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Úvod

Tématem této práce jsou první

dvě

sbírky ze souboru šesti Sbírek

obrázků

na

obranu života (Husheng hua}it? :':t lfEIJ ~), 2 jehož autorem je všestranná tvůrčí a
pedagogická osobnost, především však malíř a spisovatel Feng Zikai $~'ti3 (18981975).
představit

Cílem práce je

obsahovou, výtvarnou i formální stránku sbírek, na

jejichž tvorbě Feng Zikai úzce spolupracoval s Mistrem Hongyim iJL.. ~A ýffi (Li
Shutong*r.ĚZ !Pl 1880-1942), významným buddhistickým myslitelem první poloviny
3

dvacátého století, jenž byl

zároveň

jedním z prvních

propagátorů

západního

umění

v Číně.
Mým

záměrem

bylo

představit

sbírky jako jednu z tematických poloh Feng

Zikaiovy tvorby tušových kreseb manhua 1~@, 4 ve které výrazněji než jinde zaznívá
jeho citlivý

přístup

ke

světu

a soucit se vším živým, tedy téma, které prostupuje celým

Feng Zikaiovým dílem.
Základní myšlenkou souboru je buddhistický ideál nezabíjení, neubližování,
ochrany života a citlivosti k živé
jednotlivce a celé

společnosti.

Je

přírodě,

který je chápán jako

příznačné,

prostředek

kultivace

že Feng Zikai s prací na První sbírce

začal

v období vlastního příklonu k buddhismu.
Vznik celého souboru, rozsáhlého,
v dlouhém období mezi lety 1927-1973, je

takřka

celoživotního díla, vznikalo

neoddělitelně

a Mistra Hongyiho. Feng Zikai své dílo vnímal jako

spjat se vztahem Feng Zikaie

poděkování

a formu vzdání úcty

Kaligrafie na předchozí straně: Feng Zikai, Ochrana života je ochranou srdce (Ge 2000, s. 1).
Názvy jednotlivých sbírek jsou: Husheng huaji :ff'~J!!!J~ (Sbírka obrázků na obranu života), Xu
husheng huajá~:ff':'±.J!!!J~ (Pokračování sbírky obrázků na obranu života), Hushenghua san}iff'-'tJ!!!J =
~(Třetí sbírka obrázků na obranu života), Husheng hua sijifP-'tJ!!!J ll]~ (Čtvrtá sbírka obrázků na
obranu života), Husheng hua wlljifP:'±.J!!!Jli~ (Pátá sbírka obrázki'I na obranu života), Husheng hua lhiji
:fP "ti!!!!/\~ (Šestá sbírka obrázků na obranu života). V textu své práce pro přehlednost uvádím sbírky
pod názvem První sbírka Husheng, Druhá sbírka Husheng (případně pouze První sbírka, Druhá sbírka),
atd. Je-li řeč o souboru sbírek jako celku, používám označení Soubor Husheng.
3
Vzhledem k tomu, že Li Shutong v roce 1918, necelých deset let před začátkem prací na První sbírce
vstoupil do kláštera a přijal buddhistické jméno Hongyi, v souvislosti s tímto dílem jej uvádím pod
jménem Hongyi.
4
Podrobnější vysvětlení pojmu manhua viz podkapitola 4. 1. Termín manhua . .
1

2

1

Úvod

svému celoživotnímu

učiteli

v sestavování sbírek ještě
dvě

První

sbírky

a rádci. Aby uctil památku Hongyiho,

třicet

let po jeho smrti.

tvoří

ll O monochromních tušových
obrázků),

soubor šesti sbírek obsahuje dohromady 450
kratším textem,
Zikaie a jeho

nejčastěji

v podobě

současníků, výrazně

básně.

man hua (celý
doplněny

které jsou vždy

básně

Jedná se o

obrázků

pokračoval

Mistra Hongyiho, Feng

je však zastoupena i klasická literatura,

především

poezie, ale také několik kratších textů v próze.

Při

práci jsem vycházela ze souborného vydání celého díla, které vyšlo roku

2001 v Hongkongu. 5 Vydání obsahuje obrázky. všech šesti sbírek, nejsou zde však
zahrnuty původní předmluvy a doslovy, které jsou důležitým pramenem, a jejichž kopie
jsem získala z původních vydání v knihovnách v Šanghaji a Hangzhou. Dále jsem
čerpala

z Feng Zikaiových

esejů,

v nichž se

vyjadřuje

k otázkám výtvarného

umění

a

zejména k obrázkům manhua, a to zejména z výboru F eng Zikai lun yishu $ Ť'ts it Z;
:;f: (Feng Zikaiovy promluvy o umění) a dále z esejů na témata odrážející ideál

nezabíjení a ochrany živých bytostí.

Při

studiu

obrázků

manhua jsem

měla

možnost

pracovat s Feng Zikai manhua quanji $ Ť 'ts t_f liiD ~ ~ (Souborné vydání Feng
Zikaiových manhua). 6
První

dvě

sbírky Souboru Husheng jsou (oproti zbývajícím sbírkám souboru)

specifické tím, že na jejich vznik

měl bezprostřední

prvních dvou sbírek, jejichž analýzu tato práce

přináší,

vliv Mistr Hongyi. Obrázky
zároveň

charakterem i dobou

svého vzniku patří mezi Feng Zikaiovy vrcholné obrázky manhua.
Jak napovídá samotný název díla, Sbírka

obrázků

na obranu života, výtvarná

stránka je dominantní významovou složkou díla. Toto bylo základním východiskem mé
práce, ve které jsem se
součástí

většině

obrázku a ve

listu knihy, je jej
jednotlivých

zaměřila

třeba

obrázků.

na obrazovou složku.

Přestože

text není

vydání se po vzoru prvního vydání nachází na

považovat za integrální

součást

5

protějším

významové výstavby

Proto jsem význam textové složky zvažovala z hlediska

celkového významu dvojice obrázek-text.

6

bezprostřední

Viz Použitá literatura.
Další prameny a sekundární literatura viz seznam použité literatury v příloze.

2

Úvod

Mou snahou bylo
obrázků

manhua a

představit

zároveň

sbírky jako jednu z poloh Feng Zikaiovy tvorby

jako plod jeho svébytného pojetí buddhistického ideálu

nezabíjení a ochrany všeho živého.
Příloha

obrazové
číslem

části.

obrázku,
Další

práce obsahuje
K jednotlivým
číslem

překlad

obrázkům

Třetí

a

textům

včetně

reprodukcí

je v textu této práce odkazováno

sbírky a názvem obrázku, ke kterému je báseň připojena.

část přílohy tvoří překlady předmluv

vydání obou pojednávaných sbírek.
ke

básní prvních dvou sbírek

sbírce, která se úzce váže k

Připojen
dvěma

a

je též

doslovů,
překlad

jež byly

Feng Zikaiovy

úvodním sbírkám souboru.

3

součástí

prvního

předmluvy

1. Životopisné souvislosti

Životopisné souvislosti

1.

Feng Zikai je jednou z výrazných osobností, které
kulturu. Byl všestranným

umělcem,

vytvářely

moderní

malířství,

okruh jeho aktivit zahrnoval

čínskou

knižní i

volnou grafiku, ale také hudbu, literární tvorbu, pedagogickou a
překladatelskou činnost.

N arodil se ve vsi Shimenwan :t-l fl 1~ (dnes součást města
Tongxiang fP]~) v provincii Zhejiang #JT $'I. Feng Zikaiovi se
dostalo jak

tradičního

tak moderního

vzdělání. Tradiční vzdělání

získával od pěti let ve škole svého otce, který dosáhl titulu }urenft

.A.,

po jeho smrti v roce 1906 pokračoval ve studiu na v dalších

podobně zaměřených

soukromých školách, kde mimo jiné získával

první zkušenosti s výtvarnou tvorbou. V souladu s tehdejší praxí se
učil

kreslit a malovat kopírováním

ilustrací a kopírováním

malířských předloh, především

Malířského

manuálu Zahrada

hořčičného

huapufrŤ lm ill!lill:ff). Již zde si pro své nadání získal pověst malíře.

Zásadní význam pro formování Feng Zikaiova zájmu o

Obr. 1. Feng Zikai,
autoportrét. Zikai
manhua 2004, s. 19.

mingských knižních
semínka (Jieziyuan

1

umění měla

studia na

střední pedagogické škole v Hangzhou. Zde došlo k setkání s Li Shutongem, který byl
2

Feng Zikaiovým
hluboce

učitelem

výtvarné a hudební výchovy. Jeho osobnost na Feng Zikaie

zapůsobila.

Li Shutong, jenž se později stal významným buddhistickým myslitelem, byl v té
době

všestrannou

kaligrafii, rytí

uměleckou

pečetí přes

osobností. Jeho zájmy a aktivity sahaly od

malířství,

literaturu a divadlo až po hudbu, významná je jeho role

v počátcích zavádění moderní umělecké výchovy do

čínských

Pocházel ze zámožné rodiny z Tianjinu, kde získal

škol.

tradiční vzdělání.

Záhy však

přesídlil do Šanghaje, kde pokračoval ve studiích. 3 Jedním z jeho učitelů byl Cai

1

"Xuehua huiyi" "Ji:IillJ@]·rl (Vzpomínky na studia kreslení). WJ 5. díl, s. 412.
První pedagogický institut v provincii Zhejiang tri\i'.:lz:~-ýi]Jffi"f:i'9:, Feng Zikai zde studoval mezi
lety 1914-1919.
3
Li Shutong v letech 1901-1902 studoval cizí jazyky, ekonomii a právo na Nanyang gongxueWI#0"f:
(Nanyangská veřejná škola, ústav později změnil název na Nanyang daxue WI#:A"f: Nanyangská
.
vysoká škola).
2

4

1. Životopisné suu i;slosti

Yuanpei ~ jC :1:-ff (1868-1940), pozdější významný pedagog a reformátor školského
systému, jenž v něm podnítil zájem o evropskou kulturu. 4
Li Shutong mezi lety 1905-1911 absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Byl
jedním z prvních

čínských studentů, kteří

evropskou hudbu. Byl

přijat

v Japonsku studovali olejovou malbu a

na Tokijskou akademii výtvarných

umění

do ateliéru

západního malířství pod vedením Kurody Seikiho~ EEI mli$ (1866-1924). 5 Při studiu se
věnoval také divadlu a hudbě.
6

7

Li Shutong měl výrazný vliv na rozvoj čínského grafického designu a ilustraci. 8
Po návratu z Japonska nastoupil jako redaktor
(Tichomořský

deník) a vedl jeho kulturní

čínským čtenářům

umění

západní

dění.

jako organizátor kulturního
střední

přílohu.

Taiping yangbao

t

přibližující

Zde publikoval své eseje

a také grafický design periodika.
Na konci roku 1912 Li Shutong

-SJZ ~i(: 1~

Zároveň působil
přijal

nabídku ze

pedagogické školy v Hangzhou, kam dva roky po té nastoupil jako student

mladý Feng Zikai.
Li Shutong ve Feng Zikaiovi podnítil hlubší zájem o umění. 9 Používal na
tehdejší dobu velmi neobvyklé metody výuky, se kterými se seznámil za studií v Tokiu.
Podporoval západní postupy kresby podle
nikoli podle tehdy

běžných

studia malby podle

kresebných

skutečnosti

předloh.

a podle sádrových

modelů

a

Tento styl výuky, který na rozdíl od

předlohy předpokládá soustředěnější

pozorování okolního

světa,

Feng Zikaie hluboce zaujal. Pod Li Shutongovým vedením se Feng Zikai stal nadšeným
kreslířem,

ve svých kresbách

horlivě

zachycoval

4

svět

kolem sebe.

Věnoval

pozornost i

Cai Yuanpei byl od roku 1912 ministrem školství a od roku 1917 rektorem Pekingské university.
se zasloužil o studijní výměny, v rámci jeho programu stipendií odjela do Evropy studovat
řada čínských studentů, zejména z výtvarných oborů.
5
Významný impresionistický malíř. V osmdesátých letech 19. století studoval ve Francii, je jedním
z prvních významných japonských malířů tvořících olejem na plátně (Sullivan 1973, s. 138).
6
Li Shutong v Japonsku spolu s dalšími čínskými studenty založil Chun liujushe Wi'9Pi\H± (Divadelní
soubor Jarní vrba). Spolek sehrál významnou roli při uvádění činohry západního typu do Číny. Li
Shutong se na práci spolku aktivně podílel především jako představitel ženských rolí (Chen 2004 Li
Shutong, s. 21).
7
Založil zde Yinyue xiaozazhi l'f /J\ 5i\; ;i!; (Malý hudební časopis), ve kterém uveřejnil své autorské
písně, články o hudbě, časopis také sám ilustroval. Časopis koloval v Šanghaji a přestože vyšlo pouze
jedno číslo, je často zdůrazňováno, že se jedná o první čínský časopis o hudbě (Chen 2004 Li Shutong, s.
19. Feng Yiyin 1998, s. 50. Barmé 2002, s. 161. Lin 2002, s. 63). Li Shutong se zasloužil o popularizaci
evropské, ale také buddhistické hudby v Číně, je autorem několika buddhistických písní (některé složil
společně s Mistrem Taixu, Chen 2004 Li Shutong, s. 160). Několikjeho světských písní bylo použito ve
filmu (Chen 2004 Li Shutong, s. 53).
3
Andrews 1998, s. 314.
9
Feng Zikai se chtěl původně zaměřit na studium klasické čínštiny a po skončení studia se věnovat
klasickým textům, pod vlivem Li Shutonga se však záhy přiklonil k umění (Chen 2004 Li Shutong, s. 63)
Významně

*

5

1. Životopisné souvislosti

zdánlivě nezajímavým a bezV'ýznamným předmětům,

"nezajímavé"

později

10

zájem o malé, přehlížené, či

charakterizuje nejen Feng Zikaiovo výtvarné dílo, ale také jeho

dílo esejistické a ?aj de též v jeho buddhistickém přesvědčení.
Li Shutong

při

mimo jiné také spolek

škole zakládal a vedl výtvarné spolky s různým
dřevořezu.

zaměřením,

S dřevořezem se Li Shutong seznamoval již za svých

studií v Japonsku, kde tehdy tradiční japonský dřevořez prožíval renesanci a

zároveň

se

zde seznamoval s evropským moderním dřevořezem. Po návratu do Číny se již v roce
dřevořezu

1912 se svými studenty vrhl do tvorby
knižně.

11

a vydal také sbírku

těchto děl

V roce 1917 uspořádal v Šanghaji výstavu evropského dřevořezu a stal se tak

průkopníkem tohoto nového umění v Číně.

12

Li Shutong se se svými studenty věnoval

také karikatuře, založil a vedl Spolek pro karikaturu (manhua hui 1.f!.N1~). 13
Zlomovým bodem ve Feng
směřování,
malířství,
zároveň

byl

desetiměsíční

Zikaiově životě,

který

určil

jeho další výtvarné

studijní pobyt v Japonsku v roce 1921.

Věnoval

se zde

studoval evropskou olejomalbu, prohluboval si znalosti z evropského umění a

se seznamoval se

současným

japonským

malířstvím

a s japonskými obrázky

manga. 14
Po návratu začal malovat své první obrázky manhua.
grafice jako redaktor nakladatelství Kaiming a také

Zároveň

vytvářel

se

věnoval

knižní

grafickou podobu

mnohých časopisů.
Stejně

jako mnozí další intelektuálové jeho generace,

působení spatřovali

Zikai od

počátku

jeden z nejdůležitějších

dvacátých let

věnoval

prostředků

pedagogické

kteří

v pedagogickém

pozdvižení národa, se Feng

činnosti. Současně

vyjadřoval k situaci ve školství jak v esejích tak svými obrázky manhua.

15

se kriticky

V roce 1925

uskutečnil svůj pedagogický sen a v Šanghaji se podílel na založení nové střední školy

Lida xueyuan iLit~ lm, jejímž smyslem bylo poskytovat vyváženou a komplexní .

Na trhu si například jako kreslířské předlohy vybíral bizardní tvary či hnilé kousky ovoce apod. Feng
Zikai. "Xiesheng shijie shang" '1=3-'±.tti:Jf-J: (Svět kresby podle skutečnosti, I. část). LY, s. 153.
ll Chen 2004 Yanjiu, s. 54.
12
Andrews 1998, s. 314. S počátky moderního dřevořezu je spojován především Lu Xun, který stejně tak
jako Li Shutong novátorským způsobem navazoval na čínskou i japonskou tradici dřevořezu a
podporoval mladé umělce věnující se tomuto novému umění (Tamtéž, s. 315).
13
Lin 2003, s. 78. Li Shutong tak použil termín, který se běžně vžil až později, ve dvacátých letech, viz
podkapitola 4. I. Termín manhua.
14
Feng Zikai do Japonska odjel podobně jako Li Shutong a mnozí další čínští studenti té doby poznávat
evropské umění a kulturu, jež se do Japonska dostávaly od poloviny 19. století. Feng Zikai se zde
rozvíjel velmi všestranně, navštěvoval také kurzy hry na housle a cizích jazyků, kromě japonštiny
studoval také angličtinu a němčinu.
15
Viz podkapitola 4. 5. Tematické dělení Feng Zikaiových manhua a jeho odraz ve sbírkách Husheng
10
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moderní výuku. Stal se ředitelem a vyučoval zde západní umění. Feng Zikai byl
ovlivněn

umění

názory Cai Yuanpeie, který formuloval teorii

transformace národa a estetickou výchovu povýšil na

úroveň

jakožto nástroje

praktické, morální a

vojenské přípravy. 16 Vycházel z přesvědčení o univerzálnosti uměleckých hodnot a
usiloval o syntézu západní a východní kultury. 17 S Cai Yuanpeiem však Feng Zikai
nesdílel jeho utilitární podhled na
především

umění

jako na pouhý nástroj k nápravě

se s ním rozcházel v názoru na vztah mezi

Cai Yuanpei hlásal nahrazení náboženství
předstupeň či přípravu

světu.

uměním,

uměním

společnosti

a

a náboženstvím. Zatímco

Feng Zikai v umění

viděl určitý

k duchovnímu životu, jehož podstatou je náboženský

přístup

ke

18

Náhlé setkání s Li Shutongem, nyní Mistrem Hongyim po šesti letech v roce
1926 na Feng Zikaie hluboce zapůsobilo. 19 Li Shutong se již za Feng Zikaiových studií
v Hangzhou zabýval studiem taoismu a neokonfuciánství.
V roce

1918 podstoupil tonsuru, stal se buddhistickým

mnichem a

přijal

Šířit jediné).

s veškerou
jako

jméno Hongyi

~L..-

(Nesmímá jednota,

či

Po odchodu ze světského života skončil

uměleckou činností kromě

prostředek šíření

kaligrafie, kterou užíval

víry. Jeho strohá

střízlivá

kaligrafie

navazující na styl kaligrafie stél doby Severní Wei (386-534)
byla známá a vyhledávaná. Li Shutong zprvu praktikova!
buddhismus Čisté země, 20 od dvacátých let se však začal
zajímat o oživování myšlenek vinája

1-f$:,

disciplinární školy

buddhismu, což se stalo jeho celoživotním úsilím. Ve
letech v provincii Fujian zakládal instituce

věnující

třicátých

se studiu

Obr. 2. Portrét Mistra
Hongyi, WJ 6, s. 528.

této buddhistické školy, kde také sám vyučoval, 21 a stal se ll. patriarchou školy vinája
v Nanshanu. 22 Je autorem řady buddhistických textů a komentářů k sútrám. 23 Ve
Fujianu Hongyi žil až do své smrti,

zemřel

v Quanzhou v roce 1942.

16

Andrš 2005, s. 154.
Andrš 2005, s. 154, Lin 2003, s. 36, Barmé 2002, s. 119.
18
"Wo yu Hongyi fashi" J:J<;l:J sl. ~~yf!J (Já a Mistr Hongyi), WJ 6, s. 400.
19
"Fawei" ~f9!( (Nádech dharmy), WJ 5, s. 25. Fakt, že toto setkání a následné přistoupení na
buddhistickou víru Feng Zikai vnímal jako důležitou změnu ve svém životě, odráží také jeho doslov ke
Druhé sbírce Husheng. Viz přílohu.
20
O škole Čisté země viz např. Cheng 2006, s. 379, či Religions ofChina in practice, s. 203.
21
Jedná se zejména o Buddhistickou akademii školy Vinája v Nanshanu (Nanshan luxueyuanf1t.J wi*$
~)a Institut buddhistických studií (Fojiao yangzhengyuan 1J#$)[:1f: iE~JG), (Chen 2004 Li Shutong, s. 145).
17
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Feng Zikai se

přiklonil

k buddhismu v roce 1927 po vzoru svého
při

Shutonga a stal se laickým stoupencem. Feng Zikai

učitele

příležitosti

této

Li

přijal

buddhistické jméno Yingxing ~ 1-J (Ten, který jedná jako dítě), které mu vybral
Hongyi vzhledem k tomu, že v té

době

Feng Zikai vydal druhou sbírku svých

manhua, jejímž hlavním tématem byly děti a jejich vnímání světa.

24

po letech vzpomíná také ve svém dopise Hongyimu, který byl

později

doslov ke Druhé sbírce.
Myšlenkový

obrázků

Na svou konverzi
použit jako

25

svět

buddhismu se záhy odrazil ve Feng Zikaiově

umělecké tvorbě,

v esejích i v obrázcích manhua, později také v překladatelské práci.

26

Stýkal se

s buddhistickými mysliteli, zejména s Mistrem Hongyim, dále pak se s Xia Mianzunem

][ D§ ~ (1886-1946), esejistou a redaktorem literárních
Zikaiovým

učitelem

literatury v období jeho studií na

časopisů,
střední

který byl Feng

pedagogické škole

v Hangzhou. Další významnou osobností ve Feng Zikaiově životě byl Ma Yifu "fb-ff.
(1883 -1967), neokonfuciánský filosof, básník a
pečetí.

překladatel,

ale také kaligraf a rytec

Ma Yifu na počátku dvacátého století studoval kratší dobu ve Spojených státech

a v Evropě, kde se

věnoval

evropské

literatuře

vlasti se vrátil roku 1911, kde se zapojil do

a v Japonsku evropské filosofii. Do

revolučního

hnutí a

zároveň

popularizaci západní ideologie. Po založení republiky v roce 1911
ministerstvu školství, odkud záhy odešel,
reformami, jejichž

součástí

neboť

se

věnoval

působil

na

nesouhlasil s Cai Yuanpeiovými

bylo zrušéní studia klasických knih na Pekingské univerzitě.

Roku 1917 se přiklonil k buddhismu, přijal jméno Yifo

-1Jt (Jeden Buddha). Ze svého

vztahu k Ma Yifuovi se vyznává i v eseji Lou xiang ~~:tl); (Bídná ulička). 27 Ma Yifua
pojil úzký vztah také s Hongyim, který se v dopise jednomu ze svých

