmČnu pĜipojil talentovaný posluchaþ Komenského univerzity v BratislavČ Ján
Múþka (1941-1994). On a Iva ZboĜilová vzápČtí pĜestoupili na vietnamštinu
coby na první Ĝádný studijní obor a studium zakonþili v r. 1966 diplomovými
pracemi.. Oba se posléze stali významnými pĜekladateli vietnamské literatury
do þeštiny a slovenštiny. Studia vietnamistiky dokonþili ještČ další dva
posluchaþi, jako tĜetí obor.
Mezitím, v roce 1964, Ivo Vasiljev obhájil kandidátskou disertaþní práci z oboru
(o sinovietnamské slovní zásobČ). NáslednČ byl pĜijat jako vČdecký pracovník
do Orientálního ústavu, kde pracoval až do þervence 1971 – po stejnou dobu
pĜitom pĜednášel a vedl obor na FF UK. V zimním semestru 1968-1969
vyuþoval vietnamštinČ na universitČ v britském Hullu. V letech 1963 a 19641965 mČl navíc možnost absolvovat dva studijní pobyty pĜímo ve Vietnamu.
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Podruhé se vietnamistika na FF UK otevĜela ve školním roce 1967-1968, a to
v kombinaci vietnamština-francouzština, se dvČma posluchaþi: Karel Palek i
Marie Tonnerová ukonþili studium v r. 1974. Od školního roku 1968-1969 na
katedĜe jako výmČnný lektor pĤsobil NguyӉn Thanh Tùng. Na vyuþování se už
podílela také nová absolventka oboru Iva Klinderová-ZboĜilová (úvod do dČjin
Vietnamu), která v akademickém roce 1968-1969 rovnČž odjela na roþní stáž
do Vietnamu, na níž navázala nČkolikamČsíþní stáží v Kambodži. V letech
1972-1973 pĤsobila I. Klinderová v oddČlení Vietnamu Akademie nauk SSSR
(Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɧɚɭɤ ɋCCP) v MoskvČ a do Vietnamu i Kambodže se posléze
opakovanČ vracela na nČkolikamČsíþní, respektive – v pĜípadČ Kambodže –
krátkodobé pracovní pobyty ještČ v letech 1977-1988.
V 70. letech mČla organizaþní stránku oboru na starosti sinoložka a
japanoložka PhDr. VČnceslava Hrdliþková, CSc. PotĜetí se nicménČ obor
otevĜel až v roce 1975-1976, opČt v kombinaci vietnamština-francouzština. Bylo
pĜijato 7 posluchaþĤ: Hana KĜikavová,
Dana Pokorná, JiĜina Pošová, Olga
Šímová, Zuzana Vernerová, Antonín Šimka
a Petr KramáĜ. Vietnamský jazyk a úvod do
studia vyuþoval vČdecký aspirant lingvistiky
na FF UK PhDr. NguyӉn Phan Cҧnh.
PozdČji vyuþovali jazyk také Vi Hӗng
Nhung-Nechybová
(1976)
a vČdecký
aspirant ýVUT, ing. Nguyên Tùng (1977).
Mezi roky 1975-1978 se externČ podíleli na
výuce rovnČž PhDr. Iva KlinderováZboĜilová, CSc. (dČjiny) a PhDr. Ján
Múþka, CSc. (literatura). V roce 1978 se
z Vietnamu vrátil doktor Cҧnh a byl
Proslulý lektor a jazykovČdec jmenován vedoucím oboru. Z pĜijatých
studentĤ dostudovali vietnamistiku jen
NguyӉn Phan Cҧnh
H. KĜikavová, J. Pošová a O. Šímová.
Od roku 1979 se ujala praxe posílat studenty oboru ve tĜetím roþníku na
jazykové stáže na Fakultu vietnamštiny pro cizince pĜi universitČ v Hanoji.
PrávČ v dobČ tohoto roþního vakua, ve školním roce 1979-1980, nastoupil
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þtvrtý roþník oboru. Šlo o dvojoborové studium, orientalistika-vietnamistika.
Zaþínali þtyĜi žáci, dva po roce pĜešli na jiné obory. Stáž v Hanoji v r. 1982-1983
se nezapoþítávala do studia – Dobromila Honková s Lucií Boháþkovou proto
studium ukonþily až v r. 1985, jen tČsnČ pĜed dalším roþníkem.
Popáté byla totiž vietnamistika otevĜená již ve školním roce 1981-1982,
tentokrát v kombinaci s angliþtinou. Protože pĜedcházející skupina posluchaþĤ
studium ještČ neskonþila, rozhodla
se katedra posílit pedagogický sbor
a pĜijala Ing. NguyӉn Thӏ Bình
(cviþení z jazyka) a PhDr. Hanu
KĜikavovou
(dČjiny
Vietnamu
a praktický jazyk). V tomto roce
zaþali na oboru prvnČ studovat i
zahraniþní
posluchaþi:
Gisa
Schellhornová (NDR, v kombinaci
s teorií hudby), Neda Donatová
(Jugoslávie,
v kombinaci
s þeštinou-nČmþinou) a Slawomir
Polak (Polsko).
Ján Múþka (uprostĜed) se spisovatelem V roce 1981 se dČly i další vČci: na
specializaci vietnamská literatura
Nguyên Hӗngem (vlevo)
byla pĜijata interní vČdecká
aspirantka ŠtČpánka RĤžiþková-Handlová, zatímco Iva Klinderová-ZboĜilová
(jež v letech 1966-88 pĤsobila v Orientálním ústavu) a Ján Múþka (od r. 1970
v Slovenskej akadémii vied) na oboru obhájili kandidátské disertaþní práce.
Existence oboru byla dlouho zajišĢovaná pouze externími pracovníky a
vietnamskými lektory. První interní pracovnicí se v roce 1982 stala bývalá
absolventka PhDr. Hana KĜikavová. Na katedĜe však uþila jen nČkolik rokĤ,
následnČ zaþala pracovat jako soudní pĜekladatelka a tlumoþnice
z vietnamštiny a francouzštiny (dodnes).
Z roþníku, jenž zaþal v roce 1981, absolvovalo v r. 1986 obor šest lidí – dosud
nejvíc: Alice Talacková, Gisa Schellhornová, Slawomir Polak, Dana
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Klobouþníková a ŠtČpánka Kotaþková a Petra Müllerová-Boušková - ta vzápČtí
nastoupila na obor jako asistentka, rok nato (1987) získala titul PhDr.
PĜi výuce jazyka si lektoĜi z poþátku pĜipravovali pĜednášky sami s pomocí
ruských a vietnamských odborných publikací. Uþební pomĤcku Vietnamskoþeská konverzace pĜipravil v r. 1978 NguyӉn Tùng. Významná uþební skripta,
Základy vietnamštiny od PhDr. NguyӉn Phan Cҧnhe, vydalo SPN v roce 1984.
Týž autor je spolu s PhDr.
Hanou Srstkovou-KĜikavovou
podepsán i pod ýeskovietnamskou konverzací, již
UK vydala v r. 1987.
Mezitím Ústav pro etnografii a
folkloristiku ýSAV na zaþátku
80. let pĜijal dva odborné
pracovníky – PhDr. Františka
Šitu,
který
se
vČnoval
vietnamské etnofarmakologii
(vydal cestopis Pagoda na
vonící Ĝece, 1987), a prom. fil. Iva Vasiljeva, CSc., povČĜeného zpracováním
etnických dČjin vietnamského národa. Oba absolvovali þetné studijní pobyty ve
Vietnamu, zejména I. Vasiljev (v l. 1985 a 1986), jenž na základČ tČchto studií
v roce 1986 dokonþil knihu odborných esejĤ Za dČdictvím starých VietĤ – ta
ovšem vyšla až o 13 let pozdČji…
Studentky O. Šímová a J. Pošová
na brigádČ (Hanoj 1979)

