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Abstrakt 

Práce mapuje dílo českého publicisty, překladatele, sinologa a historika umění 

Josefa Hejzlara, konkrétně jeho kulturní publicistickou tvorbu v periodickém tisku 

v letech 1957-2011, zaměřenou na asijskou kulturu, a to především na čínské výtvarné 

umění, které v letech 1951-1956 studoval na Pekingské universitě. Cílem práce je 

zmapování publicistické kulturní tvorby Josefa Hejzlara a analýza vybraných esejů, 

které vyšly v letech 1957-2011 v týdeníku Kultura, Literárních novinách a v časopise 

Výtvarné umění. V textu budou dále vymezeny hlavní rysy Hejzlarova rukopisu. 

 

Abstract 

The thesis describes the work of Josef Hejzlar, Czech journalist, translator, 

sinologist and historian of arts, specifically, his cultural journalistic work in the 

periodical press in 1957-2011. It focuses on Asian culture, especially Chinese arts, 

which he studied at Beijing University of oriental arts in 1951-1956. The aim is to map 

art publications by Josef Hejzlar and analysis of selected essays, which were published 

in 1957-2011 in Kultura, Literární noviny and magazine Výtvarné umění. This text will 

also describe the main features of Hejzlar’s writing style. 
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Úvod 
 

 

 

Josef Hejzlar byl českým publicistou, překladatelem, sinologem a historikem 

umění. Tato práce se zaměřuje na jeho kulturní publicistickou tvorbu v periodickém 

tisku v letech 1957-2011, a to konkrétně na čínské výtvarné umění, které v letech 1951-

1956 studoval na Pekingské universitě. Cílem práce je zmapování publicistické kulturní 

tvorby Josefa Hejzlara a analýza vybraných esejů, které vyšly v letech 1957-2011 

v týdeníku Kultura, Literárních novinách a v časopise Výtvarné umění.  

 

Práce bude rozdělena do několika kapitol a subkapitol, ve kterých se zaměřím na 

život a dílo Josefa Hejzlara a historický kontext, v souvislosti s Hejzlarovou tvorbou 

budou vysvětleny klíčové umělecké pojmy a představeni jednotliví malíři, kteří jsou v 

textech Josefa Hejzlara zkoumáni. 

Vůči tezím jsem se zaměřila namísto zjištění vlivu Hejzlarovy práce na vývoj 

české kulturní publicistiky a také na analýzu uměleckého textu několika vybraných 

esejů Josefa Hejzlara. Rovněž došlo k upřesnění názvu diplomové práce. 

 

Pro tuto práci byla zvolena kombinace metod kvalitativní analýzy, konkrétně 

sémiotické
1
 a narativní

2
 s ohledem na kulturní, politické, historické a společenské 

tradice a okolnosti Československa (a potažmo i České republiky) a Číny. Pomocí 

sémiotické analýzy bude zkoumán význam obsahů mediálních sdělení několika 

Hejzlarových kulturních esejů a definovány klíčové termíny (esej a další pojmy, které 

s danými články souvisí – zejména týkající se asijské kultury). V jiné části práce se také 

pokusím nastínit vztahy mezi Čínou a Československem (potažmo i Českou 

republikou). Pomocí narativní analýzy bude proveden rozbor jednotlivých textů, nebo 

lépe řečeno jejich struktury, a to za pomoci metody analýzy uměleckého textu 

Christiany Nordové
3
, který jsem objevila během psaní této práce. Cílem této části bude 

zjistit, jakým způsobem pojal Josef Hejzlar (vybrané) eseje, typologicky je zařadit a 

určit jeho osobitý styl. Také bude zajímavé určit, zda si tato jeho mediální sdělení 

                                                        
1 TRAMPOTA, Tomáš. VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 117 
2 Tamtéž, s. 141 
3 NORD, Christiane. Text Analysis in Translation: theory, methodology, and didactic application of a model for 

translation-oriented text analysis. Amsterdam, 2005. Dostupné [online]. 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_kMvXl8vMAhXEJSwKHd9WAjwQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2F217560%2Fff_m%2FDP_Pobocikova.doc&usg=AFQjCNGbAtTPcU9Bo9-6_YSjgJ46bNNJig&sig2=bH4XWPEU8hgXNmKuiDmx7g
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udržovala určitou aktualizovanou podobu a formu vyprávění. K tomu se také pomocí 

obrazové analýzy
4
 zaměřím na vizuální prvky. 