studentů svěřuje,

~~~LIJW:$:ff;~+-1~ti=I.Yjjl. "Huai Li Shutong xiansheng" H*'*fPJ:5'G1:. (Vzpomínky na pana Li
Shutonga). SX, s. 186.
23
Např. komentář k Diamantové sútře, Avatamsaka sútře, ad (Chen 2004 Li Shutong, s. 185).
24
Feng Zikai byl jedním z Hongyiho nejoblíbenějších žáků a Hongyi ve výběru vhodného jména zároveň
použil část z vlastního jména Li Ying 2'j>:~ (Li Dítě), které bylo jedním ze jmen, které Hongyi přijal po
vstupu do kláštera (Chen 2000, s. 88).
25
Viz přílohu.
26
Nejvýznanmějším Feng Zikaiovým překladatelským počinem na poli buddhismu byl překlad
význanmého buddhistického spisu Dacheng qixin lun j;JI~!l'iH* ffi (Pojednání o probuzení víry
v mahájánu. Čínský text pravděpodobně ze 6. století. Religions ofChina in practice, s. 381) z japonštiny,
s novým komentářem od Yusuki RyoeiYJ&{_xj # (Zhu 1994, s. 94, Lín 2003, 2. 161). Feng Zikai dílo
přeložil na sklonku života, v roce 1971. Tato kniha sehrála důležitou roli ve Feng Zikaiově příklonu
k buddhismu. (Jiaoshi riji $'~Yíjl8 iť. (Deník učitele), WJ 7, s. 131, dále v dopise synovi, WJ 7, s. 630).
27
WJ 5, s 202, český překlad viz Feng C'-kchaj. Nahé srdce. Vybral a přeložil Dušan Andrš, Praha:
Brody, 1998, s. 45.
22
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že za své prozření vděčí Ma Yifuovi. 28 Ve dvacátých a třicátých letech se Ma Yifu
přiklonil

k neokonfuciánství.

Po tragických rodinných událostech na počátku 30. let29 se Feng Zikai částečně
uchýlil do ústraní a opustil pedagogickou dráhu. Psal eseje,
překládání.

ilustraci,

V této

době

se také

ovlivněn

věnoval

Ma Yifuem,

se

tvorbě

začíná

manhua,

zajímat o

neokonfuciánství. 30
Válka Feng Zikaie donutila opustit nově postavený dům Yuanyuan tang 31
v rodné vsi Shimenwan a vydat se i s početnou rodinou na
nebezpečím

do Guizhou a později do Chongqingu, kde se v roce 1942

první samostatná výstava. Záhy následovaly další.
tvorbě

útěk před válečným

manhua

často

častěji vytvářel

vracel ke starším

obrázkům,

32

uskutečnila

jeho

Po válce se Feng Zikai ve své

které byly

zničeny

za války a stále

barevné manhua. V roce 1946 vyšla

první sbírka jeho barevných manhua.
Přestože Feng Zikai po vzniku ČLR zastával

řadu významných funkcí,

nevyhovoval tehdejším
uměleckou

33

jeho lyrický styl příliš

požadavkům

kladeným na

tvorbu a řada jeho děl byla vyřazena z tisku.

To bylo jedním z důvodů, které Feng Zikaie
naplno se
•

v

•

věnovat překladatelské činnosti,
v

•

z Japonstmy a rustmy.

přiměly

zejména

34

Za Kulturní revoluce byl Feng Zikai
kritizován a jeho celoživotní dílo bylo

ostře

tvrdě

odsouzeno.

Jejího konce se již nedožil, zemřel v Šanghaji v roce
1975. V roce 1978 byl

posmrtně

Obr. 3. Rekonstrukce Feng
Zikaiova domu v Shimenwan z roku
1985 (foto archív autorkv).

rehabilitován a roku 1985 byl znovu postaven Feng

Lin 2003, s. 140. Vliv Ma Yifua na, který měl na Hongyiho, tehdy ještě Li Shutonga, zmiňuje také
Feng Zikai ve svém eseji "Huai Li Shutong xiansheng" •!>f=$lliZJP17t1: (Vzpomínky na pana Li
Shutonga), SX, s. 186.
29
Feng Zikai v krátké době ztratil matku, sestru a přišel o tři své děti.
30
Barmé 2002, s. 154.
31
Yuanyuan tang~~~ (Síň osudové předurčenosti). Feng Zikai potom své eseje, ale také manhua
často podepisoval Yuanyuan tang zhu ~~#~.± (Pán ze Síně osudové předurčenosti). Signoval tak řadu
textů ze Třetí sbírky Husheng.
32
Feng Zikai ve čtyřicátých letech vystavoval v řadě míst v provincii Sichuan, ale také v Šanghaji,
Nanjingu, Lanzhou, ale také na Taiwanu (1948) a Hongkongu (1949) (Chen 2004 Feng Zikai manhua
yanjiu, s. 207)
33
Byl místopředsedou Šanghajské asociace výtvarných umělcú, členem zastupitelstva města Šanghaj,
rektorem Šanghajské akademie výtvarného umění, zastával ovšem také politické funkci, byl členem
Šanghajského politického poradního shromáždění a zároveň členem Všečínského politického poradního
shromáždění, ad. Chen 2004 Feng Zikai, s. 208, 209.
34
Lin 2003, s. 106.
28
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Zikaiův dům

Yuanyuan tang v Shimenwan (viz obr. 3), podle původního domu, který

byl zcela zničen za války. V jedné z místností bylo

zřízeno

skromné muzeum, v patře je

na nepoměrně větší ploše stálá expozice moderní čínské karikatury.

10
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2.

Ideové východisko Souboru Husheng

Soubor Husheng

patří

do kategorie buddhistického

umění

a v jistém smyslu

navazuje na oživení a obnovu buddhismu na konci období dynastie Qing (1644-1911).
době

V této

hojněji

byla

zakládány chrámy,
poskytující

vydávána buddhistická literatura, byly restaurovány a

současně

kvalitnější

vzrostl

vzdělání

počet

laických

stoupenců

a vznikaly školy

pro mnichy. Tyto obrodné procesy v

čínském

buddhismu byly způsobeny různými okolnostmi.
V období deziluze a chaosu po Taipingském povstání (1851-1864) a stále
zjevnějšího
útěchu

úpadku dynastie a konfuciánské ideologie nacházelo mnoho

a východisko

řešení

krize v buddhismu. Významným vlivem byla konfrontace

se Západem, se západní kulturou a
vzbudila naléhavou

vzdělanců

potřebu

především

technologickým pokrokem, která

po reformách ve všech oblastech,

včetně vzdělávání

a

náboženství. Vlna zájmu o buddhismus byla vyvolána mimo jiné snahou vyrovnat se
aktivnímu

působení křesťanských misionářů,

víry byly

podstatně propracovanější

a

jejichž výukový systém a

účinnější

než metody a

způsoby šíření

přístupy

praktikované

domácími buddhisty.
Obrodné procesy byly reakcí na
na konci
že se

císařství

určitý

úpadek

procházel. Duchovenstvo bylo

nedostatečně věnuje

vzdělanosti,

obviňováno

kterým buddhismus

z poklesu morálky, z toho,

studiu a výkladu súter a že se omezuje na praktikování

pohřebních rituálů.

Někteří myslitelé v čele s Kang Youweiemm1f j; (1858 - 1927) a Liang

Qichaoem~Ja ~ (1873 - 1929) vnímali buddhismus jako prostředek ke slučování

domácích

vlivů

a

vlivů přicházejících

ze Západu. O novém

přístupu

k buddhismu

svědčí např. Liang Qichaovo volání po "novém buddhismu" ffrf~~' jenž by byl

oproštěn od pověrečných náboženských praktik. 1

Jednou z výrazných osobností buddhismu první poloviny dvacátého století a
buddhistické obrody byl mnich Taixu

1

::;tm_

Welch 1968, s. 73, 204- 5.

ll

(1890-1947), který se aktivně účastnil

2. Ideové východisko Souboru Husheng

probíhající diskuse o roli buddhismu v moderní
jeho rolí v praktickém
měl zaměřit výhradně

životě,

pohřební

člověka,

zajištění štěstí

problémů

společnosti.

na úsilí o zrození v lepším

v příštím

rituály. Tai Xu kritizoval izolovanost,

života a od

Zabýval se rolí buddhismu,

polemizoval s názory, podle kterých by se buddhismus

na život po smrti

o dosažení dobré karmy k

společnosti.

životě

a

soustředit

odloučenost

Kritizoval dobový

se

světě,

úsilí

především

na

buddhismu od reálného

současný

buddhismus za

jednostranný zájem o otázky posmrtné existence. Význam buddhismu

viděl

spíše v

soustředění se na lidský život, prosazoval tzv. rensheng fojiaoA:'t.1~~, buddhismus

pro život, či renjian fojiao Á i'SJ 1~ ~, buddhismus pro lidi. 2 Buddhismus v· Taixuho
pojetí není

učením

o

opuštění světa,

(nýbrž

učením,

které poskytuje

v životních situacích, tedy buddhismem, který by vycházel

vstříc

člověku

vedení

každodenním a

praktickým potřebám člověka.) prosazuje buddhismus v souladu s potřebami lidí.
Právě

Taixu byl jednou z osobností tehdejšího buddhismu, kterou Feng Zikai

nejvíce obdivoval. 3
Pokud jde o buddhistickou nauku, Soubor Husheng zejména akcentuje
požadavek nezabíjení (jiesha

.fflt5K-)

a pouštění na svobodu živých bytostí držených

v zajetí pro maso (jangsheng J]J::'t.), které tvoří základ celého souboru. Oba tyto pojmy
náleží k základním

principům

a

požadavkům

buddhistické nauky.

Explicitně

zaznívají

v soupise 58 pravidel závazných pro stoupence mahajánového buddhismu, které
základní část Brahmajala sútry (Fanwang }ing ::M:: ~ ~),
Základním poselstvím sútry je

potřeba

cítit povinnost k

4

tvoří

klíčového textu vináji.

ochraně

všech živých bytostí

v nebezpečí a požadavek vést živé bytosti k prozření. Sútra též obsahuje požadavek po
praktikování vegetariánství. Tyto myšlenky jsou založeny na konceptu všeobecného
synovství, vztahu, do

něhož

v průběhu

věků (eonů)

vstupují všechny bytosti bez

rozdílu. 5 Sútra obsahuje deset hlavních a 48 vedlejších zásad platných pro každého
stoupence buddhismu, zákaz zabíjení je první zásadou, podle níž

2

Buddhův učedník

Long 2000, s. 53.
"Wo yu Hongyi fashi" :fJ<.!J5L. -~~ijl (Já a Mistr Hongyi), WJ 6, s. 402. Feng Zikai se později, ve
čtyřicátých letech s Taixuem několikrát setkal, "Huai Taixu fashi" HJ.\:m~~ijl (Vzpomínky na Mistra
Taixuho), WJ 6, s. 193.
4
Tato sútra má v Číně výrazný vliv od šestého století. Kromě tohoto mahájánového textu existuje ještě
pálijský text stejného názvu, jež vzájemně pojí pouze společný název (viz The discourse on the Allembracing net ofviews, The Brahmajala Sutta and its commentaries. Srí Lanka: Buddhist publication
society, 1992).
5
Brahmajala sútra. přel. Sutra translation committee ofUSA and Canada, New York, San Francisco,
Niagara Falls, Toronto, 2000, Úvod. Zdroj: http://www.sinc.stonybrook.edu/Clubs/buddhismlbns/.
3
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nesmí

úmyslně

zabít žádnou žijící bytost. Dvacátá zásada se pak týká

přímo

soucitu se

vším živým a praktikovánífangsheng:

"Buddhův učedník

v průběhu

má mít soucitné srdce a osvobozovat živé bytosti. Musí si

nesčetných eonů

uvědomit

toto:

jsou všechny bytosti mužského pohlaví mými otci a všechny bytosti

ženského pohlaví mými matkami. Byl jsem zrozen skrze ně. Když je nyní povraždím, dopustím
se vraždy na vlastních
tomu tak,

neboť čtyři

mého vlastního
věčného

těla.

koloběhu

rodičích

a zároveň konzumuji maso, které bylo jednou mým vlastním. Je
a vzduch), byly kdysi

součástí

Musím tedy osvobozovat všechny živé bytosti, protože jsou

součástí

prvky, které

tvoří

Učedník

zrazování. .. .

osvobozování všech živých bytostí."

život

(země,

voda,

oheň

má vždy dále

šířit

Pravidla

Bodhisattvů

o

6

Další sútrou, která formulovala požadavek nezabíjení, je Lankavatára sútra

(Lengjia }ing i1Hho#~)- 7 Tato sútra, jež byla do čínštiny přeložena v pátém století, je
patrně

prvním buddhistickým textem, který

explicitně hovoří

o vegetariánství a spojuje

8

vegetariánství s buddhismem. Celá osmá kapitola pojednává o konzumaci masa a o
nejrůznějších důvodech zákazu včetně zdravotních.

Požadavek vegetariánství pro mnichy ovšem

zaváděly

již mahájánové skupiny,

založené kolem roku 200, které byly kritizovány hinduistickými vegetariánskými
skupinami. 9 Vegetariánská praxe se však mezi stoupenci buddhismu začala šířit až za
vlády císaře Liang Wudiho (502- 550), jenž byl horlivým buddhistou. 10
Laičtí

časopisů

na

ochranu zvířat a podporujících vegetariánství. Jedná se o časopisy jako Husheng bao

1F

buddhisté ve dvacátých letech zakládali

řadu

organizací a

1:.1~ (Ochrana života), Hushengjingyu 1F:'t~i'B- (Výzva k ochraně života).

Soubor Husheng je

zčásti

11

také dílem buddhistického laika, které

zároveň

navazuje na tradici buddhistických publikací zabývající se tématem osvobozování
živých bytostí, jejichž

počátky

se dají sledovat do dynastie Song, z tohoto období

pocházejí první pojednání o nabádání k nevybíjení
stravě.

zvířat

pro konzum a k vegetariánské

12

6

Brahmajala sútra. 1., 20. pravidlo, tamtéž.
Lankavatára sútra hrála význanmOll úlohu ve formování čínského a tibetského buddhismu a je jedním
z klíčových textů chanového buddhismu. Anglický překlad odD. T. Suzukiho viz
http://lirs.ru/do/lanka_ eng/lanka-nondiacritical.htm.
8
Spencer 1994, s. 84.
9
Tamtéž.
IO Religions ofChina inpractice, s. 188.
I I Chen 2000, s. 93.
Il Barmé 2002, s. 182.
7

13
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Autoři díla zvolili formu, jež v počátcích buddhismu v Číně sloužila k jeho
šíření.
šíření

Kombinace obrazu a textu

představovala

srozumitelnou formou vhodnou pro

myšlenek mezi široké vrstvy. V souladu s touto tradicí mají obrázky v Soubom

Husheng výrazně didaktickou povahu.
Z hlediska buddhismu má zabíjení za následek

vytváření

špatné karmy,

osvobozování živých bytostí ze zajetí může praktikujícímu naopak zajistit dlouhý život,
štěstí,

zdraví,

narození

synů

a znovuzrození v buddhistickém ráji. Zakládání tzv.

fangsheng chi J])c±Jlli, jezírek k rituálnímu pouštění živých tvorů na svobodu, se šířilo
od dynastie (Sui 581- 618) a tato jezírka se

postupně

stala

součástí téměř

každého

kláštera. 13
Mistr Hongyi, který se
cítil

potřebu upevnění

rovněž

morálky

zapojil do snah o obrodu

čínského

prostřednictvím přehodnocení

buddhismu,

pravidel mnišského

života '~išských pravidel, která tvořila základ školy vinája. Zabýval se rovněž
koncepcí fangsheng, jehož

provádění

nahlížel zejména z hlediska získávání zásluh ke

zrození v západním ráji. Ve svém kázání "Odplata

pouštění

živých bytostí a

zabíjení" (Fangsheng yu shasheng zhi guobao J])(±.l:J iR±ž.*1R), svoje pojetí
a

zároveň

nabádal

k přesvědčování dmhých, aby se vzdali zabíjení, a zabránili tak

vytváření

si špatné

vykládal

prostřednictvím

odkazů

na

historické

příběhy

karmy. 14
Někteří

badatelé poukazují na

určitý

rozmach vegetariánství v Evropě po první

světové válce a hledají souvislosti mezi těmito tendencemi v Evropě a v Číně.

V Evropě byla v roce 1947 založena první Vegetariánská

společnost

Velká Británie) a brzy následovaly další. Zájem o vegetariánství po první

15

(v Ramsgate,
světové

válce

byl podpořen vlnou pacifismu a rozmachem mírových hnutí. 16
Oprávněnost

teze

o

vzájemném

vegetariánských koncepcí potvrzují na
Husheng. V předmluvě ke

Třetí

ovlivňování

několika

západních

čínských

a

místech i Feng Zikaiovy sbírky

sbírce Husheng z roku 1949 Feng Zikai

postoje, které zastával G. B. Shaw (1856 - 1950),

patrně

zmiňuje

nejproslulejší evropský

hlasatel vegetariánství té doby, který roku 1933 navštívil Šanghaj. Na rozmach
vegetariánství v Evropě poukazuje v První sbírce také Hongyi:
13

"Vzdělanci

ze Západu/

Tamtéž, s. 181.
Tuto řeč Hongyi přednesl v roce 1933 v klášteře Kaiyuan 3f]t;~ v Quanzhou, provincie Fujian.
Hongyifashijiangfo, s. 130.
15
Chen 2000, s. 93.
16
Spencer 1994, s. 309.
14

14
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hlásají lidskost/ nejí maso starých krav/ v pokoji se
"Rolník a kojná" Nongfit yu rumu ;.&~l=J-'1L -i±J:).

15

těší

z vegetariánské stravy//" (1811

3. Okolnosti vzniku Souboru Husheng

3.

Okolnosti vzniku SouboruHusheng

Tato kapitola shrnuje

nejdůležitější

okolnosti vzniku celého Soubom Husheng,

které jsou svědectvím o Feng Zikaiově hlubokém zájmu o téma nezabíjení a současně o
hloubce jeho vztahu k Mistm Hongyimu, jenž je

zároveň

dmhým autorem obou

úvodních sbírek.
Myšlenka vytvořit obrázky na téma humánnosti a neubližování živým
ochrany všeho živého vznikla ze
Hongyiho.
zasvětili

naději

společných

úvah a

rozhovorů

jako mnohým dalším,

činnosti,

snahy o nápravu

a možnost obrody

na obranu života, se

byly

země

ve

společné

vzdělávání.

záměrem šířit

a

Feng Zikaie a Mistra

Oběma vzdělancům, podobně

pedagogické

tvorům

kteří

době

se v této

společnosti

a oba

Z tohoto úsilí vznikla také idea

ideál správného chování, správného

viděli

obrázků
přístupu

k životu. Úvahy o zamýšlené sbírce mají počátek v době Feng Zikaiova příklonu
k buddhismu v roce 1927 a dílo samotné je
konverze v jeho výtvarné

tvorbě.

bezprostředním

Soubor Husheng je v

odrazem Feng Zikaiovy

čínském

kontextu

zároveň

jedním z prvních děl náboženského umění a humanismu přístupného široké veřejnosti. 1
Na První sbírce

začal

Feng Zikai pracovat

společně

s Mistrem Hongyi

při

jeho

návštěvě v Šanghaji v roce 1927. 2 V této době byl Feng Zikaijiž byl poměrně známým

autorem

obrázků

manhua. Jeho manhua vycházely jak

časopisecky,

tak

knižně.

Feng

Zikai v tomto období žil a pracoval v Šanghaji, kde vyučoval na Lida xueyuan a
zároveň působil

v nakladatelství Kaiming.

Prvotním
Iniciátorem

záměrem

rozšíření

bylo

vytvořit

soubor

čítající

pouhých dvacet

sbírky byl Mistr Hongyi, který Feng Zikaiovi

čtyři obrázků.

dopomčil

sbírku

obohatit o další obrázky a vylepšit ji i po formální stránce. Reagoval tak na návrh Li
Yuanjinga

*12110t

(zemř. 1949\ šanghajského obchodníka a buddhistického laika,

1

Lin 2003, s. 162.
Hongyi v té době působil v Hangzhou v klášteře Changji 11tiW'i'f (Chen 2004 Li Shutong, s. 185).
3
Datum Li Yuanjingova narození není přesně známo. I Barmé uvádí pouze datum jeho úmrtí (Barmé
2003, s. 181). Ling Bo uvádí jako nejpravděpodobnější datum jeho narození rok 1894 (Ling Bo 1&1~. "Li
Yuanjingjushi" :-')>:irn1'm± (Buddhistický laik Li Yuanjing).
http://www.buddhismcity.net/master/details/422/).
2
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který přišel s nápadem poslat několik kopií budoucí sbírky do Japonska. 4 Vzhledem
k tomu, že se blížily padesátiny Mistra Hongyiho (r. 1929, 49. narozeniny podle
západního počítání věku) a zároveň desáté výročí jeho vstupu do kláštera, Feng Zikaisé
rozhodl sestavit na jeho

počest

sbírku s padesáti listy. Podíl Mistra Hongyiho se

doplnění obrázků

. neomezil pouze na

textem.

Vyjadřoval

se i ke

skladbě listů,

a

doporučoval témata obrázků. Řadu listů navrhl zařadit do zamýšleného pokračování

sbírky či nepoužít vůbec. 5
Texty k První sbírce

vytvořil

Hongyi, autorem předmluvy je Ma Yifu. Editorem

byl Li Yuanjing, jehož Žalozpěv na obranu života

1? ::í:Jm §, pojednání, které na

Husheng tongyan

třiceti

dvou stránkách velmi sugestivně obhajuje vegetariánství,
bylo formou doslovu zahrnuto do prvního vydání sbírky
v roce 19296 •
Již

při

pokračovat

zamýšleli nad tím, že v budoucnu budou
vydávání

podobně

dalších,

Některé

autoři

sestavování První sbírky se oba

obrázky

První

koncipovaných

sbírky

byly

ve

sbírek.

těsně

před

odevzdáním sbírky do tisku na Hongyiho podnět vyjmuty
s tím, že budou zahrnuty do připravované Druhé sbírky. 7
První
Zikai

pokračování

samostatně

za

čínsko-japonské

1939, kdy pobýval ve
věnování

sbírky Husheng sestavil Feng

městě

války

během

Obr. 1. První sbírka Husheng,
obálka prvního vydání, obrázek a
grafická grafická úprava Feng
Zikai, 1929.

roku

Yishan v provincii Guizhou.

Vytvořil

Mistru Hongyimu k jeho šedesátinám. Hongyi v této

šedesát obrázků jako

době působil

v klášteře

Chengtian ,lJ\ 7:. ~ v Quanzhou v provincii Fujian. Dopis, ve kterém Feng Zikai
Hongyimu

blahopřeje

připravované

k narozeninám a

sbírky v brzké

zároveň

době dokončí,

byl

mu oznamuje, že sbírku
později

obrázků

použit jako jeden z

do

doslovů

Sun Lichuan v předmluvě k souborného vydání sbírek Husheng, 2001, s. 4. Li Yuanjing měl v Japonsku
mnoho kontaktů, které si vytvořil za svého pobytu v Japonsku, kde si léčil tuberkulózu a zároveň se zde
také začal hlouběji zajímat o buddhismus (Ling Bo I!Jt1Bž. "Li Yuanjingjushi" :$11íl~~,@± (Buddhistický
laik Li Yuanjing).
5
Chen 2000, s. 101.
6
Žalozpěv na obranu života viz přílohu. Sbírku vydalo v čínské vazbě (znaky ve sloupcích zprava
doleva) nakladatelství Kaiming nákladem 5000 výtisků, roku 1930 byl připraven dotisk dalších 2000
4

výtisků.

Jedná se např. o obrázek 60/2 "Vrbová větévka a pramenitá voda" Yangzhijingshui thist{ofr7.K, který
být původně součástí první sbírky (Chen 2000, s. I OI). Obrázek 50/1 má sice stejný titul, ale liší se
obrazem i textem (o těchto obrázcích viz podkapitola 5. 5. Sbírky jako odraz dvou autorských osobností).
7

měl
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k této sbírce. 8 Feng Zikai obrázky s texty včetně vlastních básní Hongyimu skutečně
poslal a požádal ho o

připomínky,

o

doplnění chybějících textů

a také o kaligrafické

9

přepsání všech textů. Na to Hongyi odpověděl osudným dopisem, ve kterém vyslovil
přání,

aby Feng Zikai v následujících

čtyřiceti

letech sestavil každých deset let novou

sbírku pokaždé s větším počtem obrázků než v předchozí:

"Až dosáhnu
příležitosti

věku

sedmdesáti let, sestavte, prosím,
čtvrtou

mých osmdesátin sestavte

sbírku se sedmdesáti obrázky, u

sbírku s osmdesáti obrázky, u

devadesátin pátou sbírku s devadesáti obrázky a u
sbírku se sto obrázky. Tak bude poselství

třetí

obrázků

příležitosti

příležitosti

mých

mých stých narozenin šestou

na obranu života završeno."

":f'JA--t+~at, iw1=1lf1t=tf':'±.!!ID~-*' ~--t+~&;; J\.+~at, fF'~!ITI
~J\.+~&;; :tL+~at, 1t~Ji*, ~:tL+~&;; s~at, 1t~/\*, ~

*·
-;z:;- rlii"i"

l=l'PPlo

-tt':r t+- -EH rr-h Jj/a l':A .r.~ 1m,'""'
:JF'::t:.l!:I:U ~.JI®}J~.LJ-L..l'Z!Jt'f!jgo

" 10

Feng Zikai Hongyimu v dopise slíbil, že pokud bude žít tak dlouho, jeho

přání

11

splní. V epilogu Druhé sbírky pak Hongyi oznamuje, že
sbírka bude mít pokračování. Z Hongyiho epilogu je však
patrné, že si

uvědomoval,

že na dalších sbírkách již

nebude moci spolupracovat, a další práci

přenechává

Feng Zikaiovi.
Se žádostí o sepsání předmluvy ke Druhé sbírce se
Hongyi obrátil na Xia Mianzuna, svého kolegy a
Feng Zikaiova

učitele

přítele,

z období studií na Pedagogickém

institutu v Hangzhou. Druhá sbírka Husheng vyšla roku
1940, 12 Mistr Hongyi zemřel dva roky po jejím vydání.
Závazek
450

listů

vytvořit

rozsáhlé dílo o celkovém

postavil Feng Zikaie

před

vymýšlet množství nových a nových
Hongyi si tento problém

uvědomoval,

počtu

nelehký úkol
obrázků.

Mistr

a tak v dopise,

Obr. 2. Druhá sbírka Husheng,
obálka prvního vydání. K věty
lotosu a rozbouřené jezírko,
z něhož květy vyrůstají, mají
červenou barvu, což poukazuje
na tehdejší válečnou situaci.
Obrázek a grafická úprava Feng
Zikai, 1940.

který rok před svou smrtí adresoval Xia Mianzunovi a Li Yuanjingovi je žádá o pomoc
Feng Zikaiovi

při

práci na zbylých sbírkách a v této souvislosti navrhuje, aby se

WJ 7, s. 367, doslov viz přílohu.
Feng Zikai, Předmluva ke Třetí sbírce Husheng, viz přílohu.
10
Tamtéž.
11
Tamtéž.
12
Sbírku vydalo nakladatelství Kaiming nákladem 2200 výtisků.

8

9

18
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v budoucnu obrátili
k podávání

návrhů

prostřednictvím

na vhodné

náměty.

spolupracovat na dalších sbírkách
třetí

časopisů

buddhistických

veřejnost

a vyzvali ji

Xia Mianzun ani Li Yuanjing však možnost

neměli,

sbírky. V dopise Hongyi dále uvádí

na

oba

zemřeli

připomínky

v roce 1949 ještě

před

vydáním

k práci na následujících sbírkách,

např. doporučuje, aby jednotlivé doprovodné texty neměly více než padesát znaků.

Tímto

doporučením

se Feng Zikai neřídil zejména ve třetí a

čtvrté

sbírce, kde

13

řada textů

obsahuje až sto znaků.
První

dvě

sbírky

vydání vyšly celkem
včetně

anglického

měly

čtyři

velký ohlas.

Během

vydání První sbírky u

překladu.

následujících deseti let od prvního

různých

šanghajských nakladatelství,

Druhé vydání První sbírky vyšlo hned následujícího roku

1929 u nakladatelství Dazhong shuju A~~ fiU, třetí vydání připravilo roku 1932
nakladatelství Foxue shuju 1~~~fiij. Roku 1933 vyšel první anglický překlad První
sbírky u nakladatelství Zhongguo baohu dongwuhui ~ 00 1* tp 'i}J W ~ pod názvem
Ahimsa in black and white, autorem překladu je Huang Maolin ~f.U-*. 14 Další vydání
První sbírky vyšlo roku 1937 u nakladatelství Daode shuju :@:it\~ fiij .15 Téhož roku po
prvním vydání Druhé sbírky

připravilo

nakladatelství Kaiming vydání Druhé sbírky

s anglickým překladem názvů obrázků, přeložil Wu Qibei -*~~.

Jak v doslovu ke Druhé sbírce poznamenává Li Yuanjing, celkový náklad všech
vydání První sbírky za prvních deset let od jejího prvního vydání

přesáhl několik

set

tisíc výtisků. 16 Po vydání Druhé sbírky následovala tři souborná vydání obou sbírek.
Roku 1941 u nakladatelství Dafalun shuju A.:Y!~~fiU, roku 1946 u nakladatelství
Zhongguo baohu dongwuhui ~ 001.5iH?'i}J!jíl]~ a téhož roku u nakladatelství Daxiong
shuju A.tt:{t~ fiij. 17
Rukopis První sbírky byl po vydání v roce 1929 uschován u vydavatele,
ovšem

měnil

majitele. Rukopis textové

části

později

se nakonec dostal do rukou redaktorovi

nakladatelství Dafalun shuju, ovšem bez obrazové části, která se ztratila. 18 Rukopis
Druhé sbírky byl po vydání uschován u vydavatele, za války se ztratil, v roce 1964 byl
však

šťastně

nalezen a

předán

i s rukopisy dosavadních sbírek Hongyiho i Feng

13

Citace celého dopisu viz Chen 2004 Li Shutong, s. 126.
S výjimkou překladu několika textů byly ovšem přeloženy pouze názvy obrázků.
Chen 2004 Yanjiu, s. 202.
16
Druhý doslov ke Druhé sbírce, viz přílohu.
17
Chen 2004 Yanjiu, s. 203.
18
Mistr Guangqia, doslov k Páté sbírce, Ge 2000, s. 221, Feng Yiyin 1998, s. 193.
l-l
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Zikaiovu příteli, Mistru Guangqia ~~ (1900-1994), významné buddhistické osobnosti
žijící v Singapuru. 19 V doslovu k Páté sbírce Mistr Guangqia cituje dopis, ve kterém mu
Feng Zikai popisuje pohnuté osudy rukopisu Druhé sbírky.
Rukopis, který byl od

čtyřicátých

Feng Zikaiův žák Zhu Nantian

let považován za ztracený, našel v roce 1964

*rnrn v jednom šanghajském

vetešnictví. Rukopis byl svázaný a vetešník za

něj

chtěl

--~

:~?

vysokou cenu. Zhu Nantian podle Feng Zikaie neváhal prodat
gauč

vlastní

.~r:a
LM,~J

a knihu koupil. Podle Zhu Nantiana se kniha do

onoho vetešnictví dostala z Jiaxingu (provincie Zhejiang, cca

'..

200 km od Šanghaje), kde byla ve vlastnictví jistého pana Fan
Gunonga

mtí ;.&,

vetešnictví.

20

po jehož smrti potomci knihu prodali do

-

Obr. 3. Otisk razítka
Nantian xinsltang ~ al
'G':6! (Obdivuje Nantian)
prvním obrázku rukopisu
Druhé sbírky. Nápis ve
velkém pečetním písmu
(da zhuan A~).

Do levého dolního rohu prvního obrázku této

sbírky Zhu Nantian otiskl své razítko Nantian xin shang WJ ffl
,~, ff{

..

(Obdivuje Nantian). (viz obr. 3) Toto razítko tedy

v prvním vydání Druhé sbírky není, nachází se však v dalších
vydáních po roce 1964.

Třetí

sbírka Husheng vznikla v poměrně krátkém období

1949. Tehdy Feng Zikai podle vlastních slov
Hongyimu. Byl mu
na

přelomu

připomenut při

let 1948 a 1949.

jeho

Během

návštěvě

jeho

vlastnoruční dopis, který Hongyimu poslae

70

obrázků.

na

svůj

roku

slib, který dal

v místě Hongyiho úmrtí v Quanzhou

návštěvy

mu jeden z

mnichů

ukázal jeho

1

V následujícím období se Feng Zikai
vytvořil

pozapomněl

tří měsíců během

plně ponořil

do práce a

během tří měsíců

Sám je také doplnil textem poté, co jeho žádost o spolupráci

při

vytváření textového doprovodu odmítl malíř a kaligrafYe Gongchuo nt-0~(1881-

Feng Zikaiův dopis Mistru Guangqia datovaný 19. 8. 1960 (WJ 7, s. 245). Guangqia, buddhistický
mnich, pocházel z Fujianu. Většinu života žil v Singapuru, byl předsedou Singapurské buddhistické
společnosti. S Feng Zikaiem ho pojilo dlouholeté přátelství, jež bylo pěstováno především formou
dopisů. V padesátých letech Guangqia finančně i materiálně podporoval Feng Zikaiovu rodinu (Barmé
2002, s. 320).
2
Feng Zikai v dopise Mistru Guangqia datovaném 12. 8. 1964. WJ 7, s. 313. Citace dopisu v doslovu
k Páté sbírce od Mistra Guangqia (Ge 2000, s. 221).
21
Feng Zikai, Předmluva ke Třetí sbírce, viz přílohu.
19

°

20

3. Okolnosti vzniku Souboru Husheng
22

1968),

23

který však sbírku doprovodil kaligrafií a doslovem.

Sbírka vyšla

následujícího roku 1950 v nakladatelství Dafalun shuju .:*:~t+f::~ftiJ.
Třetí

sbírka otevírá novou etapu práce na díle. Jednak je první Feng Zikaiovou

zcela samostatnou sbírkou (odhlédneme-li od faktu, že o kaligrafii ke sbírkám, tedy o
přepsání textů

jenž byl vždy
za

obrázkům,

a básní k
zároveň

určitý počátek

pokaždé požádal jednoho z významných

významnou buddhistickou osobností).

také z toho

důvodu,

Třetí

kaligrafů,

sbírku lze považovat
svůj

že prací na ní Feng Zikai upevnil

slib

Hongyimu a přihlásil ke svému závazku pokračovat ve tvorbě sbírek až do šesté, což
veřejně

ztvrdil v textu

předmluvy

neboť při

rozsáhlého opusu,

k této sbírce. Sbírka je tak

vlastně počátkem

práci na obou úvodních sbírkách Feng Zikai

s tím, že se bude jednat o rozsáhlé dílo,
V roce 1960 Feng Zikai

čítající

dokončil

nepočítal

celých 450 obrázků.

práce na

čtvrté

sbírce.

Textově čerpal

především ze sbírek biji~ 12, kratších literátských textů. 24 Autorem kaligrafie je Zhu

Youlan

*

ť.)J ->!:

(1909-1990), laický stoupenec buddhismu a vegetarián, později

místopředseda Šanghajské buddhistické asociace. Feng Zikai se svěřil příteli Hongyiho,

Mistru Guangqia, že sbírka je nyní v Číně jen obtížně publikovatelná. Navíc Feng Zikai,
který v této

době

zastával

požadována spíš tvorba

řadu

významných funkcí,

"zasvěcená

dobře věděl,

že je od

revoluci a budování socialismu a nikoli

něj

ochraně

života." V dopise z téhož roku Feng Zikai tedy požádal Mistra Guangqia, aby se před
25

veřejností označil

starší obrázky.

26

za iniciátora vydání

čtvrté

sbírky s tím, že použil Feng Zikaiovy

Předmluvu podle Feng Zikaiovy osnovy napsal mistr Guangqia:

... Pan Feng Zikai se s rukopisem (Třetí sbírky Husheng) vrátil do Šanghaje, aby ji předal do
tisku, před odjezdem mi řekl: "Za deset let bych měl pracovat na Čtvrté sbírce s osmdesáti
obrázky. Lidský život je nestálý, události ve
pokračování

sbírky). (Proto)

s předstihem a

postupně

mou práci dohlížel."

začnu

světě

jsou plné

sbírat materiál (ke

Třetí

nepokojů,

velmi se obávám (o

sbírce) již nyní,

vytvořím

obrázky

vám je budu posílat. Prosím vás, abyste je uschoval a také abyste na

Vyhověl

jsem jeho přání.

Ye Gongchuo získal klasické vzdělání a dosáhl titulujuren ~A. V období po založení republiky
v roce 1911 zastával funkci ministra komunikací.
23
Feng Zikai, Předmluva ke Třetí sbírce. Y e Gongchuo ve svém doslovu ke Třetí sbírce vysvětluje svůj
postoj s poukazem na svůj věk (v době přípravy třetí sbírky bylo Ye Gongchuovi 69 let).
24
Feng Zikai, doslov ke Čtvrté sbírce Husheng (Ge 2000, s. 219).
25
Feng Zikaiův dopis Mistru Guangqia datovaný 23. 9. 1960 (WJ 7, s. 248).
26
Feng Zikaiův dopis Mistru Guangqia datovaný 17. I O. 1960 (WJ 7, s. 249).
22
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Čtvrtá sbírka vyšla roku 1961 v Singapuru, díky přispění Mistra Guangqia.

Po jejím vydání Feng Zikai dostával od

čtenát-ů četné náměty

a

básně

pro

následující pátou sbírku s pl-áním, aby vyšla s pl-edstihem. I Mistr Guangqia na Feng
Zikaie naléhal, aby pátou sbírku dokončil co nejdr-íve. 28 Feng Zikai pl-áním vyhověl,
sám již

patrně

cítil, že k

mu již nezbývá mnoho

dokončení

času,

souboru, ke kterému se zavázal Mistru Hongyimu,

a v průběhu roku 1965 vytvot-il devadesát listů páté sbírky.

Pl-i práci na této sbírce Feng Zikai
čtenár-i.

29

hojně

využil

náměty,

které mu zasílali pl-átelé a

Autorem kaligrafie je Yu Yu ~ ,/ffi (1909-1989), kaligraf a významný

buddhistický myslitel. 30 Dokončenou sbírku Feng Zikai poslal Mistru Guangqia do
Singapuru, do kláštera Zhanbosi f.j1fi.J~ k vydání, spolu s originálem čtvrté sbírky. V
témže roce také, opět díky Mistru Guangqia, sbírka v Singapuru vyšla. 31
O tom, že ani více než po tr-iceti letech od
nebyl smysl celého díla mnohdy pochopen,
bylo Feng Zikaiovi

doporučeno,

svědčí

počátku

vydávání sbírek Husheng

fakt, že krátce po vydání Páté sbírky

aby všechny sbírky stáhl z prodeje,

neboť

ideologií ochrany jakýchkoli živočichů odporují vládní politice o vymýcení

svou

čtyr- škůdců

(komár-i, mouchy, krysy a štěnice), do které se zapojili i mnozí vlastenečtí buddhisté. 32
Svědčí

to však pl-edevším o obtížné situaci pod komunistickou diktaturou, která se

vyhrotila roku 1966 s nástupem kulturní revoluce, kdy byl Feng Zikai zastávající do té
doby významné funkce,

označen

za reakčního akademického

dílo bylo odsouzeno a sbírky Husheng byly

označeny

činitele

a kapitalistu. Jeho

za propagaci

buddhistického myšlení a znesvěcování revolučního ducha národa.

reakčního

33

Mistr Guangqia v přemluvě ke Čtvrté sbírce. (Ge 2000, s. 218). Je zajímavé, že tuto verzi obhajuje i
v roce 2001 Feng Yiyin (HSHJ 2001, s. 914).
28
Feng Zikai, předmluva k Páté sbírce. Přátelé na Feng Zikaie údajně naléhali, aby obě závěrečné sbírky
vytvořil najednou, bez ohledu na původně zamýšlená data vydání (Barmé 2002, s. 314).
29
Tamtéž.
30
Yu Yu byl v této době profesorem etiky na Buddhistické akademii v Pekingu. S Hongyim jej pojilo
dlouholeté přátelství (Sun Lichuan, předmluva k HSHJ 2001, s. 9).
31
Feng Zikaiova dcera Feng Yiyin zdůvodňuje předčasné vydání Páté sbírky tím, že Feng Zikaijiž tušil
nepříznivý vývoj událostí v roce 1966 (HSHJ 2001, s. 914).
32
Sám tibetský předseda Čínské buddhistické společnosti v šedesátých letech prohlásil, že zabití těch,
kteří zasluhují smrt (tedy nejen škodlivého hmyzu, ale také kontrarevolucionářů a dalších odpůrců
režimu), se neprotiví buddhistické nauce (Barmé 2002, s. 315).
33
Barmé 2002, s. 328-329.
27
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Přes
zůstal

překážky

tyto

věren

Feng Zikai

a

přes

veškerý odpor

veřejnosti

i

části

buddhistické obce,

svému přesvědčení a zároveň slibu, který dal roku 1939 Mistru

Hongyimu. Situaci Feng Zikaiovi ztížila
počínající

rakovina plic. Obával se, že se

nedožije stého

výročí

narození Mistra

Hongyiho/ a rozhodl se, že i závěrečnou
4

vytvoří

sbírku

s předstihem,

přes

velké

riziko, v podmínkách maximálního utajení
v období kulturní revoluce. Další okolností,
která Feng Zikaiovi

ztěžovala

práci, byl

nedostatek materiálu. Knihy, ze kterých by
mohl

čerpat

závěrečné

při

práci na stu listech
zničeny.

sbírky, byly

Zdrojem

se mu nakonec stal svazek Dongwu jian,
~}J!jío~ (Zvířecí napomenutí), 35 který Feng

Zikaiovi poskytl Zhu Y oulan.
nebezpečí,

Y oulan navzdory
hrozilo,

vyhověl

kaligraficky

Feng

přepsal

Sbírka byla

36

Zhu

které mu

Zikaiově prosbě

textovou

dokončena

část

a

sbírky.

v roce 1973,

s předstihem šesti let. Zhu Youlan na Feng
Zikaiovo přání rukopis a sbírku uschoval u
sebe. 37 Vydání sbírky se Feng Zikai však
již

nedočkaL

V roce 1978

během

své

návštěvy v Šanghaji Mistr Guangqia od

Zhu Youlana sbírku

převzal, připojil

ještě

k ní

Obr. 4. "Věž slunce a měsíce" B Jl~. Tak Feng
Zikai pojmenoval dům, ve kterém vytvořil tři závěrečné
sbírky Souboru Husheng. Dům se nachází v Šanghaji, v
ulici Shangxi nanlu, v uličce 39, číslo 93 v bývalé
francouzské čtvrti. Feng Zikai zde žil od roku 1954 až
do své smrti. V arkýři v patře s okny do tří stran byla
Feng Zikaiova pracovna. Roku 1955 Ma Yifu Feng
Zikaiovi věnoval párový nápis v pečetním písmu: "Na
Mléčné dráze se hvězdy otáčejí, ve Věži slunce a
měsíce jsou (dni zalité jejich svitem) dlouhý". ~.iíiJJ'f
ll! J!l.líiJ $# , B Jl ~ 'f B Jl tf:, kaligrafie-viz Feng
Yiyin 1998, s. 296. (Ma Yifu, jenž byl autorem
předmluvy k První sbírce a jehož umění kaligrafie bylo
proslavené, byl Hongyiho blízkým přítelem, přátelství
jej pojilo i s Feng Zikaiem a je proto zajímavé, že ho
Feng Zikai nikdy nepožádal o kaligrafii ke svým
sbírkám Husheng, ačkoli Ma Yifu zemřel až v roce
1967 a mohl se tak podílet na práci na Třetí, Čtvrté i
Páté sbírce.)
(foto archiv autorky)

předmluvu

a

zprostředkoval

její vydání v Hongkongu a tamtéž

téhož

roku
zároveň

i vydání všech

předchozích

sbírek, každou v nákladu 1000 výtisků. 38

34

Feng Yiyin 1998, s. 194.
Sbírku příběhů v próze sestavil Xia Renhua :5[ Ci~. O této knize ani o jejím autorovi se mi nepodařilo
zjistit nic bližšího.
36
Feng Yiyin 1998, s. 194.
37
Zhu 1994, s. 115.
38
Zhu 1994 tamtéž, Lin 2003, s. 162.
35
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Roku 1985 se Mistr Guangqia
Feng Zikaiovy smrti a při této

zúčastnil

vzpomínkové akce k desátému

příležitosti věnoval

výročí

celý soubor Zhejiangskému muzeu v

Hangzhou, kde je uložen do současnosti. 39
Feng Zikai se Hongyimu zavázal, že soubor
věku".

dožít se takového

dokončí,

Feng Zikaiovi nebylo dáno dožít se tak vysokého věku,

čtyři

roky

dříve

než měl podle plánu, který navrhl Hongyi,

Přesto

však

přání

a slib svého

o

Feng Zikaiovi

stavěly

pokud "mu bude dáno

učitele

splnil.

Během

vytvořit závěrečnou

zemřel

sbírku.

práce na jednotlivých sbírkách se

do cesty závažné překážky, které by případné

nesplnění

závazku

mnohokrát ospravedlnily. Okolnosti vzniku Souboru Husheng jsou tak dojemným
příběhem

o oddanosti,

věrnosti přijatému

39

úctě, přátelství, odříkání,

životnímu poslání.

Feng Yiyin v doslovu k HSHJ 2001, s. 915.
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4.

Obrazová složka Souboru Husheng s

důrazem

na První

a Druhou sbírku

Feng Zikai je sice považován za tvůrce manhua, 1 avšak neformální lyrické
tušové obrázky i karikatura, tedy výtvarné žánry, které Feng Zikaiovy manhua
formovaly a na které ve své výtvarné

tvorbě

osobitým

způsobem

navazoval,

měly

v Číně vlastní tradici.
utváření

Na
evropské

Feng Zikaiova stylu

malířství
zároveň

obrázky je

měly zároveň značný

a karikatura i domácí tradice tušového
nutné vnímat jako

umělcovu

vliv japonská manga,

malířství.

Feng Zikaiovy

svébytnou reakci na situaci v umění v

Číně v období po Májovém hnutí.

Mezi základní témata Feng Zikaiových
z klasické poezie,

označit

Husheng lze
své

tvorbě

obrázků je

svět dětí

obrázků

manhua

jakož i témata satirická a

patří náměty

i motivy

společensko-kritická.

Soubor

za dílo, jež využívá všechna stěžejní témata, jimiž se Feng Zikai ve

zaobíral.

Společným

myšlenkovým a významovým svorníkem

těchto

ovšem buddhistický ideál nezabíjení a obrany všeho živého.

4. 1. Termín manhua
Termínem
monochromní
zkratkovitým
městský

manhua

zobrazení,

JSOu

označována

většinou

menších

vyjádřením nezřídka

s humorným

příležitostná
rozměrů.
či

neformální,

Manhua

se

vyznačuje

kritickým podtextem. Jedná se o

žánr, který se od dvacátých let dvacátého století formoval jakožto

populární kultury v rychle se rozvíjejících

často

přístavních městech

západnímu vlivu. Obrázky byly publikovány v běžných

či

součást

vystavených silnému

specializovaných periodikách

a časopisech zaměřených na výtvarné umění či literaturu. Ústředním tématem manhua
je

člověk

ve

společnosti.

Zobrazují nejčastěji všední

městský

život. Problémy a nešvary

Vzhledem k problematičnosti překladu termínu do češtiny, viz níže, budu v textu používat čínský výraz
manhua.
1
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společnosti

Manhua

prostřednictvím obrázků

jsou

označuje

manhua

často

s nadsázkou komentovány.

také karikaturu a mnohé obrázky manhua

často

s ostrým satirickým

nábojem kritizují negativní jevy v aktuálním společenském a politickém dění.
Termín manhua v Číně nebyl až do poloviny dvacátých let dvacátého století
běžně používán. Jedním z prvních, kdo tento termín v dnešním významu v Číně použil,

byl literární historik, teoretik a novinář, Zheng Zhenduo
označil právě

J$17Hf

Feng Zikaiovy tušové obrázky. Zheng Zhenduovo

vlastně výpůjčkou

(1898-1958) 2, který jím
označení

manhua, bylo

z japonštiny. Japonský termín manga 1il!ll-!!J označující příležitostné,

neformální tušové obrázky,

nejčastěji

humoru, byl k pojmenování

žánrově

momentky z každodenního života
i

výtvarně

nanejvýš vhodný. V Japonsku se termín manga

často

blízkých Feng Zikaiových

rozšířil

s prvkem
obrázků

poté, co tak roku 1814 nazval

sbírku svých obrázků malíř Katsushika Hokusai :Jfiifliitif(1760-1849).3
V Číně bylo do té doby označení manhua užíváno zřídka, nepochybně však jde o
původní čínský

výraz. Snad poprvé byl tento termín použit v období Severní Song (960-

1279), ve významu vodního ptáka. Básník Chao Yidao JE.~:@: (1058-1129) popisuje
ptáka manhua, který v bahnité

řece

hledá dlouhým zobákem potravu. O

něco později

použil termín manhua kritik a prozaik Hong Mai #Ull (1123-1202), také jako označení
vodního ptáka, podobného divoké
zobák do bahnité vody.

Později,

vyskytuje v souvislosti s

kachně,

který v honbě za potravou bez ustání

noří

za vlády dynastie Qing (1644-1911) se výraz manhua

uměleckou

skupinou Osmi

podivínů

z Yangzhou (Yangzhou

baguai 1h1+1J\JI) ve významu "uvolněné malování."4
Jak bylo

řečeno,

Hongyi,

ještě

jako Li Shutong zakládal

pedagogickém institutu kroužky s různým
manhua. a již v roce 1916
předsedal

zaměřením

při příležitosti

při

hangzhouském

a jedním z nich byl také Spolek

studentské

soutěže

v

umění

a

literatuře

komisi pro karikaturu. Karikatura, manhua 1!Ik_ lJ.!!J , byla definována jako

"obrázek vytvořený rychle, v časovém limitu deseti minut" (~ll-!!J lJ.!!J ~i'.bž~Z i.l§a1J'BJ ~~
+3J\.t~).5

Spisovatel, novinář, archeolog a literární teoretik, propagátor nové literatury ve 20. století. Zabýval se
zejména čínskou literaturou psanou v hovorovém jazyce. Podílel se na založení Společnosti pro studium
literatury Wenxue yanjiuhui }(J}H!Jf~ť'l, byl šéfredaktorem Měsíčníku pro román a povídkuXiaoshuo
yuebao ;j' i.Jt.Fl tR a přispíval i do mnoha dalších literárních časopisů.
3
Barmé, 2002, s. 93, Feng Zikai "Tan Ribende manhua" ~ B)js:(t\J~ill!í (O japonských manga), LY, s.
232.
4
Chen Yanjiu, s. 32, Barmé 2002, s. 93.
5
Lin 2003, s. 170.
2
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Termín manhua ovšem zdomácněl až v polovině dvacátých let, po prvním vydání
sbírky Feng Zikaiových obrázkú. Do té doby neexistovalo jednotné

označení

pro obrázky

tohoto typu. Běžně se užívala řada výrazú jako yuyihua m;Wti!.!lJ (metaforické obrázky),
huajihua

11't ;fi I!.!lJ

(komické, fraškovité obrázky), xiehua i!§" I!.!lJ (humorné obrázky),

xiaohua

~

(komické obrázky), fengcihua

I!.!lJ

i.)Xl,

ffiO I!.!lJ

(satirické

chouxianghua :ffb~I!.!l.J (abstrahující, zjednodušující obrázky) či katong
výpújčka

obrázky),

-F-W, fonetická

z anglického cartoon. Tyto termíny ovšem spíše poukazují na význam

"karikatura", který

představuje

jen jednu polohu

těchto děl

a

naznačují především

inspiraci karikaturou ze stránek západních periodik. Styl neformálních tušových obrázkú
byl před tím, než se vžil termín manhua, označován jako suiyihua J))ff;Wti!.!lJ (neformální,
příležitostné

obrázky pro vlastní potěšení), shihua B'.t!ll.!! (obrázky na aktuální téma) či

prostě maobihua

.=E;2gilJ (tušové obrázky). 6 Sám Feng Zikai ve svém eseji Wo de

manhua :flti'I{]1~I!.!lJ (Moje manhua) z roku 1947 připouští, že definovat výraz manhua
není jednoduché. 7 Označuje je jako "druh zobrazení, při kterém je kladen dúraz
především

na smysl za použití

prostředkú

metafory, satiry, metod

skutečnosti, zkratky a umělecké nadsázky." (:Zi~;Wt5CffOX~iiL

,

či

zpúsobú záznamu

i.JXtffiO, ic:lztž. Jfll'l{]

Jfl~2g]íij-'~H·!Hi!!.:fmE.JI'I{]-~rp~I!.!lJ) 8 Feng Zikai v souvislosti s manhua zmiňuje také

termíny jijiuhua

;g mi; I!.!lJ

(obrázky vytvořené narychlo) či jixinghua !:IP ~ I!.!lJ

(improvizované obrázky). 9

4. 2. Charakteristika Feng Zikaiových
Feng Zikaiovy obrázky byly poprvé

obrázků

představeny

Women de qiyue :fltfi'JI'I{]-GJJ (Náš červenec) roku 1924.
se rozešli,

srpeček

10

manhua
širší

veřejnosti

v

časopise

Zde otištěný obrázek "Lidé

novoluní - nebe jako vodní hladina" Ren san hou, yigou xinyue tian

6

Lin 2003, s. 68, 166,
"Wode manhua" ftj'j{J1.3i'i!ilí (Moje manhua), LY, s . 269. Podobně také esej "Manhua" ~illli, LY, s.
258.
8
Feng Zikai podává svou teorii zobrazování. Způsoby zobrazení dělí do čtyř kategorií, kritériem je pro
Feng Zikaie jednak způsob práce se štětcem a také míra zaměření se na vnější, estetickou formu či na
vnitřní význam. CManhua", LY, s. 258)
9
"Wode manhua", LY, s. 269 .
10
Lin 2003, s, I 00.
7
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ru shui
začal

~igjf,JT fl.Xft1J7k

A.'lf!!:J§, -

11

(viz obr.

1)

zaujal Zheng Zhenduoa natolik, že

Feng Zikaiovy obrázky otiskovat ve svém časopise Wenxue zhoubao Jt~)jlfjt~

(Literární

týdeník).

neuveřejňoval

pouze

Své

manhua

časopisecky

Feng

Zikai

jako samostatná díla,
vytvořil

ale také jako knižní ilustraci. V roce 1924

titulní stranu a ilustrace pro první vydání Zhu

*

Ziqingovy

§ i1!f· (1898-1948) sbírky esejů a básní

Zongji Nffi:i2l (Stopy). 12 V roce 1925 ilustroval sbírku
básní jiného svého kolegy z Lida xueyuan, básníka a
esejisty Yu Pingboa
(Vzpomínky).
Zikaiových

#!" -'f 18

Vydání

ilustrací,

(1900-1990), Yi 'řl

obsahuje

osmnáct

Feng

na kterých je patrný vliv

soudobého japonského malíře Takehisy Yumejiho 1t!A.
~= (1884-1934).

Obr. 1. Lidé se rozešli, srpeček
novoluní - uebe jako vodní
hladina, A Wr )§ , ~ fiJ lf!r .Fl ~
:lzPJ.k, QJ 6, s. 9, 1924.

13

Zheng Zhenduo posléze Feng Zikaie vyzval k
vytvoření

samostatné sbírky. Obrázky do

připravovaného

souboru vybral Zheng

Zhenduo spolu s Ye Shengtaoem rrt:Io~1ID (1894-1988) a Mao Dunem
1981 ).

14

Sbírka vyšla pod názvem Zika i manhua

od významných osobností tehdejšího kulturního života,

K

tvorbě

(1896-

-=f 'řEU.'i' Jl.!.[) (Zikaiovy manhua)

v nakladatelství Literárního týdeníku v roce 1925, s několika

Mianzuna, Zhu Ziqinga, Yu Pingboa a dalších.

*,®"

předmluvami

včetně

a doslovem

Zheng Zhenduoa, Xia

15

manhua je podle Feng Zikaie

důležité

osvojit si

tři

dovednosti:

"techniku realistické kresby podle skutečnosti" (xiesheng huafa 1J":t.Jl.!.[)r:i:), "techniku

11
QJ 6, s. 9. Tento obrázek existuje v řadě verzí, které se jen nepatmě liší. Podobně je tomu u mnoha
dalších Feng Zikaiových manhua, QJ většinou uvádí pouze jednu verzi. Inspirací k tomuto obrázku byl
závěrečný verš z básně "Qianqiusui, xia jing" ftlc~, žL:Y:~ (Tisíc let, Léto) od songského básníka Xie
Yiho i~j:i2§ (?-1113), GushiXinhua, s. 10.
12
Zhu Ziqing. Zongji ~~. Shanghai: Nakladatelství Yadong tushuguan .illí.*l3fl~t13, 1924.
13
Barmé 2002, s. 135.
14
Harbsmeier 1984, s. 21. Zheng Zhenduo, Ye Shengtao i Mao Dun působili v této době spolu s Feng
Zikaiem v Lida xueyuan. (Chen Feng Zikai, s. 50)
15
Harbsmeier 1984, s. 21.
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zkratky" (jianbi huafa fs'i~I.I.!.!I~Z:) a "umění správného výběru tématu" (qucai yongyifa
ltH~J§ ~~t).l6
skutečnosti

Kresbu podle
její zvládnutí

předpokládajk

považuje Feng Zikaiza základní dovednost. Teprve

i schopnost

podle Feng Zikaie nezbytné k tomu, aby

viděné

malíř

si

zpětně

mohl

vybavit a zaznamenat, jsou

prostřednictvím

manhua

svobodně

zaznamenat své postřehy a dojmy. 17 S kresbou podle skutečnosti se Feng Zikai
seznamoval za svých studií na Pedagogickém institutu v Hangzhou, kde si osvojoval
realistickou kresbu a malbu pod Li Shutongovým vedením. Jeho
skutečnosti

důraz

Feng Zikaie hluboce zaujal. Stal se velmi zapáleným

nadšením zobrazoval vše kolem sebe.

18

na kresbu podle

kreslířem

a s velkým

I ve svých pozdějších esejích pojednávajících o

malířství či o umění obecně odsuzoval tradiční studium malířství podle předlohy. 19
skutečnosti

Kresba podle

pozorného pohledu na
kolem sebe.

svět

Prostředkem

objektu, nazírat

svět

jeho

a

je pro Feng Zikaie

zároveň způsobem,

prostředkem

jak se

kultivace schopnosti

přiblížit, či

jak pochopit

věci

k tomuto pochopení je pro Feng Zikaie snaha vcítit se do
očima, ať

už se jedná o

člověka, zvíře či předmět.

schopnost vcítit se do zobrazovaného objektu je pro
nezbytná k zobrazení

světa

Feng Zikaie možné

vytvořit

kolem sebe.

Jedině

"pravdivý",

A naopak

něho

tak je podle

pravdivě

prožitý

obraz. Feng Zikai si tedy všímá hlubší souvislosti a
vztahů

vzájemných
skutečnosti.

20

mezi

vcítěním

Příkladem tohoto

a

vcítění

kresbou
se do

podle
objektu

(ganqingde yiru ~ 'tff 81 TJ; A.) je Feng Zikaiův přístup k
zobrazování
-

dětský",

svět.

21

dětí,

kdy mu toto pojetí umožní zobrazit "vlastní

a tudíž pravdivý a

pravdivě

prožitý pohled na

Obr. 2. Oduševnělý svět,i'f

'lwtt!J'f., QJ 4, s. 119, 1947.

Podle Feng Zikaie malíř vkládá "část ze sebe" do

objektu, sám se svává objektem. Tehdy každá
naplněná

citem,

ať

už se jedná o

zvíře,

rostlinu

16

součást

okolního

či předmět.

světa

ožívá a je

Tento postoj Feng Zikai

"Manhua", LY, s. 263.
Tamtéž.
18
Barmé 2002, s. 34. Lin 2003, s. 97.
19
"Wode shu: Jieziyuan huapu" ft !'84'S: 1i=-T-!mílllíif (Mé knihy: Malířský manuál Zahrada
hořčičného semínka), LY, s. 179.
20
O Feng Zikaiovu pojetí vcítění viz Andrš 2005, s. 164-172.
21
O Feng Zikaiových obrázcích dětí a jejich světa a pohledu na děti ve sbírkách Husheng viz podkapitola
4. 4. 2. Děti a jejich svět.
17
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zachytil v obrázku "Oduševnělý svět" You qing de shijie

:fftl"ft!:I:J'f- (viz obr. 2) Toto je

podle Feng Zikaie podstatou uměleckého pohledu na svět.

22

Právě

díky schopnosti

laskavý pohled plný
dokáže

zaujmout

vcítění

porozumění

úhel

běžné

pro

pohledu

vyzařuje

z Feng Zikaiových manhua

lidskost a

malé i velké starosti. Feng Zikai, který

objektu,

chápe

závažnost

chápe

závažnost

z "objektivního" hlediska drobných starostí lidí kolem sebe. V tom podle mého názom
spočívá

síla jeho obrázků manhua.

Feng Zikai, pedagog, který se celý život zamýšlí nad možnostmi výchovy a
proměny člověka, zdůrazňuje,

sobecký

přístup zaměřený

že osvojíme-li si tento citlivý pohled na
prospěch

na vlastní

svět,

pak zmizí

a zrodí se všeobecné a všeobjímající

laskavé srdce? Podobná myšlenka je nepřehlédnutelně přítomna i v Soubom Husheng,
3

v němž Feng Zikai hájí myšlenku, že je-li
přistupuje stejně

i

vůči předmětům,

citlivost i vůči celému světu.

24

teprve pak je

člověk

vůči

živým bytostem,

přesvědčen,

že citlivost je

schopen projevit stejnou

V cítění v uměleckém smyslu je pro Feng Zikaie hluboce

spjato se

vcítěním

Zikaiův

zájem o všední a nepatmé

universa.

citlivý

i k lidem. Feng Zikai jde ovšem ještě dál. Je

potřeba uplatňovat

buddhistickém

člověk

v buddhistickém pojetí, které hlásá jednotu individua a celku. Feng

přesvědčení,

ve

víře

v

skutečnosti

přítomnost

zároveň

našel odezvu v jeho

"buddhovské podstaty" v každé

části

25

Ovšem osvojení si umění kresby podle

skutečnosti

je podle Feng Zikaie pouhým

nezbytným základem k tvorbě manhua. Teprve jianbi huafa,
z obrázku

vytváří

manhua. Feng Zikai

zdůrazňoval,

že je

třeba

"umění

zobrazit a

zkratky",
zdůraznit

především charakteristické zvláštnosti objektu a vynechat vše nepodstatné.

26

Feng

Zikai obhajoval princip yi dao bi budao ~i!Jf'g/f-i!J (náznakové, nedořečené ovšem
výstižné vyjádření):

"Yishude xiaoguo" -z:;;i\':á{j:\i)C!if!: (Účin umění), LY, s. 32.
Tamtéž, s. 37.
24
"Mei yu tongqing" ~_I::J IPlti'f (Krása a vcítění), LY, s. 129. Český překlad viz Feng C' -kchaj. Nahé
srdce. Vybral a přeložil Dušan Andrš, Praha: Brody, 1998, s. 85.
25
Konceptu splynutí objektu a subjektu se ve svém díle věnuje také neokonfuciánský myslitel Shao
Yong (1012- 1077). Tím pravým a bezprostředním pozorováním je pro něhofanguan &:X!\\ (obrácené
pozorování), kdy věci nejsou pozorovány ze subjektivní perspektivy pozorovatele, ale z věcí samých.
Tento pohled je podle Shao Yonga cestou k "pravému poznání" (Cheng 2006, s. 414).
26
"Manhua", LY, s. 258.
22

23
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Při vytváření obrázků

(manhua), má

není podstatné, zda je dovršen
může někdy

přednost

štětcem či

smysl

před štětcem.

Pokud je smysl jasný, pak

nikoli. A nejen to, když je

zdůrazňuje,

než explicitním popisným

že manhua pracuje spíše s implicitním náznakem

vyjádřením.

Princip yi dao bi budao bylo také to, co Feng

Zikai obdivoval na klasické poezii, její schopnost velmi úspornými
přesvědčivý

nedořečenost,
umění

prostředky výstižně

básnický obraz. Poukazem na princip yi dao bi budao

náznakovost se tak Feng Zikai hlásí k

tradičním postulátům čínského

a estetiky.
Třetí

něho

doslovný,

výsledek naopak působit neohrabaně.

Feng Zikai tedy

předložit

štětec (příliš)

schopností je podle Feng Zikaie

nenáleží do oblasti výtvarného

postoje.

Malíř čerpá

společnosti".

28

umění,

umění

volby tématu. Tato schopnost podle

jde spíše o kultivaci osobnosti a životního

z četby, ze životních zkušeností a ze schopnosti vhledu do "zákulisí

Feng Zikai si často všímá opomíjených aspektů života společnosti.

V jeho obrázcích se objevují plivátka, studující na záchodě, lazebník čistící zákazníkovo
ucho,
stejně

močící

postavy apod. Feng Zikai si

tak jako drobných,

křivého

zdánlivě

těchto

všedních a

nevýznamných

přehlížených jevů

skutečností, např.

všímá

opomíjeného

stromu u cesty, který nikoho nezajímá, protože není využitelný z praktického

hlediska, scvrklého jablka či vázy, která prosakuje. 29
Základem uměleckého pohledu je podle Feng Zikaie wuguanxin

:3C :* ,L,,

(nezištnost, nezainteresovanost), která

spočívá

v určitém nezaujatém odstupu

nezatíženém postoji, který je vyvázán z

běžných

souvislostí a

vnímání

věcí prostřednictvím

jejich funkcí, a

spočívá

vztahů

založených na

v soustředění se na jejich

estetické kvality. 30

27

"Wode manhua", LY, s. 270.
"Manhua", LY, s. 263.
29
"Xiesheng shijie" '§5-'tt.ltJ'f. (Svět zobrazování podle skutečnosti), LY, s. 153.
30
"Yishu de yanguang" ·z:;:t:Éf.JDlUt (Umělecký pohled), LY, s. 117. O Feng Zikaiově pojetí
"nezainteresovanosti" a uměleckého "nerozlišování" viz Andrš 2005, s. 164-173.
28
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čistě

4. Obrazová složka Souboru Husheng s dúrazem na První a Druhou sbírku

Když v roce 1943 Feng Zikai vydal první teoretické dílo o manhua, 31 rozdělil
v

něm

vlastní obrázky, ale i obrázky manhua jiných

autorů

do

tří

základních skupin.

První nazývá ganxiang manhua ~fl!1!I!I!ID (osobní, reflexivní obrázky), další skupinu
tvořífengci manhua iJX\WU1!I!IliD(satirické obrázky) a nakonec xuanchuan manhua

1311(

1!l!I!ID (obrázky propagandy). Podle Feng Zikaie jedině osobní manhua jsou manhua
v pravém slova smyslu. N a rozdíl od ostatních dvou skupin tento typ
něho nepočítá

s dosažením

vyjadřovat či

kritizovat

nesmyslnost

určitého

určitého

určitý

postoj, jako satirické obrázky kritizující závadnost

sociálního jevu.

Záměrem

reflexních

Feng Zikaiových

obrázků

obrázků

je

z předválečného období

šířit

propagandy se odlišují.

sobě

Některé

4- B ~ fj)'jlj[ij a

moralizujícího postoje či

4. 3.

Inspirační

k reflexivním

zahrnují jak reflexní
umění,

vím, obsahují též prvky propagandy. Ovšem

a je zde

prostředky

se přibližují k burcující propagandě typu proti válečných

obrázků (39/1 "Otvírání rakví" Kaž guan

mingchao

prostřednictvím

patří

tak satirické obrázky a vzhledem k tomu, že se jedná o buddhistické
úmysl

či

32

manhua. Sbírky Husheng, zejména První a Druhá sbírka, v

přítomen

podle

cíle, jako obrázky propagandy, ani si neklade za cíl

osobní reflexe probudit souznění mezi autorem a divákem.
Většina

obrázků

:3fffl', 3/1 "Dnes a zítra ráno" Jinri yu

další), jindy se buddhistická propaganda projevuje zaujetím
vytvořením

idylické vize soužití všech živých bytostí.

zdroje a vlivy, které formovaly Feng Zikaiovu tvorbu

manhua
Obrázky manhua
dvacátých let.

Během

začal

Feng Zikai kreslit po návratu z Japonska na

počátku

svého pobytu se blíže seznámil s japonským malířstvím a také se

žánrem manga a jeho zájmem o všední život, který Feng Zikaie hluboce oslovil.
Zkušenosti z Japonska významnou
obrázků

měrou

formovaly

manhua. Feng Zikaiovy manhua jsou

situaci v umění a také na rozmach karikatury

zároveň

ovlivněné

především

styl jeho raných

svébytnou reakcí

·~a

tehdejší

západním tiskem ve dvacátých a

třicátých letech ve velkých městech, především v Šanghaji.

Feng Zikai. Manhua de miaofa ~i!llíÉf(]!&)"t (Metody karikatury). Šanghaj: Nakladatelství Kaiming,
1943.
32
Hung 1990, s. 65.
31
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4.3. l.Japonská1nanga

Neformální obrázky manga mají v Japonsku dlouhou tradici. Feng Zikai klade
počátek

tohoto žánru (nikoli však pod tímto názvem) do

Japonska

přelomu

.fb 3])] ~ pojmenovaný po

obrázkú toba-e
Tobu Sój o
čínskou

ll. a 12. století; kdy se zformoval styl
malíři,

mnichu

.fb 3])] {~Jl pozdní doby Heian (794-1185), který

tušovou technikou maloval humorné obrázky

z všedního života. 33 Od doby Kamakura (1192-1333) se
začínají

objevovat vícedílné obrázky, které daly

později

vzniknout kresleným seriálúm. Z hlediska vývoje obrázkú
manga bylo významné období Tokugawa (Edo) (1603městských

1867), které bylo dobou rozmachu

žánrových

Obr. 3. Katsushika Hokusai,
(J. Hillier. Hokusai,
paintings, drawings and woodcuts.
Oxford: Phaidon, 1978, obr. 48)
Kejklíři.

škol malby a dřevořezu, tzv. "obrázkú prchavého života" (ukiyo-e 1.!f.t!l:~). Tyto
obrázky se
na

několik

zaměřovaly

na zobrazování všedního

městského

života a specializovaly se

tematických okruhú: krásné ženy, scény z

divadla kabuki, hrdinové,
slavné scenérie.

34

válečníci,

Prostým obrázkúm tohoto žánru, které

byly provedeny několika tahy
Vytváření těchto

zápasníci sumó a

štětce,

obrázkú bylo

se

začalo říkat

zpočátku často

manga.

zábavným

povyražením malíru od práce na "vážném" díle. 35 Feng
Zikai

zdúrazňuje,

že již v této

době

se manga odlišovaly od

ostatních obrázkú prchavého života prvkem humoru a
satiry. Zmiňuje malíře Hanabusu Itcho ~- !!!* (16521724 ), který se za své obrázky dostal
vězení.

36

do

Samotný termín manga podle Feng Zikaie poprvé

použil japonský
polovině

několikrát

malíř

Katsushika Hokusai, který v první

Obr. 4. Katsushika Hokusai,
(J. Hillier. Hokusai,
pamtmgs,
drawings
and
woodcuts. Oxford: Phaidon,
1978. obr. 38)
Jeřábi.

osmnáctého století vydal patnáct svazkú humorných skic na

náměty

z každodenního života městských obyvatel, z nichž mnohé mají charakter karikatury. 37
33

"Manhua", LY, s. 260.
Více viz Helena Honcoopová. Knihy řezané do dřeva, japonská /,:nižní grafika 17.-19. století. Praha:
Národní galerie, 1997, s. 203.
35
Joe Hloucha. Hokusai, Praha: Orbis, 1949, s. 16.
36
"Manhua",LY,s.261.
37
"Tan Ribende manhua" ~ B;ljs:ÉÉ/~Ijťjjlf! (O japonských manga), LY, s. 227.
34

33

4. Obrazová složka Soubom Husheng s dtlrazem na První a Druhou sbírku

Jsou to neformální tušové obrázky

náhodně

zvířat

zahlédnutých scén lidí,

jako momentky. Charakter karikatury mají zejména jeho skici

tváří

pouličních kejklílů

vyzařuje

představujících

(viz obr. 4).

38

Oceňoval

zároveň

techniky a neobyčejný pozorovací talent

zejména fakt, že na rozdíl od

tematicky vycházejí z běžného života a
39

Hokusaie jako mistra zkratky a

Toto byly kvality, které Feng Zikai na obrázcích manga obdivoval a o

které sám usiloval.
společnosti.

či různých
obrázků

štětcové

dokládajících jeho dokonalé zvládnutí

a grimas

pojaté

z jeho

(viz obr. 3). Jednoduchost a prostota

malovaných jedním tahem,

věcí

a

vyjadřují

čínského

tušového

se k soudobým

malířství

problémům

Zároveň vyzdvihoval důraz, jenž autoři kladli na spontaneitu spíše než na

technickou zručnost. 40

4. 3. 2. Takehisa Yumeji, Chen Shizeng

Ze soudobých
Zikaiův

styl

malířů

zejména

výrazně

ovlivnily Feng

počátečního

období

práce
malíře,

japonského

propagátora nového knižního
designu
Takehisy

a

umění

užitého
Yumejiho

čínského malíře

a

a výtvarného

Obr.
Lavička

5.

Takehisa
Yumeji,
v parku. (Feng Yiyin

teoretika Chen Shizenga ~*ýflJ~(1876-1923).
S dílem Takehisy Yumejiho se Feng Zikai setkal
svém pobytu v Japonsku.
Obr. 6. Na začátku léta vše
(bujně) roste %i IT 1jl:
Titul obrázku je prvním veršem
Tao Yuanmingovy básně Du
Shanhai jing i3t L.Lúi'.ii:~ (Čtu si
v Knize hor a mořl). QJ 6, s.
256, 1947. Inspirací k tomuto
obrázku byl Feng Zikaiovi
patrně
obrázek
Takehisy
Yumeiiho. Lavička v oarku. viz

* *.

v umění v Evropě na

41

při

Takehisa Yumeji znal situaci

přelomu

19. a 20. století a jeho dílo

vykazuje výrazné vlivy evropského expresionismu a secese
a

zároveň

vliv japonských ukiyo-e. Z malířských technik

používal olejomalbu stejně tak jako tuš a akvarel. Feng Zikai
byl

přesvědčen,

že obrazy Takehisy Yumejiho mají západní

kompozici, ale vycházejí z východní estetiky, mají západní
formu, ale používají východní techniku štětce. 42
Hokusaiovo dílo včetně jeho obrázků manga viz např. J. Hillier. Hokusai, paintings, drawings and
woodcuts. Oxford: Phaidon, 1978.
39
"Tan zhongguohua" ~ cp ~Jil jlljj (O čínském malířství), LY, s. 170.
40
Harbsmeier 1984, s. 19.
41
Lin, 2003, s. 113, Chen 2004 Yanjiu, s. 17, Barmé, s 52.
38
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Feng Zikaie zaujaly
manga. Na rozdíl od

především

většiny

Yumejiho obrázky

ostatních japonských

manga té doby se Takehisa Yumeji

autorů

nezaměřuje

na

povrchní humorné až groteskní scény, ale jeho díla se
vyznačují

hlubším a

vážnějším

lidí a nutí diváka k přemýšlení.

vhledem do života běžných
43

často

Feng Zikaie. Takehisa Yumeji
náhodně

Obličej

Tento rys našel odezvu u

zahlédnuté scény z městského života (viz obr. 5).

matky i

dítěte

je pojat velmi

vidíme pouze ústa. Podobný

44

v obličeji

zkratky nacházíme

Obr. 7. Takehisa Yumeji, Ach
jaro. (Chen 2004, Yanjiu, s. 18).

Některé Feng Zikaiovy manhua byly přímo

Příkladem může

inspirovány Yumejiho obrázky.
straně

zkratkovitě,

způsob

v řadě Feng Zikaiových obrázků.

titulní

zachycoval jakoby

být obr. 6. Feng

Zikaiův

obrázek na

prvního vydání Zikai manhua s postavou na

vysokém

mostě

přes

řeku

větévkami

(viz obr. 8) také

s převislými

vrbovými

nezapře svůj inspirační

zdroj

z hlediska obsahu i kompozice. Je nepochybné, že Feng
Zikaie zaujal Yumejiho obrázek "Ach, jaro" (viz obr. 7). 45

Feng Zikai sám za autora prvních čínských manhua
označuje

malíře

Chen Shizenga, jehož styl prostých

tušových

obrázků

provedených

několika

úspornými, ale

výstižnými tahy štětcem obdivoval od mládí. 46 S Chen
Shizengovým dílem,

především

s jeho tušovými obrázky,

Obr. 8 Obrázek z titulní strany
prvního vydání Feng Zikaiových
obrázků, Zikai manhua '1'-'fĚ!i.'l!i!ID
(Zikaiovy
manhua).
Šanghaj:
Nakladatelství
Literárního
týdeníku, 1925.

se Feng Zikai seznamoval již jako dítě, když listoval stránkami Taiping yangbao j(-'f

yip :j:~ (Tichomořský deník). 47 Chen Shizeng mezi lety 1902 - 1910 v Japonsku
studoval přírodní

vědy, současně

se však

aktivně

zajímal o výtvarné umění a

zde také s Li Shutongem. Po návratu do vlasti publikoval

řadu článků

a

spřátelil

se

překladů

o

"Tan Ribende manhua" ~ B ::;Js:i'l'Ji<\ťi!ID (O japonských manga), LY, s. 235.
Chen 2004 Yanjiu, s. 18.
44
Tento postup Feng Zikai zmiňuje i ve svém eseji "Wode manhua", LY, s. 270.
45
Ze současných japonských malířů Feng Zikai obdivoval také výtvarný styl svého vrstevníka, malíře,
ilustrátora a básníka Fukia Koji Jm~iJ!I)L (1898-1979),jenž ve dvacátých letech studoval malířství ve
Francii a byl výrazně ovlivněn secesí a art deco. Feng Zikai obdivoval zejména jeho detailní kresby
provedené drobným štětcem a jeho styl několikrát napodobil (Chen 2004 Yanjiu, s. 21, Lin 2003, s. 123).
Vliv tohoto autora je v obrázcích Souboru Husheng méně patrný.
46
Viz např. "Wode manhua", LY, s. 269.
47
"Wode manhua", LY, s. 269. Chen 2004 Li Shutong, s. 40.
42
43
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východním i západním
zde také

malířství.

začal vytvářet

Shizeng je

přesto

Od roku 1915

vyučoval čínskou

obrázky prostých obyvatel Pekingu

malbu v Pekingu a

pouličních

scén. Chen

považován za tradicionalistu, zejména díky svým tušovým malbám

v žánru květiny a ptáci, ale také díky svým teoretickým a historickým statím, v kterých
obhajoval východní-malířskou tradici, zejména literátskou malbu. 48 Šíří svého talentu a
otevřeností v(tči novým vlivům stojí ovšem stranou tehdejších konzervativních malířů. 49
drobnějších

Z jeho
v

Tichomořském

manhua,

tušových

obrázků,

uveřejňovaných

deníku, bývá v souvislosti s Feng Zikaiovými

často zmiňován

obrázek "Je

potěšením

m. BJ)Jlm:fPf

soumraku na loďce" Luo ri fang chuan hao
obr. 10). Chen Shizeng v něm úspornými
poklidnou, tichou atmosféru na

břehu řeky

tahy

vyjet si za

prostředky

s

(viz

vystihl

loďkou. Několika

naznačil

vrby,

loďku

s postavou a kmenem stromu
v popředí protínající obraz ve
zlatém

řezu.

Významné ·slovo

Obr. 9. Cheng Shizeng,
autoportrét. Chen 2004,
Feng Zikai, s. 51. (Srov. obr.
I v kapitole I. Životopisné
souvislosti)

v obrázku má prázdná plocha,
vyjádření prostoru oblohy i vodní hladiny. Účinek
Obr.

obrázku je završen nápisem,

10.

Chen Shizeng, Je
vyjet si za soumraku na
lod'ce 7$; B IJ)C ffl"itlf. (Chen 2004,
Yanjiu, s. 21).
potěšením

je tedy nedílnou
výsledek a

součástí

působení

obrázku.

50

Teprve

umístěným

kombinací

do pravé

obrázku

navozuje poklidnou podvečerní atmosféru u
obrázku, která

určujícím způsobem

části

s nápisem
řeky.

ovlivňuje

Název

celkový

na diváka. Tato funkce titulu je v souladu s náznakovostí a

úsporností obrázku a je to postup, který často používal také Feng Zikai. 51

4. 3. 3. Feng Zikaiovy manhua a karikatura
Rozmach karikatury je úzce spjat s rozvojem městské kultury. V Číně se
objevuje již koncem

císařství,

kdy v

otevřených přístavních městech

48

vznikala

řada

O Chen Shizengovi a literatuře zabývající se jeho životem a dílem přehledně viz Lin 2003, s. 82.
Hejzlar 1987, s. 54.
50
Název obrázku je prvním veršem Du Fuovy básně ~tfijlfiJri~ř:stJUi;J:J:J!GJ!íZjJ!.JUi\~157F:ii:!Hru (Plavil
jsem se po kanále Zhangba ve společnosti několika mladých mužů a jejich společnic a nachladil jsem se
v dešti za soumraku). Feng Zikai v roce 1942 vytvořil obrázek se stejným titulem (QJ 6, s. 71).
51
Viz podkapitola 4. 3. 5. Kaligrafie.
49
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moderních

časopisů

a novm, které byly

inspirovány západním tiskem. V novinách a
často

sociálně-kritickým či

se

důležitou

často

po obsahové i formální stránce

časopisech

se

začaly

objevovat ilustrace,

politickým podtextem. V rozvoji žurnalismu hrál

roli vznik literárních příloh, které vytvářely prostor nejen pro novou literaturu,

ale také pro populární umění. 52
Roku 1909 vyšla knižně první sbírka karikatur Yuyihua ť-il;~ill!J (metaforické
obrázky). 53 Obliba karikatury v novinách a časopisech rychle rostla. Roku 1918 vznikl
samostatný časopis věnovaný karikatuře s názvem Shanghai boke J:::

1fii: :m

~

(Šanghajský úder). 54 Ve dvacátých a třicátých letech pak následoval vznik dalších
časopisů zaměřených výhradně

na karikaturu (Shidai manhua at1-~1~ill!J Současná

karikatura, Duli manhua J9L1.d~ill!J Nezávislá karikatura) a také v novinách často
vycházely samostatné

přílohy věnované karikatuře.

Centrem produkce karikatury se

stala Šanghaj, kde také v roce 1927 vznikla první společnost sdružující tvůrce
karikatury, Manhuahui 1~ill!J~ (Společnost pro karikaturu), 55 která o rok později
začala vydávat týdeník Shanghai manhua

J::: lfít 1~ ill!J (Šanghajská karikatura). 56

Popularita karikatury v předválečné době vrcholila v Šanghaji v roce 1937 pořádáním
První národní výstavy karikatury, kde bylo vystaveno na šest set

děl autorů

z celé

Číny. 57

Karikatura nepochybně inspirovala Feng Zikaie jak z hlediska myšlenkového tak
i z hlediska výtvarného
především

vyjádření.

Feng Zikaiovy manhua se blíží evropské

kritickým pohledem na nešvary ve

evropské karikatury se

nejzřetelněji

společnosti,

karikatuře

satirou a humorem. Vliv

odráží v jeho satirických a

sociálně

kritických

obrázcích a také obrázcích z válečného období.

52

Lin 2003, s. 166.
Sbírka vyšla jako součást publikace shromažďující veškerý obrazový materiál, který vyšel v deníku
Shishi bao nt:);.):l:tR (Aktuality) v roce 1908. Publikace obsahovala celkem 36 svazků, dvacátý svazek byl
věnován karikatuře (Ono Kimika 2005, s. 139).
54
Shanghai boke _t#lj:t.ft5':1: Geremie R. Barmé překládá jako "Šanghajský puk" (Shanghai puck), Barmé
2002, s. 94. Su-Hsing Lin shodně s Chang-tai Hungem překládá jako "Šanghajský úder" (Shanghai
punch), Hung 1994, s. 30, Lin 2003, s. 167. Domnívám se, že "šanghajský úder" je vhodnější překlad
nejen z lexikálního hlediska, ale zároveň také lépe vystihuje charakter a zaměření časopisu.
55
Společnost pro karikaturu se k Feng Zikaiovu dílu nijak nehlásila a sama se označovala za "oficiálního
původce" tohoto termínu v Číně (Banné 2002, s. 93).
56
Ono 2005, s. 140.
57
Hung 1994, s. 34. Hung Chang-tai podává přehledný vývoj karikatury v Číně od konce císařství do
poloviny 40. let.
53
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Na rozdíl od evropské karikatury se však Feng Zikai, s výjimkou
válečných

manhua, k politické situaci

pohledy na každodenní

svět

nevyjadřoval. Vytvářel

několika

spíše subjektivní poetické

kolem sebe. Z výtvarného hlediska byl Feng Zikai

karikaturou inspirován zejména její snahou o realistický projev a neformální
vidění společnosti.

zaznamenání vlastního
často

aktuálním,

Jeho úsporné tušové skici

velmi detailním karikaturám jeho

současníků

působí

lyricky a

oproti

nadčasově

a

stojí tak stranou tehdejší běžné produkce. (viz obr. 26- 28).
třicátých

Ve

letech bylo Feng Zikaiovi

poukazuje na problémy

společnosti

a málo

před

chudé, trpící,

národní krizí a
těžce

válečnou

ani

nepřispíval

základnou pro tento postoj

do

obrázky dostatečně naléhavě

nezdůrazňuje

vazbu mezi jejich utrpením a

58

časopisů,

určitého

Feng Zikai se navíc cítil být spíše

které tyto

členem podobně zaměřených

společnosti

vydávaly. Myšlenkovou

odstupu byl Feng Zikaiovi

tradičním vzdělancem

zřejmě

padesáti let

vytvářel

říci,

že této myšlence

buddhismus.

stojícím mimo politické

který se snaží z povzdálí ukazovat na pravou příčinu "všeho zla" ve
lásky a soucitu. Dá se

nedostatečně

jejich souvislost s dobovou

čtenářům

Feng Zikai stál mimo politickou karikaturu, nebyl
společností,

že

hrozbou. Bylo mu vytýkáno, že sice zobrazuje

pracující, ovšem

společensko-politickými problémy.

vyčítáno,

zdůrazňuje

politickou situací. Byl kritizován, že nepředkládá
varující

často

zasvětil svůj

světě

dění,

- nedostatek

život, když po dobu

téměř

dílo, jehož hlavní myšlenkou je probudit v člověku všeobjímající

lásku a soucit, soubor Sbírek obrázků na obranu života.

4. 3. 4.Tušové malířství a vliv zájmu o evropské umění

Styl Feng Zikaiových manhua nepramení pouze z msp1race evropskou
karikaturou, ale nese

řadu rysů

východního

umění

a je

zároveň

jeho vlastní, svébytnou

reakcí na soudobou situaci v umění v Číně.
V období po založení republiky v roce 1911, kdy si Čína více než kdy jindy
uvědomovala

oblastech,

vlastní zaostalost,

včetně

kulturní.

silně

Naléhavě

zaznívaly hlasy po modernizaci ve všech

vyvstával požadavek

zpřístupnění umění

širším

vrstvám. V oblasti literatury byla zdůrazňována potřeba modernizace literárního jazyka.

58

Harbsmeier 1984, s. 3!.
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autoři

Mnozí

doby jediným možným
příjemcem

prostředkem

tradičně

byl

zpřístupnit

jazyka

zkostnatělé

volali po odvržení

literárního

velmi úzký okruh

literaturu širšímu okruhu

vyjádření

vzdělanců
čtenářů.

reprezentováno

požadavky na

malířskou

v malířství vysoce
opět jen

kromě

ceněny

kaligrafie zejména

či důmyslné

tzv. vysokého

umění,

prostřednictvím

a

umění

tradiční

techniku, formu, i témata.
narážky

která byla do té
jehož

hovorového

Situace na poli výtvarného

se v mnohém podobala situaci v literatuře. Tzv. vysoké
tradičně

čínštiny,

neživé klasické

umění

bylo ve výtvarné oblasti

tušovou malbou s přesnými

Stejně

tak jako v poezii byly i
děl mistrů,

citace starších

srozumitelné

úzkému okruhu vzdělanců. Vznikala tak často klišé tematická i kompoziční.

Reakcí na

určitý

úpadek

malířství

vznik Šanghajské školy Shanghai pai

polovině

ve druhé

vlády dynastie Qing byl

směr, který se formoval od

L1ÉJ:tJlL Tento

poloviny 19. století v oblasti Šanghaje, představuje obrodu či renesanci guohua, 59
Autoři

kladli nový

malířských

důraz

na individualitu, experimentovali v rámci

technik. Tematicky se

nejčastěji zaměřovali

na

tradiční

tradičních

žánr květin a

ptáků.

Přestože její představitelé pocházeli z multikulturní Šanghaje, jejich tvorba vstřebávala

západní vlivy převážně v rámci domácích malířských postupů. 60
Malíři

byli ovšem stále považováni za

zdokonalována, a

pokračovateli

určité

malířského

z období Song, Yuan, Ming a Qing.

ideálu

kriticky

vyjadřoval.

skutečností

qin

příklad

či

a

převážně tradiční

náměty

malířů

soudobých

děl

témata. Feng Zikai
tušového

zobrazuje sociální jevy minulosti a nikoli

ve figuralistice jsou zpodobováni pouze

historické krasavice.

studenty,

- amatérských

malířství

V jednom ze svých esejů se Feng Zikai ptá:

Proč současné čínské malířství

Na

literátů

61

Až do dvacátého století byla zobrazována
se k tomuto rozporu mezi

strážce tradice, která byla staletími

Proč malíři

řidiče, pouliční prodavače?

...

úředníci,

nezobrazují

Proč

se

poustevníci,

dělníky,

čínští malíři

současnou společnost?
rybáři, hráči

na citeru

vedoucí pracovníky, policisty,

dvacátého století

zaměřují

pouze na

jevy z období před stoletím patnáctým?