Vietnamistika po roce 1989
V roce 1993 se katedra vČd o zemích Asie a Afriky na základČ regionálních a
kulturních hledisek rozdČlila do þtyĜ samostatných orientalistických ústavĤ.
Obor vietnamistika se tak logicky stal souþástí novČ vzniklého Ústavu Dálného
východu, kam organizaþnČ patĜí dodnes. Už v roce 1990 byla vedoucí oboru
jmenována PhDr. Petra Müllerová, která se po þtyĜech letech vyuþování þeštiny
na Vysoké škole cizích jazykĤ v Hanoji vrátila do ýech. Na místČ vedoucí pak
pracovala až do Ĝíjna 2002, kdy ji nahradila její kolegynČ PhDr. Lucie HlavatáBoháþková (na katedĜe vyuþovala externČ od roku 1992, internČ od r. 1997).
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Ve školním roce 1990-1991 bylo na obor (v rámci dvojoborového studia) pĜijato
šest dČvþat, zdárnČ jej v roce 1996 zakonþily þtyĜi z nich: Bohdana BČhalová
a Jana Zajícová (v kombinaci s politologií); Petra Rogersová-Adámková a Eva
Zvarová-Múþková (v kombinaci s angliþtinou). Dcera významného slovenského
vietnamisty Jána Múþky však v Praze získala jen bakaláĜský titul, a magisterské
studium dokonþila pĜímo až v Hanoji. Také všechny jmenované studentky
absolvolaly (v prĤbČhu roku 1995) obvyklou stáž ve Vietnamu, na hanojské
UniversitČ spoleþenských a humanitních studií. Jana Zajícová vzápČtí, v letech
1996-2001, pracovala jako sekretáĜka velvyslance na ambasádČ ýeské
republiky v Hanoji. Eva Zvarová se mezitím vdala za ruského vietnamistu
Antošenka (a pĜijala jeho pĜíjmení). V souþasnosti žije v jižním Vietnamu, kde
pokraþuje v pĜekladatelské a publicistické þinnosti.
V r. 1996 na vietnamistiku nastoupilo sedm studentĤ, tĜi z nich v kombinaci
s jiným oborem (etnologií þi sociologií), þtyĜi pak byli pĜijati na jednooborové
studium (vietnamistika byla unikátnČ vypsaná jako pČtileté bakaláĜské studium).
K nim se posléze pĜipojil ještČ student sociologie, JiĜí Kocourek. Další
nestandardní situace nastala v roce 1999, kdy z této skupiny, po roþní stáži ve
Vietnamu v r. 1998-1999, zĤstal na oboru právČ jen tento student, jenž v témže
roce i obhájil bakaláĜskou práci. NČkolik studentĤ však pokraþovalo na druhém
oboru. V r. 2001 ukonþil J. Kocourek i magisterská studia vietnamistiky
v kombinaci se svým pĤvodním oborem, sociologií. Ve své souþasné práci
skloubil znalosti z obou specializací a mj. se zabývá integrací VietnamcĤ v ýR
a mezikulturní problematikou jako lektor a autor, obþas pĜekládá z vietnamštiny.
Z hlediska oboru byl výraznČ úspČšnČjší roþník, který zaþal v r. 1998.
Nastoupilo do nČj sedm studentĤ, k nimž se brzy pĜidala japanoložka Petra
Karlová. Na stáž do Hanoje (2000-2001) už odletČlo jen šest žákĤ. TĜi studenti
byli jednooboroví (Eva Melicharová, Petra Karlová, Petr Komers), tĜi
dvojoboroví (Lukáš Sluka a Petr Šimeþek v kombinaci s politologií, Mária
Strašáková se sociologií). Po návratu ze stáže všichni úspČšnČ složili
bakaláĜské zkoušky. Eva Pechová-Melicharová poslední roky studia strávila
prací na velvyslanectví ýR v Hanoji jako sekretáĜka velvyslance. Sluka a
Komers se v r. 2002 do Vietnamu vrátili na druhý studijní pobyt. V r. 2004
obhájili diplomové práce na oboru E. Pechová, M. Strašáková, P. Karlová a P.
Komers; zatímco P. Šimeþek svou práci píše na politologii, ale jihovýchodní Asii
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zatím zĤstal vČrný (pĜeorientoval se na thajštinu a pracuje jako turistický
prĤvodce v Thajsku).
V roce 2000 bylo na vietnamistiku pĜijato sedm studentĤ, ale už po prvním
roþníku zĤstali jen dva (KateĜina Nováková a Ján Iþo). V r. 2002 oba odletČli na
roþní stáž do Vietnamu. PrávČ v té dobČ (jaro 2003) se, díky vyšší koncentraci
þeských vietnamistĤ pobývajících ve VSR, zrodila myšlenka založit Klub Hanoi.
V létČ byly spuštČny internetové stránky www.klubhanoi.cz. KateĜina Nováková
(nyní už Frydryšková) a Ján Iþo složili bakaláĜské zkoušky v r. 2004. Z dĤvodu
organizaþních zmČn a transformace vietnamistiky (jež vyústily do souþasné
podoby oboru jako specializace etnologie) dokonþili oba studenti i magisterské
studium v podstatČ souþasnČ se svými staršími kolegy, ještČ v témže roce.
Vedle Lucie Hlavaté a Petry Müllerové vyuþovaly na vietnamistice na pĜelomu
století dvČ vietnamské lektorky: Phùng Thӏ Phѭѫng HiӅn (1999-2000),
doktorandka na katedĜe pedagogiky FF UK, a Trѭѫng Thӏ Phѭѫng Mai (20002004), inženýrka, jež vystudovala elektroniku na jaderné a fyzikálnČ-inženýrské
fakultČ ýVUT. ObČ zastupovaly v té dobČ nepĜítomnou Bình Slavickou.
Po problémech s akreditací se obor nakonec podaĜilo (i díky tehdejší Ĝeditelce
ÚDV, doc. Olze Lomové) zachránit alespoĖ v podobČ pĜidružené specializace
etnologie. Ve školním roce 2005-2006 na tento staronový obor nastoupilo do
bakaláĜského
programu
bezprecedentních 15 studentĤ. Po
hrozbČ, že vietnamistika zanikne
úplnČ, to je možné oznaþit za
znaþný úspČch a snad i první krok
smČrem
k znovuobnovení
vietnamistiky coby samostatného
oboru – to ovšem, zdá se, závisí
hlavnČ
na
možnosti
získat
Studenti souþasného prvního roþníku vyuþujícího-docenta.
Po roce 2004 vede obor dále
PhDr. Lucie Hlavatá, lektorka ing. Bình Slavická vyuþuje jazyk. Na výuce se
podílejí i tĜi doktorandi: Petra Karlová (doktorandka od r. 2001; píše práci
z historie japonsko-vietnamských vztahĤ), Ján Iþo (od r. 2004; nejstarší
vietnamská literatura) a Mária Strašáková (od 2005; moderní vietnamská
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literatura). Petra Karlová je od února t. r. zamČstnána na poloviþní úvazek
v Orientálním ústavu AV jako japanoložka-vietnamistka.
V posledních deseti letech se podaĜilo rozšíĜit sbírku použitelných uþebních
materiálĤ o tĜi tituly, z nichž dva vyšly v nakl. Karolinum shodnČ v r. 1997: šlo o
skripta Petry Müllerové ViӋt Nam - Nh·ng ÿi͙u bͭ ích và lí thú (O Vietnamu
pouþnČ a zajímavČ), složená z vybraných textĤ o vietnamské kultuĜe a významných památkách, a o Vietnamskou þítanku 1.-Tͅp ÿͥc ti͗ng Vi͟t 1. od NguyӉn
Thӏ Bình-Slavické, jež nabízí spíše praktické texty s komentáĜi ke gramatickým
jevĤm a slovíþky. Za skuteþnou uþebnici jazyka se dá však považovat až
Praktická vietnamština-Ti͗ng Vi͟t thΉc hành (nakl. Fortuna 2003), spoleþné
dílo Bình Slavické a Lucie Hlavaté, k nČmuž pozdČji vyšla i zvuková nahrávka
na CD.