K doplnění části věnující se životu a dílu Josefa Hejzlara pak pomohou 

hloubkové rozhovory s jeho manželkou – sinoložkou a malířkou Taj-ťün Hejzlarovou. 

  

                                                        
4 Tamtéž, s. 155 
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1 Josef Hejzlar – osobnost 
 

 

Josef Hejzlar byl historik umění, sinolog, překladatel a publicista. Byl velkým 

znalcem čínské výtvarné kultury, především grafiky a malířství. Patří k významným 

odborníkům zabývajícím se čínskou kulturou a životním stylem – průmyslovým 

designem. Celá jeho tvorba směřuje k poznání čínské kultury a jejího sblížení s kulturou 

evropskou. Zprostředkoval svým dílem znalost čínského umění, zabýval se malířstvím, 

zejména dílem malíře ČchiPaj-š’e, čínskou grafikou, krajinomalbou a vietnamským 

uměním. Velkou pozornost věnoval i čínskému lidovému umění a uměleckému 

řemeslu.
5
 Hejzlar byl členem Česko-čínské společnosti a občanského sdružení pro 

poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936, kdy byla společnost založena v sídle 

Orientálního ústavu v Praze. 

 

Narodil se 21. ledna 1927 v České Skalici v Podskalní ulici
6
, kde absolvoval 

základní a čtyřletou měšťanskou školu. Česká Skalice je malé město, ve kterém 

navštěvovala školu i Božena Němcová. Kousek za tímto městem je Babiččino údolí, 

Ratibořice, les Vinice a řeka Úpa. To všechno byla kulisa Hejzlarova dětství, která 

v něm zanechala nesmazatelné stopy. Žil zde se svou matkou, dvěma sourozenci a 

nevlastním otcem. Matka byla dělnice, ale také malířka. Kromě toho, že přes den 

pracovala v továrně, po večerech malovala šátky, které chodila prodávat na zámek 

Ratibořice. Když Hejzlar dokončil základní školu, chtěl studovat dál, ale v té době to 

nebylo možné. Šel tedy do učení, měl se stát malířem pokojů. Přesto, že ho tato činnost 

nenaplňovala, učení dokončil.
7
 

 

Hejzlarův bezprostřední vztah k Číně posilovalo mnoho větších i drobnějších 

událostí. Výklady profesora Emila Filly o čínských krajinomalbách mu doslova 

„otevřely dveře do světa“
8
, leč to nebyl jediný čínský artefakt, který ho zaujal. Na jeho 

oblibu Číny působila i literární díla. V prvé řadě to byly slavné Zpěvy staré Číny 

Bohumila Mathésia, dále tu byly zásluhy českých sinologů, zvláště Jaroslava Průška
9
: 

„doslova ho uchvátila jeho osobní zpověď, jakou nepochybně byla kniha Sestra moje 

                                                        
5 VLČKOVÁ, Věra. Česká Skalice: osobnosti kultury, umění, vědy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. s. 57 
6 Tamtéž, s. 58 
7 Fénix. Časopis Česko-čínské společnosti. Rozhovor s Taj-ťün Hejzlarovou, 2015-02-01, ročník XVI., s. 72 
8 Z osobního rozhovoru s Taj-ťün Hejzlarovou ze dne 2. 1. 2016. 
9 Jaroslav Průšek byl jedním ze znalců čínské lidové a moderní literatury. Se svou vědeckou a veřejnou prací se 

významně zasloužil o rozvoj čs. orientalistiky. Více [online]. 

http://abicko.avcr.cz/archiv/2005/12/obsah/jaroslav-prusek-14.-9.-1906-7.-4.-1980-.html


6 

 

Čína“
10

. Sledoval ovšem i tehdejší novinářskou publicistiku, silně na něj zapůsobil E. E. 

Kisch a jeho kniha reportáží Tajná Čína. Touha poznat její záhady byla skoro 

samozřejmost. Mezi ovlivňující literáty se posléze zařadil i Mao Ce-tung. Někdy 

začátkem padesátých let minulého století vyšly v Československu české překlady 

některých jeho politických projevů a filosofujících esejů. V jednom z textů Mao Ce-

tung říká, že tak jako všechno na tomto světě je smrtelné, je smrtelná i existence 

komunistické strany. To v oné době vzbuzovalo sympatie u podobně uvažující 

československé veřejnosti. 