~~~~~~~oo~~~~~li~~~•, ®~~~~~~~~•~?~

~A~, m~~*~~A- ~#-~--~~-~--~~~A.~~~

59
60

61

Hejzlar 1987, s. 29.
Andrews 1998, 3.
Barmé 2002, s. 246.
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"'~~~,

/G1JIJ..., llRll.i,
l!ID~,

'*'1:, $x, ;J\)JlJZnM? ...

~1t~=+tEJj[!,!'tJ

R 'e:Jí'é1J+ .Iiiít~2. l2J, 9tri'tJf~~nM?6z

Jednu z příčin tohoto stavu vidí pedagog Feng Zikai v
podle

malířských manuálů.
skutečnost,

pohled na

Ty podle

zobrazovat aktuální témata.

vycházet ze

zobrazování

skutečnosti, čímž

tradiční malířství

komukoli.

složitě

že podlepované obrazy

obrázky manhua byly

zavedený

malířství

nepůvodní

minulosti. Feng Zikai

se autor nevyhne nutnosti

běžným

za nedostupnost

námětové

z hlediska obsahové nesrozumitelnosti a

zprostředkovat umělecký

jevů

výuce

63

Feng Zikai kritizoval

svitkú jsou nedostupné

tradiční

něho umělci předkládají

způsobuje

což

zdůrazňoval potřebu umění

skutečnost,

r::f ~

lidem. Sám

na

lidem nejen

sterility, ale také kritizoval

vsazované do drahých, hedvábím potažených
chtěl vytvářet umění

zážitek co nejširšímu okruhu

tištěny

běžným

diváků.

pro široké vrstvy,

Proto si

běžném, nejlevnějším papíře

přál,

aby jeho

a aby byly dostupné

64

Podle tradicionalistů se tradiční tušová malba guohua ~ @J ("národní malba")
či

zhongguohua

společnost

9=' ~ @J

procházela. Na

("čínská

malba"), nehodila pro vyjádření změn, kterými

počátku

20. století

malíři často

zastávali názor, že

tradiční

tušové malířství není schopné plně uchopit nová témata. Častou reakcí malířů na tuto
situaci bylo ve dvacátých letech
technik a
hluboce

postupů

guohua a

zakořeněnému

považována za guohua.

částečné či

příklon

národnímu
65

úplné odvržení

tradičních malířských

malbě.

To ovšem odporovalo

k západní olejové
cítění

a hrdosti, protože malba olejem nebyla

Existovalo tak určité obecnější dilema zda přijmout či

odvrhnout západní hodnoty a vlivy. K tomuto problému se
osobnosti, mezi nimi byl i Feng Zikai. Publikoval

vyjadřovaly

řadu esejů věnujících

mnohé

se srovnáním

východní a západní výtvarné tradice. 66

"Tan Zhongguohua" ~'i' 00 ílilí (O čínském malířství), LY, s. 170.
"Mé knihy: Malířský manuál Zahrada hořčičného semínka", LY, s. 179.
64
Chen 2004 Yanjiu, s. 145.
65
Barmé 2002, s. 245.
66
Do konfrontací těchto dvou tradic patří mj. Feng Zikaiův esej "Yishu de yuandi" Z;;f:J'i{_Jim±ih
(Zahrada umění) LY, s. 88, ve kterém shrnuje svou představu univerzálního umění, viz Andrš 2005, s.
162. Dále eseje "Zhongguohua yu xiyanghua" 'i' II!ílilí1:Jillil'ifílilí (Čínské a Západní malířství), LY, s.
265, "Zhogguo wenhua de youyuegan" 'i' OOY:1tÉÉJ1/tíl'!\\~ (Nadřazenost čínské kultury), LY, s. 25.a
další.
62

63
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Dá se říci, že od dvacátých let existovaly v Číně více méně souběžně dva
vzájemně

se prolínající proudy: Jedním bylo

vyjadřovat

malby jako . postupu neschopného
systematičtějším

k zavržení

tradiční

podnícené

především

tušové

podpořené

se k aktuální situaci,

malířství

zájmem o západní

umění,

akademií

směřování

Pekingskou

založenou roku 1919. Druhým proudem by1 určitý návrat k národní

tradici, který byl z části dán

zveřejněním někdejších císařských

palácových sbírek

v roce 1922. 67 Tyto dva protichůdné postoje se v díle řady umělců různým způsobem
prolínaly.
Příkladem
tradičního

domácího

malířství

přístupů

syntézy
a

západního

je Lingnan pai

rllt Wff 1./&

směr,

který se

(Lingnanská škola),

zformoval po roce 1911 v jižní Číně,
v provmcn
vystaven
Západu,

Guangdong,
silnému

ale

také

který

vlivu

nejen

z Japonska,

studovali zakladatelé tohoto

byl
ze
kde

směru,

bratři Gao, Gao Qifeng ~iit~ (1889-

1933) a Gao Jianfu

ra'J:&IJ:X:

(1879-

1951 ). Ve svých dílech se nejen
soustřeďovali

železnice

Obr. ll. Gao Qifeng, Most Hua v mrholení .f.t#f:J:Il.lff:J, 1932
(Sullivan 1973, s. 160).

na nová témata jako

či průmyslové

komplexy.

Současně

štětcových postupů současně uplatňovali

realismus.

s použitím

čínské

perspektivu, hru

světla

tuše a

a stínu a západní

68

Příkladem

výrazného,

nicméně

citlivého spojení obou východních i západních

výtvarných postupů je obraz Huaqiao yan yu
Gao Qifenga.

Přírodní

elementy (stromy,

v tradičním stylu guohua, kdežto dílo
evropský akvarel. Jakoby
nepostižitelnost

přírody

měl malíř

keře,

+t:f:Jf:t!EINIT "Most Hua v mrholení" od
kamenitý

člověka,

v tomto

pocit, že přírodu,

dokáže lépe vystihnout

břeh řeky)
případě

přírodní řád či

čínská tradiční

jsou zobrazeny

most,

68

Hájek 1959, s. 168.
Sullivan 1973, s. 169. Andrews 1998, s. 67.
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připomíná

harmonii a

určitou

malba, pracující

s náznakem, intuicí, a naproti tomu k "definitivnímu", uchopitelnému dílu

67

tradičních

člověka

se
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lépe hodí

malířsky "exaktnější"

evropský

přístup.

Tento postoj je patrný také u Feng

. ' h manhua. 69
Z1.kawvyc
Také ve svých teoretických pracích považuje Feng Zikai krajinu a
motivy za doménu východního

malířství,

zatímco figuralistiku

označuje

přírodní

jako základní

°

téma západního malířství. 7 Feng Zikai o syntézu východního a západního umění
usiloval nejen ve své

umělecké tvorbě,

ale snažil se propojit

některé

významné

koncepty estetického myšlení obou kultur také jako estetik a teoretik umění. 71

4. 3. 5. Kaligrafie

Feng Zikaiovy obrázky jsou
byl u Feng Zikaie do
vytvořil

značné

výrazně ovlivněny čínskou

kaligrafií. Tento zájem

míry podnícen Li Shutongem a Ma Yifuem. Feng Zikai si

vlastní, velmi osobitý styl,

ovlivněný

kaligrafií stél doby Severní Wei (386-

534) a kaligrafií Suo Jinga ~~ (Západní Jin, 239-303) a Ouyang Xuna (557-641),
které v mládí kopíroval. 72 Jeho strohá kaligrafie na pomezí vzorového kaishu 1~-=1=5 a
kurzívního písma xingshu 1-T-=1=5 působí uvolněně, hravě až nedbale. Výstavba znaků i
jednotlivé tahy jsou ovšem propracované, navzdory

spontaneitě

a rychlosti psaní Feng

Zikai věnoval velkou pozornost zejména počátku a konci tahu.
Feng Zikaiova kaligrafie je v Souboru Husheng zastoupena ve všech obrázcích
prostřednictvím

názvu obrázku. Název obrázku, jenž je integrální

součástí

Feng

Zikaiových manhua, často určujícím způsobem ovlivňuje celkový význam obrázku. 73
V obrázcích ze Souboru Husheng slouží nápis v obrázku
zvýraznění účinku

Typickým

v obrázcích, které

příkladem

přinášejí určité

tohoto typu je obrázek

šokující srovnání

otevřené

nejčastěji

či

ke

"odhalení."

konzervy s rybičkami (39/1 ).

Název obrázku, "Otvírání rakví" 7fffi, mění úhel pohledu a tím zcela proměňuje
celkové
sbírky

vyznění

čtenáři

v tomto

obrázku. Je ovšem pravda, že v tomto

napovídá, že se

případě

patrně

případě

již samotný kontext

jedná o kritiku zabíjení a pojídání živých

tvorů,

ryb. Obrázek 34/1 zobrazuje ženu krmící prasata. Tento obrázek působí

i v kontextu celé sbírky jako idylická scéna z venkovského dvorku, jako obrázek
69

Více viz podkapitola 4. 4. Výtvarná stránka První a Druhé sbírky Husheng.
"Zhongguohua yu Xiyanghua" l=j=r §iljjijj.!'J]lli#jjijj (Čínské a západní malířství), LY, s. 266.
71
Andrš 2005, s. 163.
72
Feng Yiyin 1998, s. 138.
73
Významu nápisu v obrázku se Feng Zikai věnuje ve svém eseji "Manhua yishu de xinshang," i~jjijj2:;
;tá{]Jixffi: (Umělecké působení manhua), LY, s. 185.

70
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láskyplného soužití
prasata). O to

člověka

s živými tvory (vlídný výraz ve

překvapivější

a tedy

výraznější

tváři

je pak výsledný

ženy, spokojená
účinek

obrázku

v konfrontaci s titulem, "Nepřímá výživa" Jianjie de zi wei !'Slt~á'>J § P~ (jenž je dále
rozvinut v
svém

připojené

důsledku

básni), který "odhaluje" pravý

ostrou kritikou zabíjení živých

důvod

tvorů

a

ženiny laskavosti
zároveň

a: je tak ve

(z pohledu

autorů)

sžíravou kritikou pokrytectví.
Tato role titulu obrázku, jež využívá momentu
účinku

především

na diváka, se vyskytuje

obrázků První a Druhé sbírky.

Tímto

způsobem

karikatura. Feng Zikai
tradici, na její zvyk

překvapení,

šoku k

umocnění

v První sbírce a souvisí s proměnou

ladění

74

práce s titulem, jenž v jistém smyslu využívá také evropská
zároveň

doplňovat

osobitým

způsobem

obraz kratším

či

navazuje na domácí

malířskou

delším kaligrafickým nápisem, jenž má

své počátky již v době dynastie Song (960-1279). 75
Součástí

kaligrafického nápisu v obrázku je také Feng Zikaiův podpis.

Takřka

polovinu obrázků První sbírky Husheng Feng Zikai signoval značkou TK, což je
zkratka Zikai v přepisu do latinky Tse-kái. 76 Touto značkou Feng Zikai označoval
především

své rané obrázky manhua. Tento způsob signování děl patrně zvolil pod

vlivem Takehisy Yumejiho, který svá díla označoval TY. 77 Obrázky Druhé sbírky
nejsou signovány. 78
Feng Zikaiovo

umění

v úspornějších kresbách, které

kaligrafie se projevuje i v jeho obrázcích, nejlépe
tvoří

pouhých několik tahů.

Příkladem může

být obrázek

511 "Mé dítě!?" "Wu er!?" "1?[ JL!?", ve kterém je tělo slepice tvořeno několika
kaligrafickými tahy. 79

Viz podkapitola 4. 6. Dělení obrázků První a Druhé sbírky Husheng podle celkového vyznění.
Viz např. Hejzlar 1987, s. 13.
·
76
Užívání mezinárodní transkripce pinyin bylo schváleno v roce 1958, standardně se používá až od
konce 70. let. Do té doby byl přepis do latinky nejednotný.
77
Chen 2004 Yanjiu, s. 123.
78
Razítko v prvním obrázku Druhé sbírky nepatří Feng Zikaiovi, ale jeho žáku Zhu Nantianovi, viz
kapitola 3. Okolnosti vzniku Souboru Husheng. Obrázky Třetí sbírky jsou kromě prvního signovány opět
značkou TK, obrázky tří závěrečných sbírek jsou zcela bez podpisu.
79
Viz přílohu. Kaligrafie ostatně ovlivňovala čínské tušové malířství v Číně od jeho počátků a její vliv
zejména na styl xieyi je nezanedbatelný. Viz např. Cahil11994, s. 127.
74
75
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4. 3. 6. Nový zájem o dřevořez

Rané Feng Zikaiovy manhua byly
o moderní

dřevořez.

zároveň ovlivněny

Li Shutongovým zájmem

S dřevořezem se Feng Zikai seznamoval také v Japonsku. Po

návratu často řezal obrázky do dřevěných desek podle vlastních návrhů.
během

Nakladatelství Kaiming
ilustracemi

vytvořenými

Feng Zikaiova

technikou

sbírka Zikai manhua z roku 1925.
V mnohých

případech

prostředků dřevořezu je

dřevořezu

působení

a

vydalo

řadu

dřevořezy patrně

80

publikací s jeho

obsahuje také první

81

nemuselo jít

přímo

dřevořez,

o

vliv výrazových

patrný i na Feng Zikaiových tušových obrázcích. Domnívám se,

že mnohé jeho obrázky z předválečného období, zejména z dvacátých let, jsou
ovlivněny

zájmem o tento druh výtvarného projevu. Tento vliv se projevuje ve

specifické zkratce, jakoby dané omezenými možnostmi
rydla a výraznými, masivními, jakoby neopracovanými
"řezanými"

tahy

štětce. Příkladem

"Pan Jing Ziyuan

přednáší"

či

je podle mého názoru

Jing Ziyuan xiansheng de

yanjiang f&. Ť ~15t ± i'l"J i9Hft: (viz obr. 12). V tomto
případě

se s

největší pravděpodobností

obrázek, ovšem
"neučesanými"

obrázku

či

dřevořezu

tahy

štětcem,

se

jedná o tušový

přibližuje

sekanými

které jsou patrné v rámování

v tabuli za postavou, ve šrafování v levém

dolním rohu, ale také velkou tmavou plochou
obrázku.

či

Přes

zdánlivou

uprostřed

neumělost

a výraznou zkratku,

zřetelný

a živý obraz postavy.

podává Feng Zikai naprosto

Obr. 12. Pan Jing Ziyuan
f?. Ť 1tfl7t 't ů<J M: i}j:
q922, QJ 3, s. 3),
přednáší

Účinkuje dosaženo právě kontrastem těchto dvou charakteristik.

Soubor Husheng neobsahuje

dřevořezy,

sledovat stopy vlivu tohoto výtvarného projevu,

lze zde ovšem, zejména v První sbírce,
například

v obrázku 20/1 "Na výstrahu"

Shi zhong 7J'; A a v obrázcích provedených silnějším štětcem, který nedovoluje
zachycení drobného detailu

či vytvoření

tenké linky.

Příkladem může

být 11/1

"Tonoucí" Chenni V1:1~~-

°

Chen Xing cituje vzpomínky jistého Feng Zikaiova přítele o tom, jak Feng Zikai kolem roku 1923
maloval obrázky a zároveň je hned s velkým zaujetím řezal do dřeva často i při posezení s přáteli (Chen
2004 Yanjiu, s. 54).
81
Tamtéž.
8
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4. 4. Výtvarná stránka První a Druhé sbírky Husheng
Obrázky ze Souboru Husheng jsou důsledně černobílé. Černou a bílou Feng
Zikai považuje za ideální komplementární dvojici barev. Černá podle něho obsahuje
všechny barvy, kdežto bílá se

vyznačuje

absencí barev. Jejich kombinací je tak

dosaženo dokonalé harmonie, která vychází z vyvážení barevných protikladů.

82

Černobílé jsou také mnohé Feng Zikaiovy válečné manhua. Zde, stejně tak jako

v Souboru Husheng,

černobílá

určitou

kombinace vyhovuje

syrovostí

oproštěností, což umožňuje účinnější koncentraci na sdělení.

Zikaiova raného a vrcholného období jsou

černobílé.

Barvy

závěrečných

černobílé. Důvodem

maximální

Obrázky z Feng

začal

více využívat od

čtyřicátých let, první sbírka barevných manhua vyšla v róce 1946.

obrázky

či

83

84

Přesto však i

sbírek, které vycházely v padesátých a šedesátých letech, jsou
je podle mého názoru nejen to, že se Feng Zikai držel tradice,

kterou započali s Mistrem Hongyim, ale také fakt, že prostota a nezdobnost je v souladu
s jeho buddhistickým přesvědčením a náplní obrázků. 85
V První sbírce Husheng Feng Zikai vychází zejména z pozorování svého
nejbližšího okolí,

často

zobrazuje

důvěrně

známé

městské či

prostředí.

vesnické

Objevují se střechy domů (obrázky 2711 "Amnestie" Yushe ~~, 28/1 "Shánění
noclehu" Tousu :J)t.fs'), městská nábřeží (3111 "Vábení a zabíjení" You sha ~::it;, 4811
"Radostné soucítění" Xingfu de tongqing ::f:~ii áti!PJ 'ťi!r), masné krámky, či scény
z kuchyně. Feng Zikai zobrazuje také život na dvorku a domácí
Obrázky První sbírky jsou ve

většině případů

111 až 8/1 a další), nebo je prostor
naznačením

hospodářská zvířata.

zasazeny do volného prostoru (obrázky

naznačen

schematicky

několika

tahy,

například

trávy u nohou postavy (1 0/1 "Dětské hry II" Er xi qi er ) L~:I<;Jt=, 13/1

"Vražda II" Ansha qi er.

ag.::it;Jt=, 1911 "Moje noha!" ,J!tá\JJ!*!" a další).

Přírodní či

"Hui shi hou su" ~.!.]J J§%' ("Barvení následuje po výrobě látky". Název eseje je pochází z Lunyu,
III/8, Konfitcius, s. 91), LY, s. 195.
83
Viz válečné obrázky v podkapitole 4. 5. 3. Obrázky všedního dne a obrázky sociálně kritické.
Černobílé obrázky byly vzhledem k tehdejším možnostem tisku patrně také v souladu s Feng Zikaiovou
snahou, aby obrázky byly dostupné každému, neboť barevný tisk zvyšoval cenu.
84
Zikai manhuaxuan. Shanghai: Wanye shudian, 1946 (Chen 2004 Yanjiu, s. 203).
85
Vzhledem k tomu, že Feng Zikaiův záměr při práci na sbírkách nebyl určován snahou po odbytu,
nemusel se podřizovat zákazníkovi ani vkusu doby.
82

45

4. Obrazová složka Souboru Husheng s dúrazem na První a Druhou sbírku

krajinné motivy 86 se v První sbírce prakticky nevyskytují, jedinou výjimku tvoří
obrázek 30/1 "Orchestr v borovicích" Songjian de yinyuedui :tz~!'SJá":lit?f/R.
Naproti tomu ve Dmhé sbírce se absence

či

naznačení prostředí

pouhé

velice zřídka (viz obrázky 10/2 "Odmítnutí jídla" Tui shi

f!Eit,

objevuje

39/2 "Vaření úhořů"

Peng shan ;7:'J~, 60/2 "Vrbová větévka a čistá voda" Yang zhi }ing shui 1h1s'U~7.1().
Ústřední motiv obrázků Dmhé sbírky je zpravidla zasazen do propracovanějšího,
nejčastěji přírodního prostředí či

zastoupeny ve více než

do krajiny. Tyto krajinné

polovině obrázků

častokrát doplňuje

který ve Druhé sbírce

Dmhé sbírky.

či přírodní

prvky jsou

Příkladem přírodního

prvku,

hlavní motiv, je vrba, oblíbený motiv guohua.

Zatímco v První sbírce se tento prvek neobjevuje ani jednou87 , ve Dmhé sbírce se
objevuje v jedenácti obrázcích. 88
V obrázcích s krajinným prvkem (obrázky 14/2 "Zametám ve
vracející se lani, bojím se, že až se rozední,
lovec na

zvědy"

sněhu

stopy po

přijde

Zi sao xue zhong gui lu ji, tian

ming kong you lieren xun § 1.3~ r:p Y.3JffiJ2t, ::RiifJ
:ZFf'H~A~, 27/2 "Mravenci se stěhují" Mayi ban

jia !Ú~ !1!5UJN:%, 41/2 "Ptáci v horách Huanshan"
Huanshanzhi niao
medvědice"
můžeme

ffi W Z .m; ,

47/2 ,,Mrtvá

Yi side muxiong B ?f, á":J ff]:
některé

pozorovat

krajinomalby. Z hlediska

štětcové

rysy

rm ),

tradiční

techniky se jedná

zejména o modifikace několika základních cun ~Jí
(stmkturní tahy
krajinomalbě

86

štětce)

zejména

při

používaných v tradiční

Obr. 13. Ukázka tahu 1jFI. ~ ~
("kamencový tah").
(T.
C.
Lai.
Bntshwork
in
Chinese
landscape
painting. Hongkong: Chung Hwa Book
Company, 1983, s. 43)

formování hor, skalisek,

Označuji tak přírodní prvky, které doplňují hlavní motiv obrázku. Nezahrnuji mezi ně tedy samotná

rostliny, jsou-li ústředním motivem. (např. 3/1 "Včera a zítra ráno" Jinri yu mingchao /l;- B E]
ajj.iji)J, 24/1 "Zohavená krása" Canfei de mei yj,J.2té{j~).
87
Vrbová větévka v závěrečném obrázku První sbírky je nedílnou součástí hlavního tématu obrázku (viz
podkapitola 5. 6. Feng Zikai buddhista a vegetariánství), proto ji nezahrnuji mezi doplňkové přírodní
motivy.
88
Vrba byla Feng Zikaiovým oblíbeným motivem. Ze své náklonnosti k tomuto stromu se v roce 1935
vyznal i ve svém eseji "Vrby" (Yangliu ;f!&i'!íP) (WJ, 5. díl, s. 386, český překlad viz Feng C' -kchaj. Nahé
srdce. Vybral a přeložil Dušan Andrš, Praha: Brody, 1998, s. 91). Pro tuto oblibu si ve dvacátých letech
vysloužil přezdívku Feng Liuyan :=f.i'9P1~ (Feng Vrby a vlaštovky), jejímž autorem je Yu Pingbo.
Harbsmeier, s. 31.
zvířata či
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kamenů a říčního břehu. 89 Jedná se zejména o tahy fantou cun 1J}L~~Jt ("kamencový

tah") (viz obr. 13), který Feng Zikai použil v obrázku
20/2

"Ranní

kohout"

Rft: X~ ,

Chengji

43/2

"Novorozený jelínek" Chushengde xiaolu ~J::1::B'YJ\
}tg, 47/2 "Mrtvá medvědice", 57/2 "Cesta horami"

You shan

YJJ"'f

W.

Tah zhedai cun

tfT 'fff ~Jt

("tah

zlomené stuhy") (viz obr. 14) se ve zjednodušené
formě

(22/2

kamenů

objevuje ve formování
"Ptáček

na

špičce větve

je také

a říčního
přítel"

Obr. 14. Ukázka tahu 3fi*~ ("tah
zlomené stuhy"). (T. C. Lai. Brushwork
in
Chinese
landscape
painting.
Hongkong:
Chung
Hwa
Book
Company, 1983, s. 37)

břehu

Haoniao

zhitou yi pengyou ~f ~;fjt~ B)j}L~, 14/2 "Zametám
ve

sněhu

stopy po vracející se lani, bojím se, že až se rozední,

přijde

lovec na

zvědy").

Několikrát se objevuje také gui mian cun 3liD~Jt (tah "obličej démona") (viz obr. 15.),
především

v obrázku 19/2 "Na břehu říčky nelovím ryby" Xi bian buchui diao r.$:0./F

·'il"H"J, v náznaku také na obrázku 5/2 "Odkud se vosa dozvěděla novinu?" Huangfeng he
chu zhi xiaoxi W~1PT &19;orfi3 }~,,v pravém dolním rohu.
Postupy charakteristické pro
v částečně schematizované
a to

především

podobě

ve významné

tradiční

krajinomalbu se

objevují také v kompozici,

kompoziční

roli prázdné plochy,

jež souvisí s její významovou rolí. V pozadí tak
vystupuje

pohoří,

které je od

prostorem

tradičně

reprezentujícím mlhu, vodní hladinu apod.

(viz obrázky 47/2 "Mrtvá
Obr. 15. Ukázka tahu Jl
~
(tah
"obličej
démona"). (T. C. Lai.
Brushwork
in
Chinese
landscape
painting.
Hongkong: Chung Hwa
Book Company, 1983, s.
37)

00

popředí odděleno

opakovaně

medvědice",

prázdným

43/2 "Novorozený

jelínek", 20/2 "Ranní kohout"). V těch manhua, ve kterých se
objevuje krajinomalba, se
asymetrické,
vlnovky,

zřetelně

odráží

diagonálně směřované

charakteristické

Příkladem může

pro

být obrázek 27/2

kompoziční

schéma

osnovy v podobě esovité

tradiční
"Zpěv

krajinomalbu.

90

orlovce říčního, muži

a ženy jsou rozdílní" Guan guanjijiu, nan nu you bie -*-*M~ ~:fr.ffjJiJ, ve kterém
je tento postup podtržen
sněhu

89
90

esovitě stočeným

tokem

řeky, či

stopy po vracející se lani, bojím se, že až se rozední,

obrázek 14/2 "Zametám ve
přijde

lovec na

Lai 1983, s. 30-48. T. C. Lai vychází z manuálu Zahrada hořčičného semínka.
Hájek 1980, s. 300.
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je

zřetelným příkladem

kamenů,

obrázku (skupina
borovice)

směřují

diagonální,

zvířat

dotváří

esovitě stočená pěšina.

přírodních prvků,

jako jsou hory, stromy, kameny, používá Feng

častěji tradiční čínské malířské

mnohdy

připomíná

Jianjie de ziwei
působí

stopy jelena, osa jelen - postava, vrcholky hor, rostlá

od levého horního rohu k pravému dolnímu rohu. Kompozici

K vystižení
Zikai tedy

použití asymetrické diagonální osnovy. Všechny prvky v tomto

západní kresbu.

i'§Jt!J't(J §

postava velmi

D~. Výstižně

živě, zvířata

postupy. Naproti tomu zobrazení postav, lidí i
Příkladem

je obrázek 34/1

"Nepřímá

výživa"

zachycenými gesty i celkovým držením těla

oproti tomu

působí

strnule, Feng Zikai zde použil

svůj schematicky podaný obraz prasete, který používá i v jiných obrázcích. 91 Jiným
příkladem z mnoha je obrázek 12/1 "Vražda I" Ansha qi yi S~#;-Jt.-. V této kresbě

Feng Zikai vystihl postoj muže s plácačkou, který se pokradmu blíží ke stolu
s mouchami. V obrázku 15/1 "Loučení navždy?" Sheng li yu? Si bie yu? :±~~? :JE:J]Jj
~? výstižně zachytil úsilí ženy, s jakým táhne vzpírající se zvíře, patrně ovci, z chléva

na porážku. Dynamickému zobrazení postavy

opět

takřka

kontrastuje

schematicky

podané zvíře, které by mohlo být stejně tak ovcí jako psem.
Figurální zobrazení se ve Druhé sbírce Husheng poněkud proměňuje. Feng Zikai
zde

častěji čerpá

postavy jsou

po inspiraci z tradiční kultury, z klasické poezie a tušového

častěji zjednodušeněji načrtrmté,

méně propracovaně

postav,

odpozorovaným živým
působí

Feng Zikai se méně

věnuje

bývá zachyceno i celkové držení

gestům,

malířství,

mimice svých

těla.

Oproti

věrně

dynamicky zobrazeným postavám v První sbírce,

postavy Druhé sbírky mnohdy staticky až strnule. Takovým příkladem

dívka v obrázku 5/2 "Odkud se vosa

dozvěděla

může

být

novinu?" Huangfeng he chu zhi xiaoxi

~!l!f1ilJ !zt3;p;/llf )6'!,, 23/2 "Zbylé zrní pro slepice a psa" Yu liang ji ji quan ~#!lZXJ!bjc
či 3/2 "Já přišel darovat jídlo, on chytat ryby" Wo lai shi shi er chui diao
~í"J,
1ybář,

ft*:ooiitrm

ve kterém je dominantním prvkem zobrazení krajiny a dva hlavní aktéři, mluvčí a
jsou zcela v duchu

tradiční

krajinomalby v pozici

takřka

nepatrné

součásti

přírody.

:il!!f!x:

líčící

dramatickou situaci, kdy se chlapec snaží zachránit slepici, kterou se jeho otec

právě

Za jednu z výjimek lze považovat obrázek 12/2 "Záchrana" Yujiu

91

Viz 1/1 "Živé bytosti" Zhongsheng A±, 19/1 "Moje noha!", 50/2 "Obnošené šaty neodkládejme,
použijme je k pohřbení prasátka" Biyi buqi wei mai zhu ye" "Pllil::&/f* /9:1l!l.J1lí'ill" a další.
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chystá

zaříznout.

zároveň

Prostými

prostředky

rozhořčeně,

otce, který nikoli

je

věrně

ovšem

zachycena mimika zoufalého

důrazně, dítěti

odebírá

zvíře,

dítěte

a

aby ukrátil

jeho život.
Určitý

návrat k tradici Druhé sbírky se nakonec odráží také v oblečení postav.

Zatímco v První sbírce lze sledovat zejména prosté soudobé šaty, ve obrázcích Druhé
sbírky se častěji setkáváme s tradičním oděvem.

Dá se tedy

říci,

realistické kresby,
evropským

ovlivněné

malířstvím,

k výrazovým

že po První sbírce Husheng, ve které jsou

zkušeností se zobrazováním podle

vkládá

prostředkům

motivy

postupy blížícími se
štětcem,

obrázků

guohua. Styl

včetně

volbě

častěji

které

Tato

proměna

témat a celkovým

lyričtější,

častěji

vyzněním.

Zatímco

zřetelněji

poetičtější

a

do

obrázků

realističtější,

vystupuje v První

metaforičtější,

srovnání s První sbírkou jsou statičtější, často schematicky podané.

dělení

způsobem

tradičními štětcovými

vycházejí z poezie. Postavy jsou pozorovány jakoby zpovzdálí, až

4. 5. Tematické

a

je patrná nejen v technice práce se

karikaturistická poloha vnímavého pozorovatele okolí
sbírce, obrázky Druhé sbírky jsou

přirozeným

obrací k přírodě,

prvkl1 krajiny, které zobrazuje

tradiční malbě.

ale také ve

skutečnosti

Druhé sbírky je ovšem návratem

malířských postupů,

Ve Druhé sbírce se Feng Zikai

přírodní

prvky

se Feng Zikai ve Druhé sbírce do jisté míry navrací

k tradici se znalostí západních
vstřebává.

výraznější

častěji

nezúčastněně,

ve

92

Feng Zikaiových manhua a jeho odraz ve

sbírkách Husheng

V roce 1947, více než dvacet let po vydání První sbírky
ohlížel za svou dosavadní tvorbou manhua a

rozdělil

ji do

obrázků

čtyř

se Feng Zikai

tematických období:

první tvoří "období obrázků na motivy z klasické poezie" (miaoxie gushiju shidai

#SEj

1"=1 i'if 1:í] at 1~ ' druhou skupinou je "období obrázků z dětského světa" (miaoxie
ertongxiangde shidai #S~ JL ..1: if'§ S1

at 1~ ),

dále "období obrázků společnosti",

92
Tato určitá schematičnost je patrná i v autorových pozdějších krajinomalbách, ve kterých Feng Zikai,
jenž žil většinu svého života ve městě, vychází častěji z malířských předloh než z vlastního pozorování.
Viz např. dekorativní kompozice krajinomalby QJ 6, s. 170 a další.
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Wi ~ ~±~i'§ liJ B1 1~)

(miaoxie shehuixžangde shidai

přírody" (miaoxie ziran xiangde shidai ttE~

a nakonec "období obrázků

§ft,;f§á-JB11-t), které Feng Zikai

tvořil

převážně po válce. 93

Sbírky Husheng, zejména První a Druhá sbírka, jsou dílem, jež v sobě zahrnuje
příklady

poezie,

tvorby všech výše uvedených období: objevují se zde obrázky na motivy

dětského světa

Ve Druhé sbírce je
přiklánění

i příklady

zároveň

se k přírodním

poválečné tvorbě.

1929 a 1940,

obrázků,

jež Feng Zikai řadí mezi obrázky společnosti.
řečeno,

možné, jak bylo

motivům

a

krajině,

sledovat Feng Zikaiovo postupné

což je téma, jež se

plně

rozvinulo v jeho

Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena na první

zaměřím

se zejména na první

tři

dvě

sbírky z let

období, tedy na obrázky na motivy

z klasické poezie, obrázky dětí a obrázky ze společnosti.

4. 5. 1. Feng Zikai a jeho manhua na motivy klasické poezie

Klasická poezie byla pro Feng Zikaie na
inspiračním

počátku

jeho tvorby manhua prvním

zdrojem. Feng Zikai na klasické poezii obdivoval především její úspornost,

to, že je schopna úspornými

prostředky

vystihnout

určitý

jev, podat

přesvědčivý

básnický obraz. O totéž Feng Zikai usiloval ve svých manhua:

Staří říkali:

výrok

Jazyk

může

manhua je

básníků

sloužit jako

stejně

je jednoduchý, ale smysl Uejich básní) bohatý. Mám pocit, že tento

měřítko obrázků

tak jako ve

čtyřverší

man/ma, které mám rád. Myslím si, že v obrázcích

málo

znaků,

ale jsou

vytříbená,

a význam je hluboký a

nepomíjí.