Vietnamština mimo filosofickou fakultu UK
Vietnamštinu na vysokoškolské úrovni vystudovalo taktéž nČkolik našincĤ
v zahraniþí. Mezi nimi známý vietnamista Maxmilián Koneþný, který zaþal
studovat vietnamštinu jako samouk pĜi výuce þeštiny pro obþany VSR. V dobČ
svého prvního služebního pobytu na lektorátČ þeského jazyka pĜi Vysoké škole
cizích jazykĤ v Hanoji se r. 1978 zapsal na fakultu vietnamistiky Hanojské
university, kde zakonþil studia r. 1981 státní závČreþnou zkouškou a obhajobou
diplomové práce o vietnamské syntaxi. Vedle Evy Múþkové je tak jediný, kdo
vystudoval vietnamštinu na universitČ pĜímo ve Vietnamu. Druhý služební pobyt
absolvoval M. Koneþný na Vysoké škole cizích jazykĤ v r. 1985-1991 (v letech
1988-1990 spolu s P. Müllerovou). V souþasnosti uþí angliþtinu na základní
škole, sporadicky tlumoþí z vietnamštiny pro státní orgány.
SamostatnČ se vietnamštinou zabýval také Slovák Michal Semotam, který na
pĜelomu tisíciletí absolvoval stáž v Hanoji. Semotam je autorem Malého
vietnamsko-þeského slovníku (vyd. vlastním nákladem v r. 2000).
Vietnamštinu vystudovalo i nČkolik osob na moskevské universitČ pro diplomaty
MGIMO
(Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ – Moskevský státní institut mezinárodních vztahĤ), vesmČs v rámci
oboru „mezinárodní vztahy se zamČĜením na indoþínské zemČ“. V 60. letech
tam absolvovali František Kán, Rudolf Šmíd a Miloš Frebort, v letech 19751981 Karel Strašák a JiĜí Vataha, v 80. letech pak Lubomír Frebort a na
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pĜelomu 80. a 90. let Igor Vancl. Souþástí studií byly obvykle i delší jazykové
stáže ve Vietnamu. Absolventi MGIMO obvykle nacházeli uplatnČní pĜímo
v diplomatických službách, K. Strašák, L. Frebort a J. Vataha i pĜímo na
þeskoslovenském, resp. þeském velvyslanectví v Hanoji - poslednČ jmenovaný
byl þeským konzulem nedávno, v letech 2003-2005. Lubomír Frebort pro
zmČnu v l. 1993-1996 vedl þeské velvyslanectví jako chargé d´affaires a.i., nyní
pracuje na odboru Asie ministerstva zahraniþních vČcí.
V Praze se vietnamština vyuþovala též mimo universitní pĤdu, a to v kursech
Státní jazykové školy (dnes Jazyková škola hl. m. Prahy). V roce 1974-1979 tu
kursy vedl Karel Palek, v letech 1983-1987 Petra Müllerová-Boušková, v letech
1987-1988 a 1999-2001 potom Lucie Hlavatá-Boháþková. ZĜejmČ jen žáci
roþníku zapoþatého r. 1983 se vydrželi uþit jazyk více než dva roky.

Perspektivy
Navzdory své témČĜ 50leté existenci zĤstávají vietnamistická studia v naší zemi
dodnes relativnČ mladým odvČtvím dálnČvýchodního bádání. NejdĤležitČjší
líhní vietnamistĤ je rozhodnČ filosofická fakulta UK. TĜebaže však ze všech
devíti roþníkĤ oboru vietnamistika na pražské fakultČ vzešel vždy alespoĖ jeden
absolvent a nČkolik jednotlivcĤ obhájilo i vČdeckou aspiranturu a v minulosti i
dnes se vČnovali/vČnují výzkumu þi pĜekladatelské þinnosti (jako prĤkopníci
oboru Vasiljev, Klinderová-ZboĜilová, Múþka), objem uskuteþnČného bádání,
pĜekladĤ a vĤbec vykonané práce se v porovnání s nČkterými jinými
orientalistickými obory jeví spíše malý. Na universitČ sice obor nadále pĜežívá,
v Orientálním ústavu ýSAV však nepĤsobí na plný úvazek už dlouho žádný
specialista na Vietnam, ani na Indoþínu, ba – s výjimkou barmanisty Jana
Beþky – ani na jinou z oblastí celé jihovýchodní Asie. To je dost žalostný fakt.
KulturnČ-dČjinná mapa Vietnamu je pro nás dál posetá bílými místy, a to i proto,
že vietnamistĤ je jednoduše málo. Také spoleþenská poptávka po odbornících
s tímto zamČĜením je spíše mizivá; díky fenoménu vietnamské komunity v ýR
však v posledních letech nasmČrovalo nČkolik vystudovaných vietnamistĤ své
aktivity vstĜíc mezikulturním vztahĤm uvnitĜ naší spoleþnosti. Ti, kteĜí v oboru
pokraþují – nebo alespoĖ nČjaký þas pokraþovali - na vČdecké úrovni, se zatím
dají na prstech spoþítat. Souþasný poþet doktorandĤ pĜi oboru a poþet nedávno
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pĜijatých studentĤ však mĤžeme pĜeci jen oznaþit za v jistém smyslu nadČjný.
Snad tento pozitivní trend na Ústavu Dálného východu vydrží co nejdéle.

Zpracovali Ján Iþo a Petr Komers
(AutoĜi dČkují všem, již ochotnČ pomohli s doplnČním a upĜesnČním þetných detailĤ: Ivu
Vasiljevovi, IvČ Klinderové, HanČ Srstkové, Lucii Hlavaté, Maxmiliánu Koneþnému, JiĜímu
Vatahovi, Lubomíru Frebortovi, JanČ Zajícové, Karlu Kuþerovi, JiĜímu Kocourkovi ad.)

Seznam odborných prací z oboru
1964
— Vasiljev, I.: PĜíspČvky ke studiu sinovietnamské slovní zásoby (DIS)
1966

— Múþka, J.: Vietnamská klasická rodina (DP)
— ZboĜilová, I.: Phan Boi Chau, názorový vývoj (DP)
1974
— Palek K.: K otázce funkce tzv. klasifikátorĤ v moderní vietnamštinČ (DP)
— Tonnerová, M.: (DP o národnostní menšinČ Meo – název se nám nepodaĜilo zjistit)