Kromě umění a literatury faktu na Hejzlara silně působily i skutečné události, 

totiž postup čínské revoluce. Nebylo tajemstvím, že většina mladých, zejména levicově 

orientovaných studentů uměleckých a humanitně zaměřených fakult, tenkrát stranila 

lidové armádě vedené komunisty. V této souvislosti Hejzlar vzpomíná na jedinečný 

okamžik, který kmitnul jedním odpolednem roku 1949 v přeplněném sále pražské 

Lucerny: „V Praze byl Světový kongres obránců míru zahájen za předsednictví Jana 

Drdy, předsedy Svazu československých spisovatelů. Praha tam vítala první čínskou 

delegaci vedenou slavným malířem Sü Pej-chungem. Uprostřed projevů přiběhla k 

tribuně dívka se zvláštní zprávou, která byla ihned přečtena: metropole Nanking
11

 byla 

právě osvobozena lidovou armádou. Sálem Zvedl se jásot a bouřlivý potlesk, jaký jsem v 

životě málokdy zažil.“
12

 

 

Zájem o umění přiměl Josefa Hejzlara ke studiu VŠUP v Praze, kde se dostal do 

ateliéru Emila Filly. Profesor Filla měl rozsáhlé vědomosti o čínském malířství. Díky 

němu se Hejzlar poprvé setkal s čínským uměním. 

Na život Josefa Hejzlara měla mezníkový význam dohoda mezi ČSSR a ČLR o 

vzájemné kulturní výměně, která zahrnovala i vzájemnou výměnu studentů. „Na 

ministerstvu školství kupodivu pochopili, že Čína je proslulá též svým výtvarným 

uměním, proto mezi první skupinu čtyř studentů zařadili i jednoho výtvarníka; los padl 

na UMPRUM a vedení školy pověřilo právě Fillův ateliér, aby vybral studentského 

šťastlivce ze svého středu.“
13

 Bylo velmi odvážné podstoupit tuto výpravu. Čína byla po 

dlouhé osmileté čínsko-japonské a stejně tak dlouhé a zničující občanské válce a 

                                                        
10 Z osobního rozhovoru s Taj-ťün Hejzlarovou ze dne 2. 1. 2016. 
11 Město Nanking bylo historické jižní hlavní sídlo Číny až do roku 1949. 
12 Z osobního rozhovoru s Taj-ťün Hejzlarovou ze dne 2. 1. 2016. 
13 Tamtéž. 
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v blízkosti Číny navíc v roce 1950 vypukla korejská válka. Přihlásilo se pouze několik 

studentů, mezi nimi i Josef Hejzlar. 

Kromě všeobecné žádostivosti poznání a bytostné touhy po dálkách hrála ovšem 

v Hejzlarově případě nemalou úlohu i naléhavá potřeba spásného úniku: „… měl jsem 

tehdy vážný konflikt s jistým mocipánem z ÚV, který o mně prohlásil, že mne pro mé 

„úchylácké“ názory na kulturu, společnost a SSSR prostě zlikviduje.“
14

 

 

V létě roku 1951 odjel Hejzlar do Pekingu, kde společně se skupinou 

československých studentů nastoupil do kurzu čínštiny na univerzitě Qinghua. 

V letech 1951-56 studoval na Pekingské universitě jazyk, historii a literaturu a 

Ústřední akademii výtvarného umění, kde se seznámil se svou budoucí ženou, čínskou 

studentkou Taj-ťün
15

. Studovali spolu a tajně se scházeli – v tehdejší Číně nebyl takový 

vztah přijatelný. Jejich vztah vzbuzoval velkou pozornost a nelibost, neboť jak 

konstatuje Hejzlarova manželka Taj-ťün, „šlo o dobu těsně po osvobození, kdy byl pocit 

vlastenectví nesmírně silný. Cizinci Čínu dlouhá léta uráželi, ponižovali a my ji musíme 

milovat a bránit. Milovat Čínu, milovat komunistickou stranu, sloužit Číně, sloužit 

straně, to byly pocity, které nás v té době silně ovlivňovaly. Pocit nedůvěry se přenášel 

na všechny cizince. Vyslechla jsem si hodně kritiky, hodně přesvědčování, zakazování, 

ale my jsme se nedali. Od samého začátku jsme věděli, že patříme k sobě, protože nám 

bylo spolu tak dobře. Dlouho jsme nevěděli, jak to dopadne, protože mne stále 

kritizovali a nutili zpovídat se. Nakonec nám ale svatbu povolili.“
16

Manželství uzavřeli 

23. září roku 1956 na Ústřední akademii výtvarného umění a také na velvyslanectví, 

poté se vydali na cestu vlakem do Čech. 