~A~= ~A~~w••·a~~~~m~•*m~am#~á"J~~.a
~~~~~~~~~liJ~~. *~~WM, *~~W*.~

Může

se zdát

evropskou kulturu a

překvapivé,
umění,

a který se

právě

v té

popularizaci evropské kultury, si pro své obrázky
podle moderních západních metod zvolil tak

93
94

střední

školy zajímal o

(1921-1924)

začínal věnoval

že Feng Zikai, který se od
době

ovlivněné

tradiční

studiem realistické kresby

téma, jako je klasická poezie.

"Wode manhua" ftM~~illf! (Moje manhua), LY, s. 270.
"Manhua yishu de xinshang" )~illf!ž;:;f:J'j{]frJ.:~ (Požitek z umění), LY, s. 184.
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V tomto období se navíc
přežitek a brzdu vývoje.

řada vzdělanců

od tradiční kultury

odkláněla,

považovala ji za

95

Feng Zikai ovšem ve svých obrázcích klasickou poezii využívá velmi
na svou dobu
mají co

říci

i

ojediněle.

Feng Zikai

současnému světu.

především

vnímal staré

Proto považoval za zcela

básně

osobitě

a

jako živá díla, která

přirozené,

že v obrázcích na

motivy z klasické poezii zobrazuje současného člověka a současný svět. Těmto manhua
sám říkal gushi xinhua tli~tJT[J:I.!J (staré básně v nových obrazech). 96 Takový přístup
ke klasické poezii mu byl ovšem často vytýkán. 97
zdůrazňuje,

Feng Zikai
o rekonstruování
které v něm

prostředí,

báseň

že mu při

k němuž se

vytváření

báseň

obrázku na motivy staré poezie nejde

váže, ale o vystižení vlastních

probouzí. Toto je pro Feng Zikaie tím pravým

důkazem

pocitů,

aktuálnosti

klasické poezie, toho, že je stále živá, že má co říci i současnému čtenáři. 98
Feng

Zikaiův přístup

k poezii však nebyl pouhým nekritickým obdivem. Sám

říká, že jej v básni často zaujala jen krátká pasáž či pouhý verš. 99 Jeho obrázky se také
nejčastěji vyjadřují

pouze k jednotlivým veršům a nejsou tak ilustracemi klasické poezie
'
1
100
v pravem smys u.
Feng Zikai vnímal úzké sepětí malířství a poezie. Říkal, že ti, kdo studují
malířství, by měli také číst poezii, 101 toto pojetí Feng Zikaie také spojovalo s tradicí
literátů,

amatérských básníků a malířů.

Manhua podle Feng Zikaie má velmi blízko k literatuře, Feng Zikai

zdůrazňuje

literární charakter manhua, ,je to umění na pomezí mezi malířstvím a literaturou." 102
V roce 1935 vyšla v Šanghaji kniha Xiaopinwen he manhua
(Eseje a manhua), což byla antologie okolo

pěti

desítek

esejů

/J\ Ji!JJ(:fJJ1.f[J:!.!J

výmarnných

spisovatelů

jako například Lu Xun ~ili (1881-1936) a autorů manhua včetně Feng Zikaie. Tato
publikace

představovala

oficiální uznání manhua, jejíž

95

umělecká

hodnota byla do té

Barmé 2002, s. 105.
Výbor z těchto obrázků vyšel později pod stejným názvem, Gushi xinhua jako součást pětisvazkového
souborného vydání Feng Zikaiových manhua: Feng Zikai. Zikai manhua quanji. Šanghaj: Nakladatelství
Kaiming, 1945 (Barmé 2002, s. 440).
97
Jedním z kritiků byl také jeho přítel a kolega Yu Pinbo (Barmé 2002, s. 113).
98
"Wode manhua", LY, s. 270.
99
"Wodemanhua",LY,s.271.
100
Příkladem je obrázek 22/2 "I ptáček na větvi je můj přítel" Hao niao zhitou yi pengyou f;J ~t:k:~:;;)'
)JJJ 13:., viz níže.
101
Barmé 2002, s. 106.
102
"Manhua", LY, s. 259.
96
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doby diskutována, za svébytný

umělecký

žánr a kladla jej na

roveň

xiaopinwen, který v polovině třicátých let doznal velkého rozmachu.
označuje

manhua a xiaopinwen

(či

suibi) za

umělecký

103

kratšímu eseJI
Feng Zíkai sám

projev stejného druhu, jen

využívající odlišné prostředky.

Svými obrázky

vlastně

nekreslím obrázky, ale píšu text. S jediným rozdílem, že nepoužívám

slova, ale podoby I zobrazení. 104

Feng Zikaiovy manhua v sobě kombinují slovo a obraz, kaligrafii a
Jak bylo

řečeno

v podkapitole 4. 3. 5. Kaligrafie, Feng Zikai tak osobitým

navazoval na tradici kaligrafických
obrazu a textu

viděl

nápisů

v čínských obrazech.

také nové možnosti populárního druhu

Zároveň

umění,

malířství.
způsobem

v kombinaci

který by posloužil

k záchraně tradičního malířství a zároveň byl přístupný současnému diváku. 105
Některé

obrázky na

náměty

klasické poezie z raného období Feng Zikai

později

použil do sbírek Husheng. To je příklad obrázku 4/2 "Popoháním horského pasáčka, aby
pomohl

z nesnází"

Cuihuan

shantong wei jiewei {.jí~LlJJ;!tJ;;
fó~ jjiD

s verši songského básníka

Fan Dachenga ffi

A

Rl(;

(1126-

1193). Do sbírky Husheng Feng
Zikai

zařadil

novou verzi staršího

obrázku k téže básni z roku 1935.
V původní verzi obrázku se Feng
Zikai inspiroval celou básní a
celou ji také vepsal do obrázku
(viz obr. 16). Varianta ve sbírce
Husheng

působí

postava má

napřažené obě

jednou kyne

pasáčkovi,

103
104
105

naléhavěji,

Obr. 16. 1935, QJ 6, s.31. K básni, kterou Feng Zikai použil i
v Souboru Husheng (překlad viz přílohu, obrázek 4/2) navíc
připojil dovětek: Odplatou za rychlou pomoc a vysvobození je
klid a mír v srdci. To inspiruje buddhy a bodhisattvy (k
podobnému jednání) rozhodně zbavuje svět pohrom a naopak
sesílá štěstí!

ruce,

druhou ukazuje na

Hung 1994, s. 32.
"Suibi manhua", WJ 6. díl, s. 564.
Barmé, 2002, s. 107.
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uvězněnou

vážku. Téma vážky

uvězněné

4. Obrazová složka Soubom Husheng s dtlrazem na První a Druhou sbírku

v pavoučí síti je

zdůrazněno

výrazným

vyčleněním

spojuje gesto sedící postavy. Styl je prostší,
samotné téma obrázku. Obrázek
s

čajem,

či

K

Obě části

obrázku pak

zaměřil

pozornost na

detaily, autor

působí naléhavě, přestože

Feng Zikaiův oblíbený motiv, který je pro

s přáteli

něho

se zde objevuje

konvička

symbolem poklidného posezení

k rozjímání.

některým obrázkům

v pozdějších letech. To je
22/2

chybějí

z obrázku.

,,Ptáček

na

z První a zejména ze Druhé sbírky se Feng Zikai vracel i

příklad

špičce větve

obrázku

je také

přítel"

Hao niao zhitou yi pengyou f)J ~;j;_í~:1f
}j}j

1Ji..

(viz obr.

17). Varianta tohoto

obrázku pochází z roku 1946 a vztahuje se
k básni Si shi du shu le 12!1 fit i.~~-*
(Radost

četby

z

v průběhu

roku)

od

songského básníka Weng Sena ~~. 106 i~
V Souboru Husheng Feng Zikai v obrázku
zanechal

původní

vlastní

báseň.

1946

Je

připraveno
přítele,

název, avšak

připsal

Ve verzi obrázku z roku

pro

nepřítomného

přítele

Obr. 17.

nepřichází.

zpěvu

čaj, čímž

příbuznost zvířat

jež této sounáležitosti dává buddhistický

větvi

špičce větve

je také

přítel ff~Ť5(

je

zdůrazněn

motiv

čekání

ptáka. Nápis v obrázku pak v kontextu celého díla

vyzdvihuje sounáležitost s přírodou a

Na

na

Obrázek v Souboru Husheng spíše zobrazuje postavu ve

chvílích volna naslouchajícího

připsal báseň,

Ptáček

~/JFJl!lď:, 1946, QJ 6, s. 183.

místo k sezení i s druhým kalíškem na

který

potěší?/

t
~
l-

zazpíval pták! Hlas

přírody

a lidí. K obrázku Feng Zikai
rozměr:

Sedím sám, kdo mne

je pravdivý a krásný/ a já se cítím jako

v Buddhově ráji//.

4. 5. 2.

Děti

a jejich

svět

Kolem roku 1925 se Feng Zikai
okolí a tím mu byly jeho vlastní

začal soustředit

děti. Počátek

na pozorování svého nejbližšího

zobrazování

Zikaie kryje s jeho vlastní zkušeností otce a jeho

děti

děti

a jejich

se mu v této

době

světa

se u Feng

staly

nejčastější

Viz Gushi xinhua, s. 116. Závěrečný verš této básně, g~ijl.j'ftií"fu"1it/Gilff; (Neseču bujnou trávu před
oknem) Feng Zikaie inspiroval k obrázku ke stejnojmennému obrázku ve Druhé sbírce, 42/2.
106
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inspirací. 107 Vytvořil si k dětem v určitém smyslu romantický vztah. Jak sám říká, stal
se obdivovatelem

dětí

poté, co

dospěl

svět dospělých

k názoru, že

jedině děti mu připadaly jako praví a skuteční lidé.
ztělesněním čistoty,
člověk

měl

směřovat.

bezprostřednost,

nezatížený

energie,

veselé a nezbedné. Z

obrázků

dítěte.

výstižně

na

svět očima

viděný

a pohled na

nejčastěji děti

zvídavého

dítěte,

dětí

vztah

zachycuje pohyby, postoje,

Přemýšlel,

z jejich perspektivy. Sám

svět

samostatné,

bezprostřední

Snažil se vcítit do

v konfrontaci s okolním světem.

Děti byly pro Feng Zikaie

dětskou

obdivoval

je patrný

je plný pokrytectví a

a v mnoha ohledech ideálem, ke kterému by

soustředěnost

Zobrazoval

autora k objektu, velmi
ale také pocity

Feng Zikai

naprostou

předsudky.

upřímnosti

108

pocitů

jaké to je, dívat se

a zobrazoval

říkal,

že se tak

při

že se

díval na
při

svět

děti

a

svět

zobrazování

Obr. 19. Když sedí
modelem f!í'§í1:fi'JU1{~,
1926, QJ I, s. 33.

z jejich pozice a

pozorování

stával dítětem.

dítěte

dětí

sám

109

Například

v obrázku "Když sedí modelem" Bei

xiesheng de shihou 1.$:1J:'t.B'JBtf~ (viz obr. 19) vidíme
syna, který dostal za úkol

klidně

Feng Zikai vystihl rozpoložení neposedného

dítěte,

Feng Zikaiova
sedět.

Obr. 20. Za jablky Jtll::ljZJ)!'!:,
1932, QJ I, s. 39.

tříletého

které se sice snaží

sedět

bez hnutí, ale jeho

prozrazují, že jej

právě

zaujalo

tak

živě

dítěte

vystihl plné

něco

soustředění

a

oči

a výraz

docela jiného.
zároveň

tváře

Stejně

vynalézavost

šplhajícího po vysunutých zásuvkách na

stůl

V roce 1920 se narodilo jeho první dítě, dcera, v roce 1921 druhá dcera, 1922 třetí dcera, 1924 první
syn, 1927 druhý syn... Rychlé rozrůstání své rodiny s humorem zachytil v sérii kreseb z roku 1936
"Odpočinek ve stínu" Chengfeng liang *.JA.O?:, QJ 4, s. 355,
107

"Wode manhua" :fU{J~ill!í (Moje manhua), LY, s. 271.
Feng Zikai ve své přemluvě k Feng Tse-kai 's drawings oj children. Peking: Foreign language press,
1956.

108
109
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v obrázku "Za jablky" Qu pingguo .EfX 1JL-*Cviz obr. 20). Současně je z těchto obrázků
cítit shovívavý, láskyplný a

současně

také obdivný

pohled dospělého.
Některé

s přímočarým
nepřímou

obrázky

dětí představují

vyzněním sociálně

kritiku

společnosti,

cítění.

Feng Zikaiovo sociální
dítěte

kontrastu zaujetí

a

ve srovnání

kritických

silně

v nich zaznívá
např.

Viz

žebráka?" Muqin,

HJ:

jiaohuazi?

*,

21). Feng Zikai
sám o

sobě

zkušeností

proč

chce

ta weishenme ken

zuo

1-fu 7g 1t -i,. Ff 1$:f:I4 ::tť: -T

předvádí

bez

dospělého.

pohled

dítěte

předpojatosti

Zvídavé

Ptá se matky, která již

vystižení

a nezájmu matky v kontaktu

s pouličním žebrákem v obrázku "Matko,
dělat

obrázků

viděla

dítě

na

dané

(viz obr.
určitý

jev

předchozí

Obr. 21. Matko, proč chce dělat
žebráka? Ht*, 1th:7;J{-r-2-. f'lf/N:IIY:tť:
'f, 1939, QJ I, s. 193.

v tomto obrázku nechápe

důvody

existence

žebráků.

mnoho žebrajících lidí a je k nim v jistém smyslu

imunní, její smysl pro soucit již byl na rozdíl od

dítěte otupěn.

V její

tváři

citově

lze

číst

rozpaky, neví, jak dítěti odpovědět. V obrázku "Almužna" Bushi ;trJ,OOI se děti, které
podávají svou hračku dítěti na zádech
. seh opnym1
' . b ytostm1.. 110
soucitu

žebračky,

zdají se být jedinými dárci, jedinými

Podobné obrázky jsou zahrnuty i do sbírek Husheng, kde Feng Zikai vystihuje
dětí,

zaujetí

jejich

soucítění

s živými bytostmi, v kontrastu s nevyslovenou kritikou

absence soucitu u dospělých (viz obrázek 12/2 "Záchrana" Yujiu
hrob" Diezhi mu ~~ž..~, 25/2 "Mravenci se stěhují" Mayi banjia

JNsf:JC

18/2 "Motýlí

!lr.!J!h5UM*

a další).

Není bez zajímavosti, že v mnohých obrázcích ze Souboru Husheng Feng Zikai
od svého idylického pohledu na

děti

upustil. Jsou to obrázky, ve kterých ukazuje

dětskou krutost. V obrázku 10/1 "Dětské hry II" Er xi qi er

)L:A:l<;Jt= dítě bezelstně

týrá vážku, kterou přivázalo na nit. Vedle obrázku dětí, pohřbívajících motýla (18/2
"Motýlí hrob" Die zhi mu ~~Ž..~) rovněž zobrazuje děti, které motýly se síťkou v ruce
sami loví (9/1 "Dětské hry I" Er xi qi yi )L;Aj(;;lt-). V těchto obrázcích však spíše než
dětskou

Děti

110

krutost jako takovou kritizuje nesprávnou výchovu a nevšímavost

již tedy nestojí v centru Feng Zikaiovy pozornosti jako

Viz QJ I, s. 130.
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čisté

dospělých.

bytosti reprezentující
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směřováno

"nezkažené lidství". Zobrazuje je jakoby zpovzdálí, jako ty, k nimž je
poučení příkladných rodičů

"Při

(15/2

vyplachování úst se vyhni

broučkům

a

mravencům" Guanshu bi chong yi _li'ljji:W\~3.Ul!.X, 31/1 "Nelámej, co je dlouhé"), či jako

do

určité

míry pasivní obdivovatele

přírody

a jejích

projevů

(48/1 "Radostné

soucítění"

Xingfu de tongqing 4':t~é"JIPI'tw) nebo jako pouhý objekt mateřské lásky v obrázcích,
mateřského

kde Feng Zikai poukazuje na univerzálnost

citu u všech živých

tvorů

(8/2

"Nošení dětí na zádech" Qiangfu qi zi 15~::f!LJ.t.-=f).
Patrně
třicátých

let

se zde odráží

postupně

určitá proměna

Feng Zikaiova pohledu na

od svého idylického pohledu na

děti

upustil.

dětí pokládal za projev někdejší nedospělosti a úniku od společnosti.

I v obrázcích, ve kterých nezobrazuje
dětský

pohled na

jakoby

oproštěný

věci

od

dětí

V obrázcích

svět dětí,

dětský

Zpětně

předchozích

často

zobrazuje

či

průběhu

své obrázky

se Feng Zikai snaží o

zkušeností, o pohled maximálního

tedy Feng Zikai

V

111

a jevy kolem sebe, o nezaujatý pohled nezatížený
vcítění

kritizuje vlastnosti

světa dospělých

(nedostatek soucitu, apod.) a v obrázcích ze
nezaujatý

děti.

zase

přímý,

předsudky,

do objektu.
dospělých

uplatňuje přímý

pohled.

4. 5. 3. Obrázky všedního dne a obrázky sociálně kritické

Feng
společnosti,

volil

Zikai

byl

citlivým

v níž žil. Za témata svých

nejdrobnější

pozorovatelem
obrázků

si

často

události všedního dne. V obrázku

"Večerní chládek" Wanliang ~~ff: (viz obr. 22) vystihl

atmosféru

večera

před dům

zchladit a

lampy. Feng

Zikai

pokyvující nohou
a

nevěnujícího

spočinula

na

po horkém dni, kdy se mladík vyšel
čte

si ve slabém

přesně

přes

vystihl

nohu, zcela

světle pouliční

pozici

ponořeného

čtenáře

do

četby

pozornost ani horku - ruka s vějířem

lavičce

- ani své pantofli, která mu co

chvíli sklouzne z nohy.
Feng Zikai ve svých manhua

často

reagoval na

dění kolem sebe. Řadou svých obrázků se kriticky
111

"Wodemanhua",LY,s.271.
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Obr. 22. Večerní chládek 0_%&;,
1926, QJ 3, s. 6.
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vyjadřuje

k dobovému stavu ve školství,

mají nejblíže

karikatuře. Například

učitelů" Mou zhong jžaoshi ~
třídu

zobrazující

často

s dávkou humoru. To jsou obrázky, které

v obrázku "Jistý druh

1!f ~ ýifí (víz obr. 23)

s přednášejícím, jenž má místo hlavy

gramofon. Ostrý satirický náboj je patrný také v obrázku
"Jistý druh škol" Mou zhong xuexžao ~1!f~;j)'t (1932),
který je sžíravou kritikou tehdejší situace ve školství.
V tomto obrázku je škola
čí

spíš cirkusovému

"učitele".

zájmu

hovoří

představení,

k pouličnímu divadlu

kde pokladník vybírá

"žáků", kteří přihlížejí

peníze od davu,
opice,

přirovnána

vystoupení

do hlásné trouby. Celé vystoupení

řídí

raných manhua, v obrázcích Souboru Husheng
vystihujících
tváří

svět

dětí

přes

scénách

prostředí,

karikatury

školního

(učitel

"ředitel

školy", který

principál,

spíše jako

(Dětí

často

téměř

objevuje ve Feng Zíkaíových
zcela chybí. Laskavý humor

s hloubavým

humor, který je
často

přítomný

ve

s charakterem

s gramofonem místo hlavy), se satirický

tón transformoval do
působí

od davu a bez

zkoumající obsah plivátka, obrázek "Pro

jablka" a mnoho dalších)
ze

oddělena

112

Je zajímavé, že prvek humoru, který se tak

výrazem ve

cvičené

Opice sedí na vysokém stožáru a je tedy zcela

hraje na bubínek.

z obrázků

Obr. 23. Jistý druh učitelů
*#'-l':íi:Yrp, 1931, QJ 2, s.
144.

něčeho,

"hořký

co v kontextu celé sbírky

humor bez humoru".

Příkladem

mohou být obrázky 39/1 "Otvírání rakví" Kaž guan 3ft§,
čí

19/1 "Moje noha!" Wo de tuž :fltl't1Hil:!, zpozdějších

sbírek na

příklad

obrázek 65/3 "Co

mě

napadá

cesmínového plotu" Jžan dongqing lianxiang

pří stříhání

JY!§::.J'iJt!(f!

-~»

Obr. 24. Co mě napadá pi
cesmínového plotu f!iJ;!
B'Ití:Xtl, 1949, Třetí sbírka soubor
Husheng, 65/3.
střihání

(viz obr. 24), ve kterém Feng Zikai použil téma ze svých satirických

obrázků

školství, kriticky poukazující na nedostatky v dobových metodách ve

vzdělávání,

ze

zejména potlačování individuality.
Tyto obrázky využívají

nástrojů

karikatury,

zvýraznění

a

úmyslně přehnanou

nadsázku, s cílem poukázat na to, co z pohledu svého buddhistického
112

Viz QJ 3, s. 143.
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pokládal za
před jeho

společensky

závažný

společenský

jev, s úmyslem nápravy nebo výstrahy

opakováním.
obrázků

Do kategorie

ze

společnosti patří řada

kreseb, ve kterých se zrcadlí Feng Zikaiovo sociální
cítění

a které odráží jeho pohled na tehdejší společenskou

situaci, sociální nerovnost,

soucítění

s lidmi pracujícími

v tvrdých podmínkách. Na obrázku "Dva otcové"
Liangjiade fuqin M'%á'J:X:.7R (viz obr. 25) dva malí
kamarádi na ulici pozorují rikšu
Ačkoli chlapcům
upřeném

vidět zpříma

kolem.

tváře,

v jejich

sdo

nechápavém pohledu lze jasně

jeden z našich
rovni?

není

projíždějící

otců pohodlně

číst

otázku:

sedí a druhý jej v potu

Obr. 25. Dva otcové

tváře

táhne, když my dva jsme si

113

Feng

Zikaiův

hluboký soucit se slabými a utiskovanými v jeho

kritických obrázcích se v Souboru Husheng projevuje v soucitu se všemi
slabšími, utiskovanými bytostmi (viz
de xiao mao

válečné

například

obrázek 9/2 "Odvržená

sociálně

živočichy

kočička"

jako

Beiqi

111r:trB"l/N'&, 8/1 "!!!"a řada dalších).

Do kategorie
své

f\!3~t8

x:-w, 1932, QJ l, s. 83.

Proč

obrázků

manhua. Ve

reflektujících stav

třicátých

společnosti

Feng Zikai sám zahrnuje i

letech byl Feng Zikai za

své apolitické obrázky kritizován. Doba si podle mnohých
žádala, aby si

umělci

uvědomovali odpovědnost

více

sociální a politické problémy
úsilí za nápravu.
tvorbě

114

země

a zapojili se

aktivně

za
do

K částečnému posunu ve Feng Zikaíově

došlo za války.

Zatímco ovšem Feng Zikaiovi kolegové

vytvářejí ostře

protijaponské obrázky, jako je např. Wang Zimeiův obrázek
"Zabijme
čínské

společně nepřítele"

(viz obr. 26) ukazující dva

vojáky, jak svými puškami napichují japonského

vojáka a další kresby

líčící

brutalitu japonských

útočníků,

Obr. 26. Wang Zimei,
Zabijme společně nepřítele,
Lin 2003, s. 413.

K tomuto tématu se Feng Zikai vracel několikrát, viz obrázek z roku 1931 "Spolužáci ze základní
školy" Xiaoxue shidai de tongxue 1]''*'011~1'1{]
(QJ 2, s. 95). K tomuto tématu Feng Zikai patrně
inspiroval obrázek Takehisy Yumejiho "Spolužáci" (viz Barmé 2002, s. 54).
114
Hung 1994, s. 140.
113

Rl'*'
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podněcující

nejčastěji

odplatě,

bojovnost, touhu po

odhodlání bojovat s nepřítelem, Feng Zikai
Příkladem může

zobrazuje spíše nesmyslnost války jako takové.

být obrázek

kojící matky, kterou zasáhla bomba (viz obr. 27).
Jeho

válečné

svědectvím

o

manhua

době,

neJsou

v níž vznikaly

obrazovým

či

o krutostech

tragického konfliktu. Jsou především odsouzením
války

jako

lidskosti.

proti

·\

,,

;,

\\

\\

Feng Zikaiovy obrázky naléhavě

115

zdůrazňují,

zločinu

nezhojitelného

\

potřeba potlačit

že je

vzájemnou

nenávist, protože odporuje lidské přirozenosti.
V případě Feng Zikaiových
tedy

nejedná

o

obrázků

válečnou

prvoplánovou

vyjádření

propagandu, jsou to spíše osobní
vlastních pocitů, osobní
nesmyslnosti

válčení.

přesvědčivost
obrázků spočívá
líčení

Feng

svědectví,

a

Zikaiových

válečných

vřelém

a laskavém

s chladným

prostředím

války.

Výsledkem

v prostém,

kontrastujícím

vypovídající o
působivost

Síla,

se

jsou

hořká

srovnání

života a smrti, míru a

Obr. 27. Nápis v obrázku: "Je nálet. Koho
bomba zasáhne? Dítě u prsu mateřské mléko pije
- milující matka však již bez hlavy a její krev se
s jejím mlékem mísí. Zdálo se mi o tom, co jsem
viděl v Jiaxingu." Obrázek vyšel ve sbírce
Zhanshi xiang t1li; lit itl (Obrázky z válečné
doby). Šanghaj: Kaiming shudian, 1945. (Hung
1990, s. 57) (Variantu tohoto obrázku viz QJ 3, s.
379.)

války. To je příklad obrázku kojící matky,

či

obrázku "Chtěl

bych být andělem" Wo yuan hua tianshi i!Gl!1t:;R1~ (viz

...1t
Obr. 28. Nápis v obrázku:
bych být andělem,
v oblacích poletovat sem a tam,
sledovat nepřátelská letadla a
sbírat bomby." Obrázek vyšel
ve sbírce Zhanshi xiang t111;1lt
:ffi (Obrázky z válečné doby).
Šanghaj: Kaiming shudian,
1945 (Hung 1990, s. 75).
"Chtěl

115
116

obr. 28). V obrázku vojáka hrajícího na

housličky

("Válka a hudba" Zhanzheng yu yinyue

1

Feng Zikai ukazuje na lidskou
těžkých

erhu

!i.MJ'I·l=j.:g .* 116 )

přirozenost,

kdy i v tak

chvílích a podmínkách, jaké zažívá voják ve válce,

lidské srdce touží po

umění,

po mírumilovné kompenzaci

veskrze destruktivního

počínání.

zdůrazňuje,

jako takové je vyšinuté, nenormální,

člověku

že

válčení

nepřirozené

Hung 1990, s. 69.
Viz QJ 3, s. 35, 1927.
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Feng Zikai svými manhua

Zároveň

to jsou obrázky
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naděje

a víry v konce utrpení.
Feng Zikaiovy

obrázků

4. 6.

válečné

manhua se zajímavým

způsobem

váží ke

dvěma typům

v První a Druhé sbírce, jimž se věnuje následující podkapitola.

Dělení obrázků

První a Druhé sbírky Husheng podle .celkového

vyznění

První skupinu nazývám "apelativní manhua". Jedná se o obrázky, které
nabádají k nezabíjení

prostřednictvím

s výrazným negativním nábojem.

šokujících srovnání

Příkladem

či

naléhavě

obrazového apelu obvykle

této skupiny je 3911 "Otvírání rakví" Kaž

guan 7f tB, obrázek právě otevřené konzervy s rybičkami, či 3811 "Popraviště"
Xingchang lfú:l:m, který zobrazuje scénu z kuchyně, kde jsou připravovány ryby. V obou
manhua je velmi

ostře

odsuzováno zabíjení k přípravě pokrmu tím, že jsou živí tvorové

srovnáváni s lidmi.
Pro oba obrázky je charakteristický silný emocionální náboj,
příkladem

silné negativní pocity. Dalším
mingchao
výřezu

mrtvá těla

svobodně

zavěšená

plující rybky a

vzbuzují

je obrázek 3/1 "Dnes a zítra ráno" Jinri yu

-4- B -T~lji,)j, který vedle sebe klade

vidíme

přirovnání

dvě

kachničky

zcela odlišné scény. V kruhovém
ve volné

přírodě

a nad ním jejich

na háku v masném krámku. Je to právě kontrast, jenž vytváří

účinek

a vyznění celého obrázku a zdůrazňuje negativní náboj tohoto obrázku a nutí tak diváka
pohlížet na

kachničky

ve volné

přírodě

prizmatem jejich budoucího osudu.

Příklady

F1!f\, 40/1

"Mučící

obrázků této skupiny jsou dále například 37/1 "Les mrtvol" Shilin

nástroj na hedvábníky" Cande xingju :§lt á\JTFU ~ a další.

Jako druhou skupinu lze
mírumilovné laskavé scény a
liší

především

svým

zřetelně

vytyčit

příklady

kategorii tzv.

"příkladných

manhua". Jedná se o

hodné následování. Od apelativních

pozitivním

laděním. Příkladem

obrázků

je 8/2 "Nošení

zádech", na kterém je v popředí slepice obklopená kuřaty, jedno

kuře

na záda, v pozadí je pak matka s dětmi, z nichž jedno se nese na

jí právě

dětí

se
na

vyskočilo

matčiných

zádech.

Často se objevuje téma společně sdílených radostí lidí a ostatních živých tvorů, jako na
příklad 1/2 "Radostné setkání o svátku Středu podzimu" Zhongqiu tongle hu i

9=J ;fk 1PJ !*

~' 2/2 "Motýli přinesli štěstí" Hudie lai yi M!J~J,\t*ť(, 27/2 "Zpěv orlovce říčního,
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muži a ženy jsou rozdílní" Guan guan jujiu, nannu youbie ~~Ji{f1rr;, ~ :.tz- :;~f :1J!J.
Nabádání k

ochraně

života a k nezabíjení zaznívá

například

v obrázcích 4/2

"Popoháním horského pasáčka, aby uvolnil sevření" Cuihuan shantong wei jiewei 1-fD~

W:i: JJ fú~ Jl, 12/2 "Záchrana" Yujiu

mravencům"

Guanshu bi

chong yi ~~:iJ!í.1l!h5(, či 31/1 "Nelámej, co je dlouhé" Fang chang bu zhe

7J·lf/ftff a

v obrázcích 15/2

"Při

~ sJ9<:. Otevřeně moralistní hlas promlouvá

vyplachování úst se vyhni

broučkům

a

dalších.
například

Srovnáme-li

dětí

obrázek 8/2 "Nošení

na zádech" s obrázkem

z kategorie apelativních obrázkú 39/1 "Otvírání rakví", pak vidíme, že oba propojují
svět

zvířat

se

světem

lidí, poukazují na jejich blízkost, na jejich jednotu

v buddhistickém smyslu. Každý obrázek ovšem tuto příbuznost
a celkové vyznění

obrázků je

zdůrazňuje

z jiné pozice

naprosto odlišné.

Zajímavé a na první pohled paradoxní je, že ostré, "apelativní" obrázky jsou
zastoupeny zejména v První sbírce, která vznikala před válkou, zatímco ve Druhé sbírce
vznikající v období konfrontace s hrůzami války dominují mírumilovné obrázky
opěvující

radosti života, láskyplné pozorování

přírody,

harmonické soužití lidí a

Patrně

jde dílem o vliv Mistra Hongyiho, který Feng Zikaiovi

během

práce na Druhé sbírce snažil

zaměřit

na pozitivní

doporučoval,

náměty,

zvířat.

aby se

na témata hodná

následování a co možná nejvíce omezit obrázky zobrazující kruté, hrubé, negativní
scény. 117 Zároveň se zde patrně odráží také vliv Ma Yifua, jenž v dopise Feng Zikaiovi
zdůrazňoval potřebu

rozporuplné

ladění

vnímáním prvotní

vydávání mírové literatury v dobách války.

prvních dvou sbírek souvisí ovšem
příčiny

války a násilí ve

Zikai byl přesvědčen, že v období, kdy

světě,

země čelí

především

118

Zdánlivě

s Feng Zikaiovým

kterým je nedostatek soucitu. Feng

vojenské agresi, je

potřeba ochraňovat

nejen lidské životy, ale také lidské mysli I srdce:

Naše zem je v

současnosti

napadena

nepřítelem.

a zápasí s těžkou chorobou. K přemožení
léku. Válka proti
nelze jej užívat

Japoncům

dlouhodobě.

nahradit posilujícími

117
118

je

doplňky

právě

těžké

Je to stejné, jako když je
nemoci a

záchraně

člověk

života je

napaden virem

zapotřebí

takovým silným lékem. Ovšem je lékem pouze

Když je vir

přemožen

a vhodnou stravou.

Chen 2000, s. 102.
Tamtéž.
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a

tělo

Jedině

se

postupně

zotavuje, je

silného

dočasným,
třeba

(lék)

tak je možné se zcela uzdravit. A co je
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takovým posilujícím
štěstí,

prostředkem

a vhodnou stravou? Tím je

umění,

jehož podstatou je mír,

všeobecná láska a ochrana života.

~~am~~~~~-~~§~, ~~-~A~~~~m~§ttw~~*
~·*~~~m~~~~, ~~~ft~m, ~~~~.m~M~-#~~
~~.~~#~R~~m, ~~~m.~~~ms~, ~~~~~~~~

{IJi:, :Q:,;_w~rJZ;::F~r:\1t;fO~í_&, 7J~J'G1t't3<1i'lf~Jl. ::F~r:\1t;f0~1_&~1t~nM?

tw:i,

~l2UOf, $t~,

1?~~~~ "Z:;:t:" •

Tento Feng Zikaiův postoj ovšem zůstával
za války

čelit

ostré kritice,

označující

často

jeho sbírky za

M

119

nepochopen a Feng Zikai musel

nebezpečně

pacifistické a volající

po jejich zničení.

V dnešní nelidské

době,

v čase nespravedlivých vojenských

bojů,

nejenže

Sbírka obrázkll na obranu života nesmí být spálena, já si naopak

přeji,

aby byla znovu a znovu vydávána, aby tak všem lidem uchovala touhu po
životě!

JJI, ~ 4- ~ :B ~ ~ .Ltt '11$: 5'G A iii! á'J tli i'BJ ,

«1? :'E @J ~ID

~{fl

~~~~, a~*m~~~~~, ~m~A~~m-~
~*JLn~!

120

V souladu s tímto pojetím Feng Zikai

vytvořil

také obrázek

na titulní stranu Druhé sbírky, v níž je název sbírky rámován

květy

lotosu vyrůstajícími z nábojnic (viz obr. 29).
Dá se tedy
obrázky
"léčit

ostře

říci,

varuje

že

před

před

válkou Feng Zikai apelativními

násilím, zatímco za války se pak snaží

srdce lidí" laskavými obrázky a dávat lidem naději.
Obr.
29.
Obrázek
na titulní
straně
prvního vydání Druhé
sbírky.
Ze
dvou
nábojnic
vyrůstají
lotosové květy.

119
120

"Yi fan zhi en" ~'ll)t;L,Ii!',l, (Laskavost za jídlo), WJ, 5. díl, s. 657.
Tamtéž.
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Typickým
příkladem

v lepší

naděje

a víry

budoucnost

Je
32/2

obrázek
"Znovuzrození"
Chongsheng :;1:

:±. ,

jenž

zobrazuje strom, který byl

Obr. 30. Nápis v obrázku:
"Velký strom byl seříznut,
životní síla však rozhodně
nevyhasíná. S příchodem jara
pilně vyráží větévky, jak svěží je
síla života." Pro sbírku Husheng
Feng Zikai text básně pozměnil a
rozšířil,
viz přílohu. Tento
obrázek Feng Zikai zahrnul do
sbírky Zhandi manhua ~:liJil!.~illli
(Obrázky z války). Hongkong:
Yingshang
buliedian
tushe
gongsi, 1939. (Hong 1990, s. 81)

radikálně

seříznut,

Obr. 31 Obživnutí ~':!::, velmi
podobná varianta obrázku 32/2
Znovuzrození lltlJ=. (viz přílohu),
1941, QJ 3, s. 286.

z pahýlu kmene však zjara
větvičky.

přesto

vyrazily

nové

K tomuto tématu se Feng Zikai vracel ve

svých manhua několikrát. Podle eseje "Čína je jako
velký strom"

121

obrázek poprvé vytvořil v roce 1938

(viz obr. 30).

vlasteneckém

V tomto

eseji Feng Zikai u podobného stromu rozmlouvá s

dětmi

(dvě

strom

přirovnává

postavy v této verzi obrázku) a
k Číně.

Regenerační

schopnost stromu, který
po osekání vyroste v ještě
silnější

do

strom, dává

budoucna,

vítězství

naději

víru

ve

ve válce, v lepší

Obr. 33, Znovuzrození
Pátá sbírka Husheng, 76/5.

život. K tomuto tématu se Feng Zikai vracel
obr. 31
Obr. 32. V<:- na nebi i na zemi miluje
život :kJ!l!.B-tJ=., 1960, Čtvrtá sbírka
Husheng, 78/4.

122

),

lit tJ=., 1965,

častěji

(viz

a to i v Souboru Husheng. V roce 1961

podobný obrázek zahrnul do Čtvrté sbírky Husheng
78/4 "Vše na nebi i na zemi miluje život" Tiandi hao
sheng ~±th:tzf:±.. (viz obr. 32) a pro následující, Pátou

,,Zhongguo jiu xiang ke dashu" cp l;íil.illltf&i*J.::;f<j (Čína je jako velký strom), WJ, 6. díl, s. 39.
Jinou velmi podobnou variantou je obrázek "Obživnutí" Gengsheng !E1: z roku 1946, viz QJ 1, s.
205.
121

122
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sbírku vytvořil obrázek opět s názvem "Znovuzrození" Chongsheng ~:± (79/5, v1z
obr 33). 123
Dalším obrázkem

naděje,

který

později

za války nabyl na aktuálnosti, je 25/1

"Síla života" Shengji :±~JL. Drobná rostlinka se usilovně snaží přežít navzdory
nevhodným podmínkám ve spárech zídky. Ve stejnojmenném eseji z roku 1936 Feng
Zikai vypráví, jak pěstoval narcis. I přes pohromy, které rostlinu díky jeho nepozomosti
postihly, narcis přežil a dokonce rozkvetl. Feng Zikai uzavírá:

Co se týká

věcí

tohoto

světa,

pokud životní síla zcela nevyhasne, pak

katastrofami a neštěstími tak, že se

dočasně

ať

jsou

opakovaně

drceny

skloní a podlehnou, nakonec však vždy nastane den,

kdy pozdvihnou hlavy. A tak je tomu v případě jednotlivce, rodiny,

země

i národa.

A~~•, R~:±m~~, ~~~-~~Am, ~-rn~, ~~m~~s

Ťo

1' A~:;!i'::tm.rJt,

Radikálnější

vznikala krátce po

%ffi!~:;li':ftrJll:~,

00%, ~JJ~~-~ftrJ.ú:~o

postoje První sbírky si lze

autorově

zároveň vysvětlit

konverzi k buddhismu a byla dílem

také

124

skutečností,

čerstvého

že

a zapáleného

buddhisty. 125
Jak v předmluvě ke Druhé sbírce Husheng podotýká Xia Mianzun, První sbírka
odsuzuje zabíjení, kdežto Druhá vyzdvihuje ochranu života.
či dvě

strany téže mince. Tematicky se

Obě

vzájemně doplňují

a

ostatním dvěma sbírkám, kde jsou zastoupeny oba základní typy,
v tak

vyhraněné podobě.

Charakteristickým

příkladem

sbírky

tvoří

zároveň

protipóly

udávají tón

ačkoli většinou

nikoli

tzv. "apelativního" obrázku

z pozdějších sbírek, jenž se zřetelně blíží charakteru První sbírky, je 70/5 "Stín mrtvoly"
Siying F ~, na kterém je mrtvá husa zavěšena tak, že stín, který vrhá na zeď, se
podobá

oběšenci.

V obrázku 54/3 "Co

mě

napadá

při vytváření

sbírky

(motýlů)"

Zhi

biaoben lianxiang f!5U~iF;;$:~1~ je propíchnutí motýla přirovnáváno k utrpení dítěte
probodnutého

dvěma obřími

špendlíky. Obrázek 64/3 "Co

mě

napadá

při

pohledu na

bonsaj" Penzai lianxiang :6~J5!<;~1~ je variantou předchozího motivu. Feng Zikai v něm

Jak významné bylo pro Feng Zikaie toto téma je zřejmé také z faktu, že svému nejmladšímu synovi,
který se narodil právě v období války, dal jméno Xinmei ffri'll:, Nová větvička.
124
WJ 5. díl, s. 548. K tomuto tématu se Feng Zikai vracel častěji, například v eseji "Suibi manhua" ~
~1~@ (Esej a manhua) z roku 1957, WJ, 6. díl, s. 563.
125
Přistoupením k buddhistické víře se Feng Zikaiův život, jeho postoje, názory zaznívající v jeho díle,
ale také chování a způsob oblékání výrazně proměnil. Viz Barmé 2002, s. 172.
123
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pohlíží na bonsaj jako na
by zakoušelo

dítě,

Obrázkům

ze srovnání

mrzačený

strom a

přirovnává

jeho "utrpení" k bolesti, kterou

bylo-li by svázáno podobně jako stromek.
společné

je

člověka

dosažení

účinku prostřednictvím kontrastu,

a živé bytosti z živočišné

či

rostlinné

páchaného na živých bytostech. Tento kontrast Feng Zikai

říše

jenž vyplývá

ve scénách násilí

umocňuje

tím, že si volí

scény běžně považované za pozitivní.

Feng Zikaiův výtvarný projev byl formován jeho zájmem a studiem evropského
malířství

a

zároveň

současně

navazuje na domácí tradici tušového

Zikai ve své tvorbě

konfrontací s japonským

vstřebává přirozeným

uměním

na

malířství

počátku

dvacátého století a

a kaligrafie. Tyto vlivy Feng

a zároveň velmi osobitým způsobem.

Obrázky Souboru Husheng, zejména První a Druhá sbírka jsou dílem, které
odráží proměny Feng Zikaiova vnímání moderního a tradičního pohledu. Tyto
se významně projevují i v textové složce díla
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5.

Textová složka, celek obraz - text První a Druhé sbírky

Husheng

Přestavení

5. 1.

textové složky

První sbírka obsahuje
Qing,

tři básně

Hongyiho

Hongyiho. Autorem

třináct

básní ve

současníků

některých textů

a

je

formě

čtrnáct
patrně

shi z období Tang, Song, Ming a

nesignovaných básní z pera samotného
také Feng Zikai. Jedním z textů, jejímž

autorem je nejspíše Feng Zikai, je 411 "Matčino peří" Mu zhi yu -BJ:z)]~, vzhledem
k tomu, že v poznámce k básni Feng Zikai

zmiňuje,

Jak ovšem Feng Zikai uvádí v předmluvě ke

Třetí

za jakých okolností obrázek vytvořil.

Hongyiho revizí a Hongyi je častokrát je poupravil.
formu pravidelných čtyřslabičných

básně

sbírce, jeho vlastní
1

vždy prošly

Hongyiho básně mají nejčastěji

či pětislabičných čtyřverší. Několik

básní První sbírky

je doplněno kratším komentářem v próze či poznámkou.
Druhá sbírka je z hlediska rozmanitosti doprovodných
doplňují

ke

textů

bohatší. 31

Feng Zikaiovy vlastní básně, které podepsal různými jmény.

čtyřem

básním

připojil

Kromě

své buddhistické jméno Yingxing, které

obrázků

jména Zikai

přijal

od Mistra

Hongyiho. Několik básní signoval svými literárními přízvisky, Zhiyi~.\řj (Ten, kdo je
moudrý a má milé vystupování), Xuetong
zahrada), Duheng

:HiT

*jt (Žáček),

2

Dongyuan

*1m

(Východní

(Divoký zázvor) 3 a Jiren Jir~nb!P{= (Naplněná lidskost). 4 Feng

Zikai však sám přiznává, že Mistr Hongyi jeho básně většinou mírně revidoval. 5
Z klasické poezie je ve Druhé sbírce zastoupeno dvanáct básni formy shi z období
Tang, Song, Ming a Qing. V několika případech se setkáváme s citací

písní. Obrázek 27/2 Feng Zikai doplnil variací na první
zpívají"

:k :k .Eft ~.

báseň

či

variací na Knihu

Knihy písní "Orlovci

Devatenáctou báseň Krlihy písní "Qilinova sLvpa"

=

říční

R.!l:: zmínil

Předmluva ke Třetí sbírce Husheng, viz přílohu.
Feng Yiyin v doslovu k HSHJ 2001, s. 915.
3
Duheng HiT, asantm forbesii, druh divoce rostoucího zázvoru. Velice aromatická rostlina vyskytující se
na stinných horských svazích, na začátku zimy rozkvétá drobnými květy světle fialové barvy. Kořen
rostliny je léčivý.
4
WJ 7, s. 746. Tato přízviska Feng Zikai běžně nepoužíval, nepodařilo se mi zjistit jiný případ jejich užití.
5
Předmluva ke Třetí sbírce Husheng, viz přílohu.
1

2
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Hongyi již v První sbírce, u obrázku 811 "!! !". Feng Zikai ve Druhé sbírce k obrázku 58/2
"Qilin je za městem" Lin zai jiaoye il~:fr5i:~JY připojil variaci na stejnou báseň.
Druhá sbírka na rozdíl od první obsahuje více prozaických textů. Texty ke
obrázkům jsou nadepsány jako

tJc ll8yiwen

dvěma

(anekdota) a jejich autorem je Hongyi 6 .

čtrnáct obrázků je doplněno prozaickými texty převážně ze sbírky příkladných a
mravoučných příběhů RenpuÁ. i~ (Příručka správného člověka). Sbírku textů od různých

autorů sestavil neokonfuciánský myslitel Liu Zongzhou )l:lj*jj!fj (1578-1645). Tuto knihu

Feng Zikai dostal od Mistra Hongyiho, když Hongyi vstoupil do kláštera. 7 Texty z Renpu
je

doplněno

příkladné

dvanáct

skutky

vším živým.

obrázků. Většinou

pouštění zvířat

Příběhy

se jedná o historické anekdoty popisující

ze zajetí na svobodu

či příběhy příkladného

v závěru zpravidla obsahují mravní

ponaučení.

soucitu se

Je zde zastoupen

také příběh z Han Fei zi, dále z Kongzi jiayu :JL ř%ii'} (Konfuciovy výroky), sbírky
mravoučných příběhů

a podobenství o Konfuciovi a jeho žácích, která byla

součástí

Kroniky dynastie Han. Báseň k obrázku 54/2 "Hejno racků" Qun ou 15"-f ~ obsahuje
narážku na Liezi a zároveň cituje básníka Cao Caoal'f:f* (155-220).
Lze tedy

říci,

že textová

část

Druhé sbírky ve srovnání s první

čerpá

více

z klasické literatury. To se odráží i ve vztahu obrázek- text.

6

Chen 2000, s. 116.
"Li Shutong xiansheng de wenyiguan" :Ljfij)K ~ :5t:!±. á{_J:;tZ;xJ\l (Umělecké cítění pana Li Shutonga), LY, s.
121.

7
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5. 2. Typologie vztahu obrázek-text

Obrázky První sbírky jsou
připojením

doplňují

textu zpravidla

téměř

vždy samostatnou

nemění. Básně nejčastěji

téma obrázku. Jedním z mnoha

příkladů

význam se

explicitně vysvětlují, či

opisují,

je již

výpovědí,

zmiňovaný

obrázek 311 "Dnes a

zítra ráno" Jinri yu mingchao ~ 8 .!::J Eif:J .!1fJl. Novým prvkem, který básně do celku obrázek
-text mnohdy přinášejí, je ovšem výslovné morální ponaučení v

závěru

textu. To zaznívá

Ff-f: "Je

třeba vzbouzet soucitné

lfU :f:JZ; je dalším

příkladem samostatné a

například v básni k obrázku 37/1 "Les mrtvol" Shilin

srdce, nedychtit po (uspokojování) choutek."
Obrázek 38/1 "Popraviště" Xingchang

velmi silné výpovědí. Účinku Feng Zikai dosahuje kontrastem prosté scény z kuchyně,
v níž chybí jakákoli kritika, a titulem, který poselství scény zcela
explicitně,

rozdíl od obrázku
("vnitřnosti

jsou již

zvířat

až naturalisticky popisuje zabíjení

přeťaty"). Báseň

působivý,

zvířat

je ostrou kritikou zabíjení

uspokojení touhy po požitku z dobrého jídla, celkový
bez obrázku nebyl tak

proměňuje. Báseň

účinek básně

chybí kontrast. Feng Zikai, který

na

v kuchyni
pro pouhé

samotné by ovšem

prostě

zobrazil ryby

ležící na pracovní desce, aniž by ukázal samotné zabíjení a porcování ryb a přidává nápis
"popraviště",

tak zároveň ponechává větší část na čtenářově imaginaci.

Zatímco poselství samostatných
a

připojené

texty je jen

obrázků

První sbírky je

umocňují, některé básně

téměř

vždy zcela

zřejmé

jsou bez obrázku nesrozumitelné.

Příkladem může být obrázek 1611 "Kdyby tak ovce uměly číst" Tang shi yang shizi 1fi615ť
$i~.=f=. Teprve konfrontace textu s obrázkem napoví, že žal by ovcím způsobilo, pokud

by si mohly
zcela

přečíst

jasně, báseň

ceduli na restauraci "Skopové a nudle". Naopak obrázek promlouvá
jen opakuje a

explicitně vysvětluje,

to je

řečeno

obrázkem, a je

v určitém smyslu nadbytečným vysvětlením.
Obrázky nefigurují jako pouhá ilustrace básní

či

jejich částí.

Například

Bai Juyiho

báseň k obrázku 1311 "Vražda II" An sha qi er B~5.K-Jt= apeluje na lovce, aby se vzdali

zabíjení a soucítili s ptáky. Obrázek nezobrazuje hnízdo s mláďaty, jak
vyhlížejí matku, ale ukazuje muže vracejícího se z lovu
připojeného
ušetření

titulu

přirovnává

lov k zabití

člověka. Báseň

ptáků

je

a

nedočkavě

prostřednictvím

úpěnlivou

prosbou za

života živé bytosti, obrázek ukazuje lovce se svým úlovkem. To, že samotný akt
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zabití

zvířete,

barvitě

který je na mnoha jiných místech sbírky velmi

podán,.

zmíněn

není,

dodává do vztahu obrázek- text napětí a zesiluje jeho účinek.
Zajímavý je vztah obrázek - text v případě obrázku 911

"Dětské

hry I" Er xi qi

yi" ) L:X)(;Jt ~. Obrázek zachycuje dvě děti na louce, které se baví chytáním motýlů.

K obrázku je připojena
případě

báseň

čistě válečnou

s

tematikou. Vztah obrázek- text se v tomto

blíží vztahu obrázek- titul, jak jej známe z ostatních Feng Zikaiových manhua,

zejména z raného období. Pointu, kterou Feng Zikai tak

často

vkládá do titulu, zde

přesouvá do básně. Mezi obrázkem a textem je vztah napětí, které je realizováno opět

náznakem, tím, že není, jak tornu bývá v mnohých
vysvětleno,

jaká je souvislost mezi

Zikai zde

čtenáři

samostatnou

osud

dětí,

hrou,

při

sbírky,

Feng

tak jako

báseň

Jejich interakcí ovšem vzniká nová významová rovina:

báseň

obecnější

platnost,

o to, jací lidé vyrostou z

nepřírno
dětí,

stejně

explicitně

válčením.

níž hynou motýli a

nechává prostor k zamyšlení. Obrázek je

výpovědí.

obrázku dodává

dětskou

případech

zde zaznívá Feng Zikaiova obava o další

které již v útlém

věku

zabíjejí živé tvory. To je

pro Feng Zikaie důležité téma, ke kterému se vrací i ve svých esejích. 8 Je zřejmé, že
význam obrázku je dán kontextem celého díla. Obrázek vyjmutý ze souvislostí sbírky by
představoval

pouhou idylickou scénu

napovídá, že se ve

skutečnosti

dětských

her a jen v kontext celého díla

vyjádření

jedná o

čtenáři

kritického pohledu. Tuto interpretaci

potvrzuje báseň. Podobný vztah nalezneme v obrázku 4111

"Úspěch včerejšího

večera" Zuo wan de chengji Ef'F~B{JJJJ(J~, který ukazuje muže radujícího se z toho, že se

myš chytila do pasti. Z kontextu celé sbírky
Hongyi pak v básni zcela

jasně

živočichů, kteří

obtížní, ale

jsou

člověku

čtenář

tuší, že se nejedná o pozitivní scénu.

pojmenovává a odsuzuje nejen samotné zabíjení
především

oslavování takového

činu

a

zároveň

vyslovuje ponaučení.
Jedním z mála

obrázků

První sbírky, jehož smysl je bez textu nejasný, je obrázek

6/1 "Studna s rodičem a dítětem" Qin zi }ing *-=f#. Tento nápis, který visí nad dveřmi,·
do kterých

obě

vysvětleno,

že se jedná o název japonského pokrmu, který se

postavy vstupují, je

misky (v japonštině se znak
slepičí

a

dítě.

#

čínskému čtenáři

zdůrazněn

připraví

tak, že se do velké

jing, studna, používá ve významu velká mísa) vloží

maso a vejce. Název pokrmu tak
Tento smysl je

nesrozumitelný. Teprve v textu je

přirovnává

vztah slepice a vejce ke vztahu

rodič

postavami otce a syna, vstupujících do restaurace na

Například v eseji "Qingchen" tN ~(Ráno) se při pohledu na dítě, které nalilo vroucí vodu do mraveniště
zamýšlí nad tím, že legendární tyranové jistě byli v dětství podobně krntí (WJ, díl 5, s. 638).

8
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zmíněný

Autoři

pokrm.

tak podtrhují nesmyslnost a absurditu pojídání masa (a vajec).

V tomto případě je tedy text nezbytným komentářem obrázku.
Obrázky Druhé sbírky jsou
k básni. Feng Zikai se
tvorby manhua,

častěji

inspirovány poezií a

častěji

prostřednictvím obrázků vyjadřuje, podobně

většinou

k vybranému verši

obrázku jako jeho titul. To je

případ

či

jako na

dvojverší, které bývá

Bai Juyiho

básně

se vztahují

přímo

k obrázku 3/2 "Já

přímo

počátku

své

vepsáno do

přišel

darovat

jídlo, on chytat ryby" Wo lai shi shi, er chui diao ilt*:OOiit%0~ťg. Obrázek ilustruje
báseň, současně

však může vystupovat sám o

sobě.

Dalším příkladem tohoto typu vztahu

mezi obrázky a texty je obrázek 14/2 "Zametám ve
bojím se, že až se rozední,

přijde

lovec na

zvědy"

sněhu

stopy po vracející se lani,

Zi sao xuezhong gui lu ji, tian ming

kong you lieren xun §13§9=' ý3)E'g~ *.IY.J~~1ii!A~. Obrázek se váže k závěrečnému
dvojverší

básně,

vyjádřením

které je vepsáno

přímo

do obrázku. Je samostatnou

výpovědí,

lyrickým

postoje hlásajícího ochranu živých tvorů.

Příkladem

či vysvětluje

obrázku, jenž je samostatnou

výpovědí

a doprovodný text jen opakuje

význam, je obrázek 32/2 "Znovuzrození" Chongsheng ]!±_. Obrázek i

Feng Zikaiova báseň jsou srozumitelnou alegorií situace v tehdejší Číně, obrázkem
naděje, ačkoli

tento význam v básni ani v titulu obrázku přímo nezaznívá.

Druhá sbírka však oproti první obsahuje
vyjadřují

méně

takových

obrázků,

jasně

smysl i bez doprovodného textu. Je zde, jak již bylo řečeno, ve srovnání s První

sbírkou více zobrazení pozitivních, mírumilovných, jejichž smysl není tak
vyjádřen

které

ostře

a

zřetelně

a text hraje důležitou roli ve vyjádření smyslu celku obrázek- text

Obrázky jsou

lyričtější,

texty jsou

těsněji

svázány s obrázky.

Některé

jsou bez

textu prostými lyrickými vyznáními se z obdivu k projevům života, vyzdvižením potřeby
sounáležitosti a harmonického soužití se všemi živými tvory, a teprve
jejich význam blížeji konkretizuje.

Příkladem může

připojená báseň

být obrázek 16/2 "Vlaštovka přilétla

na polštář" Yanzifeilai zhenshang ~-TlS*:f.t_t. Samotný obrázek je poetickou oslavou
života v harmonii s přírodou. Titul obrázku je
báseň

zároveň

prvním veršem

básně, připojená

v prvním dvojverší komentuje scénu na obrázku, druhé dvojverší pak podává

konkrétní zdůvodnění, proč se vlaštovka nebojí lidí, a obsahuje ponaučení.
Obrázky, které jsou

doplněny

textem z Renpu, jsou

nejčastěji přímou

ilustrací

daného příběhu. Text u obrázku 40/2 "Sebevražda matky kozy" Muyang zisha H]:$ El

*

je historickou anekdotou, ve které vystupuje songský císař Zhenzong Jt7R (1023- 1064),
jenž byl hluboce pohnut

mateřskou

láskou kozy, která ze žalu nad ztrátou
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narážela hlavou do zídky. Obrázek je zobrazením scény z textu, smysl samotného
obrázku

zůstává

nejasný i s přihlédnutím k titulu. Obrázek sám

nepřidává

uplatňován

je prostou ilustrací. Tento vztah obrázku a textu je

u

nový význam,

většiny

prozaických

textů.

Na rozdíl od První sbírky zachycují

téměř

ve všech

případech

obrázek i text

společné téma. Poněkud odlišně působí obrázek 6/2 "Dopis z daleka" Yuan shu
Báseň vyjadřuje
zároveň
ptáků,

:®-i=5.

povzdech nad lovem ptáků, je možné ji však chápat jako alegorii války a

jako výraz stesku po

domově.

Obrázek nezobrazuje lovce, vojáky ani zabíjení

ale postavu vztahující ruce k letícímu ptáku v naději, že nese dopis od vzdálené

rodiny. Vztahuje se tak k závěrečnému verši a je lyrickým zobrazením stesku po
Vztah obrázku a textu tedy není tak

přímočarý

jako ve

většině případů

domově.

Druhé sbírky a

ponechává čtenáři více prostoru pro zamyšlení.

V počátečním období výtvarné tvorby se Feng Zikai
manhua

často

při výběru námětů

svých

inspiroval klasickou poezií, ve sbírkách Husheng, zejména v První sbírce,

kdy je hlavním nositelem významu obrázek, ilustraci povýšil na hlavní složku díla a své
obrázky

doplňoval básněmi. Básně

sbírce Feng Zikai

častěji

se tak

vlastně

stávají ilustracemi

umění

vychází spíše z vysokého

proměňuje.

vychází

z

charakteristického pro lidové
šířit

určitou

populární
či

V některých

případech

básně

v podobě

s jeho tradicí kombinace obrazu a

kaligrafického nápisu, který volným vztahem s obrazem
straně

Ve Druhé

sahá po námětech z literatury, především z klasické poezie.

Vztah obrázku a textu se tedy ve sbírkách

druhé

obrázků.

populární

kultury,

z

dotváří

lyrické

explicitního

umění, včetně těch projevů,

ideologii mezi široké vrstvy a které využívaly

vyjádření.

přímého

Na

výrazu

jejichž cílem bylo
větší

názornosti,

srozumitelnosti a přístupnosti, jež přinášela kombinace obrazu a textu.
V Souboru Husheng stojí text
součástí

odděleně,

na rozdíl od tušového

obrázku. Domnívám se, že jedním z důvodů,

proč autoři

je, že umístěním textu přímo do obrázku, (zejména těch

textů,

malířství

není

sbírek zvolili tuto formu

které opakují,

či explicitně

vysvětlují

obsah obrázku), by byl narušen princip yi dao bi budao (náznakové,

nedořečené

ovšem výstižné

oceňoval.

vyjádření),

který Feng Zikai ve

Tím, že text a obrázek vystupují

mezi nimi ponechán prostor pro

čtenářovo

odděleně,

manhua zdůrazňoval a

ale zároveň tvoří celek, je v prostoru

zamyšlení.
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5. 3. Sh:rnutí dílčích témat sbírek
Úvodní obrázek 111 "Živé bytosti" Zhongsheng A1: a připojená báseň předjímá
a určuje základní témata celého Souboru Husheng.

Především

se zde setkáváme s tématy
zvíře

identifikování se se všemi živými bytostmi, téma pohledu na
stejně

blízkou bytost, která je

člověk součástí přírody.

jako

V tomto smyslu stádo

na obrázku symbolizuje všechny živé bytosti, o kterých je ve sbírce
další téma,

zdůrazňování potřeby

zaznívá téma fangsheng
k nezabíjení
také

zvířat

soucitu s těmito

(pouštění

-

řeč.

blízkými tvory.

vepřů

S tím souvisí

Přímo

zde také

živých bytostí na svobodu) a téma nabádání

a nekonzumování masá.

naznačeno předsevzetí autorů

člověku

jako na "bratra",

Zároveň

přesvědčovat

přikázáním,

je zde, v souladu s 20.

celý

svět

k takovému

způsobu

soužití

s přírodou a živými bytostmi.
Řada obrázků vyzdvihuje ty charakteristiky zvířat, které jsou lidem a zvířatům
společné,

a na

těchto příkladech

myšlenka je

často

láska, láska

dětí

demonstrována

poukazuje na sdílenou podstatu lidí a
prostřednictvím

dítě !?" "Wu er!?"

přístupu

"-tf JL!?":

se setkáváme

střeží kuřata,

obrázku 10/2 "Odmítnutí jídla" Tui s hi
rovněž často

například

1: ~ ~-PE:9Jú ~

jako následek zabíjení
Yuanjing:
člověk,

v básni k obrázku 511 "Mé

nehne se od nich na krok. .. ",

:flit (Každá matka se
zvířatům

poukazují na to, že lidem a

ztrátou někoho blízkého, například v básni a obrázku 1511
si bie yu

mateřská

"Zvířata také chovají mateřské city/ pes ví, co je to chránit

mladé, kráva olizuje tele/ slepice

sbírek

poukazu na vztahy v rodině,

Tato

k matce, a to jak v obrázcích kritických tak pozitivních. S explicitní

formulací takového

Autoři

zvířat.