1981
— Klinderová, I.: Vietnam 1945-1956 (DIS; v r. 1981 vydáno tiskem v interní ĜadČ
Problémy soudobého vývoje ýíny vydávané OÚ ýSAV)
— KĜikavová, H.: Studie o slovosledu preverbálních þástic v moderní vietnamštinČ (DP)
— Pošová, J.: Vývoj francouzsko-vietnamských vztahĤ v letech 1965-1973 (DP)
— Šímová, O.: Popis þtyĜslabiþných idiomĤ v souþasné vietnamštinČ a sestavení
pĜíslušného vietnamsko- þeského slovníku (DP)
1985
— Boháþková, L.: Kulturní politika Komunistické strany Vietnamu (DP)
— Honková, D.: Vietnamský mytologický systém (DP)
1986
— Klobouþníková, D.: Souþasná vietnamská historiografie o neokolonialismu v jižním
Vietnamu v letech 1954—1975 (DP)
— Kotaþková, Š.: Souþasná vietnamská historiografie o národnČ osvobozeneckém boji
vietnamského lidu v letech 1945—1954. (DP)
— Müllerová, P.: Strukturální zmČny v ekonomice socialistického Vietnamu—þlena
RVHP (1975—1984) (DP)
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— Polak, S.: Chronologie vývoje VDR a VSR (1945—1984) pĜedevším na základČ
vietnamských pramenĤ (DP)
— Schellhorn, G.: Sociokomunikativní procesy v Jižním Vietnamu za amer.
neokolonialismu a jejich odraz v nár. vývoji hudby (DP)
— Talacková, A.: Proces latinisace vietnamského písma (DP)
1996
— BČhalová, B.: Vietnamská spoleþnost od konce 70. let do poloviny 90. let – její vývoj
v procesu reforem (DP)
— Rogersová, P.: Národnostní menšina Thai - vzájemné vztahy jejich podskupin
a postavení celé skupiny v rámci národnostní politiky VSR (DP)
— Zajícová, J.: KoĜeny a plody Pol Potova politického experimentu (DP)
— Zvarová, E.: Obraz vidieka vo vietnamskej poviedkovej tvorbe (1920—1945) (BP)
1999
— Kocourek, J.: Osobní zájmena a substantiva pĜíbuzenských opozic ve vietnamštinČ
(BP)
2001
— Kocourek, J.: Historie pĜíchodu a pĤsobení pĜíslušníkĤ vietnamské národnosti na
území ýSR (resp. ýSSR) v letech 1950 až 1975 (DP)
— Komers, P.: Nguyen Binh a vietnamská básnická tradice (BP)
— Pechová, E.: Vietnamská vesnice skrze texty lidových písní (BP)
— Sluka, L.: Reformy doi moi ve VSR v letech 1986-1990 (BP)
2002
— Strašáková, M.: Nástin historického vývoje keramiky ve Vietnamu (BP)
— Šimeþek, P.: Vietnamsko- thajské vztahy mezi lety 1975-1997 (BP)
2004
— Iþo, J.: Najstarší budhizmus vo Vietname (BP)
— Nováková, K.: Vývoj vzdČlání ve Vietnamu od poþátkĤ do souþasnosti (BP)
— Pechová, E.: Novoroþní obĜady a zvyky v souþasném Vietnamu (DP)
— Strašáková, M.: Postavení ženy ve vietnamské spoleþnosti v období 11.-19. st. (DP)
— Karlová, P.: Vztahy Vietnamu a Japonska za 2. sv. války (DP)
— Komers, P.: Hmongové – národnostní menšina ve Vietnamu, v JV Asii, ve svČtČ (DP)
— Iþo, J.: Budhizmus vo Vietname v období formovania štátu (DP)
— Nováková, K.: Projevy konfucianismu ve vietnamské spoleþnosti od 11. st. (DP)
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Zkratky: DIS – disertaþní práce, DP – diplomová práce, BP – bakaláĜská práce
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Božena NČmcová
Cә tích dân tӝc Séc
PĜed nČkolika týdny byla v Nakladatelství státní univerzity v Hanoji (Nhà
xṷt b̫n ÿ̩i h͕c qu͙c gia Hà n͡i) vydána kniha pĜekladĤ pohádek Boženy
NČmcové, nazvaná C͝ tích dân t͡c Séc (ýeské národní pohádky). Je to
vĤbec poprvé, co se vietnamští þtenáĜi
setkávají s dílem této þeské klasiþky.
Svazek obsahuje 18 vybraných pohádek,
které pĜeložila paní Nguy͍n Th͓ Mùi.
PĜedmluvu napsal a o redakci textu se
postaral Ph̩m Thành H˱ng. Kniha byla
vydána i díky podpoĜe Ministerstva
kultury ýR. Nabízíme našim vietnamským
þtenáĜĤm pĜeklad pohádky O kocouru,
kohoutu a kose.
Cách ÿây m̭y tu̯n, Nhà xṷt b̫n ÿ̩i
h͕c qu͙c gia Hà n͡i xṷt b̫n m͡t quy͋n
cͯa tác gi̫ Séc Božena NČmcová (18201861). Quy͋n ̭y mang tên C͝ tích dân
t͡c Séc. L̯n ÿâu tiên, các ÿ͡c gi̫ Vi͏t
Nam có d͓p làm quen vͣi tác pẖm cͯa nͷ văn sƭ Séc c͝ ÿi͋n ÿó. Cu͙n bao
g͛m 18 truy͏n c͝ tích dân t͡c do phiên d͓ch Nguy͍n Th͓ Mùi d͓ch. Ph̩m
Thành H˱ng hi͏u ÿính và vi͇t lͥi giͣi thi͏u tác gi̫ vͣi ng˱ͥi Vi͏t Nam.
Sách ÿ˱ͫc xṷt b̫n vͣi s giúp ÿͩ cͯa B͡ Văn hoá C͡ng hoà Séc. Chúng
tôi mͥi các b̩n VN ÿ͕c m͡t truy͏n bà NČmcová d͓ch sang ti͇ng Vi͏t.