 

Hejzlar studoval v Pekingu skoro 6 let. „Nebavilo ho sedět jen ve škole, chodil 

do terénu, snažil se toho vidět co nejvíc na vlastní oči. Rád chodil do míst, kam cizinci 

moc nechodili, tam, kde to žilo typickým životem, kde tvořili lidoví umělci.“
17

 Jeden 

z Hejzlarových učitelů byl odborníkem na lidové hračkářství, pro které se Hejzlar 

nadchnul, stejně tak jako pro techniku hnětení hlíny pro výrobu hliněných figurek, 

kterou ho naučil profesor Zhang Jingyou. U profesora Liu Jintao se dále Hejzlar naučil 

technice podlepování obrazů. 

                                                        
14 Z osobního rozhovoru s Taj-ťün Hejzlarovou ze dne 2. 1. 2016, citace ze soukromých poznámek Josefa Hejzlara. 
15 Z osobní stránky Josefa Hejzlara [online]. http://hejzlarjosef.sweb.cz/page3.html 
16 Fénix. Časopis Česko-čínské společnosti. Rozhovor s Taj-ťün Hejzlarovou, 2015-02-01, ročník XVI., s. 75 
17 Tamtéž 

http://hejzlarjosef.sweb.cz/page3.html
http://hejzlarjosef.sweb.cz/page3.html
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Pro další tvorbu Josefa Hejzlara byla důležitá cesta do Dunhuangu. Velmi na něj 

zapůsobila poušť a také profesor Chang Shuhong, uznávaný odborník na jeskynní 

malby, vedle kterého měl možnost v Dunhuangu studovat a pracovat. Práce vedle 

profesora Chang byla mimořádně inspirující, ale také nesmírně náročná. Hejzlar 

v Dunhuangu nejen studoval, jeho malby pocházející odsud byly publikovány také 

v některých časopisech. V té době napsal i několik esejí o Dunhuangu a o Gobi, které 

vycházely v různých časopisech pod společným názvem Purpurová Gobi. Přestože byl 

v Dunhuangu v době, kdy měl mnoho jiných starostí (končil školu, měl se ženit a odjet 

do Prahy), udělal tam velký kus práce. To byl také důvod, proč nestačil uzavřít studium 

sinologie v Pekingu a proč musel zkoušky dodělat až na Filosofické fakultě v Praze u 

profesora Průška. „Ale stálo to za to. Na měsíce prožité v Gobi manžel celý život 

vzpomínal. Načerpal tam zkušenosti, které potom mnohokrát zúročil.“
18

 

 

Po návratu do Prahy (19. října 1956) byly začátky velmi těžké. Podle Taj-ťün 

Hejzlarové začínali doslova s holýma rukama, jediný jejich majetek bylo několik kufrů 

knih. Bydleli na kolejích či v bytě u přátel, co se naskytlo. Později jim byl přidělen byt 

v Holešovicích, jednalo se o jednu místnost 20 m čtverečných ve zvýšeném sklepě. Zde 

se jim také narodil první potomek, syn Jaroslav (1957). V roce 1963 se jim narodila 

dcera Eva. Závažným problémem ovšem bylo také zaměstnání. Zpočátku bylo velmi 

obtížné nějaké sehnat.  Hejzlar dostal první zaměstnání ve Svazu výtvarných umělců.  

Byla to sice vyloženě administrativní práce, ale představovala určitý příjem. Také paní 

Taj-ťün si našla práci v jazykové škole. 

Česko-čínský manželský pár neměl v minulém režimu jednoduchý život. Po 

svém návratu byli podezřelí pro obě strany, československou i čínskou. Jak zjistili ze 

záznamů v archivu StB v Pardubicích, Hejzlar i jeho žena byli hlídání a písemně 

hodnoceni rovněž svými kolegy v práci, byl jim odposloucháván telefon, nesměli 

cestovat a publikovat v ČSSR.
19

 

Ve druhé polovině 80. let se vztahy s Čínou poněkud zlepšily a díky tomu se 

mohl Hejzlar po třiceti letech znovu do Číny podívat. V roce 1987 ho pozvala Ústřední 

uměleckoprůmyslová akademie, aby přednášel v Pekingu, Šanghaji, Shandongu a 

                                                        
18 Tamtéž 
19 VLČKOVÁ, Věra. Česká Skalice: osobnosti kultury, umění, vědy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014.s. 58 
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Hunanu. Krátce poté, co se vrátil z Číny, odešel on i jeho žena do penze. V roce 1991 

požádal Hejzlar o přiznání akademického titulu PhDr.
20

. 