či

v básni a

obětuje pro své děti).

je

"Loučení

společný

i žal nad

navždy?" Sheng li yu,

líčícím bolestné odloučení ovce od jehňat. Ztráta blízké bytosti

zvířat

je tématem, které ve svém pojednání

zvířata vyděšená při

pohledu na zabití jiného

zvířete

podrobně

ze stáda, trpí

rozvíjí Li

stejně

jako

který přišel o člena vlastní rodiny.
Některé

texty se neomezují na vyzdvihování shod v povahových, citových

pudových charakteristikách

člověka

a

zvířete

a jejich podobnost demonstrují i na

či

tělesné

stavbě. K obrázku 1311 "Vražda II" An sha qi er Rtt5FJt= je připojena Bai Juyiho báseň,

ve které zaznívá: "Vždyt' všichni máme stejné kosti a maso, stejnou kůži." Podobné téma
je námětem básně songského básníka Huang Tingjiana j{tJE.\!2 (1045- 1105) k obrázku
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4411 "Rovnost" Pingdeng -f~: "Moje maso a maso všech živých bytostí/ jména jsou
rozdílná, tělo nikoli/ jsme stejného druhu/ jen tvar těla nás odlišuje//"
Autoři zdůrazňují,
člověka

že je-li pochopena jednota,

a zvířete, pak se zabíjení

a absurdního,

něco,

co odporuje

či

či alespoň

dokonce pojídání zvířat jeví jako něco

řádu věcí.

příbuznost

blízká

nepřirozeného

To vyplývá například z básně k obrázku 3311

"Maso" Rou ~: "Člověk má svisle hlavu, vodorovně oči, zvíře má svisle oči, vodorovně
tělo",

kde je to, že se jedná z pohledu

zvýrazněno

autorů

o

použitím pojmů z geometrie. (Obrázek

umělé

rozlišování

a

zvířete,

ostatně čtenáře

nechává na pochybách,

či

mohutného zarostlého

které "maso" má autor na mysli, zda chlupaté prase v hrnci,
řezníka).

člověka

Absurdita pojídání masa je také poselstvím již

zmiňovaného

obrázku 6/1

"Studna s rodičem a dítětem" Qin zijing *c=f#. Obrázek 14/1 "Hlas loučení" Juebie zhi
yin

i.:kJW ž.. s

zobrazuje ptáka sestřeleného šípem, v připojené básni se praví: "Květy

opadávají z rozkvetlého stromu/ večerní slunce se chystá ponořit za obzor/ Náhle se ozve
zvuk trhání hedvábí/ (jak) mrazivý
dolů (květy,

příchod

podzimu." Je zde

slunce, zabitý pták), absence pohybu

zdůrazněn

směrem vzhůru může

pohyb

směrem

navozovat ne-řád,

ne-harmonii, narušení přírodního řádu.
V První sbírce se na

zvířata často

pohlíží jako na nevinné zajatce

či

odsouzence

na smrt. Obrázky zvířat v zajetí jsou nadepisovány tituly jako "Zajatec" (26/1 "Píseň
9

zajatce" Qiutu zhi ge

1EJ 1JE Ž.. ~, 35/1 "Zajatec" Beilu

*~ JJ5

).

Obrázek holčičky

vypouštějící ptáka z klece je nadepsán jako "Amnestie" Yushe ~~ (27 /1 ). V textech

zaznívá: "Čím se provinil, že je tak krutě mučen?" (3611 "Zavěšený vzhůru
nohama" Daoxuan 1~~~), či "je bez viny a přesto na něj čeká smrt." (17/1 "Žebrat o
život" Qi ming
hlavy v masně

..Z::íf!J).

Názvem 20/1 "Na výstrahu" Shizhong ?I'Ase zavěšené prasečí

přirovnávají

k hlavám

odsouzenců

vystavených na výstrahu

veřejnosti.

Tato paralela je dalším často užívaným způsobem, jehož prostřednictvím je zdůrazňována
nesmyslnost zabíjení zvířat.
V obou sbírkách je

shodně

kritizováno

především

zabíjení živých

konzumaci, ale také pro zábavu. Ostré kritice je podrobena radost

či

tvorů

nejen pro

požitek dosahovaný

na úkor utrpení druhých. K obrázku 2211 "Cena za hostinu" Xiqing de daijia %EkÉI"J1~1fr
je

připojena báseň:

"Radostný povyk se line již ze

dveří/

a co ono kruté

vraždění?/

Jedinou jejich starostí je to, aby se rodina radovala/ kdepak by se starali o
9

Toto téma také otevírá Li Yuanjingův doslov k První sbírce, viz přílohu.
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zvířat!//"

polomrtvých
pozorují

znázorněna příprava

Na obrázku je
či

masa na velkou hostinu, množství
kádě

již poražených husí leží kolem

dvě zavěšené prasečí

hlavy. Sudé verše

do ostrého kontrastu jsou proti
z příprav na velký svátek,

čímž

sobě stavěny

je

zdůrazněna

s vepřem. Celou scénu

významově

smutně

kontrastují s verši lichými,

obrazy z "místa krveprolití" a radostí
kritika lidského

potěšení

na úkor utrpení

zvířat.

Tématem
bezbranným

příkladných, či otevřeně naučných obrázků

tvorům

v nesnázích,

ať

už se jedná o

a

textů

nezřídka

je

zvířata (například

pomoc

v obrázku 9/2

"Odvržená kočička" fŇ~i3'\J;}-3i) či o hmyz. V obrázku 42/2 "Neseču bujnou trávu před
oknem" Lu man chuang qian cao buchu ~*1Wiif!W1jt/G~i je chválou jednání vedeného
obavami z narušení zimního spánku broučků, v obrázku 11/1 "Tonoucí" Chenni m1~§ je
čtenář

nabádán k pomoci tonoucí mušce.
Skupinu moralistních

obrázků

obrázků

a

textů,

o nichž již byla

napravené krutosti. Doprovodné texty k

výstavbu: v úvodu je

vylíčena

krutost

či

obrázkům

tohoto typu mají shodnou

bezpráví, kterého se

bytosti. Násilník je nakonec dojat, zahanben a

řeč, doplňuje několik

člověk

poučen příkladným

pochopí a uzná svou chybu. V závěru je zdůrazněno, že se

dopustil na živé
zvířete,

chováním

hříšník poučil

a již nikdy živé

bytosti neublížil. Tyto obrázky jsou charakteristické zejména pro druhou polovinu Druhé
sbírky. (38/2 "Kapři zachraňují syny" Liyujiu zifft.liB.f)<:-T, 39/2 "Vaření úhořů" Peng

shan ~fftí!§, 43/2 "Novorozený jelínek" Chushengde xiaolu ;f)]1=_8'\];j\)fg a další.)
Velkým tématem obou sbírek je harmonické soužití
je obrázek 28/1 "Shánění noclehu" Tou su

N.fEI,

člověka

se

zvířaty. Příkladem

který zachycuje dvě vlaštovky, které

právě míří

ke svému hnízdu pod

střechou

domu. K obrázku jsou

"Podvečerní

slunce se sklání za říční

ostrůvek/

z vesnických domů stoupá kouř od plotny/

také

ptáčci

se vracejí

domů/

s láskou ke svému starému pánu." První dvojverší

paralelní, komplementární dvojice
vzhůru

navozuje pokojný řád

soužití

člověka

a

zvířete,

připojeny

pohybů

běhu věcí,

mezi nebem a zemí, pohybu

verše:

básně

směrem dolů

je
a

harmonii. Ukazuje ideální stav, ideální přátelské

poklidný život v souladu s přírodou.

Zvíře

je blízká bytost (22/2

"I ptáček na větvi je můj přítel" Hao niao zhitou yi pengyou iff ~ist=*3J-J:I)jffi:), přítel, se
kterým si můžeme i povídat (20/2 "Ranní kohout" Chen ji ~X~). Z obrázků rovněž
zaznívá oslava prostého, skromného života bez plýtvání, v souladu s přírodou. Viz

74

5. Textová složka, celek obraz- text První a Dn.thé sbírky Husheng

například

obrázek 50/2 "Své staré šaty neodhodím, použiji je k pohřbení prasátka" Bi yi

buqi wei ma i z hu ye ffi9:~/F* 7'1 tl~ill.

Tématem, ke kterému se Feng Zikai
Mravenci,
který si

kteří

často

v tradiční

všímal

čínské

různých

opakovaně

vrací, je hmyz, zejména mravenci.

symbolice nehrají významnou roli, jsou pro Feng Zikaie,

opomíjených jevů a

aspektů

života, velmi nosným tématem,

které nahlíží z různých stran.
Někdy
kteří

pohlíží na mravence

či

živočichy,

jiný drobný hmyz jako na nepatrné, slabé

budí jeho soucit a vyžadují lidskou ochranu. Tato myšlenka zaznívá v obrázku 8/1

"!! !", který zachycuje masivní botu

právě

před

v okamžiku

zašlápnutím

pavoučka.

Podobné téma Feng Zikai zpracoval i v jednom ze svých esejů. 10 Líčí zde úsilí mravenců,
které pozoroval na podlaze jídelny po té, co dojedl. Feng Zikai s velkým zaujetím sleduje
houf

mravenců,

jak nese

zrníčko

rýže a

úspěšně

zdolává

náročnou překážku.

spolu s mravenci prožívá jejich úspěchy. Poklidná nálada celého eseje se v
esej

končí

rychlým spádem

několika vět

s jejich zrnkem rýže dopadne

těžká

Zčista

v šokující pointu.

S úlevou

závěru mění,

jasna na mravence i

bota jednoho z Feng Zikaiových

spolustolovníků

a na

podlaze po nich zůstane jen černá mokrá skvrna.
Tento esej se náladou i celkovým vyzněním blíží
především

apelativnímu tónu

obrázků

především

možná

s tmavými

umělec

si houfu

lístky a bílým

středem.

příčí

mravenců

proto, že v nich, jak sám píše,

okvětními

ze Souboru Husheng,

První sbírky. Spíše než krutost Feng Zikai v eseji

kritizuje lidskou nevšímavost a nepozornost, která se
zejména k lidem. F eng Zikai -

obrázkům

citlivému

přístupu

se zrnkem rýže

viděl

plující

květ

k okolí a

ostatně

všiml

chryzantémy

Feng Zikaiova schopnost vcítit se má tedy

jak morální (buddhistický), tak estetický rozměr.
V již zmiňovaném obrázku 25/2 Mayi banjia !l!~!l!)(j)N:% "Mravenci se stěhují" se
Feng Zikai vrací k tématu

dětí

Yingxing (Jednající jako

dítě)

jako osvícených bytostí. Je zajímavé, že Feng Zikai alias
se sám stylizuje do podoby

dítěte,

když v básni, kterou

k obrázkU připojil, promlouvá dětskými ústy.
Jiný pohled na mravence uplatnil Feng Zikai v obrázku 1112
zrníčka" Yunliang

"Přeprava

i5ff:!. V tomto obrázku, v němž Feng Zikaiovu pozornost upoutala

zdánlivě obyčejná zídka, podobně jako v obrázku 25/1 "Síla života" Shengji
opěvuje
10

nepatrné projevy života. V obrázku "Síla života" Feng Zikai

:±: ,f)l,

zdůrazňuje,

Jedná se o kratší text bez titulu z roku 1934, který je zařazen do série "Laozhe zige" 'H~ §

llfk (Popěvky

dělníka), WJ 5, s. 444. Český překlad viz Feng C' -kchaj. Nahé srdce. Vybral a přeložil Dušan Andrš,

Praha: Brody, 1998, s. 67.
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každý tvor na zemi, jakkoli malý a nepatrný má bezmeznou touhu po
připraven

životě

a Je

za život bojovat ze všech svých sil. Je to obrázek plný životního optimismu a

naděje. Báseň

koresponduje s prostotou obrázku a

sebenepatrnější

projev života jako

něco

zdůrazňuje potřebu

posvátného. V obrázku

"Přeprava zrníčka"

Feng Zikai obdivuje nepatrný projev života tentokrát z oblasti hmyzu. Zástup
překonává překážky

v podobě cihel a nese si své zrnko do

byť

chránit

mraveniště,

i

pak

mravenců

které se

patrně

skrývá mezi kameny oprýskané zídky. Poselství je v obou obrázcích podobné. V tomto
případě

je ovšem Feng Zikai navíc fascinován vytrvalostí, odhodláním

kolektivu.

Připodobňuje společenství mravenců

mravenců,

silou

podobně

jako

k národu, který musí

mravenci v těžkých dobách držet spolu, udržet si "morální sílu", nedbat
neúspěchů

a znovu a znovu napínat síly k dosažení

soucit s mravenci je tématem obrázku
povzbuzení adresované

čínskému

naděje, nevyřčené, přesto

zrníčka"

však

nepřehlédnutelné

stěhují zrníčko, společnými

silami jdou za

cílem ... Znovu a znovu padají a zase vstávají, odhodlaní zvítězit...".

je obrázkem naděje, je proto

mravenců je přerušeno

5. 4.

cíle. Spíše než pouhý

lidu v době války. Tento význam obrázku podtrhuje

Feng Zikai v připojené básni: "Mravenci
společným

společného

Způsoby

dílčích

příznačné,

"Přeprava

že zde chybí krutá pointa o tom, že úsilí

jejich smrtí, když je rozšlápne noha nepozorného

člověka.

použití tradiční symboliky

K tradiční symbolice Feng Zikai ve svých obrázcích i básních

přistupuje různým

způsobem. Často zažitou symboliku přetváří nebo jí dává zcela nový či opačný význam.
Častokrát použitím tradičního tématu v protikladném smyslu dociluje většího účinku,

který je způsoben konfrontací tradičního a Feng Zikaiova nového pohledu.
V obrázku 3/1 "Dnes a zítra ráno"
symbolů šťastné

4- 8 1:J ~ !jlJj

F eng Zikai užívá ustálených

rodiny: páru kachniček (symbol manželského páru a manželské

a ryb (znamení hojnosti). Této symboliky ovšem využívá
kontrastu mezi poklidnou scénou ze života
zavěšením

svobodně

žijících

především

zvířat

ke

věrnosti)

zvýraznění

ve volné

přírodě

a

jejich mrtvých těl na hák v masném krámku. Kritizuje tak zároveň pokrytectví,

s jakým lidé obdivují kachničky a ryby v jezírku a přitom neváhají pojídat jejich maso.
Obrázek 3/2

"Přišel

chuidiaoft=*J]til--§tjjz~ť~

pohled se jedná o

tradiční

jsem darovat jídlo a on chytat ryby" Wo lai shi shi, er

zcela přehodnocuje tradiční vnímání postavy rybáře. Na první
scénu:

uprostřed

klidné
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loďku.

Podobné scény byly oblíbené v malířství od doby Song až po tradicionalisty

dvacátého století.

V popředí ovšem stojí na břehu postava a cosi sype do řeky. Nápis

11

v obrázku, který je

závěrečným

zásadně mění vyznění
rybáře

řádu věcí,

a zcela

světského

přímo,

připojena,

Feng Zikai tak na

tradiční

života a sám

ostřeji zvýrazňuje

témata pohlíží

dítěte. Tradiční náměty

uprostřed

tiché vodní

bez ohledu na tradici ukazuje na

prvotní záměr, totiž ulovit a zabít živou bytost, ještě

naivním pohledem

která je k obrázku

celého výjevu. To, že Feng Zikai v rozporu s tradicí nepohlíží na

jako na mudrce, který se vzdal

hladiny rozjímá o

básně,

veršem Bai Juyiho

nově, přímým,

zbavuje

použití a kritizuje tak zároveň použití tradičních

kritiku zabíjení.

nezaujatým, jakoby

nánosů významů

symbolů jako

rybářův

a

konvenčních

klišé. Odráží se zde rovněž

Feng Zikaiův ambivalentní postoj ke klasické poezii.
Feng Zikai ovšem tradiční symboliku neodmítá. Za příklad mohou sloužit orlovci
v básni a obrázku 2712

nannu you bie
zůstává

**.E!i:hlib,

s jedním

manželské

"Zpěv

samečkem

věrnosti

orlovce říčního, muži a ženy jsou rozdílní" Guan guan jujiu,

~ :9:-:f-f 5Jú. Orlovec říční, druh kachny, která po celý život

a

věrně

a manželského

se pohybuje stále v jeho blízkosti, se stal symbolem
štěstí

a

zároveň

konfuciánským vzorem

příkladného

chování s patřičným odstupem ve vztahu muže a ženy. Tato symbolika má původ v Knize

písní, jejíž první báseň "Orlovci říční zpívají" Guan guan jujiu
Zikaiovy stala

námětem

ke

zmíněnému

* *.Eli:hlib

se Feng

obrázku. Feng Zikai v obrázku i v připojené

vychází z této tradice a ukazuje na shodném chování lidí a

zvířat

jejich blízkou

příbuznost.

Dalším
mytologická

příkladem,

zvířata,

kdy Feng Zikai navazuJe na

tradiční

symboliku, jsou

zejména fénix a qilin. Fénix jako jedno z nebeských znamení dobré

vlády, symbolizující příchod období rozkvětu,

12

vystupuje ve sbírkách jako posel lepších

časů. Častěji se objevuje ve Druhé sbírce (zejména 17/2 "Starý buvol také rozumí hudbě,

beze

spěchu kráčí

podle zvuku

příčné flétničky"

zhong huan bu xing~"t~f&~Ps:W

Lao niu yi shi zhiyinzhe, hengdi sheng

tJtEi3F"I=f%iiV1T a 59/2 "Fénix ve stromoví" Feng

zai lieshu ~:frJútxj), která vznikala za války a do níž Feng Zikai vložil svoji naději
v lepší budoucnost. Qilin, strážce

11
12

světa

lidí, ve sbírkách vystupuje v podobném významu

Například Andrews 1998, s 120.
Fénix je dvakrát zmíněn v Lunyu vždy v souvislosti poměry v zemi. Nářek nad oslabenou mocí fénixe

označující špatnou vládu (18:5, Konfucius, s. 168) a Konfuciův stesk nad tím, že fénix
Konfúcius, s. 119).
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jako fénix, jako zvěstovatel št'astného období 13 a jako symbol dobra, který přestože má
zbraň v podobě rohu, neubližuje lidem ani žádným jiným živým tvorům.

14

Pro tuto

vlastnost ve sbírkách slouží jako vzor (8/1 "!! !").
Z tradiční symboliky Feng Zikai

ostatně

vychází i v obrázcích na

obou prvních sbírek Husheng, jejichž hlavním motivem je lotosový
roste v bahně, ale vydává
zejména v buddhismu

neposkvrněný bělostný květ,

představuje

je

tradičním

přední straně

květ.

Lotos, jenž

symbolem

čistoty

a

posvátný symbol dokonalosti a svatosti. Feng Zikai

motiv lotosu v obrázku v První sbírce použil v souladu s touto tradicí. 15 V obrázku na
přední straně

Druhé sbírky, jež vyšla za války, pak Feng Zikai tento motiv rozvíjí a
vyrůstají

aktualizuje. Lotosy
krev

či

v•

nadeJe.

bitevní pole.

Květy

z rozbouřeného

lotosu, jež z něho

červeného
vyrůstají

jezírka symbolizujícího prolitou

jsou tak zároveň symbolem víry a

]6

5. 5. Sbírky jako odraz dvou autorských osobností

V prvních dvou sbírkách Souboru Husheng se setkávají

dvě

osobnosti: První

z nich je Feng Zikai, laický buddhista, jehož dílo prozaické i výtvarné je prodchnuto
buddhistickým přesvědčením, který se ovšem ve své výtvarné i literární tvorbě k otázkám
buddhismu vyjadřoval přímo pouze zřídka, necítil se k tomu povolaný. 17 Je příznačné, že
jeho vlastní texty, které jsou zastoupeny ve Druhé sbírce, jsou většinou lyrickým výrazem
obdivu k projevům

přírody či

poukazem na vzájemnou blízkost

člověka

Příkladem může být báseň k obrázku 8/2 "S dítětem na zádech" Qiangfu qi zi

a

zvířete.

f).!flfft.A-T,

či 1112 "Přeprava zrníčka" Yun liang:!Eft. Explicitní morální ponaučení opírající se o

buddhistickou etiku z nich zaznívá méně

často.

Druhou autorskou osobností je Mistr Hongyi, mnich, jenž po odchodu ze
světského

svých

života deset let

uměleckých

před

aktivit a

prací na První sbírce zanechal

věnoval

se pouze studiu a

13

šíření

kromě

kaligrafie všech

buddhistické nauky. Jeho

James Legge: The Chinese Classics, vol/V The She King on the boo k oj poetry. HongKong: Lane
Crawford and co, 1871, s. 19.
14
Wolfram Eberhard. A dictionary ofChinese symbols. London: Routledge, 1996, s. 304.
15
Viz obr. l v kapitole 3. Okolnosti vzniku Souboru Husheng.
16
Viz obr. 2 v kapitole 3. Okolnosti vzniku Souboru Husheng. Srov. obr. 29 v podkapitole 4. 6. Dělení
obrázků První a Druhé sbírky Husheng podle celkového vyznění.
17
Například v přednášce pronesené ve Xiamenské buddhistické společnosti roku 1948 (Feng Zikaijiwai
wen.xuan $ř't5*:9~Jt:i1t (Dodatky ke sbírce Feng Zikaiových esejů), ed. Yin Qi, Šanghaj: Sanlian
shudian, 1992, s. 165).
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prvotní

záměr

buddhismu,

byl tedy nikoli umělecký, ale náboženský. Jeho cílem bylo

především

tvorů).

živých

laikům

myšlenek

jedné ze základních buddhistických tezí, jiesha (vzdát se zabíjení

Hongyi do sbírky zahrnul

textů. Důvodem

šíření

řadu

svých

otevřeně naučných

byl fakt, že sbírka byla podle jeho vlastních slov

až moralistních

určena běžným

lidem,

a bezvěrcům.
Tento

záměr

je patrný z výběru básní,

sugestivně

popisujících utrpení zabíjených

zvířat. Příkladem může být báseň k obrázku 35/1 "Zajatec" Beilu *~ )35 : "Hrdlo je
podříznuto, naříkavý
záměr

tělo

hlas utichne,

se ale stále

ovšem vyplývá i z Hongyiho vlastních

přehazuje

ze strany na stranu". Tento

textů, například

v básni k obrázku 31/1

"Vábení a zabíjení" You sha ~;K, v níž líčí utrpení ryby nabodnuté na rybářský háček.
Tímto až naturalistickým

líčením

se tyto

básně přibližují směrem

k exaltovanému

výkladu Li Yuanjingova Žalozpěvu na obranu života.
Morální

naučení

pak zaznívá v mnohých Hongyiho textech,

především

v První

sbírce, kde výslovně apeluje na soucit a milosrdenství lidí, když říká "neměli bychom
úmyslně

zabíjet, ani

zbytečně

ubližovat" (8/1 "!! !"), "je

třeba

v

sobě

probudit soucit,

nedychtit po uspokojení choutek," (37/1 "Les mrtvol" Shilin F;f;J\.), či "Je třeba vzbouzet
soucitné srdce, nedychtit po (uspokojování) choutek," (17/1 "Žebrat o život" Qi ming 7:

$).
Hongyi klade
v tomto smyslu
stránce. Jeho

důraz

vyhraněně

vyjádření

je

na

šíření

myšlenky nezabíjení jako takové a jeho postoj je

ideologický. Feng

lyričtější

Zikaiův přínos spočívá

a ponechává

větší

prostor

čtenáři.

více v umělecké

Nejde mu o

prvoplánových moralizujících ponaučení typu "chceš-li si prodloužit život, musíš

šíření

pouštět

živé tvory na svobodu" (27/1 "Amnestie" Yushe ~ 1f!i ), zdůrazňuje spíše následek
špatného jednání na nitro

člověka

a nabádá jej

především

ke zpytování svého jednání.

V závěrečných obrázcích Druhé sbírky se objevují
Feng Zikai se vrací ke své ideální vizi
bude

naplněn

světa,

nebezpečná či

bájná

zvířata.

kdy zavládne všeobecný mír a laskavost a

ideál láskyplného soužití všech živých bytostí, kdy se

člověk

nebude muset

bát ani takových zvířat jako je tygr, krajta či lev (obrázky 55- 57/2). Obrázky 58/2 "Qilin
je za městem" Qilin zai jiaoye J/$!ri±~~ti a 59/2 "Fénix ve stromoví" Feng zai lieshu }X\.
;fr~útxf pak zobrazují bájná zvířata, qilina a fénixe, kteří se vrátí mezi lidi ve chvíli, kdy

bude tento ideál
vyjádřil

naplněn.

Oba obrázky pak klade symbolicky na

svoji víru ve všeobecné

smíření či naději
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obrázek 60/2 "Vrbová větévka, čistá voda" Yangzhi jingshui
prostřednictvím
něm

závěrečný

navazuje na

zátiší s obětní vonnou

tyčinkou,

ifh ifi i1t 1.K,

jehož

obrázek úvodní sbírky se stejným názvem. Je na
větévku

pohár s vodou a vrbovou

ve váze. Pohár

s vodou a vrbová větévka jsou symboly obřadného pouštění živých bytostí na svobodu. 18
Variantní obrázek z Druhé sbírky navíc zobrazuje
chystá se na svobodu propustit

vepře,

přímo

postavu, která rituál provádí,
zvířat jistě

.slepici a rybu. Volba

není náhodná,

jedná se o nejběžnější domácí druhy nejčastěji zabijené pro maso.
současně předznamenává

Poslední obrázek Druhé sbírky

konec

přímého působení

Mistra Hongyiho na ideovou koncepci celého díla. To, že v závěrečných obrázcích
ochraně

dalších sbírek není v poselství o
buddhistický rituál
výslovně

pouštění

tvorů

živých

živých bytostí tak

zdůrazněn

ze zajetí, také ukazuje, že vyzdvihování

buddhistického pojetí ochrany všeho živého

především

zjevně

či

odmítání konzumace masa, bylo

vkladem samotného Hongyiho. Feng Zikai, laický stoupenec buddhismu,

ostatně sám nebyl důsledným vegetariánem. Častokrát jedl maso, když mu bylo

předloženo, či jedl-li s vzácným hostem, který se konzumace masa nezříkal. 19 Na konci

života dokonce
které mu od

vysvětloval

dětství

své vegetariánství nechutí k masu a

konzumace masa

říční krabi a některé druhy ryb jedl.

žaludečními

způsobovala. Zároveň neopomněl
2

° Feng Zikaiův postoj

problémy,

poznamenat, že

k vegetariánství rozhodně

nebyl zcela důsledný:

Hlásám ochranu života nikoli proto, že

upřednostňuji

například zvíře zemře

na živo.t lidí. Když

život

zvířat,

ale proto, že kladu

bez nejmenší bolesti a utrpení a

člověk

větší

dúraz

sní jeho maso,

není na tom nic tak krutého, ani se to neprotiví soucitu.

~~~ffl~~, ~~~T~m~~~tté, ~~~T~mA~ttéo~~~

~~7C'i51j~5L AriZTI~-it~, ;tt~#~~~x~. #~W'J'*?6tWo

Feng Zikai

ostře

z pouhého rozmaru,
mu tedy tolik o

kritizuje úmyslné ulomení větvičky

neboť

zvířata

takový

samotná,

či

čin

má neblahé

důsledky

či

21

zahubení drobného hmyzu

na charakter

člověka.

o ochranu živých bytostí jako takovou, ale

Nejde

především

o člověka a jeho etiku.
ts Ahimsa in black and white. Šanghaj: Foxue shuju, 1933.
9

Zhu 1994, s. 37.
Esej ílt ~ "S hi rou" (Konzumace masa), WJ 6. díl, s. 666. Vzhledem k tomu, že tento esej psal Feng
Zikai na počátku sedmdesátých let, nelze s jistotou tvrdit, zda se jednalo o upřímnou zpověď či o
sebezáchovnou snahu v politicky problematické době kulturní revoluce.
·
zt Předmluva ke třetí sbírce.
t

20
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Jeho koncept husheng huxin ye (ochrana všeho živého je ochranou vlastního srdce)
se

zaměřuje

přístupu

na snahu o nápravu

poněkud upozaďuje

Feng Zikai tak

vychází z teorie o

převtělování

lidí ke všemu živému, o nápravu jejich jednání.

vlastní buddhistickou vegetariánskou doktrínu, která

a pohlíží tedy na zabití

nezabíjení tudíž logicky pokládá za nezbytný

zvířete stejně

předpoklad

jako na vraždu a

ke zrození v jednom

z buddhistických rájů.
Tímto

zaměřením

na

člověka

současný

a na jeho

život má Feng

Zikaiův

postoj

blízko k

postojům

mnicha Taixuho, jehož koncepce rensheng fojiao (buddhismus pro

život) je

zaměřená

na praktické problémy a

ať

potřeby běžného člověka

už buddhisty či nevěřícího, a nabízí univerzální a obecně

v moderním

světě,

přijatelná řešení.

Feng Zikaiovy obrázky na obranu života jsou v mnoha ohledech v souladu
s Taixuovým konceptem buddhismu života. Feng Zikai,
nápravu

společnosti

podporováním humánního

stejně

přístupu

tak jako Taixu usiloval o

k životu. Tématem mu jsou

reálné problémy a radosti reálného života, pomoc druhým, pomoc ostatním živým
bytostem.
nápravu

Stejně

tak jako Taixu se

současného

soustředil

lidského života a celé

se svým konceptem "nápravy srdce" na

společnosti, ač

z poněkud jiného úhlu.

Feng Zikaiovým celoživotním úsilím byla náprava lidského jednání a jako
pedagog se v tomto svém úsilí celý život obracel na
kteří

oslovoval lidi,

se o výtvarné

umění

běžného člověka:

hlouběji

nezajímali a

svými obrázky

stejně

tak jeho

buddhistický pohled na život byl srozumitelný i nevěřícím.

5. 6. Buddhistické a konfuciánské myšlenky ve sbírkách Husheng

Jak již bylo
přikázání,

řečeno,

dílo odráží a ilustruje jedno z klíčových buddhistických

požadavek nezabíjení živých

(jangsheng)

a

zároveň šíření

v několika obrázcích,

například

tvorů,

jejich ochrany a

pouštění

této myšlenky. Téma fangsheng

v obrázku 4811 "Radostné

$1M ff\] f§Hli", ve kterém muž s dětmi pouští ryby do řeky,

soucítění"

na svobodu

explicitně

zaznívá

Xingfu de tongqing

či v obrázku 46/2 "Poděkování

beze slov" Wu sheng de ganxie 7CF'ff\J~i~;J'. V tomto případě je k podobnému obrázku,
tedy zobrazení
přirovnáváno

pouštění

ryb do

řeky, připojen

k utrpení uvězněných lidí.
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text, ve kterém je utrpení zajatých

zvířat

5. Textová složka, celek obraz- text První a Druhé sbírky Husheng

Na

několika

přímo zmíněna

místech v textu je

teze buddhistické nauky. Zejména se jedná o karmický zákon

buddhistická ideologie
příčiny

či

a odplaty (yinguo

~*),který je přímo zmíněn v básni k obrázku 19/1 "Moje noha!" "Wo de tu i!" ":f!G.Éf{j

!hl!!" a dále pak v již zmiňované básni k obrázku 2711 "Amnestie" Yushe :ii~J)(: "Chceš-li
si prodloužit život, musíš
někoho

života/ Když

záchrany od druhých."

pouštět

koloběhu

živé tvory na svobodu/ to je pravá podstata

zachráníš v okamžiku smrti/ dostane se ti v okamžiku smrti
Několikrát

je

zmíněna

nauka o

převtělování, například

v básni k

obrázku 611 "Studna s rodičem a dítětem" Qin zi }ing 7kr#: "Dnes ty jíš druhé, příště
budou druzí jíst tebe." Modlitba prasete u obrázku 3411

i'§] ti 8{] § Pll) je aplikací této teze a varuje

ziwei

"Nepřímá

výživa" Jianjie de

před důsledky pojídání masa:

"V budoucnu ty budeš prasetem a budeš muset sám vrátit vlastní sádlo."
Z buddhistické terminologie je v První sbírce užito také ~!JiH! san jian fa, učení
o třech stálých neměnných substancích (33/1 "Maso" Rou ~). Tento pojem pochází
z Vimálakírtí sútry~l.Jf~e~:2., kde stojí v protikladu k pojmu ~ /f .ll2:1! san bujian fa
(učení

o

třech

Tři neměnné

nestálých substancích), které

označují

lidské

substance nebo také tři stálosti naproti tomu

o sobě, moudrost a bohatství učení.

22

tělo,

lidský život a majetek.

označují

absolutní pravdu samu

V První sbírce je zmíněn obr, zlý démon

z buddhistických legend asura 1~~, k němuž je přirovnáván řezník. V textu k obrázku
4/1 "Matčino peří" Mu zhi yu i±.f:ž.)j3J je citován Ganying leichao ~JSY~tÝ (Spis odplat
a trestů), qingská sbírka kratších příběhů ze starších děl vysvětlujících Buddhovo učení.
Bylo
nedůsledné

řečeno,

řečeno,
patrně

a

že Feng Zikai byl laickým buddhistou, jeho vegetariánství bylo
bylo dáno i jinými

důvody

než

výhradně

náboženskými. Bylo také

že Feng Zikaiovo pojetí ochrany všeho živého je zaměřeno především na člověka.
Feng

Zikaiův

koncept husheng v

sobě

zahrnuje dva základní aspekty. Z pohledu

jednotlivce je husheng prostředkem k huxin t.P J~', ochraně, pěstování, zušlechťování
vlastního srdce, mysli. Aktem úmyslného zabití živé bytosti se srdce, mysl
pozbývá své citlivosti, rodí se v ní krutost,
necitlivosti

či

krutosti. Takový

člověk

otupělost

potom

a

přistupuje

zároveň

odolnost

člověka

vůči

k ostatním lidem a tato jeho

krutost a necitlivost se může projevit nejrůznějším způsobem. 23

22
23

William Edward Soothill. A Dictionary ofChinese Buddhist Terms, Foguang chubanshe, 1962, s.
Viz již citovaný esej Qingchen m~ (Ráno), Feng Zikai wenji, 5. díl, s. 634.
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Druhý pohled je

zaměřen

společnosti,

na obrodu

husheng a

soucítění

se všemi

živými bytostmi tongqing lr:lJ'tw je vnímáno jako nástroj morální kultivace, jako součást
vzdělávání

a obrody národa. Tento

obecnější

pohled vychází ze

Feng Zikaie a mistra Hongyiho podílet se na
vzdělávání, šíření

myšlenek, které by

přispěly

společného

zájmu a snah

obrodě společnosti prostřednictvím

k potřebným

změnám

ve

společnosti.

Pro

mistra Hongyiho byl touto základní myšlenkou buddhismus. Feng Zikai jako laický
učení

stoupenec buddhistického
nejvýrazněji patrně právě

důraz

kladl

především

na

některé

jeho aspekty,

na koncept husheng.

Feng Zikai tedy

nezdůrazňoval

z pohledu karmické nauky o

příčině

výhradně

buddhistický aspekt nezabíjení

a následku, ale chápal husheng a tongqing xin lr:l) '/w

;l,' (soucitné srdce) spíše z konfuciánského pohledu jako pěstování, zušlechťování vlastní

mysli (srdce) jako sebekultivaci, která je nezbytným předpokladem obnovy národa.
Konfuciánské myšlenky zaznívají na víCe místech sbírek Husheng.
s nimi setkáváme ve Druhé sbírce v obrázcích inspirovaných

Nejčastěji

se

mravoučnými příběhy

konfuciánské sbírky Renpu. Text u obrázku 45/2 "Oddané house" Xiao e ~ jt% je
nadnesenou oslavou jedné ze základních konfuciánských ctností synovské oddanosti
xiao ).

Představuje

zemřelo.

czt:

house, které ze žalu nad ztrátou matky odmítalo potravu a nakonec

Text uzavírá konstatování, že rodina, které husy

patřily, vystavěla

houseti pro

jeho příkladné chování hrobku synovsky oddaného housete. Nadneseným, hyperbolickým
vyprávěním

oddanosti

je historka blízká konfuciánským

C=+IZYzt: Ershisi xiao). 24

příběhům

ze sbírky 24 příběhů synovské

Kromě Renpu je ve Druhé sbírce také citace z díla

konfuciánského literáta Han Yuho %Í\t (768 - 824), jenž byl sám velkým odpůrcem
buddhismu (28/2 "Slepice ochraňuje štěňata" Ji hu gou ziX~1?~1:iJ-T).
V První sbírce Feng Zikai
vnímá pravý
"Nepřímá

důvod

ostře

kritizuje již samotné krmení prasete, protože

této "laskavosti," kterou je prase vykrmit, zabít a sníst (3411

výživa", o tomto obrázku viz podkapitola 4. 3. 5. Kaligrafie). Ve Druhé sbírce

Feng Zikaiovi krmení

hospodářských zvířat

již nevadí, naopak, toto jednání zde vyznívá

jako projev harmonického vztahu s živými tvory (viz obrázek 23/2 "Zbylé zrní pro
slepice a psa" Yu liangjiji qian *f~Rx~j\:).
V několika obrázcích je vztah

člověka

a

zvířete

pojímán z pohledu pána a jeho

služebníka. Na obrázku 30/2 "Věrní služebníci" Zhong pil
24

,ffi.1r býk a pes

odpočívají u

Viz Maria Rudova. Chinese popu/ar prints. Leningrad: Aurora art publishers, 1988, s. 128.
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příbytkP

lidského

nad mísami se žrádlem. Obrázek akcentuje roli spravedlivého a

laskavého pána, který své

svěřence

za dobrou službu

49/2 "Umírající pes" je pak ostrou kritikou
dostane bití a pes

spravedlivě odměňuje.

opačného

Obrázek

jednání, psovi se za oddanost

zemře.

Z buddhistického hlediska je tedy základním tématem identifikace se vším živým.
Zvíře

je

člověku

blízkou bytostí "všichni máme stejné kosti a maso, stejnou kůži." (13/1),

"bratrem", blízkým

přítelem.

pojímán spíše jako vztah laskavého a spravedlivého pána k
ochraňovat,

musí živé tvory

a

zvířete

služebníku,

člověk

Z konfuciánského hlediska je pak vztah
věrnému

člověka

přístup

protože jsou slabší a nemohou se bránit. Tento

navazuje na konfuciánské pojetí analogických vztahů otec- syn, panovník- poddaný. 25
Je
klíčový.

potřeba

ovšem zmínit také taoismus, pro

Taoistické pojetí

člověka

nějž

člověka

a

přírody

součásti přírody

a

především

je vztah

a jako pouhé (nepatrné)

.

je

koncept wuwei 7č71 se odráží např. v básni k obrázku 19/2 "Na břehu říčky nelovím
ryby" Xi bian buchui diao :Y$::iil/f~tf.J:
neotvírám

dveře/

Když

v bystřině se poplaší."
od okolního

světa

otevřu dveře,

dveře),

s přírodou. Zajímavý je

třetí

ptáky. Tímto úsporným

způsobem

jednak maximální

horští ptáci se vylekají/ když spustím udici, rybky

Mluvčím básně

(neotvírá

soucítění

"Na břehu říčky nespustím udici/ v horách

je osamělý poustevník v horách, jenž žije

oddělen

který se "navrátil" k přirozenosti, žije v souladu

verš, kde

mluvčí říká,

že "neotevírá

dveře",

aby neplašil

je jednak vystižen taoistický ideál života v ústraní a

se vším živým.

Z toho, co bylo uvedeno výše, vyplývá, že První sbírka, kterou Feng Zikai
vytvořil bezprostředně
přímo

po své konverzi k buddhismu společně s Mistrem Hongyim

odkazuje k buddhistickému aspektu nezabíjení a ochrany živých bytostí,

prostřednictvím přímých

zmínek o nauce, užitím buddhistické terminologie a dalších

narážek na buddhistickou nauku, které se vyskytují
Druhé sbírce, ve které
zvířatům

25

častěji

převládá

takřka výhradně

konfuciánský pohled, je

zdůrazněn

z etického hlediska, z hlediska "správného jednání" (li W).

Viz např. Cheng 2006, s. 67.
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v První sbírce. Ve
spíše

přístup

ke

6.

Předmluvy

6.

formou

předmluv

přílohy

této práce, navíc do

Třetí

doslovů

sbírce Husheng,

a doslovy

a doslovy

První vydání První i Druhé sbírky Husheng bylo
a

Předmluvy

rámcují samotné dílo.
přílohy zařazuji

neboť

také

Překlady těchto textů

překlad

Feng Zikaiovy

se svým obsahem k prvním

Další vydání prvních dvou sbírek

většinou

opatřeno pěti

dvěma

texty, které

jsou

součástí

předmluvy

ke

sbírkám úzce váže.

neobsahují všechny uvedené texty (týká se

to zejména doslovu k První sbírce)
Texty připojené k První sbírce se od textů Druhé sbírky liší především tím, že se
zaměřují

více na samotné téma sbírky, ochranu živých bytostí, a pouze

informují o

tvůrcích

textů připojených

sbírky a okolnostech jejich vzniku, což je téma, které

tvoří

jádro

ke Druhé sbírce.

Z hlediska samotné ochrany živých bytostí jsou
sbírky a tato kapitolka
Druhé sbírky

okrajově

předkládá

představují

charakteristiku

nejzajímavější

především těchto

cenný materiál, z něhož jsem vycházela

dvou

při

texty První
textů.

Texty

studiu okolností

vzniku sbírek. Ty byly shrnuty ve stejnojmenné kapitole a zde se jimi proto

podrobněji

nezabývám.

Předmluvu

a doslov První sbírky tvoří texty navzájem zcela odlišné.

Předmluva,

kterou na požádání Mistra Hongyiho napsal Ma Yifu, je svébytnou filosofickou úvahou.
Ma Yifu ji sepsal již v době svého
s buddhistickým

zaměřením

příklonu

k neokonfuciánství,

sbírky však do svého výkladu zapracovává

v souladu

některé

teze

buddhistické nauky.
Ma Yifu v předmluvě

zdůrazňuje

buddhistickou tezi o jednotě individua a celku,

zároveň hovoří o buddhistické škole Huayan, která rovněž ovlivnila neokonfuciánství. 1

Ma Yifu zde základní tezi této školy, podle níž jsou všechny jevy pouhou manifestací
lidské mysli, rozvádí v podobenství o obrazu,

čímž zároveň

zajímavým

způsobem

1
Škola Huayan $JIE vychází z indické mahájánové sútry Avatamsaky (huayan }ing 1-tfE~), její učení
je však původem čínské. Základním východiskem školy je, že všechny věci jsou prázdné, tzn. nemají
žádné pevné a trvalé určení, vlastnosti či podstatu (Bondy 2003, s. 204).
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6.

Předmluvy

a doslovy

poukazuje na základní složku celého díla, Feng Zikaiovy obrázky, jimž tak dává nový
rozměr.

Nepřímo

tak srovnává jevovou realitu - která podle

učení

školy Huayan není

než pouhými obrazy naší mysli- s obrázky sbírky. Jak píše Ma Yifu, neustálé proměny
těchto jevů
přinese

nejsou ničím jiným než jejich zrodem a zánikem. Pochopení tohoto principu

pochopení

obrazů- jevů.

Yifu, tedy pouhých

odrazů věcí

Pochopením

v naší mysli,

obrazů- jevů,

implicitně

jak dále

ovšem

pokračuje

zároveň

také

Ma

obrázků

sbírky, porozumíme též vlastní mysli. Neboli, podle Ma Yifua, obrázky sbírky nám
mohou pomoci k pochopení vlastní mysli, a my tak budeme schopni

ochraňovat

nejen

vlastní mysl, ale také život.
Ma Yifu tak nezdůrazňuje pouze koncept, který rozpracoval Feng Zikai, tedy že
ochrana života je ochranou vlastního srdce I mysli. Feng Zikaiův postoj lze totiž chápat
také tak, že živé tvory je
sobě, kvůli
předmluva

a

říká,

potřeba

chránit nikoli

kvůli

nim samým, ale

především kvůli

svému vlastnímu srdci (jak Feng Zikai na mnoha místech uvádí, viz
ke

Třetí

sbírce), což ovšem samo

že až teprve poté, co ve

zmíněném

osobě

posiluje vlastní Já. Ma Yifu jde dál

procesu poznávání

skutečně

ochrana vlastní mysli, pak také víme, co to znamená - a jak (nezištně)
A tím se tak Ma Yifu vrací k samotnému tématu sbírky,

Doslov k První sbírce

tvoří

např.

ochraně

víme, co to je

ochraňovat

život.

živých bytostí.

samostatné pojednání od Li Yuanjinga nazvané

Žalozpěv na obranu života. Tento rozsáhlejší traktát, který, jak již bylo řečeno,

v knižním vydání zabíral celých 32 stran/ se od ostatních předmluv a doslovů odlišuje
nejen svou délkou, ale především obsahem a také rétorikou.
Autor se snaží o "vědecký" výklad, uvádí nejrůznější čísla, procenta, používá
odbornou terminologii a snaží se svou argumentaci, která je obhajobou vegetariánství,
podepřít

odkazy na

vědecká

fakta a exaktní pozorování.

Zmiňuje například

následky vysoké hladiny krevního cholesterolu, jenž je obsažen zejména v
tuku,

zároveň

neblahé

živočišném

však uvádí i jisté obskurní experimenty s kondenzací dechu, na nichž se

snaží demonstrovat škodlivost konzumace masa.
Jiný

případ,

kdy se Li Yuanjing uchyluje k

pseudovědecké

argumentaci, je

konstatování, že stavební látky obsažené v mase jsou pouhým recyklovaným

Sám Li Yuanjing na něj v doslovu ke Druhé sbírce odkazuje jako na "tři tisíce znaků", ve skutečnosti
však text tvoří přibližně deset tisíc znaků.

2
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materiálem, který byl
řadu důležitých

primárně

použit pro stavbu rostlinného

těla,

Předmluvy

a je tak ochuzen o

vlastností a výživných látek.
zavádějící,

Tento velmi radikální text na mnoha místech používá
demagogická

a doslovy

přirovnání

a nadsazenou argumentaci, snaží se

zabití zvířete je větším a nespravedlivějším zločinem než zabití

například

až

dokázat, že

člověka.

Celý text tak vyznívá jako krvavá apokalyptická vize každodenního zabíjení
živých

tvorů. Přes

snahu autora dodat doslovu zdání

nábožensko-agitační

obrazů,

má celý text

zřetelně

charakter.

Příkladem může

krvavých

vědeckosti

být pasáž, ve které autor doslovu vykresluje jeden z mnoha

v němž je každodenní zabíjení

zvířat

květnatým

hyperbolizováno

popisem:

" ... A tak na tomto

světě,

jakmile se rozední, hned se objeví

srdcem a s ostrými noži v rukou a ve chvilce je
světě oddělena

hlava od těla. Kdybychom tato

hor a jejich pro litá krev by do ruda zbarvila
obleženého
rána do

města

večera

milionům

těla

říční

rozřezávání

stahování kůže a škrabání šupin, přerážení

bezpočet řezníků

milionům

s nenávistným

živých bytostí na celém

poskládali na hromadu, převýšila by vrcholky
proud. Tento pohled je

tonoucího v moři krve. Jejich hlasy jsou

stále jen vidíme

a

naléhavější

hrůznější

než masakr

než burácení hromu. Od

útrob nožem, propichování srdcí ostrým hrotem,

krků, odřezávání

lastur,

či vaření

želv a úhořů zaživa,

nakládání krabů a krevet do slaného vína... "

"... i±Jtttt:?f._t, -t!J::R;Utt{lff(,

~P1L:Jc:i:7G~tr.!~~~~'m?, -=f~;f!JJJ, ~

~~.~ttt}'f._t~~~~~~~~~~~.~~F~~M~ili~~. ~~
lfrll'iJ~~ri7.K~~1E. x3l~i:f\:,~Mm17t:Jm1m. QJT~Fi:@M~1l~i!!L

~-1i

t!JI!i, R%5fúJJ'if!JJJ3l,

--JJ\

~nwu~~,, 3FUJí%1J~. wrum~x. l'X:1~1mm

;W: 'f§f!!!, l'X: litL 1M ~~M !lfF ... "

Je
obrací

příznačné,

především

kzákladním
v závěrečné

že Li Yuanjing, sám buddhistický laík, jenž se v textu zcela jasně

na

bezvěrce,

východiskům
části.

přestože

v textu na

několika

místech odkazuje

buddhistické nauky, o vlastním postoji buddhisty

Zde pojednává o dalších

důvodech

hovoří

až

nezabíjení, které vyplývají z

buddhistického učení o příčině a následku. Li Yuanjing sice na mnoha místech usiluje o
vědeckou

argumentaci a svoje teze se snaží

avšak v závěrečné
vědecké

části,

podpořit určitými vědeckými

metodami,

v níž pojednává o zabíjení z hlediska buddhistické nauky, sám

metody a smyslová poznání

skutečnosti zpochybňuje
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a ve snaze

podpořit

6.

buddhistické

učení přichází

s konstatováním, že jistá

zjištění

PřPdm!uvy

učinit

lze

a doslovy

pouze pomocí

moudrosti.
Styl jazyka je velice emotivní, objevuje se zde celá
rétorických otázek, ale také neobvyklé zmnožování

řada vykřičníků,

znaků, např.

zvolání,

ji wan wan wan wan

sheng !ing JLJjJjJjJj 1=.3Z (doslova několik desítek tisíc bilionů duší).
expresivitě,

Vypjaté emotivnosti a
přibližuje několik textů

která je pro doslov charakteristická, se

První sbírky. Jde zejména o pasáže typu "proráží kosti,

probodává střeva... " (31/1 "Vábení a zabíjení" You sha ~5A-), či "Hrdlo je podříznuto,
naříkavý

"Zajatec" Beilu
zvláště

tělo

hlas utichne,

fBzm).

v pohledu na

se ale stále

přehazuje

ze strany na stranu" (3511

Celkově se však od Feng Zikaiova pojetí dosti odlišuje, a to

člověka.

Zatímco Feng Zikaiovi jde

především

o ochranu všeho

živého jako předpokladu soucitu, humánního a laskavého přístupu k lidem, Li Yuanjing
se

zaměřuje

na primární

úroveň

místě

Yuanjing se sice na jednom
konstatováním, že "lidé,
lidi,"

vzápětí

ochrany života - na vztah

kteří

člověka

ke

zvířatům.

Li

dotkne Feng Zikaiova pojetí ochrany života,

jsou schopni milovat

zvířata,

zcela

jistě

milují také

však znovu nabádá k prvoplánové ochraně živých bytostí pro ně samé.

Z dnešního pohledu se

může

zdát nepochopitelné,

zahrnutím tohoto textu do své Sbírky

obrázků

měl

slovo i v nakladatelství. Text je

nezabíjení a jako takový

vytváří

Feng Zikai souhlasil se

na obranu života. Je

Li Yuanjing, redaktor nakladatelství Kaiming
patrně důležité

proč

pravděpodobné,

že

jako obchodník a vlivná osobnost

vyhraněným

názorem na problematiku
Nicméně různé

kontrast k Feng Zikaiovu pohledu.

interpretace dodávají sbírce větší významovou pestrost. Čtenář s autorem nemusí
souhlasit, text však bezesporu dává
dílem náboženského

umění

podněty

a text

k zamyšlení. Mimo to je Soubor Husheng

představující vyhraněně

náboženskou stránku

konceptu nezabíjení v něm má své místo.

Xia Mianzunova

věcná předmluva

vzniku prvních dvou sbírek a mimo jiné

zmiňuje

v práci na následných sbírkách. Xia Mianzun
posun v tématech, kdy jsou

vypuštěny

více charakter

předmluvy

mravoličné

i Feng

Zikaiův

zároveň obě

závazek

orientuje

radostnější

primárně

a

pokračovat

sbírky srovnává,

scény zobrazující "srdcervoucí

souvislosti Druhou sbírku charakterizuje jako
sbírka se podle autora

ke Druhé sbírce shrnuje okolnosti

hříchy,"

poetičtější.

a v této

Zatímco První

na hlásání ideálu nezabíjení a má

knihy, Druhá sbírka má podle Xia Mianzuna širší
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zmiňuje

záběr

a

6. PFedmluvy a doslovy

ochranu života vnímá v širších souvislostech. Druhá sbírka podle něho vypovídá o

větší

vyzrálosti tvůrců.
Xia Mianzun

svůj

text

doplňuje

příhodu,

o

na níž ilustruje Hongyiho oddanost

myšlence nezabíjení. Popisuje, jak Hungyi přerušil práci na řezbě znaků pro tisk
buddhistických súter v momentě, kdy
radikál "nůž. "

dospěl

ke

znakům

obsahujících významový

3

Doslov ke Druhé sbírce je zajímavý tím, že jde o autentický dopis, jenž Feng
Zikai poslal Hongyimu jako blahopřání k jeho šedesátinám. 4 Feng Zikai v dopise
před

vzpomíná, jak se
Zároveň

více než deseti lety pod Hongyiho vedením stal buddhistou.

v tomto dopise, jenž napsal

Hongyiho informuje o

současném

několik měsíců před dokončením

Druhé sbírky,

stavu práce na obrázcích a doprovodných textech

Druhé sbírky.

Za prvním doslovem v podobě Feng Zikaiova blahopřejného dopisuje ke Druhé
sbírce připojen ještě druhý doslov, jehož autorem je opět Li Yuanjing. 5 Popisuje
převážně

myšlence

svůj

vlastní podíl na

a vydat sbírku oslavující nezabíjení. Li Yuanjing

rovněž zmiňuje

okolnosti vzniku První sbírky a
vytvořit

zároveň

zde vyzdvihuje

rozdíl mezi oběma sbírkami, a píše, že za válečné situace v Číně je poklidnější a
radostnější ladění

Druhé sbírky překvapivé.

V předmluvě ke

Třetí

sbírce, která otevírá novou etapu práce na díle, Feng Zikai

shrnuje a znovu formuluje svoje pojetí poselství sbírek.

Především

vyzdvihuje koncept

husheng huxin, tedy myšlenku ochrany a soucitu s živými bytostmi jako
k pěstování vlastního srdce.
Současně
vytváření

prostředku

6

v předmluvě

a vydávání kolekcí

zveřejňuje
obrázků

obnovení svého závazku

až do šesté sbírky a

veřejně

pokračovat

ve

se tak zavazuje

k vytvoření rozsáhlého opusu.
Přepisování buddhistických súter je v buddhismu jedním z tradičních způsobů získávání zásluh. O této
historce jsem se jinde nedočetla a můžeme se jen dohadovat, zda-li Hongyiho k přerušení práce
nedonutily i jiné okolnosti.
4
Viz WJ 7, s. 367.
5
Li Yuanjing ovšem pod tento doslov podepsal jménem Li Yuanjin '$ 12Il-'l!f, což bylo jedno z jeho
přízvisek, které používal (viz Ling Bo /i!t1Bž. "Li Yuanjingjushi" (Buddhistický laik Li Yuanjing),
http://www.buddhismcity.net/master/details/422/).
6
Podobně hájí sbírky Husheng i ve svém eseji "Yi fan zhi en" -t.&z}e/, (Laskavost za jídlo), WJ 5, s.
656.
3

89

6. PFedmluvy a doslovy

Odlišný charakter

předmluvy ~

doslovl! ke Druhé sbírce reflektuje

proměnu

řečeno, zjevněji

celkového charakteru samotné sbírky. První sbírka, jak bylo

pojímá

prvoplánové téma ochrany života z pohledu buddhistické nauky. Oba doprovodné texty
této sbírky se k tomuto tématu
Naproti

tomu texty

k

vyjadřují prostřednictvím

umírněnější

s kontroverznější První sbírkou

Druhé

méně často

sbírce,

víceméně

ve

které je

ve

srovnání

poukazováno na buddhistickou nauku, jsou

spíše ideologicky neutrálními texty pojednávajícími
takových a omezují se

odkazú na buddhistické učení.

především

o obou knihách jako

na popis okolnosti vzniku a představení osob, které se

na nich podílely.
Na rozdíl od Li Yuanjingova exaltovaného a zároveň velmi explicitního doslovu,
jenž představuje
a ochranu

ostře vyhraněnou

zvířat,

reprezentuje

polohu úzce

stručná

zaměřenou

a výstižná

předmluva

buddhistické teze mísí s nekonfuciánskými postoji,
polohu konceptu ochrany života s jeho dosahem na
rovněž

na obhajování vegetariánství
Ma Yifuova, v níž se

umírněnou

člověka.

a

zároveň obecnější

Ma Yifuova předmluva je

blízká Feng Zikaiovu pojetí tím, že pracuje s náznakem a myšlenky, které

nechává zaznívat, nejsou
Předmluvy

a doslovy, které byly

nejen z ruzných úhlú
cenným

zbytečně obšírně vysvětlovány.

svědectvím

vysvětlují

součástí

prvního vydání obou prvních sbírek,

základní myšlenku samotného díla, jsou však

zároveň

o rúzných zpúsobech, jakým byly sbírky v době svého vzniku

vnímány.
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Buddhistické obrázky ze Souboru Husheng
obrázků

Zikaiových

tvoří

významnou skupinu Feng

manhua. Obrázky První a Druhé sbírky

současně představují

reprezentativní soubor Feng Zikaiových vrcholných manhua.
Obě

sbírky lze vnímat jako celek, který nabízí

překvapivě

široké spektrum

pojetí nábožensko-filosofického ideálu nezabíjení a ochrany všeho živého.
Dílo pojímá buddhistický ideál nezabíjení z různých

pohledů.

Myšlenkovým

základem je buddhistické přikázání nezabíjení zdůvodněné vnímáním jednoty individua
a veškerých živých bytostí, které vychází z teze o neustálém
Poselství obou sbírek bylo též
který

současně

výslovně

zdůrazňuje

osvobozování,

výrazně ovlivněno

koloběhu převtělování.

praxí mahájánového buddhismu,

formuluje požadavek ochrany živých bytostí, jejich

nutnost

příklonu

stravě

k vegetariánské

a

zároveň

vyzývá

k aktivnímu šíření těchto postojů.
Výrazně
připravoval

buddhistický postoj je

učitelem,

buddhistickým mnichem, Mistrem

skutečnosti určovaly směřování

První sbírka svým

je založena na šokujících
tvůrců

tvorů.

Sbírku

náboženských či

věroučných

obsahuje

přirovnáních,

sbírky byla snaha

doplňuje

Hongyim. Tyto

dvě

celé První sbírky. Ve srovnání s Druhou sbírkou je

vyzněním apelativnější,

z hlavních pohnutek
živých

v První sbírce. Tuto sbírku Feng Zikai

krátce po své konverzi k buddhismu a při práci úzce spolupracoval se svým

celoživotním

působivost

patrnější

řadu obrázků

která

svědčí

přesvědčovat

a

textů,

jejichž

o tom, že jednou

o nesprávnosti zabíjení

obsáhlý doslov, v němž je nezabíjeni obhajováno z čistě

pozic.
přítomen,

Druhým postojem, který je v První sbírce

je pojímání nezabíjení

z pohledu negativního vlivu, které takové jednání má na osobnost

člověka,

tedy

z konfuciánského pohledu kultivace osobnosti.
Přes

veškerou naléhavost, která zaznívá z obrázků První sbírky, Feng Zikai

neklade hlavní
nezabíjení

důraz

výhradně

na náboženský

či věroučný

aspekt, tedy nepodpírá požadavek

naukou o karmickém zákonu

příčiny

a následku. Feng Zikai

vycházel z buddhistické teorie o jednotě individua a celku, ovšem požadavek nezabíjení
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afangsheng

(pouštění

živých bytostí na svobodu) vyzdvihoval a připomínal

s ohledem na vliv, kterým necitelnost a krutost vůči živým

tvorům,

především

deformuje osobnost

člověka.

Ve Feng
myšlenkových

Zikaiově

proudů,

pojetí nezabíjení se tedy prolínají postoje dvou

buddhismu i konfuciánství (neokonfuciánství). Vlastní sbírky

Husheng se pak odlišují v míře akcentování jednoho či druhého myšlenkového proudu.
První sbírka, ve které je
odráží osobnost Feng Zikaie jako

patrnější důraz
čerstvého

na buddhistický aspekt nezabíjení,

konvertity a tento ráz je

rovněž podpořen

Hongyiho výběrem doprovodných básní i Hongyiho vlastními texty.
Druhá sbírka, na níž Feng Zikai pracoval
Feng Zikaiových vlastních

textů

a

textů,

samostatněji

a která také obsahuje více

které sám vybíral, je ve srovnání s První

sbírkou

umírněnějším, mírumilovnějším

zároveň

odrazem Feng Zikaiova hlubšího zájmu o neokonfuciánství ve třicátých letech.

Ve Druhé sbírce je

současně

smířlivějším

a

patrný

určitý

Feng

pohledem na dané téma a je

Zikaiův

návrat k tradici, který

se projevuje jak v obrazové tak textové složce díla. Feng Zikai, jenž celým svým
životem i svou tvorbou stál na pomezí mezi domácí tradicí a vlivy
Západu, ve všech oborech své

činnosti

přicházejícími

ze

usiloval o syntézu těchto vlivů. Soubor Husheng,

zejména pak První a Druhá sbírka, jsou charakteristickým příkladem syntézy západního
a východního

umění,

vysokého a populárního

umění

a také

tradičního

a moderního

. pohledu.
Feng Zikaiovy obrázky manhua
japonských

obrázků

kaligrafie, a

zároveň

manga i z

čerpají

tradičního

inspiraci z populární karikatury a

vysokého

umění,

tušového

jsou otiskem Feng Zikaiovy zkušenosti s evropským

malířství

a

malířstvím.

Tato syntéza se v Souboru Husheng projevuje nejen v obrazové, ale také v textové

části,

ve které vedle sebe stojí klasická poezie a poezie psaná hovorovým jazykem.
V prvních dvou sbírkách se projevuje posun od moderního,

západně

orientovaného originálního výtvarného projevu k výtvarnému projevu tradičnějšímu.
V rovině obrazové je posun od moderniho projevu

ovlivněného

japonskými obrázky

manga a zkušeností s realistickým zobrazením k tradičněji pojatým obrázkům patrný na
přítomnosti prvků tradiční

sbírky. Druhá sbírka tak
motivům poválečného

zachycení gest,

krajinomalby, jež Feng Zikai vkládá do

zároveň předznamenává

Feng

obrázků

Zikaiův příklon

k přírodním

období. V zobrazení postav se projevuje posun od

postojů

Druhé

věrného

a pohybu, vyplývající z pozorného pozorování okolí, ke

92

Závěr

schematičtěji

čímž

jakoby s odstupem podaným postavám

se Feng Zikai

přibližuje

tradičnímu malíři.

V rovině textové, která podstatným

způsobem přispívá
bezprostředním

významu, je patrný posun od inspirace

zážitkem k inspiraci, jejímž významným zdrojem je

k budování celkového
či

pozorováním

četba

osobním

klasické literatury. S tím

souvisí také proměňování vztahu obraz - text. Zatímco v První sbírce je ponechán širší
prostor pro zamyšlení čtenáře, a to v tom smyslu, že interakcí dílčích významů obrazu a
textu se tvoří nový význam. Ve Druhé sbírce jsou obrázky častěji pouhou ilustrací textu
(či text

ilustrací obrázku).
Toto dílo svým

odpovědným přístupem

k přírodě a k životu a ve své

podstavě

hluboce ekologickým přesvědčením, je stále aktuální v čínském i evropském kontextu.

důležitou součást

Tato práce jako
obsah sbírek,
Husheng

přináší

kompletní

včetně předmluv

Tyto texty nejsou pouhými
k celkovému
způsobem

vyznění

textů

všech

a

textů,

tvoří

které

vlastní

prvních dvou sbírek Souboru

jež byly zahrnuty do prvního vydání obou sbírek.

doplňkovými

sbírek,

obrázků

zároveň

neboť

texty,

podstatnou

poskytují cenné

svědectví

měrou přispívají

o tom, jakým

bylo dílo vnímáno v době svého vzniku.

Podle mých
některého
obrázků

překlady

doslovů,

a

analýzy

zjištění,

ze západních

texty sbírek nebyly dosud v úplném rozsahu

jazyků.

Také textové

části

přeloženy

do

Feng Zikaiových buddhistických

a interakci, k níž dochází ve spojení s obrázky, nebyla dosud

věnována

žádná

studie.
V

čínské,

samotných

ale také v západní

obrázků

počátku součástí

literatuře

se

často

setkáváme s publikováním

bez textů. Avšak publikování samostatných

celku založeném na interakci obraz- text,

obrázků,

které byly od

představuje

vždy pouze

neúplné dílo.
Zájemcům

o Feng Zikaiovy obrázky manhua tak tato práce

k tomu, aby se lépe seznámili s významnou
souboru Husheng bezesporu jsou.
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může

pomoci

autorova díla, kterou obrázky a texty

První sbírka Husheng

Příloha

První sbírka Husheng 1
1/1: Živé bytosti
Toto jsou také živé bytosti,
jsou stejné jako já.
člověk
měl

A

by s nimi

měl

mít slitování,

by soucítit s jejich nevědomostí.

měl

by vždy nabádat lidi (tohoto

světa),

aby pouštěli živé bytosti na svobodu a vzdali se zabíjení
a aby nejedli jejich maso,
teprve tomu se říká milovat (živé) bytosti.

2/1: Vzájemná pomoc mezi živými tvory
Jeden krab ztratil nohu,
Druhý ho podpírá.
Zvířata vědí,
čím

co je to soucit,

to, že lidé takoví nejsou!

3/1: Dnes a zítra ráno 2
Za teplého dne v mírném jarním vánku
se opírám o hůl a putuji zahradou za městem.
Párek kachen pluje na průzračných vlnách,
hejno rybek si hraje ve smaragdové řece.
Ve

světě

však

číhá řada nebezpečí,

nemluvme více o radosti.
Zítra zrána se spustí

síť,

Číslování zachovává pořadí obrázků prvního vydání. Pro přehlednost uvádím za číslem obrázku i jeho
název. Rozměr obrázků v původním vydání je přibližně 20 x 15 centimetrů.
2
Tento obrázek Feng Zikai vytvořil přesně podle instrukcí Mistra Hongyiho. Ve své původní verzi Feng
Zikai nakreslil pouze zavěšená mrtvá zvířata. Hongyi poté, co složil tuto báseň, Feng Zikaiovi doporučil,
aby původní obrázek pozměnil. Navrhl výjev doplnit o poklidnou scénu s živými zvířaty, obrázek nazvat
"Dnes a zítra ráno" a umocnit tak kontrast obou scén. Viz Hongyiho dopis adresovaný Feng Zikaiovi,
datovaný 14. 8. 1928 (Citace dopisu viz Lin 2002, s. 151).
1
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hrdlo se stáhne, a vyloží je na trhu.
Když pomyslím na onen nůž a řeznický pult,
zmocní se mě žal a v

očích

mám slzy.

Matčino peří

t

4/1:

~

teskní po milující matce.

Kuřátka hledí na zbytky (vyškubaného) peří,

Matka zemřela,

děti

nic nevědí,

stále ji hledají.
Touží po mateřské lásce,
cožpak by mohla v srdci nechovat hluboký zármutek?
Ve Spise odplat a trestů 3 se praví: Jistý pan Xianyu
v Meizhou k

přípravě

léku rozemlel netopýra na prach.

Když byl lék připraven, slétlo se k němu několik mladých
netopýrů

se zavřenýma očima.

Přilétli,

protože ve vzduchu

poznali matku. Celá rodina se kvůli tornu rozplakala.
Dnes jsem o tom trochu přemýšlel a namaloval obrázek

"Matčino peří".

5/1: "Mé
Zvířata

4

dítě!?"

také chovají mateřské city,

pes ví, co je to chránit mladé, kráva olizuje tele,
slepice střeží kuřata, nehne se od nich na krok,
úhoř

miluje své

děti,

a často se proto

skrčí

úzkostí.

Člověk prahne po dobrém jídle,

jak je kt'tlté rozbít rodinu.
Zvířata stejně jako

lidé pociťují hluboký zármutek,

jen nernají slzy, nernohou plakat.

Ganying leichao ®@~151 je kompilací různých kratších příběhů ze starších děl vysvětlujících
Buddhovo učení. Sbírku sestavil za vlády císaře Kangxiho (1662-1723) Shi Jiecheng Jt le:E:'E.
4
K tomuto tématu se Feng Zikai vrátil i v závěrečné sbírce, obrázkem 6/6 "Poznali matku" Shi muqi i~
-fiJ:4.., jenž je ilustrací zmíněného příběhu o netopýrech.
3
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mnich Hui 5
(zkráceno)

6/1: Studna 6 s rodičem a dítětem
Dnes ty jíš druhé,
příště

budou druzí jíst tebe.

Bytosti se v roli pána střídají,
všechny bytosti jsou otci i syny.
vet:še songského básníka Huang Tingjiana 7

V Japonsku se pokrmu, který se připraví tak, že se na rýži
položí drůbeží maso s vajíčky,

říká"

Qin zi }ing, mísa

s rodičem a potomkem" Qin, to je otec nebo matka, zi je
syn nebo dcera ajing, je japonský výraz pro velkou
keramickou misku. Kohout či slepice, to je rodič,
to je potomek. Tyto

dvě věci

se

společně

vajíčko,

dávají do misky,

proto se tomu říká "mísa s rodičem a potomkem."

7/1: Ředkev rodí syny, zelí8 má vnuky
Nastal podzim, východní zahradu pokrylo jíní a rosa,
ředkve

rodí syny, zelí má vnuky.

S (přítelem) Hezengemjsme se dosyta najedli,
nevím,

nač ještě

pojídat kuře

či

sele.

Su Dongpo (1 036-11 O1), dynastie Song

Mnich Hui~~JJRA, dynastie Song (960-1279), autor "Jiesha ge" ffl(;3}dllk (Píseň o nezabíjení), jejíž
úryvek Mistr Hongyi připojil k tomuto obrázku. Nic bližšího o mnihu Huiovi se mi nepodařilo zjistit.
6
Znak# }ing, je stará forma znaku fr}ing (studna). V této podobě se znak dodnes používá v Japonsku a
znamená velkou mísu.
7
Huang Tingjianffitffi!rg:: (1045- 1105) proslul zejména jako básník, literární kritik, ale také kaligrafa
malíř. Spolu se Su Dongpoemje považován za nejvýznamnějšího songského autora pravidlených básní
s hi.
8
Doslova hořčice (jie ft). Spolu s ředkví patří v Číně mezi nejobyčejnější druhy zeleniny.
5
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!U

8/1: "!!!"

Qilin je laskavé zvíře, duch vybraný a elegantní.
nepošlape rostlinu, nezašlápne broučka,
My lidé bychom si měli být vědomi jeho smyslu pro
správné,
při

zdvihání či pokládání nohy je stále zapotřebí být

pozorný.
To znamená, že bychom neměli úmyslně zabíjet, ani
zbytečně

Měli

ubližovat.

bychom naopak posiloval své laskavé soucitné srdce,

a uchovat si tak vlastní přirozenou dobrotu.
Jako dítě jsem četl v Knize písní báseň "Qilinova stopa" 9 a
v poznámce se pravilo: "Qilin je laskavé

zvíře,

duch

vybraný, elegantní. Nepošlape rostlinu, nezašlápne
broučka." Pročítal jsem

povzdechl. Ani po

si tento text a hluboce jsem si

čtyřiceti

letech jsem na to

nezapomněl.

Dnes skládám verše na ochranu života a připomínám jeho
morální vlastnosti budoucím čtenářům pro
šíření

9/1:

štěstí

a pro

myšlenky pozornosti a obezřetnosti.

Dětské

Zbraně

hry I

ve vojsku neustávají v boji,

fénixi, qiline, kam jste se poděli!?
Dnešní lidé udělali z válčení zábavu,
bezohledné ničení nebeských darů

(přináší

mudrců.

Du Fu (712-770), dynastie Tang.

9

Jedná se o jedenáctou báseň Knihy písní, Lin zhi zhi fffftz!Ell: (Qilinova stopa).
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10/1:

Dětské

hry II

Vychovávat a vzdělávat syny a dcery je třeba v

dětském

věku.

První dojmy jsou ty nejsilnější,

zůstanou

v nás po celý

život.
Vytrvale pěstuj laskavé srdce a neubližuj živým bytostem.
Ten, kdo na toto plně

soustředí

svoji mysl,

se může stát světcem naplněným lidskostí.

11/1: Tonoucí

Není možné tvrdit, že život hmyzu je nepatmý
a nepřispěchat mu na pomoc, když tone.
Je třeba vědět o své mysli schopné soucituv tom

spočívá počátek

humanity.

12/1: Vražda I

Nazýváš-li masařku nečistou a odpornou,
můžeš

ji odehnat máváním vějíře.

Nač ji pyšně
připravuješ

tt

a krutě zabíjíš,

ji o život a máš z toho zábavu?

13/1: Vražda II

Kdo říká, že život (jednoho ze) stáda je nepatmý?
Vždyť

všichni máme stejné kosti a maso, stejnou kůži.

Přesvědčuji
děti

šlechetného muže:

v hnízdě

toužebně

nestřílej

vyhlížejí matčin návrat.

Bai Juyi (772-846), dynastie Tang.
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14/1: Hlas

loučení

Květy opadávají z
večerní

větvoví,

slunce se chystá klesnout za obzor.

Náhle se ozve zvuk trhání hedvábí,
zásah do zoufalého srdce.

15/1: Loučení navždy? 10
Při

odchodu ze života zakouší nezměrnou lítost,

když odchází, ještě

otáčí

hlavu.

Tentokrát odejde a už se nevrátí,
myslí na syny, jestlipak oni to tuší?

16/1: Kdyby tak ovce
Kdyby ovce uměly

uměly číst

číst,

ronily by slzy jako déšť.
Nemohou sice promlouvat ústy,
v skrytu srdce však naříkají.

(Nápis v obrázku:Nudle se skopovým)

17/1: Žebrat o život
N esnesu jeho hrůzu a třas,
je bez viny a přesto na něj

čeká

smrt.

(Je třeba) nabádat všechny laskavé lidi
a společně s nimi

10

šířit

milosrdenství a soucit.

1: r'zó3'E1J!J shengli sibie je ustálené rčení s významem "loučit se bez naděje na opětovné setkání". F eng
Zikai rčení rozložil, čímž zdůraznil doslovný význam: Odloučení za života, rozdělení v okamžiku smrti.
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18/1: Rolník a kojná

Vzpomíná dávné

časy

plenek a povijanu,

kdy sál mléko staré krávy.
Později

jedl rýžové výhonky a proso,

spoléhal na tebe, když tvrdě

dřel

na poli.

Vzpomíná s láskou na období výchovy,
jak by na tebe mohl zapomenout.

Vzdělanci

ze Západu

hlásají lidskost.
Nejedí maso starých krav,
v pokoji se těší z vegetariánské stravy. 11
Jak skvělý je tento zvyk,
mohl by být vzorem všem generacím!

19/1: "Moje noha!"

Ukrytou v rukávu svírá pod paží kuši
vstupuje do lesíka, ptáci naříkají.
Krvelační

psi, práskne bič,

následuje sborový štěkot srnečky.
I kdyby
příčiny
stačí

chyběl

Gediný)

důkaz

potvrzující platnost zákona

a odplaty,

shlédnout tuto scénu a platnost zákona je zřejmá. ·

Než abych pozřel živou bytost,
raději

polknu tisíc nožů.

Tao Zhouwang, 12 dynastie Ming

Narážka na rozmach vegetariánství v Evropě po první světové válce (Chen 2000, s. 93, Spencer 1994,
s. 309).
12
Tao Zhouwang~1iiJ)ji[J~ (?-1609), básník, literát, člen literární skupiny Gong'an (0:'t:1JK). Ve svém
básnickém i esejistickém díle kladl důraz na osobní prožitek, proslul zejména přírodní lyrikou. Později se
přiklonil k buddhismu.
11
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20/1: Na výstrahu
Jak je to

skličující

pohled!

Drásá srdce, nesnesu se již dívat.
Co víc k tomu mohu říci?
Zavírám knihu a slzy mi kanou jako

déšť.

(Nápis v obrázku: Prodej masa)
21/1: Asura 13
Báseň o nezabíjení od Mistra Yuanyuna 14

Stovky a tisíce let je hrnec naplněn polévkou,
nespravedlnost hlubokou jako moře lítosti je těžké napravit.
Chceš-li poznat zabíjení ve
stačí

světě,

si poslechnout u vrat jatek.

22/1: Cena za hostinu
Radostný povyk se line již ze
a co ono kruté

dveří,

vraždění?

Jedinou jejich starostí je to, aby se rodina radovala,
kdepak by se starali o

nářek zvířat!

Asura, 1~ ~ Xiuluo, či ~PI 1~ ~ Axiuluo, v buddhistických legendách obr, zlý démon.
Mistr YuanyunJ!!;L;~i(lýf!l, dynastie Ming. Proslul zejména touto básní "Jiesha shi" Jet7Ři'if (Báseň o
nezabíjení).
13

14
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23/1:

Osamělý předvečer

N ovébo roku

Kohouti ze sousedství se noc co noc

předhánějí

v kokrhání,

v osamělosti minula již pátá noční hlídka. 15
Krev zbarvuje tisíce nožů,

nepřestává

proudit,

nalijte mi další pohár vína, říkám, že jaro už je tu.

Pocity v předvečer N ového roku
Peng Jiqing, 16 dynastie Qing

24/1: Zohavená krása
Krásné

květiny

byly zničeny a zlomeny

krátce po té, co rozkvetly.
Vadnou a chřadnou, zbytky
skončí

zítra ráno

zmrzačeného těla

podél cesty.

25/1: Síla života
Uprostřed

zídky vyrašila malá rostlinka,

i ona obohacuje krásu a dokonalost
Rychle ji

spěchám

raduji se,

neboť

(vůkol).

svlažit,

se má k

světu.

Časné ráno. Noc se tradičně dělí do pěti hlídek, přibližně po dvou hodinách. Pátá hlídka označuje
zhruba dobu mezi čtvrtou a šestou hodinou ranní.
16
Peng Jiqing %~1FfFJ (1740- 1796), buddhistický laik, autor komentáře k Lotosové sútře a dalším
buddhistickým textům, ale také ke Čtyřem knihám (Daxuej:::'if. (Velké učení), Zhongyong r:f fllf
(Vyváženost a obyčejnost), Lunyu a Mengzi).
15
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26/1:

Píseň

zajatce

Člověk ve vězení

po celý den teskně

pláče.

Pták v kleci
celý den

smutně

zpívá.

Naslouchámjeho tklivému hlasu
a chlad a osamění naplňují mé srdce.
Co může být lepší než pustit jej na svobodu,
a nechat jej vzlétnout do výše?

27/1: Amnestie
Chceš-li si prodloužit život, tak mě poslouchej:
ve všem je třeba pozorně zpytovat sebe sama.
chceš-li si prodloužit život, musíš pouštět živé tvory na
svobodu,
to je pravá podstata koloběhu života.
Když někoho zachráníš v okamžiku smrti,
dostane se tobě v okamžiku smrti záchrany od druhých.
mnich Hui 17

28/1:

Shánění

Podvečerní

noclehu

slunce se sklání za říční

z vesnických

domů

ostrůvek,

stoupá kouř od plotny,

také ptáčci se vracejí domů,
s láskou ke svému starému pánu.

17

TaoistaHui@liltA., či Ui Chunyang g~~B, nejznámější pod jménem Lli Dongbin §1[PJ~, jedna
z nejvýznamnějších postav ze skupiny Osmi nesmrtelných, žil v době dynastie Tang (618-907).

103

První sbírka Husheng

29/1: K

vrabčímu

hnízdu se lze sklonit a nahlédnout

dovnitř

Když

člověk

zvířata

neškodí živým tvorům,

se nevyplaší.

Podobá se měsíci,
který obklopuje zástup hvězd. 18

30/1: Orchestr v borovicích
Žiji s rodinou ve vsi nad řekou Podvečerní slunce,
proud zátočiny obtéká proutěná vrátka.
Zasadil jsem tu borovice, které

převyšují

slouží hnízdícím ptákům,

v nich vychovávají své

kteří

stavení,

potomstvo.

Ye Tangfu, 19 dynastie Ming

31/1: Vábení a zabíjení

t

Na břehu řeky se spustí udice,
bezstarostně

a s lehkostí.

Zahrávání si s životem a smrtí živých tvorů
pro vlastní zábavu.
Proráží kosti, probodává střeva,
jak může mít tak bezcitné srdce!?
Toužím šířit laskavost a láskyplnost
a neustále podněcovat

soucítění

s neštěstím.

Dvojverší je patrně aluzí na Lunyu 2:1: "Pravil Mistr: Ten, kdo vládne svou mravní silou, podobá se
Polárce, která setrvává na svém místě, kdežto všechny menší hvězdy se jí koří." (Konfucius. s. 86).
19
Ye Tangfu
žil ve druhé polovině 14. století.
18

ntmx,
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32/1: Kat
Když

strčíš

prst do vroucí vody,

celým tělem to trhne, jako kdyby už už

mělo

puknout.

Když se píchneš ostrou jehlou,
v celém těle pocítíš řezavou bolest.
Když umírají ryby, s nářkem se obracejí k

člověku,

když umírají kuřata, pod nožem roní slzy.
Jejich nářek a slzy jsou tak zřejmé,
ale ti, co je poslouchají o tom nevědí.

Tao Zhouwang, dynastie Ming

33/1: Maso
ŮJ

Člověk má svisle hlavu, vodorovně oči,
zvíře

má svisle oči, vodorovně tělo.

Ten, kdo nakládá se zvířaty, zná je poutat,
kdo přináší člověku potěšení,
Jak smutný je
Vždyť

svět

hrdinně

bojuje

masa!

všichni toužíme po dlouhém věku.

Když se ve městě usídlí tygr
zástupy lidí vyděšeně
Lidé se děsí

tygřího

spouštějí město.

srdce,

která živá bytost se před ním spasí?
Neříkej,

že jeho maso je tučné

a mohlo by vyléčit tvou neduživost.
Život je tak krátký,
je třeba vzájemné slitovnosti a shovívavosti.
Společně pěstovat tři neměnnosti,

pak lidé ani

20

zvířata

20

nebudou trpět.

= 1/I-}!.san jian fa (učení o třech stálých neměnných substancích). Termín pochází z Vimálakírtí sútry

Mt!fne~?:, kde stojí v protikladu k-=:/G ."21tsan bujian fa (učení o třech nestálých substancích), které
označují

lidské tělo, lidský život a majetek.

Tři

stálosti naproti tomu

označují

absolutní pravdu samu o
(1tM facai).
(William Edward Soothill. A Dictionmy ofChinese Buddhist Terms, Foguang chubanshe, 1962, s.)

sobě (1t!JJJashen, dharmakája), moudrost Cli\-ďil huiming, pradžňá) a bohatství učení
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Tao Zhouwang, dynastie Ming

34/1:

ijt
·~

~

l

~

Nepřímá

výživa

Chováš vepře, aby sis naplnil ústa žaludek,
pro lásku (k masu) se stáváš nepřítelem.
Kdyby o tom vepř věděl,
celý den by žalem odmítal jíst.
Spoléháš na to, že vepř neví,
že ti jeho tučné maso projde krkem.
V budoucnu ty budeš prasetem
a budeš muset zaplatit vlastním sádlem.
Tento princip rozhodně není přehnaný,
nabádám tě,

přestaň

chovat prasata.

Motlitba prasete
Mistr Zibai, 21 dynastie Ming

35/1: Zajatec
Živí (tvorové) velice lpí na životě,
lidé

stejně

tak jako zvířata.

Nejvíce je děsí, že budou zabiti a uvařeni,
největší

utrpení jim působí řezání do masa:

Chytnou je a sevřou a ještě než použije nůž,
zalknou se strachem.
Hrdlo je podříznuto,
tělo

naříkavý

hlas utichne,

se však stále přehazuje ze strany na stranu.

Myslíš-li na tento nitemý žal,
jak bys mohl vydržet holdovat svým choutkám?
mnich Nai'an 22

Mistr Zibai ~;j:g (1543-1603) byl jedním ze čtyř významných buddhistických mnichů pozdních Ming.
Buddhistický mnich Nai'an řfii1*:@:A, dynastie Qing (1644-1911). Proslul zejména touto básní
"Jiesha" JliG* (Nezabíjení).

21

22
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36/1:

Zavěšený vzhůru

Začíná

to

nohama

zavěšením vzhůru

nohama

a končí popravou.
Čím se provinil,

že je tak krutě

mučen?

Lidský život je drahocenný
a zvířecí nicotný.
Sám se zeptej svého srdce
a rozhodni, zda to pravda je či není.

37/1: Les mrtvol
Vidím-li je živé,
nesnesu pohled na jejich smrt.
Slyším-li jejich hlas,
nedokáži pozřít jejich maso. 23
Je

třeba

vzbouzet soucitné srdce,

nedychtit po (uspokojování) choutek.

Text na vývěsním štítu: U starého Lu Gaojiana

38/1:

Popraviště

Náhle zakusí muka řeznického nože a špalku,
vnitřnosti

jsou již přeťaty, život však stále ještě přetrvává.

Bílý nůž se tisíckrát zařízne,
rudá kamna stokrát vaří a smaží.
Jeho tělo zakouší ohnivá muka,
lahodné maso přijde na mou tabuli.
Jako by něco takového nebyl

zločin,

(a ty ses) nebál (trestu) Nebes.

Zhou Siren, 24 dynastie Qing

První čtyřverší je citátem z Mengzi, kniha 1. kapitola VII/8.
Zhou Siren )jlfj,\!H=, dynastie Qing (1644-1911). Buddhistický laik, proslul zejména sbírkou textú
1ZY
f.:ij (Čtyřicet osm otázek o nezabíjení).
v próze Jiesha sis hi ba wen

23

24

**

+)\
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39/1: Otvírání rakví

~

Je to ohavné, páchnoucí, zatuchlé a odporné,
jak je jen možné mluvit o

skvělé

chuti?

Zakrývám nos, jímá mne žal,
to proto mi tekou slzy.
Moudří

lidé mají dobrotivé myšlenky,

je možné aby necítili hoře a zahanbení?

40/1:

Mučící

Zmrzačit

nástroj na hedvábníky

a pozabíjet tisíce životů
oděvu,

ke zhotovení jediného kusu
pouze pro uspokojení těla,

cožpak se to neprotiví naší lidskosti?
Hedvábí lze nahradit látkou z bobů kudzu. 25 Ti, kteří se
v zimě bojí chladu, mohou

oděv

z oslí kůže nahradit

materiálem užívaným k vycpávání hedvábí.

41/1: Úspěch včerejšího večera
To je přece špatné jednání,
jak je možné nazývat to úspěchem?
Je (naopak)
sám sobě

třeba

hned litovat svého

činu,

důkladně vyčinit,

probudit dobré srdce,
usilovně pěstovat

slitovnost.

42/1: Zbytky
Za oknem vlaštovky se do hnízd navracejí
a

dovnitř

do pokoje přilétají mouchy

Pro myšku nechám zbytky,

ať

se nají,

a zhasnu lampu, aby plamen
nikomu nespálil křídla. 26
25
26

Kudzu pueraria lobata, asijská luskovitá réva, z vláken bobů se vyrábí látka.
Přeložila O. Lomová Překlad O. Lomová (Lomová 2002, s. 74)
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Su Dongpo, dynastie Song