Con mèo, con gà và cái lѭӥi hái
Mӝt ông bӕ rҩt nghèo nhѭng lҥi có tӟi ba con trai. Cұu lӟn nhҩt tên là Mactin, cұu thӭ hai - Ma-chây và cұu bé nhҩt là Mi-khan. Cҧ ba ÿӅu to lӟn, vҥm vӥ.
ĈӃn mӝt ngày, ông bӕ trӣ bӋnh, tӟi phút lâm chung. Ông cho gӑi cҧ ba con lҥi
và nói:
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„Các con biӃt ÿҩy, bӕ không có cӫa cҧi gì ngoài túp lӅu, con mèo, con gà
trӕng và cái lѭӥi hái. Các con hãy sӕng trong căn nhà này và mӛi con hãy nhұn
mӝt trong ba thӭ ÿó. Ĉӯng có tranh giành, cãi cӑ nhau, hãy biӃt thѭѫng yêu
nhau, ông Trӡi sӁ phù hӝ cho các con.“
Nói xong, ông tҳt thӣ.
Sau khi chôn cҩt bӕ, mҩy anh em chia nhau tài sҧn. Mac-tin lҩy lѭӥi hái, vì
biӃt sӱ dөng nó, Ma-chây lҩy con gà trӕng và Mi-khan nhұn con mèo.
„Các em ѫi, - Mac-tin nói, - chúng ta không thӇ ӣ ÿây ÿѭӧc, nhѭ thӃ sӁ chӃt
ÿói. Các em hãy ӣ nhà và tӵ tìm cách sinh nhai, còn anh, anh sӁ cùng lѭӥi hái
ra ÿi.“
Anh em thѭѫng yêu nhau, ai muӕn gì thì ngѭӡi kia cǊng mong nhѭ thӃ, nên
hai em không phҧn ÿӕi ý kiӃn cӫa anh.
Mac-tin cҫm lѭӥi hái, ra ÿi. Chàng ÿi mãi, ÿi mãi, nhѭng không xin ÿѭӧc
viӋc ӣ ÿâu cҧ. Cuӕi cùng, chàng ÿӃn mӝt nѭӟc mà dân chúng ӣ ÿҩy quá ngù
ngӡ. Khi ÿӃn thành phӕ, chàng gһp mӝt ngѭӡi và ngѭӡi này hӓi anh cҫm cái gì
trong tay.
„Tôi cҫm lѭӥi hái.“ Mac-tin ÿáp.
„ĈӇ làm gì?“
„ĈӇ cҳt cӓ.“
„Cái này nó ăn cӓ à? ThӃ thì tuyӋt lҳm, chúng tôi ӣ ÿây toàn rӭt cӓ bҵng
tay, vҩt vҧ lҳm. NӃu anh ÿem nó ÿӃn chӛ vua chúng tôi, chҳc chҳn anh sӁ
ÿѭӧc thѭӣng hұu hƭnh ÿҩy.“
„Sao lҥi không nhӍ, tôi sӁ làm nhѭ vұy.“
Ngѭӡi ÿó dүn anh ÿӃn ÿӭc vua. Nhà vua rҩt ngҥc nhiên vì cái dөng cө ÿó
và bҧo Mac-tin hãy ra cánh ÿӗng cҳt cӓ. Mac-tin ÿi và rҩt nhiӅu khán giҧ ÿi
theo. Mac-tin thông minh, anh cҳm cái hái xuӕng ÿҩt trong bãi cӓ, dһn gia nhân
ÿӃn trѭa nhӟ mang bӳa ăn cho hai ngѭӡi, rӗi ÿuәi hӃt ÿám khán giҧ ÿi. ĈӃn
trѭa, gia nhân mang hai xuҩt cѫm ÿӃn, hӑ ngҥc nhiên vì thҩy mӝt phҫn ÿӗng
cӓ ÿã ÿѭӧc cҳt xong.
„Cái thӭ ăn cӓ cӫa anh cǊng sӁ ăn trѭa à?“ Mӑi ngѭӡi hӓi Mac-tin.
„Ĉã làm thì phҧi ăn chӭ. Nhѭng bây giӡ thì ÿi hӃt ÿi, ÿӇ chúng tôi ӣ ÿây mӝt
mình.“
Ĉám gia nhân ÿi rӗi, Mac-tin ăn hӃt cҧ hai xuҩt cѫm.
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„Mình sáng ý thұt, ÿã ÿòi hai xuҩt cѫm, nӃu chӍ có mӝt xuҩt thì ăn chѭa ÿӫ
no.“
Ngày ngày anh vác lѭӥi hái ÿi cҳt cӓ, và chҷng mҩy chӕc anh ÿã cҳt sҥch
mҩy cánh ÿӗng. Xong viӋc, anh ÿӃn chӛ vua ÿӇ nhұn tiӅn, cái hái mang trên
vai.
„Cái thӭ ăn cӓ kia nó tӵ nghiӅn cӓ à?“ Vua hӓi anh.
„Thѭa ÿӭc vua, ÿúng vұy.“ Anh ÿáp.
„Anh có ÿӇ lҥi nó cho ta và lҩy mӝt nghìn ÿӗng vàng không?“
„Nó ÿáng giá nhiӅu hѫn, nhѭng tôi ÿӇ lҥi vӟi giá ҩy cǊng ÿѭӧc.“ Anh nói thӃ
rӗi ÿӇ lҥi cái hái, lҩy tiӅn, ÿi vӅ nhà. Nhà vua cho dӵng cái hái trong phòng ÿӇ
nó không bӏ quҩy rҫy. Sang năm sau, cӓ lҥi mӑc ÿҫy và ÿӃn lúc phҧi cҳt. Vua
ra lӋnh mang cái hái ra ÿӗng. Mӑi ngѭӡi rùng rình mang nó ra, cҳm nó xuӕng
ÿҩt rӗi bӓ ÿi hӃt, vì nghƭ lѭӥi hái không thích có ai nhìn mình. ĈӃn trѭa, hӑ
mang cѫm ra và nóng lòng xem ÿã cҳt ÿѭӧc bao nhiêu cӓ. Nhѭng cái hái vүn
nҵm nguyên chӛ cǊ, khiӃn hӑ rҩt ngҥc nhiên. Hӑ ÿӇ cѫm ӣ ÿҩy và vӅ báo lҥi
vӟi vua.
„ThӃ mà ngay nӱa ngày ÿҫu, khi ngѭӡi ҩy ÿӃn ÿây, ÿã cҳt ÿѭӧc bao nhiêu
là cӓ, sao bây giӡ nó lҥi không chӏu làm?“ Vua nghƭ và lҳc ÿҫu. ĈӃn chiӅu, gia
nhân ÿӃn và lҥi tâu vua rҵng cái hái không ÿӝng gì ÿӃn bӳa ăn lүn cҧ bãi cӓ.
„ThӃ thì nó bӏ bӓ bùa rӗi, - Vua nói - cho nó hai mѭѫi roi, và nӃu không làm
tiӃp thì chôn nó xuӕng.“
Theo lӋnh vua, mӝt cái ghӃ ÿѭӧc mang ra ÿӗng, cái hái bӏ ÿһt lên và nhұn
hai mѭѫi cái roi. Cái hái sau mӛi roi ÿӅu nҭy lên, có lúc nó xoҽt qua mǊi ai quá
tò mò. „Anh ta bӓ bùa cho nó rӗi. – Mӑi ngѭӡi kêu lên, - ÿem chôn nó ÿi!“ Nói là
làm, dân chúng chôn cái hái xuӕng ÿҩt và lҥi rӭt cӓ bҵng tay nhѭ trѭӟc.
Trong khi nhà vua và thҫn dân ÿҩt nѭӟc ngù ngӡ ÿang lúng túng vӟi cái
lѭӥi hái thì mҩy anh em Mac-tin có ÿӫ tiӅn ăn và cҫu nguyӋn cho cha. Hӑ biӃt
ѫn cha ÿã ÿӇ lҥi mӝt tài sҧn ÿáng giá nhѭ vұy. Mӝt thӡi gian sau, tiӅn ÿã cҥn,
Ma-chây nói:
„Bây giӡ ÿӃn lѭӧt em ÿi vӟi con gà trӕng, may ra cǊng ÿҳt hàng nhѭ cái
hái.“
„Em hãy ÿi thұt xa, ӣ nѫi nào ngѭӡi ta còn ngӕc nghӃch, ӣ Séc chҳc không
bán ÿѭӧc ÿҳt ÿâu.“ Mac-tin khuyên.
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Ma-chây mang theo cӫa thӯa kӃ và lên ÿѭӡng. Anh lҥi ÿӃn mӝt thành phӕ
và gһp mӝt ngѭӡi ÿàn ông.
„Anh ôm cái gì vұy?“ Ông ta hӓi.
„Tôi mang con gà trӕng.“ Ma-chây trҧ lӡi.
„Ӣ ÿây chúng tôi không có nhiӅu loҥi chim này ÿâu, mà nó ÿӇ làm gì?“
„Con chim này ÿem ÿӃn mӝt ngày mӟi.“
„ThӃ thì cǊng kǤ diӋu ÿҩy chӭ! Chúng tôi cӭ phҧi hàng ngày tiӉn ngày lên
cái ÿӍnh kia kìa, rӗi sáng hôm sau lҥi phҧi ÿi ÿón ngày mӟi, phiӅn phӭc lҳm.
NӃu con chim này có khҧ năng ҩy thì vua cӫa chúng tôi sӁ trҧ mҩy nghìn ÿӗng
tiӅn.“
„Có thӇ kiӇm tra ÿѭӧc mà.“ Ma-chây nói và cùng ngѭӡi ÿàn ông ÿi ÿӃn gһp
vua.
„Thѭa ÿӭc vua, ngѭӡi này có con chim gӑi ngày mӟi ÿӃn và khi nó ÿi ngӫ
thì ngày cǊng ÿi ngӫ.“
„ThӃ thì nó là vô giá, nӃu ÿúng nhѭ nhà ngѭѫi nói.“
„Thѭa ÿӭc vua, ÿiӅu này có thӇ kiӇm tra ÿѭӧc.“
Hӑ cho con gà vào cái lӗng vàng và nó thích thú vì có nѫi cѭ ngө. Chҧ mҩy
chӕc ngày qua ÿi mà chҷng cҫn ai ÿѭa tiӉn. Vua rҩt thích và nóng lòng mong
ÿӃn sáng hôm sau. Nӱa ÿêm, hӑ thӭc dұy và chú ý theo dõi xem con gà gӑi
ngày mӟi vӅ nhѭ thӃ nào. Mӝt giӡ trôi qua, hai giӡ trôi qua vүn không thҩy gì.
Nhѭng chӍ lát sau, con gà cҩt tiӃng gáy. Mӑi ngѭӡi giұt mình vì giӑng ca lҥ
lùng. Rӗi ba giӡ, con gà lҥi gáy, gáy tiӃp lúc bӕn giӡ cho ÿӃn lúc tҧng sáng. Khi
vua nhұn ra rҵng con gà này thӵc sӵ ÿã gӑi ÿѭӧc ngày mӟi ÿӃn, vua ra lӋnh
lҩy trong kho ra năm nghìn ÿӗng tiӅn cho Ma-chây. Ma-chây nhұn tiӅn, ÿѭӧc