 

Taj-ťün Hejzlarová v poslední vydané knize Jak pěstovat klid a mír vzpomíná
21

 

na svého muže:  

 „V době, kdy jsi tušil, že život ti už nedovolí zde dlouho pobývat, jsi veškerou 

svou energii věnoval studování a psaní. Viděla jsem tvoji únavu a vyčerpání, ale také 

jistou spokojenost a blaženost ze smysluplného naplnění dnů i nocí. Ve svých 

poznámkách jsi napsal: „Můj život je proud, ba celé povodí, široké řečiště, je to kometa, 

která za sebou táhne celý chvost plný svítících střípků, táhnu ho za sebou, jak ho mám 

pustit? Jsem dvojkometa, tou souběžnicí je moje žena, jak ji tu mám nechat samotnou? 

Dvojkometa svítila, protože měla dva zdroje: český a čínský.“
22

  

 

Josef Hejzlar zemřel po těžké nemoci 4. ledna 2012 ve věku nedožitých 85 let. 

Josef Hejzlar je dnes v čínských odborných kruzích známým pojmem. Jeho knihy jsou 

v Číně vyhledávané a beznadějně rozebrané stejně jako v České republice. 

 

 

  

                                                        
20 Hejzlar dokončil fakultu s titulem prom. fil., před rokem 1989 mu neumožnili doktorát obhájit. 
21 HEJZLAR, Josef. Jak pěstovat klid a mír, aneb, Pekingské paláce a parky v obrazech Zdeňka Sklenáře a ve 

vzpomínkovém eseji Josefa Hejzlara. Vydání 1. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2014. s. 92-93 
22 Tamtéž, s. 92 
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1.1 Taj-ťün Hejzlarová 
 

 

Taj-ťün Hejzlarová je filoložka, překladatelka a malířka. Je absolventkou 

Pekingské univerzity a bohemistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Nejprve pracovala 

v jazykové škole a později v Orientálním ústavu ČSAV, mimo jiné se podílela na práci 

na devítidílném Česko-čínském slovníku, za který jako spoluautorka obdržela Cenu 

Akademie věd.
23

 Ovládá tradiční čínskou malbu, kaligrafii, jako bohemistka překládá 

českou krásnou i odbornou literaturu, sestavila a přeložila antologii českého humoru 

(například díla Jaroslava Havlíčka, Františka Langra, Karla Čapka
24

), která v r. 1992 

vyšla v Číně, je spoluautorkou Lexikonu čínského moudrosloví. Spolu s manželem 

napsala román Na řece, za který obdrželi v roce 2011 cenu Knižního klubu. Maluje 

něžné obrazy tradičním stylem – malba štětcem a tuší je na první dotek. Od roku 1989 

měla dohromady čtrnáct větších i menších výstav.
25

S manželem Josefem Hejzlarem se 

podílela na publikacích pod společným pseudonymem J. T. Chaili.
26

 

 

Narodila se v roce 1932 ve Wu-chanu (Čína) do rodiny, ve které se již střetávaly 

feudální tradice s myšlenkami čínské národní revoluce
27

. Díky tomu, že její otec přijal 

nové revoluční myšlenky, mohla Taj-ťün i její sestry chodit do školy. Dříve by to v Číně 

nebylo možné. Po vypuknutí čínsko-japonské války v roce 1937 musela rodina Wu-chan 

opustit. Otec od rodiny už dříve odešel spolu se svou konkubínou do Čunkingu, 

nicméně po úprku před Japonci se ho rodina vydala hledat. V románu Na řece je 

detailně popsáno, co rodina cestou do Čunkingu na malém sampanu prožila, i o jejich 

pobytu v hlavním městě kuomintangské Číny v letech 1938 až 1946. 

Josef a Taj-ťün Hejzlarovi úspěšně literárně spolupracovali na řadě knih – nejen 

vědecko-kulturního pojednání, jedná se také překlady a čínské kuchařky. Jejich snahou 

vždy bylo, aby Češi více věděli o Číně a Číňané více o České republice. 