43/1: Laskavost nestojí mnoho
Neříkej,

že dobrotivost je maličkost,

a nesměj se jí.
Je to laskavost, co mnoho nestojí.

44/1: Rovnost 27
Moje maso a maso všech živých bytostí
-jména jsou rozdílná,

tělo

nikoli.

Jsme stejného druhu,
jen tvar těla nás odlišuje.
T~Y ~E

Tilt EJU ilf

~.)

-'tll!l&líUU-

Huang Tingjian, dynastie Song

45/1: Opilec a opilý krab 28
Nízký pojídač masa
není humánním člověkem.
Když ještě navíc pije alkohol,
cožpak může být moudrým?
Slibuji, že odedneška,
že se

změním

v nového

(člověka),

budu pěstovat laskavé srdce,
a stanu se moudrou bytostí.

Anglickou citací v obrázku se Feng Zikai vrací ke svým překladům I. S. Turgeněva z angličtiny ve
dvacátých letech (První láska, Lovcovy zápisky).
28
M~zuixie označuje způsob přípravy pokrmu, kdy se krabi zaživa naloží do kořalky.
27
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46/1: Pokáne9
Člověk není svatý mudrc,

kdo by nechyboval?
Je to jako s bílými šaty,
na kterých ulpěla špína.
Změníme

se v nového

jako když ze

šatů

člověka,

vyklepeme prach.

Budeme-li mít na paměti slitovné srdce,
pak se

47/1:

svět

navrátí k lidskosti.

Společné

radosti zimního dne

Vzkvétající generace se těší v míru a pokoji,
lidé jsou zdraví a zvířat je hojnost.
Všichni

spokojeně

společně

a v souladu

užívají laskavosti a dobroty.

Kdysi se vzájemně vraždili
a dnes se milují jako bratři.
Jaký je rozdíl mezi mnou a zvířaty?
Celý

svět je jako jedna

48/1: Radostné
Spatříš-li
vrať

rodina.

soucítění

návnadu,

zavři

ústa,

se do velké řeky a dobře se schovej.

Divoce kroužící vír přináší mnohá nebezpečí,
nenapodobuj velrybu, která se chystá zabít člověka.

Bai Juyi, dynastie Tang

Varianta tohoto obrázku viz Harbsmeier 1984, s. 124. Obrázek ve sbírce působí oproti ní uhlazeněji,
strnuleji.

29
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49/1: Socha staré kachny
Ze všech ohavných zločinů je tím nejhorším vražda,
největší

ctností na tomto

světě je

život.

Stará kachna kejhá,
natahuje krk a

smutně naříká.

Abych si získal zásluhy,
chovám ji v přenádhemé

voliéře,

šlechetné skutky se navracejí

nespočtu

bytostí,

toužím se ve zdraví dožít vysokého věku.

Jedenáctého měsíce roku 1928 jsem nasedl na
jsem

spatřil

loď,

kde

starou kachnu uvězněnou v kleci určenou na

maso pro nemocné ve vesnici. Říkám, když člověk sní její
maso, muže

vážně onemocnět.

bude zabita.

Naléhavě

slitoval a třemi
Přemluvil

Je mi líto staré kachny, že

prosím kapitána, aby se nad ní

zlaťáky

jsem starou kachnu vykoupil.

jsem Zikaie, aby ji namaloval a obrázek zahrnul

do sbírky na památku.

50/1: Vrbová větévka a čistá voda
Vrbová větévka a čistá voda,
každá kapka je chladná a

svěží.

Vzdaluji se od bytostí tohoto

světa

a odevzdávám se Buddhovi.

Rituál pouštění živých bytostí na svobodu: když osvobodíš
živé

zvíře, měl

bys (použít) vrbovou větévku a pramenitou

vodou polít temeno hlavy, abys zrušil odplatu za hříchy
z minulých životů a zmnožoval kořeny dobra. 30

30
Je zvykem po vstupu do buddhistického kláštera pouštět zvířata ze zajetí na svobodu. Při tomto rituálu
se používá pramenité vody a vrbové větvičky jako symbolu oproštění z pout. (poznámka v prvním
anglickém vydání: Ahimsa in black and white (do angličtiny přeložil Huang Maolin). Šanghaj: Foxue
shuju, 1933.
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(Epilog)
Dva učenci, pan Li 31 a pan Feng se zavázali šířit sbírku
obrázků

Ochrana života.

nejvhodnější,

Na každé

Umění

bylo k tomuto účelu

humanismus je pro ně posvátným záměrem.

straně

je obrázek doplněn básní v hovorovém

jazyce, zároveň je zde sedmnáct básní ctnostných mužů
minulosti, zbytek jsou přidané texty moudrých mužů a dvě
motlitby jako dobré skutky pro zásluhy ostatním.

Podle smyslu obrázků jsem složil básně v hovorovém
jazyce, neboť cílem bylo

směřovat je

prostým lidem.

Nekladljsem důraz formu, toužil jsem oslovit všechny živé
bytosti. Vše je podřízeno tomuto záslužnému závazku
společně šířit

31

osvícení a směřovat ke zrození v ráji.

Li Yuanjing '$12Ili$, editor sbírky a autor doslovu, viz přílohu.
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Druhá sbírka Husheng
112: Radostné setkání o svátku Středu podzimu 1

Klidný svit jasného měsíce
ozařuje

Hory,

celý svět.

řeky,

rostliny i stromy

jsou svěží a čisté.
Se všemi tvory na zemi
se v rodinném kruhu radujeme.
Společně

se ponořme do tohoto nadpozemského jasu,

jako bychom vystoupili do ráje.
Jiren (Feng Zikai2)
2/2: Motýli přinesli štěste

Motýli poletují před oknem,
není to proto, že květiny ve váze skrývají nektar,
jen naslouchají přednesu básní na ochranu života,
chtěli

by

odletět,

ale

opět

váhají.

Duheng (Feng Zikai4 )

3/2: Já

přišel

darovat jídlo, on chytat ryby

Procházím se kolem tůně, dívám se na plovoucí rybky,
tu vidím připlouvat chlapce v rybářském člunu.
Stejná láska k rybám, avšak mysl rozdílná
já přišel darovat jídlo a on rybařit. 5

1

Razítko v levém dolním rohu obrázku, viz kapitola 3. Okolnosti vzniku Souboru Husheng.
WJ 7, s. 746.
3
Hudie laiyi lj!JYjlfl**fX (motýli přinesli štěstí) je Feng Zikaiova obměna ustáleného rčení fi\\BR*fX
fenghuang laiyi, které znamená předzvěst šťastné události, či budoucnosti.
4
WJ 7, s. 747. Duheng H~, asarumforbesii, druh divoce rostoucího zázvoru. Aromatická, léčivá
rostlina rostoucí v horách, na začátku zimy rozkvétá drobnými světle fialovými květy. Podle mých
zjištění Feng Zikai toto přízvisko použil pouze v Souboru Husheng, podobně jako další přízviska v této
sbírce, Dongyuan 1K!m(Východní zahrada) a Jiren t!Pf= (Naplněná lidskost).
1

2
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Bai Juyi, dynastie Tang

4/2: Popoháním horského pasáčka, aby uvolnil sevření
Tiše sleduji, jak pavouk splétá pod střechou síť,
bez příčiny brání nepatrnému hmyzu v letu.
Vážka visí hlavou

dolů, včelka

popoháním horského

pasáčka,

zažívá těžkou chvíli,

aby pomohl z nesnází.

Fan Dacheng, 6 dynastie Song

r1!..

5/2: Odkud se vosa

dozvěděla

novinu?

~,ft:

Vždyt' přece dokáže ucítit vůni i přes

-'li'(
fl:.\'o

Procházím vesnicí podél řeky,ještě nekvetou

~·lot'

'Hli

l:A.

několikero zdí
slivoně,

tu vidím, jak na vyhřáté větvi rozkvetl jeden květ.
Jak jen se to vosa mohla
Vždyť přece

dozvědět?

dokáže ucítit vůni i přes

několikero

zdí

(stavení).
Weng Juan, 7 dynastie Song

6/2: Dopis z daleka
Jak je možné, že se na jaře na předměstí tolik loví a zabíjí?
Bezuzdní lovci na potulkách loví ptáky v letu.
Vzácní mužové,

nestřílejte

divoké husy letící z jižních

krajin,

5
Jedná se o báseň "Guan you yu" !lmiM'1'B (Pozoruji plovoucí ryby), která vyšla v českém překladu Josefa
Kolmaše a Jany Štroblové pod názvem "Ryby", Datlovník v mentňkovém sadu. Praha: Vyšehrad, 1996, s.
153.
6
Fan Dacheng fii::k:PIG, někdy také Fan Chengda nLJJJi:::k: (1126-1193) byl považován za jednoho ze čtyř
básníků básní formy shi Jižních Song. Dosáhl titulujinshi a pracoval ve státních službách v oblasti
zavodňování. Proslul venkovskou poezií, zejména sbírkou šedesáti čtyřverší [ll at EB lm 5f:j.~ Sis hi
tianyuan zaxing (Rozmanité radosti čtyř ročních období v polích a zahradách), je také autorem několika
básní s buddhistickým podtextem.
7
Weng Juan ~j~ (1163-1245), básník, označován jako jeden ze Čtyř nadpřirozených z Yongjia (l:k~[ll
liZ), proslul zejména pravidelnými čtyřslabičnými básněmi ve starém stylu.
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bojím se, že nesou z domova psaní

člověku,

který je

daleko.
Starou báseň vybral Jiren (Feng Zikai) 8

7/2: V zobáčcích nesou jíl, vracejí se

domů,

když

opadávají květy
Po celý rok jsem si nevzpomněl na svátky she, 9
tu vidím nad dvorkem letět vlaštovky.
I ptáci dovedou pilně

stavět

obydlí,

nosí jíl v zobáčcích, vracejí se

domů,

když opadávají

květy.

Lti Shuang, 10 dynastie Qing
~~

i
1

-.'ř

8/2: S dítětem na zádech
Slepice má hejno

dětí,

jedno dítko miluje nejvíce.
Je zhýčkané, nechce chodit po svých,
jen se nosí na matčiných zádech.

Zikai

9/2: Odvržená kočička
Jedna malá kočička
odhozená na západní

straně

mostu.

Trpí hladem a zimou,
celé dni jen smutně mňouká.
Jako malé

dítě,

potulující se krajinou zpustošenou válkou.
Nemá domov, kam by se mohla vrátit,
váhá, kterou cestou se dát.
8
Autorem básně je tangský básník DuMu Hl& (803-852), autor básní shi a fit a také dlouhých
narativních básní.
9
*± 8 sheri je zkráceným pojmenováním pro l'f*± chunshe a tt*± qiushe, dva svátky místních božstev.
10
Lii Shuang §i$, o autorovi básně se mi nepodařilo najít bližší informaci.
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Kdokoli ji

spatří,

ten ji lituje,

podává jí pomocnou ruku a chrání ji.

Duheng (Feng Zikai)

10/2: Odmítnutí jídla
Matka slepice získala dobré jídlo,
zobejte, svolává kuřátka.
Kuřátka

se rázem seběhnou,

dokola jako žlutá slunečnice.
Matka stojí a snáší hlad,
je spokojená a raduje se.

Zikai

11/2:

Přeprava zrníčka

Mravenci stěhují
společnými

zrníčko,

silami jdou za společným cílem.

Stoupají s ním na vysoký pahorek,
šplhají na strmý sráz.
Znovu a znovu padají a zase vstávají,
odhodlaní zvítězit.
jak nepatmý malý hmyz,
a vládne takovou morální silou.

Feng Zikai

12/2: Záchrana
Zadrž! Zadrž!
Odlož nůž,

ušetři

život.

V mládí je srdce laskavé,
je hodno obdivu a úcty.
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Dongyuan (Feng Zikai 11 )

13/2: Únik ze sítě
Celé hejno ryb zahynulo při neštěstí,
jediná rybka sama vyklouzla ze
Jako když

člověka

sítě.

mine granát

sotva o několik metrů.
Jako když

člověk

narazí na střelbu

a letící kulka škrábne o hrdlo.
Až zakusíš utrpení války na vlastní kůži,
teprve pak pochopíš ten pocit.

Feng Zikai

14/2: Zametám ve

sněhu

stopy po vracející se lani,

bojím se, že až se rozední,

přijde

lovec na zvědy

Kolem dokola vrcholky hor, každý vrcholek je dál a dál
od lidí,
často

sem přicházím léčit si duši strastiplným

putováním. 12
sněhu

Zametám ve

stopy po vracející se lani,

bojím se, že až se rozední,

Lu Fuhuang,

15/2:

Při

13

přijde

lovec na zvědy.

dynastie Tang

vyplachování úst se vyhni broučkům a

mravencům
Při

vyplachování úst se vyhni broučkům a

mravencům,

to je také ochrana života.
Se srdcem plným lásky a humanity
se staneš moudrým a ctihodným.

hi

WJ 7, s. 749.
Narážka na buddhistickou askezi.
13
Lu Fuhuang Piliffi~ známější pod jménem Lu Guimeng Piliit!.~~' 9. století. Básník, žil v ústraní
nedaleko města Suzhou.
12
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Xuetong (Feng Zikai 14)

16/2: Vlaštovka přilétla na polštář
Vlaštovka přilétla na polštář,
už se nevyhýbá lidem.
Stačí

v srdci nechovat zlobu a krutost,

vůkol

vane poklidný jarní vánek.

Xuetong (Feng Zikai)

17/2: Starý buvol také rozumí hudbě,
beze spěchu

kráčí

podle zvuku

příčné flétničky

Laskavé srdce dojímá živé bytosti
stejně jako vznešená hudba dávných vladařů. 15

Draci přilétají, fénixové se
všechna zvířata

shromažďují,

společně tančí.

Zhiyi (Feng Zikai 16)

18/2: Motýlí hrob
Hrob

maličkého

motýlka,

okolo rostou neopadavé duby. 17
Není to

dětská

hra,

je to z lásky k živým bytostem.

Dongyuan (Feng Zikai)

Feng Yiyin v doslovu k HSHJ 2001, s. 915.
*H shao, *H shaoyue, byla melodie, jejíž autorství bylo připisováno legendárnímu císaři Shunovi. ~'
wu
wuyue byla podle legendy melodie Zhouského krále Wua.
16
Feng Yiyin v doslovu k HSHJ 2001, s. 915.
17
~'i'f Dongqing, ilex pedunculosa, medvědice léčivá, stálezelený dub.
I.J

15

ftt*

*
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19/2: Na břehu

říčky

nelovím ryby

Na břehu říčky nespustím udici,
v horách neotvírám dveře.
Když

otevřu dveře,

horští ptáci se vylekají,

když spustím udici, rybky v bystřině se poplaší.

Chen Jíru,

18

dynastie Ming

20/2: Ranní kohout
Koupil jsem si ranního kohouta, mluvíme spolu kohoutí
řečí,

nevedeme plané řeči.
V hlubokých horách, když měsíc poternněl, za větrné a
deštivé noci,
toužím si zakokrhat před úsvitem.

Stará báseň, autor neznámý

21/2: Ten, kdo stojí za sychravé noci u zadních vrátek
Lidem hlídám u

dveří,

střežím jim bránu

do vsi.

Ve dne v noci mám napilno,
jím zbytky, které lidé vyplivnou.
Mé srdce je čisté jako Nebesa
známjedině
Usilovně

oddanost.

plním svou povinnost,

nemyslím na

odměnu.

Ying Xing (Feng Zikai)

Chen Jiru ~A';~!Hiď (1558-1639), malíř a kaligraf, básník. Vzdal se úřednické kariéry, odešel do ústraní,
žil v horách v dnešní provincii Jiangsu.
18
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·Í

22/2: I ptáček na větvi je můj přítel

a·;;

Sedím sám, kdo mne potěší?

ft,

jr.

_.
Jo

Na větvi zazpíval pták.
Hlas přírody je pravdivý a krásný
a já se cítím jako v Buddhově ráji. 19

Duheng (Feng Zikai)

23/2: Zbylé zrní pro slepice a psa
Tráva podél řeky je vzrostlá a svěží,
v každém ročním období.
Žena a dítě v krátkých hrubých šatech,
zbytky zrní pro psy a slepice.
Qiu W ei, 20 dynastie Tang

24/2: Buvolova neděle
Orný buvol patří sice k jinému druhu,
ale miluje chvíle volna stejně jako člověk.
Přál

by si mít neděli,

lenošit a pospávat ve vánku pod vrbou.
Zhiyi (Feng Zikai21 )

Překlad O. Lomová (Lomová 2002, s. 73) 1J;J.JL±:illl!~ v závěrečném verši: jako (přenádhemý hlas)
ptákajialinga z Buddhovy země. Jialing je podle legendy pták s přenádhemým zpěvem. V buddhismu
označuje hlas Buddhy.
20
Qiu Wei Ji.7'7 (694-789?) dosáhl titulu jinshi, zastával funkci u dvora (pobočník následníka trůnu).
21
Feng Yiyin v doslovu k HSHJ 2001, s. 915.
19
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25/2: Mravenci se stěhují
U paty zdi se mravenci
stěhují

k jižním kopcům.

První razí cestu,
dav nese na ramenou zásoby na cestu.
Ohromný zástup

opět

cestuje,

v půli napříč přetíná cestu.
Získal jsem pro ně malé

stoličky

a dočasně postavil dlouhou chodbu.
Dlouhý zástup chodbou prochází,
nemusí se obávat pohromy ze vzduchu.

Zikai

26/2: Jelen našel potravu a svolává ostatní
Mám s sebou šípy, ale neplaším (zvěř),
získám-li jídlo, svolám ostatní.
Tam, kde v sobě (lidé) koncentrují to dobré,
navždy se

šíří

ušlechtilost.

Yingxing (Feng Zikai)

27/2:

Zpěv

orlovce říčního, muži a ženy jsou rozdílní

Orlovci na říčním ostrůvku
pár vedle páru, chovají se s patřičným odstupem.
Jak krásné je dílo

Přírody!

I ptačí srdce znají zdvořilost. 22

Xuetong (Feng Zikai)

22

Báseň je variací na první báseň Knihy písní: Orlovci říční zpívají/ na říčním ostrůvku/ skromná,

počestná

dívka v osamění/ je vhodnou ženou pro našeho prince// Zde je okřehek/ vlevo i vpravo podél
toku/ skromná, počestná dívka v osamění/ myslí na ni dnem i nocí//. (první čtyřverší básně. Překlad podle
J. Legge: The Chi nese Classics, vol IV The She King on the book oj poetry. Hong Kong: Lane Crawford
andco, 187l,s.l)
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28/2: Slepice ochraňuje

Naše fena vyšla ven

štěňata

shánět

slepice přišla nakrmit její

potravu,

děti.

Zobá na dvorku, hledá semínka travin,
krmí

děti,

ony nechtějí, jen smutně

naříkají.

Znepokojené, váhavé, přecházejí sem a tam,
(slepice) je vezme je pod křídla a vede zpátky

domů.

Han Yu, 23 dynastie Tang
29/2: Včasné přípravy24

Ptáci letí
stavějí

ladně

v párech,

si obydlí vysoko ve stromoví.

Toužím přimět tyto ptáky,
aby se přesídlili před (mé) jižní okno.
Ptáci říkají,

nemůžeme,

v blízkosti člověka nemáme v srdci klid.
Kdybychom přemístili domov před okno,
strachovali bychom se, že bude zničeno obávaným
člověkem.

Naslouchám řeči ptáků,
jsem zahanben, neschopen slova.
Slibuji, že ode dneška
budu se všemí živými bytostmi vycházet jako s bratry.

Zhiyi (Feng Zikai)
23

Han Yu ljilfi\t (768- 824), významný konfuciánský literát. Ve svých teoretických pracích vyzdvihoval
úzké sepjetí literatury a etiky.
24
#ftl~Jtll!F choumou you hu je osmý verš z básně K%5\i Chixiao (Sova), Kniha písní, oddíl Guofeng,
část Binfeng (Zpěvy z Bin). Báseň je nářkem ptáka, kterému sova rozbila hnízdo a vzala mladé. Báseň je
alegorií válečného konfliktu. Verš choumou you hu zde znamená "svázat (morušové kořínky) pevně
kolem oken a dveří (než přijde déšť)". Odtud pochází sousloví choumou you hu, ve významu "dělat
včasné přípravy". V tomto smyslu se používá i samotné choumou (př. *ffi~~ wei yu choumou
dopředu se připravit na déšť). Název obrázku je tedy narážkou na Knihu písní (Feng Zikai zde
pravděpodobně opět nepřímo naráží na válečnou situaci), okna ve verši v názvu obrázku se podle mého
názoru zároveň vztahují k oknu, o kterém Feng Zikai mluví v doprovodné básni, titul obrázku pak
znamená "Včas se připravit na okno", neboli "ode dneška se všemi živými bytostmi vycházet jako
s bratry", aby se ptáci nebáli postavit si hnízdo pod okny lidí.
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30/2:

Věrní

služebníci

Ze všech domácích zvířat jedině kráva a pes neubližují a
pomáhají

člověku. Rozhodně

není možné jíst jejich maso.

Renpu 25

1.
:;

.ll)'

31/2: Nelámej, co je dlouhé
Vrbové větévky podél cesty
jsou tak jasně zelené, nemůžeš je utrhnout.
Pohlédni zpět na ulomené místo,
rána jakoby ronila slzy.
Staří

milovali živé bytosti,

laskavost a ctnost se předává podnes.
Když stromy neskosil vítr,
dřevorubci

nevstupují do hor.

Yingxing (Feng Zikai)

32/2: Znovuzrození
Velký strom byl seříznut,
životní síla však nechce vyhasnout.
S příchodem jara pilně vyráží větévky,
jak bujná je síla života.
V celém světě
se

šíří

láska k životu.

I tam, kde není citu, je tomu tak,
natož tam kde cituje.

Feng Zikai

25

A i'lff Renpu (Příručka správného člověka) je sbírkou mravoučných příběhů příkladných skutků od

různých autorů. Sbírku sestavil neokonfuciánský myslitel Li u Zongzhou :Xů*)n] (1578-1645).
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33/2: Jarní

travička
chůzi,

Brání-li tráva v
Překáží-li

posekáme ji.

stromy klobouku,

seřízneme je.

Vše ostatní necháváme na přírodě.
Společně

obýváme zemi,

všichni chceme dojít naplnění života.

Renpu

34/2: Král

stromů

Dávno vím, z něho bude jednou trám domu,
nebude již více

svěží

stín

spočívat

na zeleném mechu.

Jen se bojím, že podzimní noci za svitu měsíce jsou
chladné
a tisíciletý jeřáb nebude mít kde

spočinout.

.
Suzyuan
s h"h
z ua26

35/2: Opice jde na návštěvu k rodičům
Znovu a znovu tě nabádám,

vrať

se do svého rodného

lesa,
místo, odkud jsi přišla, snadno najdeš.
Za jasu měsíce v okolí

soutěsky

Wuxia je klid,

cesta odřezává hory, nezlob se, že je to tak daleko.
Přestaň

se trápit sněním o zelených útesech,

natahuj se na špičky, jistě se budeš moci radovat
s oblaky.
Na podzim je všude plno borovicových semen,
obejmi vysoké

větve,

trhej bez zábran.

Wang Renyu, 27 dynastie Tang
rifH~li'ifi~ Suiyuan shihua (Básně a prózy ze Zahrady rozptýlení), sbírka básní a kratších próz od
qingského autora Yuan Mei ~;jj((l716-1797).
26
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36/2: Úředník, který zlomil hůl

W

Cheng Mingdao 28 se o svátcích Prvního úplňku stal

~

hlavním kronikářem v okrese Shangyuan.

1.,

Krátce po příjezdu do

města spatřil člověka,

jak drží

lepkavou hůl a chystá se ublížit hnízdícím ptákům. Vzal
hůl,

zlomil ji a poučil onoho člověka o tom, že takové

věci nemůže dělat.

Když se (Cheng Mingdaovi) naplnila

doba úřadu, zakotvil loďku na kraji
několik

města.

Zaslechl

lidí, jak říkali: "To je kronikář, který zlomil

hůl"

Od té doby se vesnická mládež po mnoho let netroufla
útočit

na hnízdící ptáky.

Renpu

i:
;;,

37/2: Jeden pes ještě nedorazil

.t

V Jiangzhou žil rod Chen, čítal sedm set lidí. Při každém

jídle rozmístili velké rohože a v pořadí podle věku a ·
postavení se na ně usadili a společně jedli. Měli přes sto
psů, společně jedli

v

ohradě.

Když jeden pes

chyběl,

ostatní nezačali jíst.

Renpu

38/2:

Kapři zachraňují

syny

Jistý Liu Ziyu vypouštěl rybník, aby získal ryby. Když
byla voda skoro z poloviny
vyskočili přes

vypuštěná,

dva velcí kapři

hráz z rybníku ven a zase zpátky, znovu a

znovu. Ziyu se tomu podivoval. Najednou zpozoroval,
jak se stovky malých kapříků nemohou dostat ven, proto
je dva kapři

chtějí

zachránit. Nedbají na to, že sami

Wang Renyu =E f=;f'fi(879-956), vysoký úředník, člen Hanlinské akademie, ministr pro vnitřní
záležitosti. Nejznámějším dílem je sbírka básní íllii'I~Xijiangji (Sbírka od Západní řeky).
28
Cheng Mingdao f~ lljj:i]t, také Cheng Hao f~Wí! (1 032-1 085), byl neokonfuciánský myslitel, pedagog,
Jeho postoje ovlivnily Zhu Xiho *;~; (1130-1200).
27
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uvíznou na zemi a zemřou. Ziyu si povzdychl, uvolnil
stavidlo a pustil ryby.

Renpu

39/2:

Vaření úhořů

Jistý bakalář Zhou Yu kdysi
se někteří vlní
rozřízl je-

vařil úhoře,

když tu vidí, jak

směrem vzhůru,

v útrobách jsou samí malí úhoříci. Tu teprve

pochopil, že se kroutili, aby unikli varu vody a zachránili
tak své děti. Od té doby již úhoře nejedl.

Renpu

40/2: Sebevražda matky kozy

Songský císař Zhenzong 29 za stinného dne obětoval u
řeky Fen/ když tu spatřil kozu, jak sama od sebe narazí
0

do zídky při levé straně cesty s překvapením se na to ptá
majitele, ten odpoví: "To proto, že dvorní stolník dnes
zabil její kůzle," Když to

císař

Zhenzong vyslechl,

zesmutněl.

O té doby již nezabil kůzlete.

Renpu.

41/2: Ptáci v horách Huanshan
Ptákům
křídla

v horách Huanshan se narodily čtyři

už jim dorostla,

chystají se rozletět do širého světa.
Jejich matka je s pláčem vyprovází,
Rmoutí se, že odejdou a už se nevrátí.

29
30

Císař Zhenzong J'Oj~, Severní Song, vládl1023- 1064.
Přítok Žluté řeky.
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Kongzi j iayu

31

42/2: Neseču bujnou trávu před oknem32
Cheng Mingdao měl před okny bujnou travou zarostlou
dlažbu. Kdosi jej

přemlouval, ať ji poseče.

Mingdao

pravil: "Nemohu, chci stále hledět na dílo přírody." Také
tam umístil mísu s vodou, choval v ní několik malých
rybek a často je pozoroval. Kdosi se ho ptal, proč to

dělá,

a on říkal: "Toužím pozorovat živé tvory, jak jsou šťastní
a spokojení."

Renpu

43/2: Novorozený jelínek
Chen Hnidu v horách v Shan33 postřelil březí laň.
Porodila malého jelínka, olízala jej do sucha a teprve pak
zemřela.

Když to Huidu uviděl, pocítil hořký žal, odložil

luk a šípy a stal se mnichem. 34

Renpu

44/2: Nezabíjejme ty, co se probudili ze zimního
spánku
Caoský král Wuhui
poničené

a jeho

děti

neměl

rád zabíjení. Jeho obydlí bylo

a vnuci ho požádali, aby jej opravil.

On odpověděl: "Je tuhá zima, mezi kameny a cihlami ve
zdech spí nespočet broučků zimním spánkem,

nemůžeme

:fL ř%ffl- Kongzi jia yu (Konfuciovy výroky) sbírka mravoučných textů a podobenství o Konfuciovi a
jeho žácích. Bývá považovaná za dodatek ke Konfuciovým Hovorům. Část textů patrně doplnil Wang Su
cfJJ!it (?-256). Sbírka byla původně součástí Kroniky dynastie Han.
32
Název obrázku je závěrečným veršem básně Si s hi dus hule I!] flti~i=Hf; (Radost z četby ve čtyřech
ročních obdobích) od songského básníka Weng Sena {lli~ (Viz Gushi xinhua, s. 116).
33
Oblast v dnešní provincii Zhejiang.
34
Příběh pochází z V!fi!Kf~ffi Yuanjian leihan, sbírky vyhlášek o jmenování státních úředníků, obsahující
popis civilních i vojenských funkcí od nejstarších dob do dynastie Qing. Sbírku tvoří 450 svazků,
autorem je Zhang Ying '!K~ (zemř. 1708),
31
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je ohrozit na životě." Taková byla jeho láska k živým
tvorům.

Renpu

45/2: Oddané house
V době dynastie Tang, na konci éry Tianbao35 rodina
Chen chovala husu s housaty. Když husa umírala, house
smutně naříkalo, nechtělo

jíst. V zobáku přinášelo

potravu a slámu, kterou pokládalo před matku jako
obětinu.

Dlouze zakvílelo k nebi a zemřelo. Rodina Chen

houseti pro jeho příkladné chování vystavěla hrobku
synovsky oddaného housete.

Renpu

46/2:

Poděkování

beze slov

36

Su Changgong pravil: "Od té doby, co jsem vyšel
z vězení, 37 nezabil jsem jedinou živou bytost. Krabi a
žáby, které dostanu, pouštím do řeky. I když třeba
nepřežijí,

stále je to lepší, než je uvařit.

Můj

únik ze

strádání je totéž, jako když slepice a kachny uniknou
z kuchyně. Nesnesu, abych kvůli svým ústům a břichu
působil

bezmeznou hrůzu živým bytostem."

Renpu

35
36

37

Éra Tianbao 7\;:~ 742-756.
Označuje básníka Su Dongpoa (1036-1101)
Su Dongpo byl několikrát ve vyhnanství za nesouhlas s reformami Wang Anshiho.
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47/2: Mrtvá medvědice
Lovec se vypravil do hor, zasáhl střelou ze své pušky
matku medvědici a
zpříma,

smrtelně ji

zranil.

Seděla

(však)

nesvalila se. Když se přišel podívat blíž,

viděl,

že

medvědice je již mrtvá, v tlapách svírá velký kámen. Pod

kamenem v bystřině uviděl tři malá medvíďata, jak si
hrají ve vodě.

Příčina

toho,

proč zemřela,

aniž by se

svalila na zem, byla ta, že se bála, aby kámen nespadl a
nezranil její

děti.

Lovec byl dojat, a do konce života již

nevyšel na lov.

Anekdota

48/2: Starý kůň
Tian Zifang38 zahlédl u cesty starého koně. Ptal se jeho
majitele: "Co je to za koně?"
Majitel

odpověděl:

"Je to

můj kůň.

Zestárl aneníjiž

k užitku, chci jej prodat." Tian Zifang řekl: "V mladosti
využíváš jeho síly a v stáru jej odhodíš. Humánní

člověk

takto nejedná." A za svazek hedvábí koně vykoupil.

HanFeizi

49/2: Umírající pes
Obchodník vedl psa, vypravil se na dalekou cestu za
výdělkem.

Cestou zpět si

odpočinul při cestě.

znovu vykročil, pes najednou začal bláznivě

Když

štěkat

a

hryzat ho do nohou. Obchodník se rozčílil a udeřil jej.
Když pes dostal výprask, utekl. Obchodník šel dál. Pak si
vzpomněl

na měšec s penězi, který zapomněl u cesty, a

teprve tehdy si uvědomil, proč pes tak
do nohy.

Spěšně

štěkal

a kousal ho

se vrátil k místu, kde před chvílí

Tian Zifang EB'f7J historická postava, žil v období Válčících států (403-221), ve státě Wei. Pojednává
o něm kapitola 21, Zhuangzi, Vnější kapitoly.

38
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odpočíval. Spatřil

tlapách,

oči upřel

psa, jak leží s měšcem v předních
na obchodníka, dlouze zavil a

zemřel.

Anekdota

50/2: Své staré šaty neodhodím, použiji je k
~

"··

prasátka

t

Do svého vetchého závěsu pohřbím koně,

§

svým potrhaným přehozem pohřbím psa

:?J
{'>

pohřbení

a do sešlých

šatů

pochovám vepře

na jižním poli.

Xuetong (Feng Zikai)

51/2: Plameňák39 a slávka v sobě našli zalíbení
Na světě jsou rybáři
a tak plameňáci a slávky proti
Až nebude na

světě

sobě

odpradávna bojují.

zabíjení,

plameňák a slávka k sobě pocítí náklonnost. 40

Jiren (Feng Zikai)

52/2: Osvobození
Silou hluboké upřímnosti
roztaje i kámen a kov.
Silou nejvyššího soucitu
i kočka pocítí lásku k myši. 41

Xuetong (Feng Zikai)
39
40

~~ yu, bokasína, slukovitý druh ptáka.
Báseň se váže k přísloví Jrí$!lrHEI"P-, tťfr.A 1~%U yu bang xiang zheng yuren de li (když se dva perou, třetí

se směje, doslova: když spolu slávka a bokasína zápasí, prospěch z toho má rybář). Přísloví pochází
z příběhu v Kronice Válčících států: Slávka otevřela svou mušli a vyhřívala se na sluníčku. Přišla
bokasína a chtěla slávku z mušle vyklovnout. Slávka secvakla bokasíně zobák a obě zvířata se navzájem
nechtěla pustit. Přišel rybář a vzal si je obě.
41
Překlad O. Lomová (Lomová 2002, s. 68).
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53/2: Hejno ryb
Když přijdu, vodní rostliny
mířím

U

tůně

mě

vítají,

k místu, kde je nebe širé a řeka rozlehlá.
se raduji

společně

s rybami,

není potřeba skrývat se a vázat sítě.

Feng Zikai

54/2: Hejno
Ať je moře

__

racků

sebehlubší

a hory sebevyšší,

,

-

-

.

~

když hromadíme ctnost a uskutečňujeme lidskost,
pak teprve můžeme přivolat racky. 42

Dongyuan (Feng Zikai)

55/2: Návrat do

města

Neubližuješ živým bytostem,
ony neubližují

tobě.

Jakmile zmizí touha zabíjet,
je možné jít za hladovým tygrem.

Jiren (Feng Zikai)

56/2:

Sběr léčivých

bylin

Vedu syna na návštěvu k

příbuzným,

cesta vede kolem úpatí hory Ling.
Stará krajta je přátelská,
věnuje

nám bylinu dlouhého života.

Obrázek a báseň jsou narážkou na příběh z Liezi, druhá kapitola Žlutý císař. Příběh vypráví o chlapci,
který miloval racky, vždy, když přišel k moři, slétlo se k němu hejno raclru a on si s nimi radostně hrál.
Řekl o tom otci, který mu přikázal, aby příště jednoho ptáka chytil, že si ho uvaří. Druhý den se k chlapci
neslétl ani jeden racek, ptáci poznali, že nemá v srdci dobré úmysly. I otec se pak zastyděl. První
dvojverší pochází z básně Cao Caoa •J!H* (155-220) ?ilHIX1T (Krátká píseň).
42
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Xuetong (Feng Zikai)

57/2: Cesta horami
Vše živé si oškliví krutost,
všechny bytosti milují dobrotivost a laskavost.
Neprahnou po zabíjení lidí,
když cestuješ horami,

můžeš

i můžeš osedlat lva.

Yingxing (Feng Zikai)

58/2: Qilin je za

městem

Qilin! Za městem je qilin!
Vlčí tvář, koňská

kopyta,

skvěle skáče.

Nepošlape travičku, nezašlápne broučka, 43
Přestože je

vybaven zbraní,

neútočí.

Feng Zikai

59/2: Fénix ve stromoví
Fénix přináší štěstí 44
zbraně

utichají,

boje ustávají,

pěstuje

se kultura,

všechny státy se radují s úspěchů ostatních.
Ach fénixi, ach fénixi,
Jak krásná je tvá mravní síla!

Jiren (Feng Zikai)

Feng Zika i se v básni zde vrací k Hongyiho komentáři k básni 8/1 "!! !", ve kterém Hongyi cituje
k devatenácté básni Knihy písní.
44
Rčení, viz pozn. 3.
43

komentář
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60/2: Vrbová větévka a čistá voda

Všechny bytosti tohoto

světa,

vše živé vyrůstá z vody
a je prodchnuto citem,
Pěstujeme-li kořeny

dobra,

plody Buddhovy nakonec dozrají.
Nepřehlížím tě,

i ty měj

důvěm

ve své schopnosti.

Verš Bai Juyiho z doby Tang. Tento obrázek obhajuje
obřad pouštění

živých bytostí na svobodu. Podobá se

poslední stránce první sbírky

Obrázků

na obranu života,

podívejte se na něj.

(epilog)
Skončil

podzim roku 193 9,

další obrázky na obranu života budou následovat.
Jsem nemocen a sláb,
nemohujiž psát texty.
(Feng Zikaii) kresli ze všech sil,
rád bych zachoval vzpomínku.
Pozdě rozjasněný stařec45 (Hongyi Dashi)

-1s UtSH'::1tA Wanqing laoren (Pozdě rozjasněný stařec), Hongyiho přízvisko. (Hongyi dashijiangjo, s.
155)

133

PPedmluva k První sbírce Husheng

Předmluva

k První sbírce Husheng

Ma Yifu
Buddhisté školy Huayan 1 říkají: mysl je jako dobrý malíř, dokáže vytvářet
veškeré podoby. Proto se říká, že srdce je jako obraz. Ve staré buddhistické modlitbě se
praví: lidské tělo se rodí z
jevů.

Proto se

říká,

čehosi

bez vnější podoby,

stejně

jako z iluze vzniká množství

že život je také jako obraz. A tak mysl i dharma

veškerenstva, vyjevují se tvary a barvy. A život :- to jsou
projevují. Moudrý
zabedněná,

člověk

hledí na

svět

proměny,

podoby

které se takto

jako na obraz. Lidská srdce bývají chápající i

obrazy jsou dobré i špatné. Strach i radost, lidskost i nelidskost odtud

povstávají. Dnes hovoříme o umění a chceme vstupovat do
právě

vytvářejí

nyní žhne požár touhy zabíjet, lidé jsou

naplněni

světa

krásy a dobra a přitom

záští a zlem, jak jen je toto

vzdáleno kráse a dobru!
Mistr Yuebi, 2 pan Feng Zikai a pan Li Yuanjing hluboce rozumí umění, vědí, že
obraz je tím, co
obrázků

utváří

lidskou mysl, a jsou tak povoláni k tomu, aby

vytvořili

Sbírku

na obranu života. Feng Zikai namaloval obrázky, Li Yuanjing sestavil sbírku a

Mistr Yuebi obrázky doplnil kaligrafií.

Tři

společný

muži, jež dlouho pojí

užívají svých nejlepších schopností k vyslovení svého zármutku a obav.
svého soucitu kultivují zhrublá srdce druhých lidí. K tomu lze
nic nezastaví, a

autorům

jde o to, pomocí

obrázků

říci,

závazek,

Současně

silou

že karmický zákon

vyložit dharmu. Svatý muž nemá

vlastní Já, nelpí na vlastním Já, a tak není nic, co by nebylo jeho Já. Bytosti cítící i bez
citu, živé bytosti i

předměty,

vše

tvoří

nedílnou jednotu, jejich existence je stejného

druhu. Podle karmického zákona vše povstává z mysli,
modelována z jílu,
samém. Neustálé
nejsou

ničím

či

jako

člověk

proměny věcí

stejně

míchá barvy, vše je v člověku, vše záleží na

nejsou než jejich zrodem.

Střety

jiným než jitřením emocí. Plazi, ptáci, ryby a další

jiným než Já. Hory,

řeky,

se tak dobíráme jádra

byliny a stromy nejsou nic než

věcí,

tak jako je nádoba

není nic

většího

lásky a nenávisti,

zvířata

převtělení.

něm

nejsou

ničím

Za pomoci

umění

než toto! Rozumíme-li tedy tomu, jak se

Huayan i~Fje buddhistická škola, jejíž základní tezí je, že všechny věci jsou prázdné, tzn. nemají
žádné pevné a trvalé určení, vlastnosti či podstatu a všechny jevy jsou pouhou manifestací lidské mysli.
(Egon Bondy. Čínská .filosofie. Praha: V okno, 1993, s. 198)
2
Mistr Hongyi
1

134

Pi"edmluva k První sbirce Husheng

vše rodí, rozumíme také

obrazům.

Rozumíme-li

obrazům,

rozumíme též mysli, víme-li

jak chránit mysl, víme též jak chránit život.
Přál

bych si, aby

čtenáři

zabíjení lidí a porážení ovcí jako

této sbírky
obětí,

dobře ochraňovali

své srdce., pak pomine

pak bude možné naklonit

stračí

hnízdo a hledět

do něj, 3 sledovat racka a dostihnout jej, 4 voják nebude mít, do čeho by pronikl svým
ostřím, nosorožčí

samice nebude mít, kam by

zabořila svůj

roh.

Proč

na sebe i nadále

uvalovat neštěstí vzájemného požírání!
Yuebi
těžký

mě

v dopise vyzval, abych ke sbírce

úkol a sepsal tyto

připojil

pár slov.

Přijal

jsem ten

řádky.

Na podzim roku 1928 napsal stařec Juan

Zmínka o nahlédnutí do ptačího hnízda připomíná obrázek 2911 ifJt~ J:lf {JJlflíJm Quechao ke fit erku i
"K vrabčímu hnízdu se lze sklonit a nahlédnout dovnitř"
4
Narážka na příběh z Liezi, viz poznámka k obrázku 54/2 "Hejno racků" Qun ou TPH% v příloze ..

3
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Žalozpěv na obranu života

Li Yuanjing

I.
"Největší

Přírody

ctností

je nechat žít a

To je hluboké poselství, které naši
bychom si

uvědomit,

nejtragičtějším

činem

v naší

jedině

jsou tak

společnosti.

za něž je odplatou smrt. Je

součástí

na

zřejmé,

světě

a že zabití je
čteme

že za nejohavnější

zvířata,

Měli

generacím.

o

zločinné

která neškodí lidem,
země,

veškerenstva, nepostižitelná zákony

ostudně přehlížena, krutě

je zabíjet."

Ve starých právních spisech

smrt a nic jiného. Ale jsou tu cítící

nezaslouží si smrt, jsou

pozdějším

zanechali

nejvzácnější věcí

že život je tou

nejrůznějších zločinech,

skutky je

předkové

největším hříchem člověka

a

přesto

zabíjena a pojídána a ještě je toto konání považováno

za zcela běžné a nevýznamné. Ach! Je na světě mezi nejhoršími zločiny, mezi
největšími

nespravedlnostmi něco horšího, než je toto?

Všechny živé bytosti na
živočichy

světě

vnímají okolní

ve vodě, na zemi a ve vzduchu,

živé bytosti,

přestože

ačkoli

podněty stejně.

Rozhodně

bychom se k nim

světa

těla.

člověku

člověk

neměli

V tomto

zvířatům přistupovat

bodě

bychom

měli

neměl

mít na

celku. Potom i životy všech živých bytostí jsou

kvůli

Přírody

a to

představit,

jak

tělem. Při

moxaci

Uedinec) je skutečně

součástí

vytrhne chloupek. Bolestí sebou trhne, celým svým
část

jen

sobě

paměti alespoň

být diskriminován. Zkusme si

také cítí bolest v celém těle. Z toho vidíme, že

jako k

způsobem

chovat tak odlišným

živých bytostí: všem je nám dán životodárný vzduch

nás spojuje dohromady. Nikdo by
se

až po

nevypadají jako lidé, city mají veskrze lidské: milují život, zriají

rozdílnosti ve tvaru jejich
základní princip

člověka

se liší tvarem těla. Jinými slovy ostatní

bolest a bojí se smrti. A tak i my lidé bychom měli ke
samým.

Od

součástí

mého života, v žilách nám

koluje stejná krev, máme stejný dech. Je snad možné, aby se nás nedotýkalo jejich
utrpení? Je sice pravda, že
ale

přece

uvědomit,
současně

člověk

neznamená, že by se
že v

přírodě

Dýchají

označován

člověk měl

za

nejchytřejšího

ze všech bytostí. To

přemnohá

společný

drobná a

vzduch, žijí
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potřeba

živit ostatními bytostmi. Je

existuje moudrý a drahocenný druh života jménem

s ním zde existují

živočichové.

je

přehlížená

společně,

ale

člověk,

si
ale

stvoření

nazývaná

odděleně. Stejně

jako lidé,

živá
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kteří

mají starší i mladší syny a syny od hlavní manželky i od vedlejších manželek.

Přestože

se synové liší, jsou z jedné krve a ze stejných kostí, jsou si

Pokud budeme

tvrdohlavě

zeleniny, a proto že tu je
živočichů

zrozených pro

člověk

tvrdit, že
kromě

sám by

těžko přežil

stejně příbuzní.

pouze z obilovin a
počet

všech obilovin a zeleniny také nesmírný

přežití člověka,

pak bychom mohli

stejně

tak tvrdit, že mladší

synové a synové od vedlejších manželek se narodili. pro blaho prvorozených a

synů

hlavní manželky! Ovšem lidé díky svému rozumu mohou ovládat životy všech bytostí,
a proto se zmatení lidé takto vymlouvají a tvrdí, že všichni ostatní tvorové byli zrozeni
k tomu, aby byli potravou

člověku.

Je k tomuto tvrzení

nějaký důvod?

Ponechme to

prozatím stranou.
Když tygr
kvůli

zrozeni

či

vlk rozsápe

při

setkání

tomu, aby byli potravou

tygrům

nějaký důvod

a

vlkům?

říci,

snad

že lidé byli
člověka

Jako potrava pro

dostačují. Příroda obdařila člověka

jsou obiloviny a zelenina, které zcela
dary. Cožpak existuje

člověka, můžeme

tu

nemalými

pro to, aby se lidstvo udržovalo naživu za cenu

životů jiných?

Řekli jsme, že všechny bytosti tvoří jeden celek. Lidé si myslí, že to je příliš

široké,

přehnané

nemůže

a

nepatřičné

tvrzení. Domnívají se, že každý

člověk

být tudíž spojen s ostatními bytostmi v jeden celek. Ale

matka a

dítě

také

tvoří

všechny živé bytosti
šťastný,

přijmout

vždyť

a

i rodina je celek,

celek, to je nezvratný fakt. Jak bychom si mohli myslet, že

netvoří

jeden celek? Matka je

šťastná,

když syn trpí, trpí s ním. A když syn onemocní,
na sebe jeho nemoc nebo za

sebe a svého syna za jeden celek?

něj

i

zemřít.

Pokračujme

když vidí, že její syn je

či zemře,

matka je ochotna

Která z matek na

světě

nepovažuje

dál: Láska k rodině a láska k rodné zemi

je stejného druhu. I láska k lidstvu a ke všemu živém je
"Bájný panovník Yu cítil, jakoby všechny lidi,

kteří

právě

se kdy na

taková. Mencius
světě

řekl:

utopili, utopil on

sám. Ji, ministr bájného vládce Shuna cítil, jakoby utrpení všech hladovějících
on sám." Bodhis~ttva

tělo

má vlastní

způsobil

Ksitigarbha 1 řekl: "Dokud zde bude jediná bytost, která

nedosáhla osvícení, ani já se nestanu buddhou." Jde o

přístup,

který je

stejně zřejmý

jako přístup matky k dítěti. Matka skutečně cítí propojenost svého života a života dítěte.
Matka i
Ovšem

dítě, stejně

vnější

tak jako všechny ostatní živé bytosti jsou jedné a téže podstaty.

podobou ve

formě tělesné

tady a Já ostatních. Pomineme-li, že nás

schránky jsme

oddělují

odděleni,

což

způsobuje

mé Já

naše tělesné schránky, pak zjistíme, že

til!.B~bodhisattva K$itigarbha, ochránce lidí a strážce Země. Jeden z nejvýznamnějších bodhisattvů, též
ochránce lidí odsouzených do pekla.
1
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původu

mé Já a Já ostatních je stejného
jednoho malého Já vznikne ve
vrstvě,

vrstvě

nad ním velké Já. To se dále
skutečné

až se spojí veškerá Já a vznikne jedno

neornezené v čase ani prostoru. Je
úměrné

třeba vědět,

morálním kvalitám toho kterého

své Já prostě obsah své
takový

a je tudíž spojeno. Pak

člověk

tělesné

kromě původního

rozšiřuje,

a všeobsažné velké Já

že obsah a velikost tohoto Já jsou

člověka. Nejpřízemnější člověk

považuje za
sob~ckostí

schránky. A tak se jeho jednání stalo krajní
zločin. Zločin

je pak schopen spáchat jakýkoli

způsoben právě

nedostatkem soucitu. A

neuvědomujeme

jednotu všech živých bytostí.

vrstva po

důvodem

a

zabíjení živých bytostí je

nedostatku soucitu je, že si

II.
Vzájemné zabíjení je
na to mají
člověk

různý

zabije

skutečně

k černu by
tři

názor a tvrdí, že existují

zvíře

a

zvíře

zabije

člověka.

rozhodně nernělo

člověk

druhy zabíjení:

Co se

týče

docházet. Ovšem lidé
zabije

A třetí kategorii, když

Ovšem zamysleme se a
třech

upřímně

kategoriích?

větší zločin,

než když

šelma zabije

člověka.

zvíře

zabije

Upřímně řečeno,

člověk

člověka,

zabije

člověka

když

považují za něco

svědomí.

zpytujme vlastní

člověka,

prvního druhu, to lidé považují
něco

za vraždu. Ovšem následující druh zabíjení považují za

přirozeného.

v těchto

něco,

člověk

a o mnoho

zcela

hrůzyplného.

Je správné, uvažovat
je to

skutečně

krutější brutálnější

než když

zabije

zvíře,

Jak je to možné? Když se lidé zabíjejí mezi sebou, jedná se buď o

popravu podle zákona nebo o sebeobranu ve válce, nebo z nějakého podobného
důvodu,

pak je zabíjení

hranice. Tygr neuškodí

ještě

ospravedlnitelné. Zabíjení

ptákům,

zvířat

ryba neublíží suchozemským

mezi sebou má
tvorům.

určité

To jen

před

člověkem neunikne žádný tvor, na nebi, v moři, v lesích, horách ani v polích. Člověk

zabíjí všechny tvory od

druhů

jako jsou krávy, ovce, psi, prasata až po malé jako jsou

krevety, krabi, ryby a želvy, a to pouze k uspokojení svých chutí. Vinou
přijde

o družku,

vyděšen

Skutečně, člověk

člověka

pták

uletí, zvíře opustí své stádo a v osamocení zahyne.
sní vše živé a jeho jazyk se oblizuje nad čímkoli. Toto jednání

ovšem nejenže nepostihuje žádný zákon, takový člověk ještě navíc sklízí obdiv a závist.
Řekli jsme, že všechno ubližování ve světě má určité meze a jen lidské zabíjení je bez

hranic. Cožpak tedy není

závažnějším zločinem,

zabíjení lidí mezi sebou? Cožpak to není
člověka?

když

krutější

člověk

zabije živou bytost než

jednání, než když

zvíře

zabije

Cožpak může být člověk, který sebe sama označuje za pána tvorstva, tak krutý

a opovrženíhodný?
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člověk

Jak je smutné, že
až po

stáří.

matčino lůno,

Sotva opustí
měsíce

završení jednoho

zabíjí v průběhu celého života, od mládí,

dojde

opět

přes dospělost

již se zabíjí na oslavu narození. Zanedlouho, po

k zabíjení.

Stejně

tak se zabíjí, když

jednoho roku života. Když potom vstupuje poprvé do školy, zabíjí se pro
na to

při

měsíce,

Když se nejstaršímu synovi narodí syn, když syn dosáhne jednoho

živých
Lidé

tvorů.

věřící

při

rovněž

chutě. Kromě

se zabíjí.

když završí

se zabíjejí živí tvorové.

bohům předložili obětiny.

v božstva zabíjí, aby svým
pořádají

Brzy

zásnubách, nic z toho se neobejde bez zabíjení

A když se vdává dcera a opouští domov,

zabíjejí, když

dosáhne

učitele.

při svatbě

zásnubách se zabíjí pro snoubence a pozvané hosty. I

jeden rok, když vstupuje do školy,

dítě

Pohostinní lidé

hostinu. Lidé nenasytní i nemocní zabíjejí, aby ukojili vlastní
při prořezávání stromů, člověk

toho lidé zabíjejí každým šlápnutím,

zabíjí pro zábavu, ale také aby získal uznání a respekt druhých. Živé bytosti, které
člověk

zabije za celý

svůj

život,

čítají

to stranou. Nedosti na tom,

člověk

přesto

narozenin

zabíjí. U

počátkem

příležitosti

či

více než stovky, tisíce

desetitisíce. Ponechme

se modlí za uzdravení, prosí za záchranu života, a
přeje

věku, přesto

dlouhého

zabíjí. Svatba je

sjednocení muže a ženy, my navzdory tomu vaříme samice a porážíme samce.

Narození syna je

šťastné

znamení a znamená pokračování rodu,

současně

se však zabíjí

holubice i její holoubě, co je to za logiku? Říká se, že ve dnech oslav by člověk měl říci
určité

úsloví

či udělat určitý

v den oslavy narození je

úkon, aby zajistil

štěstí sobě či

potřeba říci "Přeji dítěti,

své

rodině.

Na

příklad

aby žil dlouho jako želva,

či

jeřáb." V den oslavy narození syna se jeho rodičům: "Přeji vám, ať máte mnoho dětí." 2

Cožpak je

třeba

v takovém množství zabíjet živé bytosti v čase, kdy

přeje štěstí? Těm, kteří

by se mohli dožít vysokého

mají hojné potomstvo, jsou zcela vybiti. V přední
vzadu

popraviště.

ozývá

nářek.

Je opravdu

z pouhé zábavy,
předvedl

Z jedné strany zaznívá

či

těžké

blahopřání

to pochopit.

sobě

je život ukrácen a ti,

kteří

domu jsou místnosti radosti a

a z druhé

Ještě podivnější

ze sportu, pouze proto, aby se

člověk

straně

se z kuchyně

ovšem je, že se zabíjí i

cítil

dobře, či

toho pro jediné jídlo lidé nehubí pouze jeden život. Co se

holubů, křepelek či vrabců,

proto, aby

životů.

A

ještě

týče hrdliček,

na jedno jídlo je potřeba zabít více než deset živých

V případě mušlí, jedlých mlžů, krevet

2

části

sám

svou moc a sílu. Ach, jak je to podivné!

Kromě

sto

věku,

člověk

či ústřic

existuje množství

je na jedno jídlo potřeba

různých druhů

Doslova "ať jso~I vaše děti početné jako luční kobylky."
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marinování živých
břicha

s úmyslem

krabů,

pozřít

které jsou pak napíchnuti a polykáni zaživa,

nenarozený plod v lůně samice, stahování

či nařezávání

kůže či

provrtávání

lastury a dalších podobných metod. A ti, co dychtí po požitku a po vzácných chutích,
navíc vyhledávají k přípravě pokrmu neobvyklé
spokojení. Opozdí-li se

maličko některý

živočichy.

z chodů, hned plísní

Po té, co se nasytí, jsou
kuchaře.

Jak je možné, že

jej nenapadne, že všichni živočichové na talíři pochází z hanebného zabití na řeznickém
pultu!? Člověk dosahuje radosti za cenu krajního utrpení druhých. Jak je možné, že se
je lidé neostýchají pozřít!
Někdo

zapotřebí nespočet vajíček garnátů. Někdo

krmí zlaté rybky, k tomu je

krmí bílého jeřába, k tomu je potřeba nespočet drobných rybek. Ponechme stranou, jak
takové jednání ovlivní naši karmu, a zkusme se zamyslet nad tím, jak může být

člověk

tak krutý a brutální? Je to proto, že lidské požadavky na uspokojení chutí jsou tak
nesmírné. A tak na tomto

světě,

jakmile se rozední, hned se objeví

s nenávistným srdcem a ostrými noži v rukou a ve chvilce je
živých bytostí na celém
na hromadu,

převýšila

proud. Tento pohled je
Jejich hlasy jsou
rozřezávání

šupin,

světě oddělena

hlava od

těla.

bezpočet řezníků

milionům

Kdybychom tato

milionům

těla

poskládali

by vrcholky hor a jejich prolítá krev by do ruda zbarvila
hrůznější

naléhavější

než masakr obleženého

města

večera

než burácení hromu. Od rána do

přerážení krků, odřezávání

lastur,

či vaření

a krevet do slaného vína. Nebesa! Jak je žalostné
nesnesitelná je bolest! Tento do nebe volající
zločin

stále jen vidíme
kůže

a škrabání

želv a úhořů zaživa, nakládání
vidět nezměrnou

zločin

vyvolává

říční

tonoucího v moři krve.

útrob nožem, propichování srdcí ostrým hrotem, stahování

nenávist. Barbarský

a

krabů

bolest a utrpení, jak

nekonečnou

a hlubokou

konaný k pouhému ukojení touhy po dobrém jídle je

skutečně nezměrný!

III.

Lidskost, spravedlivost, smysl pro vhodné jednání, moudrost a
nepostradatelné podmínky lidství. Ten, kdo vytrvá v těchto
označení důstojný člověk. Měli
světě

bychom si

uvědomit,

je pouze schránkou vysokou pár stop, a

že

pěti

člověk

přesto může

důvěra

jsou

schopnostech, je hoden
je v nezměrném širém

s vysokým nebem a širou

zemí vytvářet trojici sil: nebe - země - člověk. Z jakého důvodu? Člověk je
nejchytřejším ze všech bytostí. Znovu se ptám: z jakého důvodu? Člověk je nadán pěti

ctnostmi, zaslouží si proto se zemí a nebem

spoluvytvářet tři
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označován

za

nejchytřejšího

ze všech živých

pak je popřena jedna ctnost, která
bytostí k vlastní potěše znamená
a zvát vlastní
předkům

příbuzné

maso jiných,

a

přátele

Hromadné

vraždění

ostatních

lidskosti. Rozbíjet rodinu jiných živých

k hostině je nespravedlnost.

je pošetilé. Vlákat

zvíře

tvorů

Obětovat bohům

o smyslu pro vhodné jednání. Tvrdit, že

přežil,

jíst ryby a skopové proto, aby

Ovšem jakmile se dopustí vraždy,

činí člověka člověkem.

popření

nesvědčí

tvorů.

člověk

a

musí

do pasti na návnadu je

zneužitím důvěry. Člověk přebývá v tomto pomíjivém světě a všech pět zmíněných
principů,

podmínek lidství ztratil a ničím se ne liší od zvířat. Zhou Anshi fi!fJ ~± řekl:

"Lidskost je nejvyšší z pěti
chtěli

oživit své

principů

předpoklady

lidství, stojí v

čele

všech ctností." Kdybychom

lidství, pak bychom museli v svém srdci probudit

laskavost a shovívavost. Co znamená laskavé a shovívavé srdce? To znamená takové
srdce vztahovat ke všem živým bytostem. I nejkrutější
vcítit do

pocitů zvířete. Neboť

k lidem. Proto odpradávna ti,
jsou schopni milovat
obtěžovat
přimět

zvířata,

není-li

kteří

někdo

člověk

krutý ke

bude pohnut, dokáže-li se

zvířatům,

tím spíše není krutý

byli humánní k lidem, milovali také zvířata. Ti,

zcela jistě milují také lidi. Neváhám bez
neboť

hovorem o živých bytostech,

rozšířit

toužím

kteří

přestání čtenáře

ono soucitné srdce a

ostatní, aby na všechny lidi pohlíželi jako na bratry. Až se zbavíme zabíjení,

budeme moci

společně

Připomeňme

žít v míru a pokoji.

si vlastní moment zabíjení.

Vzpomeňme

si, jak se živé tvory jímá

děs a jak se ze všech sil snaží zachránit si život. Žel není žádného žebříku, který by vedl

do nebe, žádné trhliny do nitra
člověka

země!

z pronásledování a zajetí?

Je snad

Vzpomeňme

nějaký

rozdíl mezi tím a strachem

si, jak spolu bytosti stejného druhu

soucítí: když zabijeme slepici, všechny ostatní slepice jsou vystrašené. Když zabijeme
prase, všichni ostatní
příbuzných,

když je

a utrpením?

Představme

vepři

člen

odmítají jídlo. Jaký je rozdíl mezi tím a strachem

rodiny zajat
si

lupiči

úpěnlivý nářek

a ostatní prožívají jeho

živých

tvorů těsně před

za propuštění, krev kane, život uniká, je slyšet zmatený
mezi tim a mezi

člověkem,

V zhlíží k Bohu

či

který je

těsně před

nářek.

odloučení

s pláčem

smrtí. Touží a prosí
nějaký

rozdíl

popravou zmatený a nevi, co si

počít?

Cožpak je

k Buddhovi, prosí za záchranu a doufá, že bude žít

alespoň

o

okamžik déle. Říkají-li ti, co jedí maso, že zvířata nedovedou mluvit, znamená to snad,
že by měli být zabití i hluchoněmí? Říkají-li, že zvířata neznají způsoby a nemají smysl
pro správné, znamená to snad, že by měly být zabity i děti? Říkají-li, že zvířata neznají
vděčnost, měli by snad být zabiti i duševně choří a opilci? Říkají-li, že zvířata mají

špatnou karmu, a mají proto svojí smrtí splatit