thӃt cѫm no rѭӧu say, rӗi cҧm ѫn vua và vӅ nhà.
Hai anh em ӣ nhà mӯng rӥ ÿón Ma-chây vӅ và hӑ lҥi có tiӅn dùng trong mӝt
thӡi gian. Do hӑ không biӃt tҵn tiӋn, tiӅn hao ÿi nhanh chóng. Khi sҳp cҥn, Mikhan nói: „Bây giӡ em sӁ lên ÿѭӡng ÿi tìm vұn may. BiӃt ÿâu em cǊng ÿѭӧc trҧ
hұu hƭnh vӅ con mèo nhѭ các anh.“
Hai ngѭӡi anh khuyên em nên ÿi thұt xa, ӣ ÿâu con ngѭӡi còn ngӕc
nghӃch, chӭ ӣ Séc thì khó lӯa lҳm. Mi-khan ÿi ÿã nhiӅu, rӗi ÿӃn mӝt ÿҩt nѭӟc
mà anh không hiӇu tiӃng nói cӫa hӑ. Nhѭng trѭӟc khi vào kinh thành, anh ÿã
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hӑc ÿѭӧc chút ít tiӃng cӫa hӑ nên có thӇ nói chuyӋn ÿѭӧc. Anh lҥi gһp mӝt
ngѭӡi, ông ta hӓi anh có cái gì trong túi.
„Con mèo.“ Mi-khan trҧ lӡi và chìa con mèo ra.
„Con vұt gì lҥ thӃ, dùng nó ÿӇ làm gì?“
„Nó bҳt chuӝt, trong nhà có bao nhiêu chuӝt thì nó bҳt tҩt.“
„ThӃ thì anh hãy bӓ nó vào túi và ÿi gһp vua ngay! Trong lâu ÿài chúng tôi
có biӃt bao nhiêu là chuӝt. Chúng chӍ còn thiӃu chѭa chҥy trên ngai vàng nӳa
thôi. Ĉӭc vua thì không tiӃc tiӅn nӃu có ai ÿuәi chúng ra khӓi lâu ÿài.“
„ThӃ thì dӉ thôi!“ Mi-khan ÿáp, nhét con mèo vào túi rӗi vӝi vã ÿӃn gһp vua.
Khi ÿӃn gһp vua, ngѭӡi ÿàn ông nói:
„Thѭa ÿӭc vua, ngѭӡi này có con mèo, chuyên ÿi bҳt chuӝt, và nӃu ÿӭc vua
muӕn có nó, anh ta có thӇ bán lҥi.“
„NӃu ÿúng nhѭ vұy thì ta sӁ mua.“
Thѭa ÿӭc vua, xin ngѭӡi cho biӃt ӣ ÿâu có nhiӅu chuӝt nhҩt, rӗi bӋ hҥ sӁ
thҩy con mèo này biӃt bҳt nhѭ thӃ nào.“
Mӑi ngѭӡi dүn Mi-khan vào phòng có nhiӅu chuӝt nhҩt, chúng chҥy líu ríu
quanh chân. Mi-khan mӣ túi, con mèo nhҧy xә ra ngoài và bҳt ÿҫu cuӝc rѭӧt
ÿuәi lǊ chuӝt. Nhà vua vô cùng mӯng rӥ, ra lӋnh trҧ cho Mi-khan mѭӡi nghìn
ÿӗng tiӅn vàng. Mi-khan vui mӯng không kém. Anh nhұn tiӅn, vui vҿ ra vӅ. Hai
ngày sau, nhà vua chӧt nghƭ con mèo kia sӁ ăn gì sau khi chuӝt chӃt hӃt.
Không ai trҧ lӡi ÿѭӧc, mà Mi-khan thì ÿi mҩt rӗi. Nhà vua ra lӋnh cho mӝt
ngѭӡi lên ngӵa ÿuәi theo Mi-khan.
Lúc ҩy, Mi-khan ÿang thong dong trên ÿѭӡng. ĈӃn ngày thӭ tѭ, anh thҩy
phía sau mình có mӝt ngѭӡi trên mình ngӵa ÿang gӑi theo nên anh ÿӭng lҥi.
Ngѭӡi ÿó ÿӃn nѫi và hӓi Mi-khan lúc thì bҵng tiӃng Ĉӭc, lúc bҵn tiӃng Séc, Mikhan không hiӇu nәi, nên hӓi lҥi bҵng tiӃng Ĉӭc: „Was?“
Vӯa nghe câu hӓi ÿó, anh chàng kӷ sƭ nghƭ rҵng ÿã nhұn ÿѭӧc câu trҧ lӡi
ngҳn gӑn, bèn quay ÿҫu, phóng ÿi nhanh nhѭ bӏ gió cuӕn. Mi-khan nghƭ „tay
này ÿiên rӗi“, và lҥi vui vҿ ÿi tiӃp.
Vӯa mӋt mӓi, quҫn áo bөi bһm, chàng kӷ sƭ xuӕng ngӵa và ÿӃn gһp vua
ngay báo tin:
„Thѭa ÿӭc vua, mӝt tin buӗn, sau khi con mèo làm thӏt hӃt lǊ chuӝt, nó sӁ
làm thӏt chúng ta.“
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„Ai nói vұy?“ Nhà vua hoҧng hӕt hӓi lҥi.
„Cái anh chàng ÿã bán con mèo cho chúng ta. Trên ÿѭӡng, thҫn ÿuәi kӏp
anh ta và hӓi con mèo sӁ ăn gì sau khi ăn hӃt lǊ chuӝt thì anh ta bҧo: „Vás!“
Ngay lұp tӭc, nhà vua cho triӋu tұp mӝt hӝi ÿӗng ÿӇ bàn cách xӭ trí vӟi con
mèo. Sau hӗi lâu bàn bҥc, hӑ ra quyӃt ÿӏnh giam nó trong phòng, có hai trҥm
gác. Mӝt vӏ tѭӟng nhұn lӋnh bӕ trí ngay bӕn ngѭӡi lính dǊng cҧm ÿӭng gác.
Mӛi góc mӝt lính ÿӭng canh mӝt ngày, mӝt ÿêm, anh nào cǊng run nhѭ cҫy
sҩy mӛi khi nghe thҩy tiӃng ÿӝng trong phòng. ĈӃn ÿêm hôm sau trong phòng
hoàn toàn yên tƭnh, vì mèo ÿã bҳt hӃt toàn bӝ lǊ chuӝt. Sáng ra, khi trong
phòng vүn yên ҳng, ngѭӡi lính gác bên cӱa sә lҩy làm hӗ nghi, không biӃt sӵ
thӇ ra sao... Anh ta lҩy hӃt can ÿҧm và ngó vào trong phòng. Thұt là không
may! ÿúng lúc con mèo ÿang ngӗi trên cӱa sә, vӯa nhìn thҩy cái cҵm râu và
cái mǊ lông xù xì cӫa anh lính, nó giұt mình, nhҧy vӑt khӓi cӱa sә. Anh lính thӭ
hai nghe thҩy tiӃng ÿӝng vӝi chҥy lҥi xem thì nhìn thҩy anh lính kia nҵm ngӱa,
bӝ râu vӇnh lên. Anh chҥy vөt vào lâu ÿài, kêu to: „Thѭa ÿӭc vua, nguy rӗi.
Con mèo kia thoát ra khӓi phòng và nó cҳn anh bҥn cӫa tôi ÿӭng bên cӱa sә.
Có Trӡi mà biӃt bây giӡ nó ÿang chҥy ӣ ÿâu và giӃt chӃt mҩy ngѭӡi rӗi. Trӡi
ѫi, ÿúng là thҧm hoҥ!“
Ngay lұp tӭc các nhà ÿӅu phҧi ÿóng cӱa kín mít. Ai cǊng chҥy trӕn hӃt. Vua
bèn ra lӋnh cho mӝt trung ÿoàn nhӳng ngѭӡi dǊng cҧm, nai nӏt, trang bӏ ÿӃn
tұn răng, ÿi tҩn công con mèo. Mӑi viӋc ÿѭӧc tiӃn hành ÿúng lӋnh, nhѭng ba
ngày tìm kiӃm, hӑ vүn không thҩy tung tích con mèo ÿâu.
Còn riêng mҩy anh em nӑ thì vүn sӕng vui vҿ, vô tѭ. Nhӡ có tiӅn làm vӕn,
hӑ ÿã biӃt làm ăn bҵng nhiӅu cách tӕt hѫn, vì biӃt rҵng bây giӡ không còn gì ÿӇ
ÿi kiӃm tiӅn nӳa. ThӍnh thoҧng khi ngӗi vӟi nhau, hӑ lҥi cѭӡi vui vҿ, kӇ lҥi
chuyӋn nhӳng ngѭӡi ngӕc nghӃch mà hӑ gһp trong ÿӡi.
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Hӗ Xuân Hѭѫng
básníĜka pĜelomu 18. a 19. století
Jméno této autorky nechybí v žádných, byĢ sebestruþnČjších dČjinách
vietnamské literatury. A pĜece, její dílo pĜedstavuje velmi neobvyklou klasiku.
TĜebaže psala i v þínštinČ, proslula hlavnČ svými vietnamskými verši, psanými
v tzv. jižních znacích. Zachovalo se okolo 50 básniþek, nČkteré dodnes umČjí
mnozí Vietnamci recitovat nazpamČĢ. Hӗ Xuân Hѭѫng je zcela
nenapodobitelná: její poezie svČdþí o výteþném zvládnutí klasických
básnických forem, i o znalosti lidové poezie. Její jazyk je vytĜíbený a sdČlný
zároveĖ. Popularita básníĜky ale vyplývá zejména z jejího osobitého pojetí
básnické virtuozity: na první pohled jsou její básniþky jen poetickým popisem
pĜírodních scenérií a oslavou pĜedmČtĤ z každodenního lidského života, ve
skuteþnosti se však za nimi skrývá celá Ĝada narážek, þasto lechtivých. KĜehké
dvojsmysly dodávají poezii Hӗ Xuân Hѭѫng velmi jemný zábavný podtext.
ýeský pĜeklad jejího díla, který by mČl v letošním roce vyjít u nakladatelství
DharmaGaia, se pokusí vĤbec prvnČ tuto autorku pĜedstavit þeským þtenáĜĤm.
Následující ukázky jsou z chystané knížky.