                                                        
23 Fénix. Časopis Česko-čínské společnosti. Rozhovor s Taj-ťün Hejzlarovou, 2015-02-01, ročník XVI., s. 70-99 
24 VLČKOVÁ, Věra. Česká Skalice: osobnosti kultury, umění, vědy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. s. 59 
25 Fénix. Časopis Česko-čínské společnosti. Rozhovor s Taj-ťün Hejzlarovou, 2015-02-01, ročník XVI., s. 77 
26 VLČKOVÁ, Věra. Česká Skalice: osobnosti kultury, umění, vědy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. s. 60 
27 Jedná se konkrétně o Hnutí 4. května. 
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1.2 Emil Filla 
 

 

Emil Filla (1882–1953) byl známý český kubistický malíř, grafik, sochař a také 

profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde mj. také učil Josefa Hejzlara. Bylo 

by záslužné zastavit se alespoň u dominantních etap Fillova více než půlstoletého 

tvoření, ovšem rozsah a téma této práce mi nedovoluje se jim podrobněji věnovat. 

O Emilu Fillovi je známo, že byl vášnivým sběratelem a milovníkem 

mimoevropského umění. Právě on byl původcem Hejzlarova prvního setkání s čínským 

uměním. Fillova slova z přednášek a z článku ve Volných směrech Hejzlara inspirovala 

k pochopení čínské krajinomalby: „Pocit života v nerušeném proudu dění, toť obsah a 

záměr každé čínské krajiny.“
28

 „Nikdo v našem západním světě nepředložil přesnější a 

lapidárnější charakteristiku čínského obrazu krajiny. Na rozdíl od některých evropských 

uměnovědců neviděl Filla v čínském obrazu malovanou filosofii, ale především malbu 

par excelence, (…) poznal, že myšlenka nekonečnosti a naplnění vyplývá z organické 

struktury malby samé, což představuje paradox jen zdánlivý.“
29

 

Podle Josefa Hejzlara patřily roky studie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v 

Praze u Emila Filly k nejkrásnějším a zároveň nejdramatičtějším chvílím života desítek 

mladých tvůrců. Kdo si pamatuje na poválečná léta, umí si představit, jak tehdy lidi, 

doslova nabité pokrokovou společenskou aktivitu a touhou po vzdělání, osobnost Filly 

přitahovala. Jeho přednášky byly vždy spojeny s diskusí a protahovaly se často do noci. 

 

Emil Filla se narodil 3. dubna 1882 v moravské Chropyni. Po absolvování 

gymnázia v Brně nastoupil v roce 1903 na Akademii výtvarných umění v Praze, kde 

však vydržel jen do roku 1906, kdy se vydal na cestu po Evropě. V roce 1909 se stal 

Filla členem Spolku výtvarných umělců Mánes, v němž byl nepřetržitě členem – s 

přestávkou působení ve Skupině výtvarných umělců (1911 – 1914) – až do své smrti
30

. 

Vedle toho se věnoval i redakční práci v časopisu Volné směry.
31

 

Krátce po vypuknutí druhé světové války byl Emil Filla v září roku 1939 jako 

vůdčí osobnost české avantgardy zatčen a deportován do koncentračního tábora v 

Dachau. Odtud byl po měsíci převezen do Buchenwaldu, kde zůstal až do konce války. 

                                                        
28 Proud života Emila Filly. Separát k 50. výročí smrti Emila Filly, Turnov 2003. 
29 Z osobního rozhovoru s Taj-ťün Hejzlarovou ze dne 2. 1. 2016. 
30 Více z webových stránek Národní galerie [online] 
31 PECHÁČKOVÁ, Emma. Emil Filla a Čína. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav pro dějiny umění. 

Praha, 2012. s. 9 

http://www.galerie-narodni.cz/de/autori/455-detail/filla-emil/
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Během dlouhého věznění v koncentračním táboře se Filla často vracel k otázce 

svobody, kterou pro něj představovala volná krajina Českého středohoří. V 

koncentračním táboře Filla nemaloval ani nekreslil, avšak psal si zápisník, kam si v roce 

1941 poznamenal
32

: „Jen jedno je umění: svobodné umění od svobodného a pro 

svobodného člověka. Čím více máš pocit svobody z díla, tím je hodnotnější, čím více 

svobodněji bylo vytvořeno, tím víc je v něm umění.“
33

 

Podle Emmy Pecháčkové, která se ve své bakalářské práci
34

 věnovala vztahu 

Emila Filly k Číně, je pravděpodobné, že se Filla v době věznění v koncentračních 

táborech ztotožnil s čínskou filozofií a životním postojem a staly se mu jakousi duševní 

oporou, ve které nalézal naději, ale i jedno z východisek pro svou budoucí tvorbu. 

