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Nakladatelství Dokořán (Praha,2008,s.157)vydalo nedávno knihu Lucie Olivové,která je také autorkou snímků a Čínu zná z let svých studií v letech 1981 -1991,v přítomnosti přednáší čínštinu na Palackého univerzitě v Olomouci. Je tedy jistě s čínskou problematikou seznámena a průběžně ji stále studuje. Kniha vyplňuje mnohé naše mezery,i když poznání Číny ve vědomí českých čtenářů udělalo velký po-krok díky sdělovacím prostředkům.
Začíná počátkem architektury a zaměřuje se hned na Velkou čínskou zeď. Jestliže si stanovila úmysl »usnadnit čtenáři základní orientaci v čínské architektuře a umožnit mu zasvěceně posoudit její krásu v dnešní době«,pak od prvních stránek tento »slib« plní,,ačkoliv nejde do podrobností,aby třeba se rozepsala o stavebních památkách a o dějinném vývoji čínského stavebního umění. Přesto však se musí přidržovat nezbytného historického rámce. VČíně je jistě plno zvláštností,vodítkem pro naši autorku bylo zjištění architekta Sianga Sichenga (1901 -1972),který v americké Pensylvánii,,po studiích na tamní univerzitě,vlastně vytvořil jako novou disciplínu »dějiny architektury« s ohledem na Čínu.. Autorka se snažila ocenit i dosud opomíjené stavby z pozdního údobí tradiční čínské kultury (dynastie Mingů a Quingů). Nejdříve sahá ale k nejstarším stopám stavitelského umění,které sahají až do doby starověku. Má vždy správnou snahu se dívat analyticky na popisované jevy a tím dociluje u čtenáře povědomí o tom,jak uvedené stavby vznikaly,jak jsou utvořeny a k čemu vlastně sloužily a dosud se užívají. Aprávě i to je předmětem jejích výkladů o známé Velké čínské zdi,systému mohutných valů z vrstvené a dusané hlíny (s.13 a násl.). O dávné čínské architektuře podává zřetelnější představu slavná epocha (400 let trvající)doby hanské (s.17 a násl.). Již z těchto stránek provázejí text knihy snímky a nákresy. Jsou výmluvné až na několik výjimek,jako je třeba plánek města Langzhongu v severním Sichunu (str.33),kde uživatel jen stěží rozezná označené studně uvnitř zástavby.. Všímá si dále okázalosti paláců,zajímavý je výklad o tzv. Zakázaném městě uprostřed hlavního města (s.40 a násl.str.),pod tímto pojmem si různí čtenáři představují ledacos. Součástí tradiční čínské architektury byly a jsou úpravné zahrady,kterým také věnuje pozornost,právě tak jako sídlům úřadů a institucí,buddhistickým klášterům,lidovým obydlím,altánkům a besídkám (vzpomeneme si tu na Mathesiovy Zpěvy staré Číny),mostům a pagodám.
I když je kniha poměrně stručná,má velmi bohatý a různorodý obsah,,rozšiřuje čtenáři jeho obzory. Možná, že se v textu leckdo pozastaví nad pravopisem čínských jmen v porovnání se starším územ,ale »takto to je jistě správné«,jak autorka uvádí. Nahlédnutím do seznamu literatury však vidíme,že českých titulů je tu poměrně málo (ještě tak Jaroslav Malina z r.2004 s knihou o prvním císaři -tvůrci Číny a osmého divu světa).