Pozvání na betel
OĜíšek malý v betelu, z nČjž þiší vĤnČ nemilá
Dá Xuan Huong ráda ti Sama to bago balila
Jestli chce osud spojit nás, aĢ tedy pČknČ zþervená
NechĢ není jak list zelené ani jak vápno do bíla

Mӡi trҫu
Quҧ cau nho nhӓ miӃng trҫu hôi
Này cӫa Xuân Hѭѫng mӟi quӋt rӗi
Có phҧi duyên nhau thì thҳm lҥi
Ĉӯng xanh nhѭ lá, bҥc nhѭ vôi!
Žvýkání betele je rozšíĜeno v mnoha zemích jižní a jihovýchodní Asie a ve vietnamské kultuĜe
se k nČmu váže Ĝada symbolických významĤ. Sousto (bago) se pĜipravuje tak, že se na
betelový list rozetĜe vápno a pĜidá se arekový oĜíšek – pak se list zabalí a pĜežvykuje.
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Navzdory barvČ vápna i listu jsou pak sliny výraznČ þervené. Ve vietnamské tradici je arekový
oĜíšek chápán jako symbol mužského pohlaví, zatímco betel ženského. Spojení obou prvkĤ
potom odpovídá uzavĜení manželského svazku. ýervená barva je pĜitom rovnČž barvou
svatební.

Na houpaþce
Hold patĜí tomu, kdo sem zatlouk´ þtyĜi kĤly
Jedni se houpou, druzí zrakem spoþinuli
Chlapec se v bedrech prohne, nohy napíná
V pĤvabném záklonu hruć vypne dívþina
A þtyĜi cípy kalhot vlají po vČtru
Dva páry nohou spolu spletou se v tom reji
Znáte ta jara, tuhle svĤdnou jarní hru?
Pak kĤly vytáhnou a díry ladem zejí.

Ĉánh ÿu
Bӕn cӝt khen ai khéo khéo trӗng,
Ngѭӡi thì lên ÿánh kҿ ngӗi trông.
Trai ÿu gӕi hҥc khom khom cұt,
Gái uӕn lѭng ong ngӱa ngӱa lòng.
Bӕn mҧnh quҫn hӗng bay phҩp phӟi,
Hai hàng chân ngӑc duӛi song song.
Chѫi xuân ÿã biӃt xuân chăng tá?
Cӑc nhә ÿi rӗi, lӛ bӓ không!
Jedna z typických básniþek, kde HXH využila popisu jednoho pĜedmČtu jen proto, aby
rozpoutala hru dráždivých narážek. Na houpaþce stojí dva partneĜi proti sobČ na jedné pĜíþce,
pĜiþemž mají nohy umístČné stĜídavČ, tedy víceménČ propletené. Pravidelné pohyby, jimiž se
oba partneĜi pokoušejí rozhoupat, jasnČ evokují zápal milostných stĜetĤ. Poslední verš snad
ani není tĜeba komentovat.
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JeskynČ Huong Tich
Kdo jen dal malebnost tak vzácnou tomu kraji?
PĤvabná prasklina zve pĜíchozí v svou hloub
Buddhovi stoupenci se do ní prodírají
Ostatní alespoĖ tam dychtí nahlédnout
Voda tu skapává do ticha s vlhkých stČn
VeslaĜ hĜbet prohýbá ýlun dovnitĜ hladce vplaví
Ten koutek zarostlý sem pĜivábil už davy
Že i sám stvoĜitel je možná zneklidnČn

Ĉӝng Hѭѫng Tích
Bày ÿһt kìa ai khéo khéo phòm,
Nӭt ra mӝt lӛ hӓm hòm hom.
Ngѭӡi quen cõi Phұt chen chân xӑc,
Kҿ lҥ bҫu tiên mӓi mҳt dòm.
Giӑt nѭӟc hӳu tình rѫi thánh thót,
Con thuyӅn vô trҥo cúi lom khom.
Lâm tuyӅn quyӃn cҧ phӗn hoa lҥi,
Rõ khéo trӡi già ÿӃn dӣ dom.
JeskynČ Huong Tich bývá ponejvíce ztotožĖována s jeskyní v hoĜe téhož jména, nalézající se
v okrese Mӻ Ĉӭc v dnešní provincii Hà Tây. Je zasvČcena kultu bohynČ-bódhisattvy Kuan-jin
(viet. Quân Âm). Objevuje se i jiná identifikace: podle nČkterých vykladaþĤ by mČlo jít o
hlavní, nejvýše položenou jeskyni u VoĖavé pagody (chùa Hѭѫng) v téže provincii. Na tom
však tolik nezáleží. ýtenáĜe jistČ spíše zaujme „pĤvabná prasklina“ zvoucí „ve svou hloub“
(2. verš), která jako všechny jeskynČ splývá u HXH s pĜedstavou ženského klína. Další
narážky stvrzují svĤdnou atmosféru místa: „vlhké stČny“ (5. verš), „koutek zarostlý“ (7. verš),
„prohýbající se veslaĜ“ (6. verš), ale i „þlun“, který „hladce“ vklouzne dovnitĜ (6. verš) –
v tradiþní básnické symbolice vyjadĜuje loćka þi þlun mužský pól. Horlivost zanícených
vyznavaþĤ bohynČ je v tomto kontextu zjevnČ dvojznaþná.
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Svátek stĜedu podzimu (T͇t trung thu)
Vietnamské dČti neslaví svĤj svátek 1. þervna jako dČti þeské, ale až na
podzim, kdy 15. dne 8. mČsíce dle lunárního kalendáĜe oslavují pĜi úplĖku
Svátek stĜedu podzimu (T͗t trung thu). Podle evropského kalendáĜe pĜipadá
toto datum pokaždé na jiný den – napĜíklad letos vychází úplnČk v osmém
lunárním mČsíci na 6. Ĝíjna. V tento den, kdy je mČsíc nejkulatČjší a nejjasnČjší,
oslavovali lidé kdysi sklizeĖ, pĜedpovídali pĜíští úrodu a obČtovali dárky
pĜedkĤm a rĤzným božstvĤm. Dnes patĜí tento svátek hlavnČ dČtem, které se
baví: obleþou se do veselých šatĤ, jedou s rodiþi do mČsta a pochutnávají si na
sladko-slaných koláþcích. Traduje se, že datum svátku dČtí souvisí
s odpoþinkem po sklizni, kdy mají rodiþe více þasu vČnovat se dČtem a pĜipravit
jim oslavu.