Po návratu z Buchenwaldu byl Filla hned v roce 1945 jmenován profesorem na 

pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V ateliéru monumentální malby působil osm 

let. Právě zde se zrodily osobnosti malby šedesátých let, ale také budoucího znalce 

Fillova díla Čestmíra Berku a čínskou kulturou ovlivněného Josefa Hejzlara. Ten často 

vzpomínal, jak jejich profesor dával posluchačům k dispozici své bohaté sbírky a jak se 

ve třídě často „rozvíjely desetimetrové čínské svitky.“
35

 

Fillův vztah ke komunismu byl stejně jako u řady podobně smýšlejících umělců 

nejprve nadšený, vzhledem k tomu, že v něm spatřoval cestu ke svobodné společnosti a 

svobodě umění, avšak únorový převrat v roce 1948 a následný vývoj mu otevřely oči. 

Do strany vstoupil zřejmě jen proto, aby si udržel místo na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové a je jisté, že se jednalo o velmi bolestivý krok.
36

 

Přelom čtyřicátých a padesátých let byly pro Fillu léty příkoří z toho, jakým 

způsobem bylo na jeho tvorbu nahlíženo - jak byla jeho tvorba dezinterpretována. Jeho 

krajinomalby jsou však důkazem otevřenosti českého umění k přijímání nových vlivů, 

mimo jiné i asijských.
37

 Výrazná osobnost Emila Filly formovala směřování našeho 

kulturního dění už krátce před první světovou válkou a hlavně v období 

meziválečném.
38

   

                                                        
32 Tamtéž, s. 9 a 10 
33 BERKA, Čestmír. Emil Filla. Melantrich. Praha, 1989. s. 210. 
34 PECHÁČKOVÁ, Emma. Emil Filla a Čína. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav pro dějiny umění. 

Praha, 2012. s. 40 
35 HEJZLAR, Josef: Jak bývalo u Fillů. Výtvarná práce XI, 1963, č. 18., s. 5 
36 PECHÁČKOVÁ, Emma. Emil Filla a Čína. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav pro dějiny umění. 

Praha, 2012. s. 10 
37 Tamtéž, s. 41 
38 Více z webových stránek Národní galerie [online] 

http://www.galerie-narodni.cz/de/autori/455-detail/filla-emil/
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2 Česko-čínské kulturní vztahy v poválečné době a 

vzpomínková kniha Na Řece 
 

 

Cílem této kapitoly je charakterizovat historicko-politické souvislosti, které 

předcházely Hejzlarovu působení v Číně, ale také utvářely jeho život během studií na 

Pekingské univerzitě a po návratu do Československa významně ovlivnily jeho tvorbu. 

 

Druhou světovou válku
39

, která v Číně probíhala v letech 1937– 1945, manželé 

Hejzlarovi popsali v autobiografickém románu Na Řece
40

. Kniha popisuje tzv. 

Nankingský masakr, kdy japonská armáda na přelomu let 1937-1938 obsadila část Číny 

a jen v hlavním městě během několika měsíců brutálně zavraždila na 300 tisíc lidí. 

Autoři popisují dramatický útěk čínské rodiny
41

 na křehkých lodích do západočínského 

Čchung-čchingu.
42

 

 

Již koncem roku 1948 byla zřejmá prohra kuomintangské armády. Čankajšek se 

vzdal své funkce prezidenta a uprchl na Taiwan. Po obsazení Nankingu Čínskou lidovou 

osvobozeneckou armádou bylo jasné, jaká bude příští politická orientace Číny.
43

 Dva 

dny po slavnostním vyhlášení ČLR, tedy 3. 10. 1949, uspořádalo zahraniční oddělení 

čínské vlády recepci pro zahraniční diplomaty, na kterou byli pozvání pouze zástupci ze 

SSSR, Polska a Československa. Hned další den zrušilo Československo diplomatické 

styky s vládou Kuomintangu
44

 a zároveň navázalo diplomatické styky s vládou 

v Pekingu. 