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měli

zadlužení

být zabiti? Ach! Lidé

vyčítají zvířata člověku.

ovšem netuší, co
zvířata

vyčítají zvířatům,

třeba

ta slabší. Je však

silnější

Když jíme jejich maso, jsme my ti

uvědomit,

si

že silní požírají slabé, sami

že v době

zúčtování

zvířata

jsou

a
ta

spravedlivá a my viníci. Nesmíme zapomínat, že touha žít a strach ze smrti jsou lidem a
zvířatům společné.

I láska v rodině je lidem a

zvířatům společná.

Také smrt i bolest je

lidem a zvířatům společná. Ale člověk má rozum a zvířata nikoli. Člověk umí mluvit a
zvířata nikoli. Člověk má velkou sílu, zvířata jsou slabá. A jen kvůli tomu, že zvířata

nemají rozum, že se

neumějí

slabší a nemohou nad námi
a zvířata

méně důležitá,

bránit, že

zvítězit,

lidé

neumějí

mluvit a nemohou se obhajovat, jsou

tvrdohlavě

a vyvozují z toho, že

trvají na tom, že

člověk

má právo

člověk je důležitý

zvířata

zabíjet a pojídat.

Jak může někdo vyřknout něco tak nespravedlivého?
V

době neštěstí

zbraní. Každý

člověk,

se lidé

je-li přepaden

trochu zaváhají, neubrání se
přispěchá

okamžitě pouštějí

směsi

lupiči,

se obává o

svůj

neúnavně

život. Když

strachu a radosti. A když takovému

se chápou

spatří,

že

lupiči

člověku někdo

na pomoc a tajně mu zachrání život, je pak hluboce dojat a nadosmrti velebí

zachránce. Jedná-li se však o zajatá zvířata,
jakoby ani neslyšel žádný
se lidé

do boje o život a

rozčílí,

nářek,

jakoby ani

když je štípne komár

lítosti sprovodí ze

světa.

Když

či

člověk

a koupí si lék. Jakmile se poraní,

člověk

na tyto pocity najednou zapomene a

neviděl

žádné utrpení. Je smutné

teď

jak

mravenec, a jak hned živého tvora beze špetky

pocítí bolest hlavy

opaří,

popálí,

či řízne,

či očí,

hned běží za doktorem

hned volá o pomoc. Natolik

miluje sebe sama. Jak je tedy možné, že bez nejmenšího soucitu ubližuje
Ponechme

vidět,

stranou nepopiratelný zákon o

odplatě,

zvířatům?

odložme prozatím také

buddhistické přikázání o nezabíjení. Již to, že milujeme pouze sebe a nikoli ostatní živé
tvory, jsme nelaskaví, neschopní
prospěchu,

odpouštět,

to nejsou vlastnosti ušlechtilého

jednáme sobecky pouze k vlastnímu

člověka,

který jen málo upřednostňuje sebe

sama. Člověk v okamžiku, kdy je v pozici slabšího, celou svou bytostí touží po soucitu
ostatních.
stejně

Ať

je

lupič či zloděj

jakkoli nelítostný,

ať

je tygr

či

doufá, že u nich probudí soucit! Jakmile je ak sám v pozici

hned se vše

změní

silnějšího

a on již nemá soucitu se slabšími a pošetilejšími. Jak je

lidé snadno rozpoznají, týrá-li druhý

člověk

člověk

vlk jakkoli tupý,
a

vítězí,

směšné,

že

nevinnou bytost a bojí se zlých lidí a

zároveň jimi rozhodně opovrhují. Že ale sami po celý svůj život utiskují dobré a bojí se

zlých, to jim ani trochu nedochází. Ovšem zlé bytosti
na ty slabší, na

něž stačí.

ovládají slabší a

většina

přemoci nezmůže,

Tento podlý a opovrženíhodný
menšinu, je

způsob

skutečně původcem
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pohlížíme na člověka z tohoto hled1ska, není
Spíš se jim mnohdy nevyrovná. To je
mužů zdůrazňuje

znamená
zvířata.

nic,

čím

by se odlišoval od zvířat.

velká hanba lidstva! Proto učení svatých

odpouštět.

Lidskost a schopnost

odpouštět

k ostatním jako k sobě samému, být humánní k lidem a milovat

Nedávno jsem objevil mezi literaturou zabývající se nezabíjením velmi

dojemný
tohoto

skutečně

lidskost a schopnost

přistupovat

skutečně

článek

článku

lze

"Provolání Youxiské
vyjádřit

společnosti

proti zabíjení" Hlavní poselství

takto: "Vztahovat vlastní srdce

živé bytosti" Dobré srdce lidí (lidské

svědomí)

je pevně

naplněné

uzavřeno

otupělosti

krutosti a nelidskosti a je udržováno ve stavu

lidskostí na ostatní

za železnými

a apatie. Neznámý velikán

formuloval deset otázek, jimiž lze zabušit na tyto železné

dveře,

svědomí zavřeno.

svědomí. Těch

Jeho síla je tak veliká, že probouzí lidské

dveřmi

za kterými je lidské
deset otázek

zní:
1. V minulých letech, v době

bojů

mezi

vzbouřenými

vojsky, jsme prchali, abychom si

zachránili život pod ochranou nebes. Když nás v tehdy
krokem nás

tlačili vpřed

a my

věděli,

lupiči

pronásledovali a krok za

že není úniku, co naše srdce? Cožpak nebylo

vystrašené?
či vepři

2. Když jsme tehdy byli zajati jako ovce

a

věděli,

že nás

čeká

smrt, co naše

srdce? Cožpak nebyla ve zmatku?
viděli,

3. Když jsme

jak vraždí našeho druha

či

družku, jejich krev a maso bylo ve

zmatku rozházeno, co naše srdce? Cožpak nebyla vyděšená a plná strachu?
4. Když jsme

viděli,

jak vraždí naši rodinu, všichni volali o pomoc, ale nikdo

nepřišel.

Co naše srdce, cožpak nebyla naplněna trýzní?
5. Když jsme my sami zabíjeni, ruce a nohy jsou

surově oddělovány

od

těla, křičíme

bolestí, ale smrt nepřichází. Co naše srdce? Cožpak netrpíme, cožpak necítíme
6. Když jsem odsouzen k smrti, ale náhle

přijde

jeden

lupič

a osvobodí

mě.

křivdu?

Co moje

srdce? Cožpak nejsem pln radosti?
7. A když jiný

lupič

bez jakékoli nenávisti znemožní mé osvobození a chce

mě

zabít.

Co moje srdce? Cožpak nepociťuji odpor a nenávist?
8. Nebo když

lupiči

najednou všechny propustí a my všichni, co jsme zajati, doufáme

v zachování života, náhle však jeden
zemřít.

že my všichni do jednoho musíme

Co cítíme v srdci? Cožpak to není zlost a zášť?

9. Nebo když jsou mí
ostře

lupič řekne,

přátelé

nemocní a slabí a

lupiči

je

chtějí

nesouhlasí a říká, že jsou všichni bez užitku a není proto

ukončit jejich

propustit, jeden však

důvod,

aby žili, je lepší

bídný život a zabít je rovnou. Cožpak to není rozhořčení, co cítíme?
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10. Nebo když je mezi mými

příbuznými většina dětí

jeden nesouhlasí a říká: takové

titěrné

uvaříme

lépe, když je

a sníme. Jsou

a

lupiči

bytosti, když ji nezabijeme,

křehoučcí

a budou

chtějí

je

výborně

propustit, ale

stejně zemřou.

Bude

chutnat. Jakpak nám

bude? Cožpak nebudeme plni nenávisti?
Těmito

svědomí.

otázkami nás nabádá ke zpytování

Zamysleme se nad nimi. K uspokojení naší chuti kjídlu zabíjíme a
živočichy, včetně

ryb, krevet a mušlí. Když je chytíme, leží na porcovacím špalku a než
přemýšlejí

jsou vhozeni do hrnce s vroucí vodou,
přátelích,

vaříme

zemřou.

o tom, že všichni brzy

sobě

o

Jejich utrpení je

a o svých

příbuzných

nezměrné. Neumějí

a

mluvit,

trápí se a nakonec hynou. Je snad jejich situace a jejich pocity odlišné od našich, když
lupiči?

jsme zajati
malá

naděje

Znovu opakuji: když je

na přežití, když tu se

lupiči

slitují a

nelítostně

zabrání a nakonec jsou všichni

několik

lidí náhle zajato

chtějí

lupiči

je propustit. Jiný

a je velmi

lupič

tomu ale

zabiti. Je snad jejich situace a pocity odlišné

od jejich?
A nakonec:
Proto se všichni musíme zavázat, že se vzdáme zabíjení. Nikoli proto, abychom
si zajistili

štěstí,

neštěstí,

nikoli proto, abychom se vyhnuli

ale proto, že víme, co je

bolest a strach ze smrti. Takové srdce trpí a je plné zmatku. Když si
na jejich

místě,

je to

skutečně

nesnesitelné utrpení!

Měli

představíme

sebe

by v nás probudit naše dobrá

srdce!

IV

Když

člověk

po celý život nezabije živého tvora, pak vždy když vidí, jak je

osvobozována živá bytost, cítí, jako by byl osvobozován on sám. Když vidí, jak byl
někdo zachráněn před

bytosti se

před

smrtí, má pocit, jakoby sám unikl smrti. A ani ostatní živé

ním nebojí o

svůj

život. Kéž bychom se dvacet

čtyři

hodin

denně,

šedesát minut v hodině věnovali osvobozování a zachraňování živých bytostí.
Nelze ani chvilku váhat,
pověřit

druhé,

čas, neboť

Nelze

neboť

by se

neboť

v takovém

zvířat před

dopředu určovat

místo,

se obávám, že

případě

zvířata

by to mohlo

námi zmocnili lidé,
neboť

po dobrém jídle. Kdykoli ovšem

můžeme

zvířatům

kteří

by jej zjistili a

nesnesou strádání. Nelze tím

usilují jen o vlastní

zvíře

koupit živé

ublížit. Nelze mít pevný

získali lidé,

zvíře

kteří

prospěch.

prahnou jen

a pustit je na svobodu ve

volné přírodě. Časem touha zabíjet zcela vymizí a touha žít se rozvine. A tento smír
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není záležitostí vnějšího

světa,

je spíše v nás samotných. Nesmíme si myslet, že nevadí,

když zabijeme malého tvora. Nesmíme si myslet, že není k užitku, když osvobodíme
jen pár živých tvorů. Nesmíme bránit svému dobrému úmyslu jen proto, že se obáváme
těžkostí.

nemůžeme úzkostlivě

Ani. se

třeba vědět,

příliš

že jedna živá bytost není

mnoho. Komár

či

zlaťáků

odhodlání. Musíme si
Nejde ani tak o

uvědomit,

zvířata

že

příliš

čím

kůň či

tak dobrý úmysl. Je

Důležité

mnoho.

drobnější,

je tvor

příliš

kráva není

jako je kráva, ovce, slepice

člověk nemůže dopřát často.
živočichy, kteří

není

zmařit

málo a všechny živé bytosti nejsou

mravenec není příliš malý,

není málo, deset tisíc

či

velká. Jeden cent

je pouze naše vlastní

tím více

životů

běžný

Jde tu o krevety, kraby, ryby, želvy a další vodní

životů.

desítek

Navíc bezšupinatí vodní

živočichové

Takže v případě takového druhu je záchrana života ještě

kteří

peněz

přívětivým

je zabíjeno.

kachna, jejichž maso si

nejbolestněji.

nemají

příliš

se běžně pojídají v v bohatých i chudých rodinách. Kvůli jediné hostině

několik

se zabije

ohlížet na peníze a

nazbyt, nejenže se sami

slovem přesvědčovat sousedy,

zříkají

příbuzné

měli

zabíjení,

umírají

naléhavější.

by ale

Ti,

zároveň

i přátele, aby se také vzdali zabíjení.

Vzbuzovat v ostatních soucit a pozornost vůči okolí je také

důležitým

dobrým skutkem

slova.
Lidé
vystříhat
někoho

by

měl

často říkají,

stačí

že

když má

masa? Ptám se: je na zemi

zabít a

pozřít

z jeho rukou

dychtivě pozřou

dobré srdce,

při

podělo

dobré srdce?

by se

Patrně

že na zemi je pro

tučné lahůdky

člověka

nutně patří

k životu lidí. Cožpak

sníst sám? Jak je možné, že nikoho

nespočet různých způsobů přípravy,

smažení na velké

vrstvě

potřeba

si

dostatek potravy, jako například různé druhy obilí,

ovoce, zeleniny a dalších vzácných pochoutek ze
vymysleli

než

není nikdo, kdo

nenapadne, že kdyby se vzdali pojídání masa, prodejci by přestali zabijet? Je
uvědomit,

měl ještě

pohledu na řezníka pocítí odpor. Ovšem maso

a naopak tvrdí, že to

chce svalit vinu na ostatní a

proč

surovějšího, nelítostnějšího bezcitnějšího činu

jeho maso? Kam se

srdce z kamene, takže každý

člověk

oleje, dušení a další

země

jako

způsoby.

i z vody.

třeba

Kromě

toho si lidé

smažení na troše oleje,

Jak jen

můžeme

stále zabíjet a

pojídat maso živých cítících bytostí, kterým v žilách také koluje krev, které dýchají
stejný vzduch, které také mají

rodiče

slasti, jakmile odložíme jídelní
zůstává.

Jak je to

spoustu

životů.

zbytečné!

a

hůlky,

děti?

Zabíjíme živé tvory jen

kvůli

ch.vilkové

je již po chuti. Ovšem fakt, že jsme zabili,

Lidé utrácejí za jídlo spoustu

peněz

a pokaždé to stojí

Kéž bychom dokázali nahradit maso zeleninou a zabíjení nahradit
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životem. Jedno znamená život získat a druhé ztratit, rozdíl mezi tím je takový, jej nelze
nijak ospravedlnit.
Vegetariánství přináší bez pochyby
tělu.

V poslední

době

zklidnění

na duši aj e také velmi
šíří

se idea vegetariánství

v mnoha zemích.

prospěšné

Pojďme

našemu

se podívat,

co je příčinou jeho úspěchu. Je to patrně díky pokroku v nejrůznějších vědních oborech,
díky kterému byly získány

četné důkazy

a burcující zprávy o tom, že vegetariánství

lidskému tělu prospívá zatímco masitá strava mu škodí. Každý z nás se obává o vlastní
život, a proto je vegetariánství mezi lidmi stále

důvodů,

v Americe. Toto vegetariánství ze zdravotních
důvodech,

a

začátek

změně

pozřít

ke

přesto

rozšířenější.

Přestože

potřeba měnit

jsem se rozhodl

přesvědčivé

pochopitelně

různé vědecké

existují

rozdělím

zřeknutí

snáze dojmou lidská srdce. Na škodlivost konzumace masa

názory. Já bych se rád chvíli

věnoval jedům.

vylučuje

který se

okamžitě

stresu a

ve velkém množství v těle

se roznáší po celém

těle.

následky. Americký psycholog El-Mackay
vylučuje řadu

ve chvílích

rozčilení

našeho dechu se

chemických

rozčilení

zvířat

řekl,

tělo

že lidské

sloučenin. Například

řady zvířat

vystavených

Požití tohoto masa

jed

určitému

způsobuje

vážné

v okamžicích silných

barva potu, který

tělo vylučuje

je odlišná od barvy potu ve chvílích smutku. Dokonce i složení

mění.

Sám odebral vzorek vlastního dechu do zchlazené trubice. Za

normálních okolností byla barva zkondenzované kapaliny
byl výsledek jiný. Dýchal

pět

průhledná.

Ovšem ve chvíli

minut a zkondenzovaná kapalina se v trubici

v tmavou sraženinu. Tato sraženina tedy představuje chemický produkt našeho

rozčilení.

Touto metodou

hněv vytváří

učinil několik pokusů

šedohnědé. Později

kapalinu pocházející z dechu
což u příjemce

různými

rozčílené

Karte v pokusech

pokusné osoby A do

způsobilo rozčilení

a prudkou

látku odebranou v době prožívání závisti do
několika

na

druhy emocí. Zjistil, že

látku hnědé barvy, smutek vytváří šedobílou látku, pocit lítosti a nenávisti

produkuje látku barvy

zvířete,

Toto pojednání

do dvou částí:

vyčerpání,

změnila

nikoli. Ovšem

se zabíjení. Soucitná slova hlásající

Za prvé: Známý francouzský chemik Karte objevil v mase

emocí

či

než

teorii, která dokazuje, že masitá strava škodí a vegetariánská

strava prospívá, vzniká základna pro
nezabíjení

(je to dobrý

raději zemřít,

maso živé bytosti, nechci to posuzovat z pohledu, je-li to zdravé

i díky této

daří

je založeno na povrchních

je to dobrý zvyk, který není nikterak

špatného návyku, angl.).

Nejvíce se mu

těla

pokračoval. Vstříkl

těla

emoční

osoby B

či těla

bílou

jiného

reakci. Potom opět vstříkl

prasete a pokusné myši.

Zvířata

po

minutách zemřela. Z výsledků různých pokusů vyplývá, že pocity rozhořčení a
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nejvážněji způsobují

nenávisti
obsahují

zároveň

nejvíce jedu. Když je

nevyhne se nemocím.
vyloučení

vylučují nejproblematičtější

únik energie,

Důvodem

dítě

rozčilená,

kojeno ve chvíli, kdy je matka

způsobily

toho je fakt, že emoce kojící matky

jedovatých látek do mléka. Z toho vyplývá, že

zášť

látky a

vstupuje do misky

s jídlem. Nenávist, kterou nelze utišit, je v mase nabírána do úst den za dnem, znovu a
znovu si ji vpravujeme do vlastních útrob. Jaká jen je to výživa! Jak je to nebezpečné!
současné době

Za druhé: V
můžeme

v různých druzích masa

spatřit

nemoc. V horším

mase byla mnohdy
statistický
požitím
že

průzkum,

vepřového

hovězí

vepřovém

mu jde o život. Ve

tasemnice. Proto v Americe

ze kterého vyplynulo, že

masa, a to

překvapivě

Tyto jedovaté

případy

kteří

hovězím

a

před časem učinili

tasemnice u lidí jsou

způsobeny

v devadesáti procentech. V Americe zjistili,
kteří

dobytek je z poloviny nakažen tuberkulózou. Proto je mezi lidmi,

tuberkulózou, i řada těch,

případě

a následky jsou vážné. V lepším

případě

zjištěna přítomnost

že pod mikroskopem

mikroorganismů.

množství

těla

mikroorganismy vstupují do našeho
způsobí člověku

lékaři vědí,

asi všichni

se nemocí nakazili z hovězího masa. Co se

týče

trpí

cholery,

existuje druh zvaný prasečí cholera a pochází, jak vyplývá z názvu, z vepřového masa.
původně mělo

V Anglii se

prokázáno, že toto

za to, že

onemocnění

je

příčinou

způsobeno

dny je alkohol. Dnes je ovšem již

zvýšení kyseliny močové v krvi, zpomalení krevního
Masitá strava
tak toto
zánět

zároveň může

Chtěl

a může

způsobit

samozřejmě

jsem pouze ukázat, že existuje

i epilepsii.

vůči rakovině,

se masem spolu s přemírou

ledvin. Abych to shrnul, nechci

z medicíny.

oběhu

snížit obranyschopnost organizmu

onemocnění způsobit. Přejídání

přináší

konzumací masa, což s sebou

čtenáře

může

čaje může přivodit

zatěžovat

řada důkazů,

a

výkladem

které dokládají, že

konzumace masa má skutečně řadu negativ a nejedná se jen o prázdná tvrzení. V letním
období maso snadno podléhá zkáze, maso z konzervy se po

otevření mění

podobně.

To je

není

Toto vše dokazuje, že požívání masa je

potřeba,

nebezpečné.

obecně

v jed a

známo a

abych o tom dále mluvil. Jinými slovy, páchnoucí maso mrtvých

pokryté hmyzem tak
kdo jde do hor,

často

častěji

A nyní bych

ukládáme do vlastních útrob. Ach! Je

narazí na tygra. Jak je to
chtěl připojit

věci,

které jsou nejbohatšími zdroji energie. Je
slunečního záření.
slunečního záření.

Na

světě

dávat pozor-

děsivé!

pár slov o

Smyslem jídla a pití je výživa. A proto

potřeba

prospěšnosti

vegetariánské stravy.

které jíme, bychom

třeba

si

uvědomit,

měli

brát z

druhů,

že energie pochází ze

jsou to pouze rostliny, které dokáží

vstřebávat

energii ze

Nejvíce energie hromadí semena a plody rostlin. Co se
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výživných látek obsažených v mase, jsou to

především

škrob, bílkoviny, tuky, cukry a

soli. Toto vše je ovšem obsaženo i v obilovinách, rýži a
navíc

stravitelnější

luštěninách.

Rostliny jsou

než maso. Obsah bílkovin v rostlinách dosahuje 40%, zatímco v
hůře

stravitelné, ale vzhledem

výstavbě

organismu, jsou navíc již

mase pouhých 20%. Nejenže jsou bílkoviny z masa
k tornu, že se jedná o látky, které již posloužily k

velmi ochuzené. Srovnáme-li je s bílkovinami, které jsou obsaženy v těle rostlin,
cožpak není zřejmé, že jsou na rozdíl od bílkovin z masa čerstvější a kvalitnější? Stravu
si vybíráme podle
dešťové

vody,

se masa, které

čerstvosti

slunečního

a nezávadnosti. Rostliny, které žijí ze

plně dostačují

k výživě živých

stejně nepřináší

organismů

a není

potřeba

zjevných rozdílů. Vegetariáni se dožívají vyššího
Vegetariáni vyhledávají

chutě výraznější.

Mysl

zakalená. Myšlení

vegetariánů

jemnější chutě,

vegetariánů

Krev

věku

ještě řadu

zatímco ti, co jedí maso, umírají

je jasná, kdežto mysl

těch,

je

obranyschopnost organismu. Krev

pročištěná

konzumentů

těm,

a

raději

co jedí maso, je

je bystré a pohotové, zatímco myšlení

vegetariánů

dalších

zatímco konzumenti masa mají

zpomalené. Vegetariáni jsou vytrvalí, kdežto
nedostává.

rozkládajícího

užitku.

Pokud porovnáme masitou a vegetariánskou stravu, zjistíme

dříve.

svitu a

pojídačů

masa je

co jedí maso, se vytrvalosti
obsahuje

masa je hustá,

důležité

látky

znečištěná

pro

a snadno trpí

dnou.
Vítězové
často patří

k

v

různých

disciplínách ve velkých

vegetariánům.

To je jasný

důkaz.

zahraničních

sportovních utkáních

V rusko-japonské válce

vojáci porážku, protože nebyli tak odolní, a japonští vojáci
houževnatostí. Proto lidé na
národem
skupinu
měli

vegetariánů.
či

Je

Západě říkají,

zřejmé,

o jednotlivce, tvrdým

pravdu, když

říkali:

důstojným člověkem,

zvítězili

ruští

díky své

že je rozdíl mezi národem, který jí maso a

že chceme-li se do
přístupem

utrpěli

něčeho

a horkou krví

pustit,

úspěchu

ať

už se jedná o

nedosáhneme.

Staří

"Ti, co jedí maso, jsou nízcí." Jestliže se rozhodneme být

musíme

začít

tím, že se vzdáme masité stravy a

přejdeme

k vegetariánství. Nikoli pouze kvůli tornu, že to je prospěšné pro naše tělo, ale také
naše dobré srdce tím získá nekonečný prostor, v němž

může přebývat.

v
Toto je

závěrečná část

mého pojednání. Jsem buddhista a hájím tedy nezabíjení

z pohledu buddhistického

učení.

Nezabíjení a vegetariánství ovšem nehlásá pouze
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buddhismus. Všichni zastánci humanismu se drží takového spravedlivého jednání a řeči.
Vlastně

zmíněno,

vše, co bylo výše

ještě

Ovšem buddhismus má
buddhistická přikázání,

závažnější

včetně pěti,

deseti,

proto

či

z pohledu stoupence humanismu.

důvody

250

místě.

boddhisatvy, mají nezabíjení na prvním
začít

řečeno

bylo

k nezabíjení. Proto

přikázání

pro mnichy a

stanovisko

pro

zločin

a není se

se bát. Toto prozatím ponechme stranou. Podívejme se však na

skutečné

těchto

lidí. Když zákon není tak striktní, znamená to snad, že

nemáme živé bytosti?
původ

živé má

přikázání

Ten, kdo se rozhodl konat dobro, musí

tím, že se vzdá zabíjení. Lidé si myslí, že konzumace masa není
čeho

všechna

Měli

bychom si

uvědomit,

v lidském srdci a nikoli ve

že úmysl nezabíjet a

vnějších

zákonech a

nebudeme-li rozvíjet svou podstatu, své dobré srdce a
lidskosti, ztratíme svou dobrou karmu. Ve chvíli, kdy
když budeme mít nadále

tělesnou

schránku, jak budeme moci

vnější

vše

A navíc,

a rozvíjet

svoji

sebou

ochraňovat

nařízeních.

rozšiřovat

změníme

před

umění

podobu, i

ovlivňovat svůj

život?

Budeme mít uši i oči, ale co budeme slyšet a vidět? Budeme mít sice mozek, ale co nám
odhalí? Čtenáři, nespoléhej na to, že budeš žít sto let! Je až znepokojující, jak rychle se
blíží náš

příští

život. Lidí

vědí

pouze to, že jsou lidmi v tomto

kolikrát jsme byli jinými bytostmi

před

životě,

ale netuší,

tímto životem, ani kolikrát jimi budeme

v příštích životech. Proto Buddha pravil: "Živé bytosti, které zabijeme v tomto životě,
byli v minulých životech našimi
"Lidské

svědomí

příbuznými."

To je

hořká

řekl:

je jako pole a jako ze semen z něj povstávají dobré i špatné

myšlenky." Pokud povstane myšlenka s úmyslem zabít,
a zasáhne do

pravda. Buddha také

věčného koloběhu

zamoří

pole lidského

svědomí

reinkarnace. Zabité bytosti jsou pak plny nenávisti,

která také zamoří pole lidského svědomí a způsobí věčnou zášť a nenávist. Život za
životem, zákon o příčině a následku se naplní a odplata nikdy nebude u konce.
Mistr Lianchi

řekl:

snažně

"Dnes

prosím všechny lidi, aby se k vegetariánství

nenutili, ale aby se nejprve vzdali zabíjení. Rodinu, která nezabíjí živé tvory budou
božstva

ochraňovat před neštěstím

a násilím a

obdaří

její

členy

dlouhým životem,

hojným potomstvem a dalšími dary a požehnáním, které nelze ani
nejsou pouze planá slova, která se
následku. A co znamená zákon o

dobře

příčině

poslouchají, jsou to slova pravdy o
a následku? Nyní, na

odcituji dva odstavce ze svého spisu Cesta ke
zákon~ a

světlu,

závěr

v nichž se

Toto

příčině

a

tohoto pojednání,

hovoří

o karmickém

které rozptýlí naše pochybnosti:

"Všechny bytosti na
či

vypočítat.

světě, ať

žijí dlouho

úpadku, podléhají zákonu o

příčině

či

krátce, v bohatství

či

nedostatku, v rozkvětu

a následku. Ani prosperita
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národů

nevzniká

náhodně, či

dobrých

skutků přináší

je? Je to

způsobeno

říkali:

pravdu, když

skutků přináší neštěstí. Proč

požehnání, konání zlých

Konání

tomu tak

zákonem o příčině a následku. Je to stejná logika jako v matematice,
stejně

podle stejného modelu,
určitá příčina,

důvodu. Staří měli

bez

dvě

jako je jedna a jedna

třikrát tři devět.

a

je i určitý následek. Pokud se zformuje jistá příčina,

dřív

Existuje-li

nebo

později

se

objeví i následek. Rozsah následku bude odpovídat rozsahu příčiny. Toto je jednoduchý
příčiny

princip

Složitější

hůře vysvětlitelné.

vztahy jsou již

nenásledoval efekt, je to zcela
ovlivňují

způsoby

nesčetným proměnám

které

čase

společně

nepříznivých

měnících

myšlenek, je tu také následek v podobě

stejně

proměnách.

Karmické

může

tak se

vpřed,

dlužníkovi. Silní se derou
nebo

později.

příčiny

proměňovat

komplikované, princip příčiny a následku platí

dříve

(variací). Protože je tu

příčina

příznivých či

událostí. A proto následnost i délka trvání dobré a špatné odplaty je

závislá na karmických
okamžikem,

Nesčetné proměny věcí

a složitostem v lidském srdci. Proto mezi

nespočet proměn

reinkarnace existuje

v podobě neustále se

rozdílu,

a v určitém

příčiny,

proto, že existují další

a následku zde není jednoduchý, ale složitý.

lidských odpovídají
šesti

jistě

příčina

Pokud vznikla

člověku.

výsledek. Toto stále ještě odpovídá (v tomto je stále ještě návaznost), ovšem

příčiny

princip

obyčejnému

a následku, který je snadno srozumitelný

se mohou

proměňovat

i odplata. Jakkoli jsou

stejně,

jako když

věřitel

každým
proměny

vymáhá dluh na

ovšem dobré a špatné jednání dojde odplaty bez

Zasadíme-li dýni, vyroste

dýně,

zasadíme-li sóju, vyroste

sója." (Konec pojednání o příčině a následku.)
Buddha svým moudrým zrakem vidÍ jasně a bez překážek vše z nynějšího,
minulého i budoucího

světa.

Protože to, co Buddha vidí,
vše

stejně jasně,

spatřit

věci

existuje mimo prostor a

nemluvě.
střídá

překračuje

jako my vidíme

pouze hmotné

oddělen

Princip odplaty
hranice

věci před

příčiny
času

a následku se opírá o jednání.

a jde až do hluboké minulosti. Vidí

našima

očima.

mezi nebem a zemí a nikoli

čas. Ať

svýma

očima člověk

řád příčiny

se život a smrt,

přičiny

důvodu,

že živé bytosti se nacházejí v

vědomí

se

proměňuje, pět

může

a následku, který

vidí jak chce

papírem, co je za papírem, nevidí, o principu
A to je z toho

Ale náš lidský zrak

dobře,

vždy je

a následku již ani

koloběhu převtělování,

skandh, netrvalých kup,

atributů

lidstve je překážkou, stejně tak jako papír před očima překáží jasnému vidění. Je vidět
pouze

3

současný

život, nikoli minulý

či

budoucí.

Měli

bychom si

tělesná podoba, cítění, vnímání, zděděné karmické vztahy a vědomí.
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prozření,

mezi moudrostí a znalostmi. Moudrost je
přesahující

tento

Co se týká

vědomostí,

člověk

svět již

může

je vidí,

filosofii. Naopak,

věci,

ně

si na

sáhnout nebo si je

představit.

těchto

vědeckých

poznatků

vědecké

prostředky či důmyslné

smysly. Dovolte mi otázku: je
skutečně určující

a

čestní

vědě či

je

přiblížil.

uvěří.

dokonce
Přístup

Jakou metodu ale

pět smyslů? Ať

už užívají

metody, vždy jsou omezení svými

pět smyslů člověka skutečně

a nerněnnou normou?

zapáchající, než aby se k nim

či

metody jsou založeny na pokusech.

k pokusům volí? Cožpak k pokusům nevyužívají pouze

Jsou

třeba

jako

kritizovat, posuzovat

v tom, že musí vše dokázat, teprve pak tornu

jakkoli sofistikované

upřímní

My

světa,

Běžný

rozmyslet.

je podporujeme. Není ale správné a v podstatě ani není

pomlouvat buddhismus. Víme, že
vědců spočívá

spočítat, změřit,

které je možné

nezavrhujerne poznatky dnešního

náležitě

možné prizmatem

zákony

nejsou nejasné, vše je do hloubky pochopeno.

to jsou

samozřejmě

buddhisté

rozjasnění,

všeobjímající

Například

tak spolehlivý

pěti

prostředek?

výkaly člověk považuje za příliš

Ovšem pes je s chutí sežere. Z toho vyplývá, že

chuť poznanou jazykem nelze považovat za normu. Či stopy, které po sobě člověk
člověk

zanechal, pes zjistí, ale
způsobem.
smyslů,

Je

vidět,

vědeckých výsledků

že

kdo by mohl

nerozpozná. Další

uvěřit

příklady můžeme

je dosahováno pouze

tornu, že jsou naše smysly dokonalé?

odvodit stejným

prostřednictvím pěti
Připusťme

že výsledky vědy jsou nevyvratitelnou pravdou. Kosmos je nekonečný a
nepatmý, než aby jej dokázal popsat, a

vědomosti,

velmi omezené. A navíc ani tyto omezené
pouze moudrost, díky níž lze
svět přesahující.
obyčejné

bez

Spoléhat se

lidi, ne že by

oblast

o

důkazu, neměli

důkazů rozšířit

stále

ještě

přestože

vědomosti

příčině

důkazech

světa

i zákony tento

a následku, ovšem jejich postoj je, že

dávní i

oči

aby

uvěřili.

a uši, ale

současní

Když už

měli

bychom

mudrci. Pokud stále

z doby dávné až po dnešek, vlastním omezeným

abychom teprve pak

přesvědčeni,

skutečně

získá, jsou

nevede k ničemu. Pokud jde o

potřeba důkazu,

říkají

člověk je příliš

nejsou spolehlivé. A tak je tu

bychom se omezovat na vlastní

ověřit,

důkazy.

Mistr Yinguang

v zákon o

a prohloubit i o to, co

nejsme zcela

máme

na

a myslí si, že je

pochybujeme o přemnohých
vhledem chceme vše

vědomosti

člověk

a zcela objasnit věci tohoto

výhradně

nevěřili

důkazů nevěří ničemů

hovoříme

vysvětlit

které

na chvíli,

uvěřili.

Anebo již máme

pak se opravdu jedná o situaci, kdy

důkazy,

neuvěříme,

V žádném případě není naše nevíra založena na absenci

řekl:

konfuciánských knihách

O zákonu
řečeno

otázkami života a smrti. Což

mělo

příčiny

důkazů.

a následku bylo v historických a

vše. Bohužel konfuciánští
za následek, že o nich ani
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se nezabývali
A proto ti,

kteří
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mají dobro v

sobě

hluboce

zabednění nevěří, přestože
důkaz

je stále

důkazem.

to, že v ni někdo

nevěří,

újmu, následkem

čehož

zakořeněné, nepotřebují

mají

důkazy. Ať

už

části

věří či

důkazů,

aby

uvěřili.

A ti

nikoli, je to jen jejich věc, ovšem

Existence vztahu příčiny a následku je jednou pro vždy dána a
na tom nemůže nic

změnit.

Lidé nejsou schopni vydržet malou

je nakonec postihne velké

nepovdechnout?

(konec

žádných

o pochybnostech)

152

neštěstí.

Je snad možné nad tím

Předmhria

Předmluva

ke Druhé sbírce Husheng

ke Druhé sbírce Husheng

Xia Mianzun

Když bylo mnichu Hongyimu padesát let, pan Feng Zikai nakreslil padesát
obrázků

na obranu života a Hongyi je

opatřil

texty. Tak vznikla takzvaná Sbírka na

obranu života. Dnes je mnichu Hongyimu šedesát. V tomto
požírají slabé, Jambudvipa

1

a

věnoval

bují

vraždění,

blahopřání

je Hongyimu jako

texty, aby se myšlenka sbírky lépe

života. Vznik obou sbírek od sebe

šířila,

dělí

předchozí

sbírku, nakreslil šedesát

k narozeninám. Hongyi znovu doplnil
Pokračování

a nazval ji

sbírky na obranu

deset let. Feng Zikaiův styl je přirozenější,

tak Hongyiho styl je vyzrálejší. Druhá sbírka se od první odlišuje i svým
V první sbírce se objevují
vyloučila

sbírka pak
vyjadřuje,

je

ostatními.

Začteme-li

že jde o

mravoličnou

především

stejně

vyzněním.

zobrazení krutých, srdcervoucích scén. Druhá

jakékoli výjevy zobrazující srdcervoucí

přirozená

silní

z větší části tone v plamenech. Feng Zikai v těžkých

dobách, kdy putuje z místa na místo, navázal na
obrázků

čase

hříchy.

radost veškerenstva a schopnost vzájemného

To, co sbírka

vcítění

mezi Já a

se do knihy, zjistíme, že překypuje poezií, a ani si neuvědomíme,
knihu. Sbírka spíše

zdůrazňuje

nutnost vzdát se iluzí, tj. vzdát se

zabíjení. Následující sbírka spíše zjevuje pravdu, tj. ochranu života. Nezabíjení je
prvním krokem, skrze nějž je uskutečňována ochrana živého.
Vzpomínám si, jak Hongyi před deseti lety přijel do Šanghaje a zašel do jedné
dílny, aby si koupil pohyblivé typy znaků stylufangsong2 k tištění súter. Jejich vadou
ovšem bylo, že byly
rozhodl sám

vytvořit

nestejně

velké a nedaly se z nich vysázet rovné

celou sadu

znaků,

řádky.

Proto se

velké i malé pohyblivé typy, jimiž potom bude

tisknout buddhistické knihy. Uchýlil se do ústraní a jednotlivé znaky psal v pořadí
3

podle jejich významových složek velmi

soustředěně

a

"nůž"

s radikálem

a náhle

"nůž"

jak bývají

denně vytvořil několik

nespokojen s tvarem, velikostí
k radikálu

radikálů,

nesou

či tloušťkou

přestal

desítek

řazeny

znaků.

Jakmile byl jen trochu

znaku, ihned znak opravil. Po měsíci

pracovat. Ptali se jej po

většinou

ve slovnících. Pracoval

příčině

a on

řekl:

dospěl

"Znaky

význam ubližování a zabíjení, nemohu psát." Tak

Bájná země, kde roste bájný strom jambu s trojhrannými listy. Původně označuje Indii, ale také národy
na Východě. Zde v přeneseném významu svět.
2
F anr§ong 1JJ
typ písma.
3
Přepisování buddhistických súter je v buddhismu jedním z tradičních způsobl! získávání zásluh.
1

*'
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velký byl jeho soucit s živými bytostmi. V souladu s tímto přesvědčením dnes ve druhé
sbírce volí laskavé a vlídné scény. Co se týká
které k

obrázkům

představit,

napsali

přátelé.

textů,

texty,

Ovšem i zde se objevuje slovo "zabít". Dovedeme si

jak se Hongyi trápil, když při přepisování k takovému slovu dospěl.

Když

ještě

žil

světským

životem, jeho

nedožije vysokého věku. Říkal, že rok 1916
vyřezal

či

byla vybrána stará úsloví

tělo
4

bylo slabé. Byl

přesvědčen,

bude rokem jeho záhuby. Tehdy si

osobní razítko s nápisem: "1916 - rok, kdy se hasnoucí

ticha." Když toho roku

někomu

psal dopis,

že se

často

stařec

navrátí do

toto razítko užíval. Také mám

uschovaný jeden list s tímto razítkem. Poté co Hongyi roku 1918 odešel do kláštera a
žil

ještě asketičtějším způsobem,

jeho

tělo

bylo

zdravější.

Sám

říkal,

že za to

vděčí

buddhismu. Dnes je mu již šedesát. Říká se, že laskaví lidé se dožívají dlouhého věku,
a toto je důkaz. Hongyi s Feng Zikaiem se přednedávnem dohodli, že Feng Zikai bude
v kreslení

obrázků

sedmdesát
vydá

obrázků

čtvrtou

čase

Pokračování
příležitosti,

třetí

a vydá

ochraňovat

sbírku. K osmdesátinám

život se bude takto dále

ztraceny v lese

střelby

vytvoří

za podivuhodné

řízení

šířit.

a dešti kulek, což

sbírky na obranu života

můžeme

osudu. Na

osmdesát

obrázků

v bitvě mění v rudé lotosy.

přináší

přední straně

a vydá šestou

je

věcí řádu

rozbouřené
květy,

a

věcí

lotosové
které se

Ach, jak výstižně to symbolizuje Hongyiho touhu po

XiaMianzun
Říjen 1940

5

a

mnoho utrpení. Vydání

považovat za spojení

všeobecném soucitu!

4

obrázků

Všechny živé bytosti jsou

jezírko, mezi lotosy je zobrazena bitva. Jezírko ve varu vydává lotosové
5

vytvoří

K Hongyiho sedmdesátinám

sbírku. Až do stých narozenin, kdy namaluje sto

sbírku. Touha
v tomto

pokračovat.

na obranu života

Roku 1916 bylo Mistm Hongyimu 36 let.
Viz obr. 2 v kapitole 3. Okolnosti vzniku Soubom Husheng.
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Feng Zikai

Učiteli, Mistře

Hongyi,

dnes slavíme
obrázků

verzi.

Vašeho narození. V

úctě

jsem vytvořil Pokračování sbírky

na obranu života se šedesáti listy. K dnešnímu dni jsem

Právě

počítám,

výročí

dokončil

pracovní

jsem požádal přátele o posouzení a zítra již začnu obrázky kreslit na čisto,

že 26. dne 9.

měsíce

(na mé narozeniny) již Vám je budu moci poslat a uctivě

Vás požádat o posouzení, o doplnění obrázků textem a o předání sbírky panu Li, 1 který
ji dá do tisku.

Předem tedy

prosím přijměte tuto zprávu.

Vzpomínám, jak jsem Vás před více než deseti lety přivítal v domě v Šanghaji
měl

v Jiangwana

jsem to

potěšení

své narozeniny. Tam jsem se, v

oslavit s Vámi Vaše narozeniny a za šest dní potom

přízemí

vedle klavíru, stal buddhistou. Jsem

vděčný

za

to, jsem prozřel a poznal pravý stav věcí. 2
Přes

deset let jsem se staral jen o

na to pomyslím, jímá
Nechť

se jas milosrdenství

neztratí to, k
V

mě děs.

čemu

úctě přeji ještě

Učedník

Z

šíří

čeho

měsíce

tohoto

světa

a neplnil své poslání. Když

mám radost je, že se Mistr

do dáli. Díky tomu Váš žák v

těší

dobrému zdraví.

plahočení

tímto

světem

by vzhlížel.

mnoho a mnoho let života.

Feng Yingxing ve vší úctě a

20. dne 9.

věci

zdvořilosti

roku 1939

1

Li Yuanjing
K tomu došlo v roce 1927 během Hongyiho návštěvy Šanghaje. Jiangwan je čtvrť v severní části
Šanghaje, kde Feng Zikai v té době bydlel (Chen 2000, s. 88, Zhu 1994, s. 36).

2
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Li Yuanjin 1

Stalo se to

před

tvář,

deseti lety. Jednoho jitra teplý vánek hladil

městem se zářila svěží zelení, všemu vládl mír a pokoj. V Jiangwan,
naplněn

z obytných budov za školou Lida, jsem se

krajina za
2

u jedné

úctou poprvé setkal s Mistrem

Hongyim a panem Feng Zikaiem. Druhého dne mne Feng Zikai navštívil, aby mi
ukázal dva své obrázky na téma nezabíjení živých bytostí.

Nesnúrně

nemohl jsem je vynachválit. Domníval jsem se, že kdyby Feng Zikai

se mi líbily a

vytvořil

ucelené

dílo s touto tematikou, posloužilo by v dnešní době vskutku jako nepřekonatelný nástroj
šíření

pravdivé nauky o

pokračoval

obraně

všeho živého. Naléhal jsem tedy na Feng Zikaie, aby

v kreslení, a aby z obrázků sestavil sbírku, jež by

přispěla

ke spáse

světa.

Feng Zikai, jenž těžce nesl úpadek světa, se nakonec na moje naléhání uvolil k tomu, že
takovou sbírku sestaví. Vždy, když vytvořil několik obrázků, mi je ukázal. Častokrát
jsem nad nimi uronil slzu dojetí i zahanbení. Co se
mnoho instrukcí a

poučení

týče

editorské práce, obdržel jsem

od pana Hongyiho, jež mi zasílal v dopisech. Na ·sklonku

onoho roku pan Hongyi nedbal na útrapy cestování a vážil cestu až do Šanghaje, aby
opatřil

obrázky sbírky vlastními texty. Teprve když na vše dohlédl, prohlásil Sbirku

obrázků

na obranu života za dokončenou.

Za deset let, jež od té doby uplynuly, vyšla Sbirka na obranu života
v nejrůznějších vydáních i v anglickém
v celkovém nákladu, který

přesáhl několik

oslovila mnoho zanícených mladých
postihla závist

Stvořitele.

překladu,

mužů

a

rozšířila

se tak po celém

set tisíc

výtisků.

Je

i žen.

Patrně

z této

přirozené,

příčiny

světě

že sbírka

sbírku neblaze

Originál sbírky i tiskové desky, které byly uloženy na dvou

místech, byly zničeny za bombardování Šanghaje a jejího okolí. 3 Teprve loni, díky
iniciativě

pana Hongyiho byla sbírka zrekonstruována a znovu vydána.

Letošní rok je
vydáváme další

opět

pokračování

rokem kulatého

výročí

sbírky jako výraz

narození pana Hongyiho a my

přání

dlouhého

věku.

Evropa i Asie

v těchto dnech tone v krvi a násilí a to, že tato sbírka přichází se zcela novým přístupem,

*wnllf

Li Yuanjin
je jedno z přízvisek, které používal Li Yuanjing *ll~. (viz Ling Bo 1&:~. "Li
Yuanjingjushi" (Pan Li Yuanjing), http://www.buddhismcity.net/master/details/422/).
2
Viz pozn. 2 v prvním doslovu ke Druhé sbírce.
3
Originál celé První sbírky byl v době vydání druhé sbírky považován za zničený. Viz kapotola 3.
Okolnosti vzniku Souboru Husheng.
1
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Druhý doslov ke Druhé sbírce Husheng

nelze nazvat jinak než jako podivuhodné
"Tři

k první sbírce napsal:

řízení

osudu. Pan Ma Yifu v předmluvě

muži, jež dlouho pojí

společný

nejlepších schopností k vyslovení svého zármutku a obav.

závazek, užívají svých

Současně

silou svého soucitu

kultivují zhrublá srdce druhých lidí." Úspěch obou sbírek je završen bezpochyby díky
skvělosti

pana Hongyiho!

Školu Lída v Jiangwan už dávno bombardování srovnalo se zemí. Feng Zikai,
jenž odešel daleko na západ do provincie Guizhou, v dopise píše: "Všechny obrázky
druhé sbírky byly

vytvořeny

v době skrývání a na

útěku,

druhých." Ano, tentokrát se nikdo z nás nevyhne útrapám
smrtí, všichni zakoušíme strach
sbírky nás

překvapila.

Západě,

tak na

květiny

vlnící se ve

Východě

větru,

běženců, kteří

smrtí. Ale

Celá sbírka je prodchnuta pokojem.

jenž vrhají stébla trav a
Jak na

zvířete těsně před

bez pomoci

to vše

proměna

či

podpory

prchají

stylu druhé

Zpěv ptáčka, chvějivý
překypuje

před

stín,

radostí ze života.

je rozehráno drama plné zla a záhuby a "síla

života" první sbírky teprve nyní vyslala své vše pronikající paprsky.
O významu ochrany života jsem v první sbírce napsal na tři tisíce slov, 4 není již
potřeba

cokoli dodávat. I tentokrát mě pan Hongyi a Feng Zikai v dopise poŽádali,

abych ke sbírce
pouze

stručně

prázdnota ve

něco připsal.

Vzhledem k tomu, že jsem právě ve velkém shonu, jsem

zmínil okolnosti vzniku sbírky.

světě

završena, kéž je vše živé ve

Zároveň připojuji
světě naplněno,

toto

přání:

kéž je

kéž pomine soužení

všech živých bytostí, kéž úsilí pana Hongyiho· nikdy nepomine a kéž nepomine ani naše
úsilí!

O svátku

Středu

podzimu roku 1940 doslov napsal Li Yuanjin

Číslo je nepřesné. Autor hovoří o vlastním doslovu k první sbírce Žalozpěv na obranu života, který
ovšem čítá přes 1O 000 znakú.
4
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P1~edmluva

Předmluva

ke

Třetí

ke

Tře ti

sbírce Husheng

sbírce Husheng

Feng Zikai

Když bylo Mistru Hongyimu padesát let (roku 1929), bydlel se mnou v Šanghaji
v Jushilin. Tehdy jsme

společně vytvořili

první Sbírku

jsem namaloval obrázky, Mistr Hongyi složil

básně.

obrázků

Když mu bylo šedesát let (roku

1939), žil v Quanzhou v provincii Fujian a já se skrýval
v provincii Guangxi. Zde jsem
čítající

šedesát

doplnění

listů,

vytvořil pokračování

na obranu života. Já

sbírky

před

válkou v Yishanu

Obrázků

na obranu života

a poslal jsem ji do Quanzhou Mistru Hongyimu s prosbou o
věku

textem. V dopise z Quanzhou mi Mistr Hongyi odepsal: "Až dosáhnu

sedmdesáti let, sestavte, prosím,
osmdesátin sestavte

čtvrtou

třetí

sbírku se sedmdesáti obrázky, u

příležitosti

mých

sbírku s osmdesáti obrázky, u příležitosti mých devadesátin

pátou sbírku s devadesáti obrázky a u příležitosti mých stých narozenin šestou sbírku se
obrázků

sto obrázky. Tak bude poselství
v krutých

válečných časech

na obranu života završeno." Tehdy jsem

prchal z místa na místo, bojoval o holý život,
mě

dne ani hodiny, a Hongyiho dopis

mohl doufat, že se dožiji tak vysokého

věku?

věku

82 let. Jak bych

V odpovědi jsem napsal: "Pokud mi bude

žít tak dlouho, Vaše přání splním."

Později

jsem znovu prchal z Yishanu do Zunyi v provincii Guizhou a pak do

Chongqingu v provinci Sichuan. Mistr zemřel v Quanzhou ve svých 64 letech. Po
letech, když japonští
uplynuly

jsem

proto velmi vylekal. V době, kdy bych sestavoval

šestou sbírku, by Mistru Hongyimu bylo sto let a já bych dosáhl

dopřáno

nevěděl

tři

agresoři

ustoupili, jsem se vrátil do Hangzhou. Od té doby

roky. Letos na jaře jsem jel do Fujianu, abych navštívil

kde Mistr Hongyi
Přemluvili mě,

zemřel.

třech

Dostalo se mi tam

vřelého přijetí

město

Quanzhou,

od významných osobností.

abych se nechal vyfotografovat u smrtelného lože Mistra Hongyiho.

Spolu se mnou se na jeho smrtelném loži nechal vyfotografovat také jistý buddhista. Od
jiného

věřícího

jsem dostal k nahlédnutí dopis. Byl to dopis, který jsem kdysi poslal

Hongyimu a ten jej
přání

splním." Mé

předal

tomuto muži. "Pokud mi bude

vlastnoruční

dopřáno

písmo! Letos je sedmdesáté

žít tak dlouho, Vaše

výročí

Mistrova narození!

Z Quanzhou jsem se vydal do Shamenu, pronajal si tam jednu místnost a po
bez

přestávky

obrázky. V

létě

pracoval na

Třetí

sbírce

Obrázků

jsem v Hongkongu originál sbírky
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tři měsíce

na obranu života se sedmdesáti

osobně předal

panu Y e Gongchuovi

Předmluva

s prosbou, aby

přepsal

mě přivedl

verše. Na tuto myšlenku

ke Tletí sbírce Husheng

pan Zhang Xichen z

Nakladatelství Kaiming. Řekl mi, že poté co zemřel Mistr Hongyi, jediný, kdo je
opravdu povolán k tomu, aby

přepsal básně

na obranu života, je starý pan Ye. Poslal

jsem mu dopis s prosbou a on mi hned poslal souhlasnou

odpověď.

V Hongkongu jsem

strávil dva týdny a za tu dobu pan Y e přepsal všech sedmdesát básní na obranu života.
Poslal jsem originál letecky do Šanghaje, právě v době jejího osvobození. Poslal jsem
tedy rukopisy básní i originály

obrázků

buddhistickému laikovi Su Huichunovi do

nakladatelství Dafalun k vydání. Toto je historie Třetí sbírky.
Dále bych rád

řekl několik

slov k básním v této sbírce. Dílem jde o klasickou
Básně

poezii, dílem o mé vlastní verše.

první i druhé sbírky složil i

vlastnoručně

přepsal Mistr Hongyi, já jsem pouze vytvořil obrázky. (Řadu básní druhé sbírky jsem

sice napsal já, Mistr je však všechny poopravil.) Pana Ye Gongchuoa jsem požádal o
složení básní ke

třetí

sbírce i o jejich kaligrafické vyvedení. Ale starý pán Ye mi

v dopise

odpověděl,

že tedy

nemůže básně

složit,

může

Nezbylo mi, než abych

básně

napsal sám. Neumím skládat verše, nebylo ani nikoho,

že je již stár a sláb (letos oslavil 69 let), hlava že mu již neslouží, a

jistě

kdo by je opravil,

je však

řada

je v nich

přeps_at.

Už jsem ho dál

slabých míst.

Upřímně

nepřemlouval.

prosím

čtenáře

za

prominutí.
Někteří

k nezab\jení

lidé

zvířat

nestříhali keře,

říkají,

že si obrázky v této sbírce

a vegetariánství.

Zároveň
větve

stromy, netrhali kvetoucí

ovšem rozpor. Pokud bychom takto

písek a hlína! Ale i v písku a

hlíně

nabádají lidi, aby

či

Nabádají lidi

neničili

rostliny,

a neohýbali malé borovice. V tom je

ochraňovali zvířata

sklízet zeleninu ani trhat boby, ani jíst rýži

protiřečí.

i rostliny, nemohli bychom

obilí. Jediné, co bychom mohli jíst, by byl

je spousta rostlin a drobných

živočichů, člověk

by

pak musel umřít hlady! Takové byly námitky některých lidí. A já na to odpovídám:
předmluvě

Ochrana života znamená ochranu srdce. (V

k první sbírce pan Ma

Yifu napsal, že se musíme nejprve zbavit krutosti ukryté v našich srdcích,
laskavost a s laskavým srdcem
ochraňování

života, proto

můžeme přistupovat

říkám,

pěstovat

k ostatním.) Toto je hlavní smysl

že ochrana života je ochranou srdce. Jinými slovy:

ochrana života je ochranou vlastního srdce a nikoli pouhou ochranou rostlin a živočichů.
Ještě jinak: ničením

srdci a ten pak
rostliny a

rostliny

přenášejí

živočichy.

všechno doslova a

zabitím zvířete si lidé pěstují nedostatek soucitu ve svém

na ostatní. Proto

Prosím

chtěli

či

čtenáře,

při ochraně

života jde o život lidí a nikoli o

aby nebrali vše doslova. Pokud bychom totiž brali

ochránit veškeré rostliny a
159

živočichy,

nemohli bychom pít ani

Předmluva

převařenou

vodu, ani jíst rýži. Pod mikroskopem bychom

nespočet mikroorganismů

a bakterií a

převařením

vody

viděli

T!~etí sbírce

ke

v jediné kapce vody

či vařením

rýže bychom je

přece

zahubili! Takto i vařená voda a rýže obsahuje maso. Proto také naše

zvířat

a

půst

od masa nejsou zcela

důsledné,

Husheng

ochraňování

není to nic jiného, než když se

řekne

"co

oko nevidí, srdce nebolí" nebo také "strkání hlavy do písku". Ovšem toto strkání hlavy
do písku neubližuje našemu srdci, ani neodporuje hlavnímu smyslu ochrany života, a
proto je

skutečnou

bychom jim
například

ochranou života. A co se týká rostlin, pokud to není nezbytné, také

neměli

ubližovat. Pokud zcela

jen tak pro zábavu trháme

květiny

bezdůvodně

ubližujeme rostlinám (když

na procházce v parku), i tím si

pěstujeme

nedostatek soucitu ve svém srdci. Pokud tato krutost získá navrch, budeme se
krutě
či

chovat ke

zvířatům,

ale také k lidem.

vykopávání zeleniny jsou

přece

také

Sklizeň

rýže, sbírání

činnosti, při

bobů,

stejně

vytrhávání

kterých se používá násilí.

řepy

Příroda

tyto rostliny původně rozhodně nestvořila pro lidi k jídlu. Člověk je ničí a konzumuje
proto, aby žil. To je nevyhnutelné a
nepovažujeme za kruté a
života. Proto v mé sbírce

odůvodněné.

nezraňujeme

obrázků,

Už to skoro ani není násilí. Pokud to

soucit, pak naplníme hlavní smysl ochrany

kde nabádám

čtenáře,

aby nejedli maso a

zároveň

aby neubližovali rostlinám, není rozpor.
Anglický vzdělanec G. B. Shaw hlásal vegetariánství. Jistý
"Jak bych se
odpověděl:

měl

zachovat, kdyby nebylo vyhnutí a já musel zabít

"Potom to tedy

proveďte

vzbudila nesouhlas u anglických

upřednostňuji

rychle, aby

vegetariánů, kteří

to však dovedu pochopit, kladu totiž
nikoli proto, že

přítel

život

větší důraz

zvířat,

na něj naléhal:

zvíře?"

zvíře netrpělo."

Tato

Starý pán
odpověď

napadali jeho neuvážený výrok. Já

na

člověka.

ale proto, že kladu

Hlásám ochranu života
větší důraz

na život lidí.

Když například zvíře zemře bez nejmenší bolesti a utrpení a člověk sní jeho maso, není
na tom nic tak krutého, ani se to neprotiví soucitu. Je ovšem obtížné nabádat ostatní,
aby "to provedli rychle."
G. B. Shaw chápe ochranu života ještě
člověka:
Dobře

šířeji,

a ještě více než já

upřednostňuje

"Všechny živé bytosti si jsou rovny, všichni mají buddhovskou podstatu".

vím, že

striktně

podle buddhistické teorie je naše

upřednostňování člověka

plodem malého vhledu do podstaty existence. Ale domnívám se, že buddhismus
nevzkvétá, protože jeho nauka je
Buddhistické učení by se mělo více

příliš přísná, příliš
přibližovat

zásadách a postupovat z povrchu do hloubky.
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hluboká,

reálnému životu,

Jedině

obtížně přijatelná.

nelpět

tak se bude dále

vždy

šířit.

striktně

na

Předmluva

ke

Třetí sbírce

Husheng

Od své obrany života jsem se dostal až k zamyšlení nad buddhismem.
Neopovažuji se tvrdit, zda je

můj

názor správný. Doufám, že se mi od

z domova i z ciziny dostane poučení.

V Šanghaji, roku 1949
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učených mužů

Užité zkratky

HSHJ 2001

Husheng huaji, viz Použité prameny

LY

Feng Zikai. Feng Zikai lun yishu, viz Použité prameny

QJ

Feng Zikai manhua quanji, viz Použité prameny

SX

Feng Zikai sanwen xuanji, viz Použité prameny

WJ

Feng Zikai wenji, viz Použité prameny

Použité prameny

Feng Zikai. Gushi Xinhua

$-=f'Fci 6-f.fif !.!ID (Feng Zikai. Staré

obrazech), komentář Shi Liangzhao

JE ~BR a Ding Ruming T:tzo aJl.

básně v nových

Šanghaj: Shanghai

guji chubanshe, 2002.

Feng Zikai
obrázků

$-=f'ta. Husheng huaji: shang, zhong, xia 1?1::.1.!ID~: _t,

na obranu života: První, druhý a

třetí, závěrečný

~,

r (Sbírky

díl). Hongkong: Tiandi tuhua

youxian gongsi, 2001.

Feng Zikai manhua quanji

$ -=f 'Fci i.l. J.!ID ~ ~ (Souborné vydání Feng Zikaiových

obrázků manhua). ed. Feng Chenbao $~:i:, Feng Yiyin

$-Pt. Peking: Jinghua

chubanshe, 2001.

Feng Zikai
uměm').

$-=ftB. Feng Zikai lun yishu

$-=f'Fci~~* (Feng Zikaiovy promluvy o

Taibei: Danqing tuhua youxiangongsi, 1989.

Feng Zikai wenji $-=ffĚtt~ (Feng Zikaiovy sebrané spisy), ed. Feng Chenbao $~

:i: a Feng Yiyin $-pt. 5. -7. díl. Hangzhou: Zhejiang wenyi chubanshe, 1992.

Feng Zikai sanwen xuanji $-=f'tsifc::šc:lít~ (Výběr z Feng Zikaiových esejů), ed. Ge
Naifu l[7JtM. Tianjin: Baihua wenyi chubanshe, 1992.
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Epilog

Jakkoli jsem si to nechtěla připustit, sbírky Husheng poznamenaly i mě samotnou.
Myšlenky sbírek pro lnuly se životními zkušenostmi, jež jsem získala překonáním
překážek,

které přede mnou vyvstávaly,

na křivolaké

cestě

či

do kterých jsem vlastní hloupostí narážela,

k dokončení této práce, a za něž jsem vděčná.
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