PĜíbČhy o kapru, lampiónech, lvím tanci a papírových uþencích
Vietnamci spojují se Svátkem stĜedu podzimu nČkolik legend, z nichž
nejznámČjší vypráví pĜíbČh o kaprovi, který se chtČl stát drakem. Moc po tom
toužil a usilovnČ na sobČ pracoval, až se mu nakonec pĜání splnilo a promČnil
se v draka. Vietnamští rodiþe svým dČtem bČhem oslav popisují pĜíbČh, aby je
povzbudili ve studiu a v odhodlání plnit si své sny. I žáci samotní touží po
úspČchu ve škole, a proto v den svátku vystĜihují z papírĤ postaviþky
úspČšných konfuciánských uþencĤ a doufají, že jim tito zemĜelí vzdČlanci
v budoucnu pomohou dosáhnout zdaru a kariéry.
Podle další populární legendy spojené se svátkem dČtí zorganizoval jeden
z þínských králĤ ve Svátek stĜedu podzimu noþní lampiónový festival a slíbil
cenu tomu, kdo vytvoĜí nejkrásnČjší lampiþku. Obdržel lampióny ze všech koutĤ
zemČ, roztodivných tvarĤ, barev a velikostí, ale nebyl spokojen. V ten þas se
chudému, ale ušlechtilému muži jménem Lөc Ĉӭc (þín. Liou Te, pch. Liu De)
zjevil duch, který mu poradil, jak vytvoĜit nejkrásnČjší lampión: „Použij
bambusové tyþky, bambusová vlákna, barevný papír a vytvoĜ šestiúhelník.
Umísti do nČj svíþku a její teplo bude otáþet osou lampiónu a všechna zvíĜata a
lidé nakreslení na lampiónu se budou také otáþet.“ Poté duch zmizel. Lөc Ĉӭc
sestrojil lampión pĜesnČ podle jeho rady, král byl výsledkem nadšen a bohatČ
vítČze odmČnil. Dnes dČti i dospČlí zapalují veþer o svátku Trung thu lampióny
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a pĜedhánČjí se, kdo bude mít nejoriginálnČjší. Oblíbené jsou také ozdoby na
principu vČtrného mlýnu: zvíĜata nebo jiné hraþky z papíru drží dČti na klacíku a
ony se ve vČtru otáþejí.
A ještČ jeden pĜíbČh. Kdysi dávno žil daleko v lesích dĜevorubec. BČhem noci
StĜedu podzimu uvidČl velkého lva, jak si hraje s mČsícem odrážejícím se
v hladinČ potoka. Lev skákal do potĤþku, aby chytil mČsíc, ale ten pokaždé
zmizel. Lev se proto rozzuĜil a bČžel si svĤj hnČv vylít na obyvatele blízké
vesnice.
DĜevorubec
slyšel
vesniþany volat o pomoc, a tak usekl
vČtev a udČlal si palici. Bojoval
se lvem a po dlouhém zápase ho
pĜemohl. Rolníci mu dČkovali a
poprosili ho, aby jim ještČ jednou
pĜedvedl celý boj se lvem. Od té
doby, vždy bČhem noci StĜedu
podzimu, tancují lidé lví tanec (múa
ś t΅): dva taneþníci pĜedstavují
Oslavy Svátku stĜedu podzimu
urputný zápas lva a dĜevorubce.
v Praze na SapČ (2005)
V souþasnosti je lví tanec oblíbenou
souþástí mnohých oslav, nejen svátku dČtí. Taneþníci jsou þasto mladí chlapci
zbČhlí v bojovém umČní, kteĜí v pestrobarevných kostýmech pĜedvádČjí
atraktivní podívanou.

Tradiþní koláþky (bánh Trung thu)
BČhem svátku dČtí se Vietnamci obdarovávají rĤznými druhy sladkostí – tomuto
aktu se Ĝíká phá cͯ Trung thu. Jde zejména o tak zvané „koláþky StĜedu
podzimu“ (bánh Trung thu). Sladké hranaté nebo kulaté koláþky (jejich kulatost
symbolizuje mČsíc a jednotu rodiny) velikosti asi kávového podšálku mĤžeme
ochutnat ve všech þástech zemČ. Existuje nesþetnČ receptĤ na pĜípravu této
tradiþní laskominy, ne každý je však správný. Koláþky jsou vydatné; Ĝíká se
pĜitom, že dobĜe pĜipraveného jedlíka zasytí, ale nezniþí. Když jsou ovšem
upeþené podle špatného receptu, mĤže se i plátek koláþku zdát nestravitelný.
V závislosti na receptu vydrží koláþky také rĤznČ dlouho, jsou rĤznČ barevné
(vČtšinou bílé nebo žluté), sladké, mČkké, hutné a lahodné. Co však všechny
druhy spojuje, je neuvČĜitelná smČs chutí, které cizince pĜinejmenším zarazí.
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Málokdo þeká, že v bílém nebo zlatavém koláþku objeví extrémnČ tuþné maso
smíchané se sladkými plody, zázvorem a cukrem.
První koláþky byly údajnČ vyrobeny ýíĖany žijícími v okolí þtvrti Chӧ lӟn
v Saigonu, dnešním Ho ýi MinovČ MČstČ. PĤvodnČ mČly být sladké, tuþné a
mČly vonČt po léþivých bylinách. NČkteĜí zkušení pekaĜi ještČ dnes plní koláþky
tradiþními þínskými sušenými klobáskami, opeþeným vepĜovým masem, kousky
ryb, náplĖ pak míchají s léþivým koĜením, zázvorem a vyrábČjí sladkou i slanou
variantu. NČkteĜí výrobci do koláþkĤ pĜidávají zase kokos a kokosové mléko,
hlízy sladkých brambor, lotosová semínka, durián, sojové boby nebo burské
oĜíšky. NČkteĜí lokální producenti ochucují koláþky dokonce alkoholem. Koláþky
v severním Vietnamu jsou také sladké, leþ ménČ tuþné. Výrobci je koĜení
citrónovými listy a kĤrou z mandarinek a grapefruitĤ.
Koláþky StĜedu podzimu lze konzumovat bezprostĜednČ po upeþení, ale
vČtšinou jsou chutnČjší po odležení. TradiþnČ jsou servírovány tĜetí den po
výrobČ, až olej z náplnČ prosákne do tČsta a prostoupí ho koĜenČnou chutí.
V pĜíznivém poþasí koláþky vydrží chutné i dva týdny, takže také vietnamská
komunita u nás si z Vietnamu objednává velké množství tohoto tradiþního
sváteþního pokrmu – na jídlo, ale také jako dárek pro známé a hlavnČ jejich
dČti. V dnešní dobČ mají koláþky i své moderní varianty: dietní, sýrové,
zmrzlinové nebo þokoládové. Závisí jen na vkusu dČtí – oslavencĤ.
KromČ lvích tancĤ a lampiónĤ pĜipravují vietnamské dČti na den oslav i rĤzná
pČvecká a taneþní vystoupení. Také vietnamská komunita v ýeské republice
organizuje každoroþnČ pro své nejmladší þleny velké oslavy, kde dČti
pĜedvedou nacviþené taneþky, zazpívají a dostanou dárky. K zábavČ patĜí též
oblíbený kolotoþ a autodrom. Vzhledem k tomu, že dČtský den je na zaþátku
školního roku, má tento svátek i atmosféru trochu školní: jsou odmČnČni
nejlepší studenti minulého roku a veĜejnČ vyslovena pĜedsevzetí do dalšího
studia. Vietnamské dČti u nás þasto chodí i do veþerních nebo víkendových
kurzĤ vietnamštiny. OdmČnČných je tedy mnoho. Vietnamským dČtem u nás
chybí snad jen motorka, na kterou by je, tak jako v Hanoji nebo kterémkoliv
jiném vietnamském mČstČ, po skonþení programu rodiþe posadili a odvezli na
zmrzlinu nebo na šĢávu z cukrové tĜtiny...

Eva Pechová
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