 

Když KS Číny proklamovala lidovou republiku, většina Číňanů se domnívala, že 

nové vedení se bude zabývat především industrializací. Hlavním cílem bylo pozvednout 

Čínu na úroveň světové velmoci. Při sledování tohoto cíle se těžiště komunistické 

politiky přesunulo z venkova do města, avšak Mao Ce-tung, který se 1. října 1949 stal 

předsedou Ústřední lidové vlády Čínské lidové republiky, trval na tom, že revoluční 

vize, zocelená v boji na venkově, bude vést stranu i nadále. 

                                                        
39 japonsko-čínská válka 
40 HEJZLAR, Josef. Na Řece. Knižní klub, 2011. 1. vydání. 256 s. 
41 Hlavní hrdinkou je tehdy pětiletá Taj-ťün Hejzlarová. 
42 Více na stránkách Knižního klubu [online] 
43 DŘÍMALOVÁ, Lenka. Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury. Univerzita Palackého v Olomouci, 

Filosofická fakulta, Katedra asijských studií. Olomouc 2009. s. 13 
44 BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. Olomouc. Univerzita Palackého, 2001. s. 15 

http://lckk.cz/archiv/2011/
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Teprve po vzniku Čínské lidové republiky se mohla kulturní spolupráce 

Československa a Číny plně rozvinout. Již v červnu roku 1950 byla uzavřena dohoda o 

hospodářské a kulturní spolupráci. 

V příštích šesti letech se kulturní styky mezi oběma zeměmi prohlubovaly. 

Čínská lidová republika se stala v Československu symbolem budovatelského nadšení a 

téměř všechny noviny se nekriticky zaobíraly úspěchy čínské komunistické strany.
45

 

Prvním větším projektem vzájemné kulturní spolupráce byla výstava „Nová Čína“, 

zorganizovaná roku 1950 v Československu. Úspěch měla v příštím roce také výstava 

„Nové Československo“ uspořádaná v Pekingu, Šanghaji, Wuchanu a dalších větších 

městech. Velkému zájmu československého diváka se tohoto roku těšila také výstava 

„Osvobozená Čína ve fotografii a dřevorytech“, uskutečněná ve Slovanském domě. V 

září roku 1950 byla v Praze otevřena výstava „Čína včera a dnes“.
46

 

 

V padesátých letech nabyly vzájemné kulturní vztahy na intenzitě. Konalo hned 

několik kulturních akcí, ať už uměleckých výstav, tanečních představení nebo i 

zvyšování povědomí o druhém státu formou filmů, odborných publikací či překladů 

klasické i moderní literatury. Namátkou můžeme zmínit například výstavu „Tanec 

hudba divadlo“ uskutečněnou v Náprstkově muzeu v Praze, účast prof. Průška na 

různých sjezdech orientalistů, kde navázal cenné kontakty s předními evropskými 

sinology nebo otevření orientálního oddělení v Národní galerii v Praze. 

V následujících letech se vzájemné styky dále upevňovaly. 

V roce 1951, kdy se manželé Hejzlarovi poznali, spadá do tzv. „Období 

obnovy“, jehož hlavním obsahem bylo vytvoření předpokladů k přestavbě socialismu v 

Číně. 

 „Nikdy nezapomenu na ten okamžik, kterým nás nebesa obdarovala, a ve kterém 

jsme spojili své cesty. Peking se stal tvojí životní láskou, miloval jsi jeho hvězdné noci, 

hudbu krajiny, jeho starobylé poetické „hory a vody“, skořicovníky, cvrčky a žáby, tak 

jak jsi miloval dobré víno, svou rodnou řeku Úpu, hudbu Dvořáka, Bacha a naše 

nekonečné vzájemné vyprávění a obzvláště naše skvělé děti,“
47

 vzpomíná Taj-ťün 

Hejzlarová. 

                                                        
45 DŘÍMALOVÁ, Lenka. Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury. Univerzita Palackého v Olomouci, 

Filosofická fakulta, Katedra asijských studií. Olomouc 2009. s. 13 
46 Tamtéž, s. 14 
47 HEJZLAR, Josef. Jak pěstovat klid a mír, aneb, Pekingské paláce a parky v obrazech Zdeňka Sklenáře a ve 

vzpomínkovém eseji Josefa Hejzlara. Vydání 1. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2014. s. 92-93 



15 

 

Období 1949-52 bylo poznamenáno rovněž změnami sovětského vlivu v Číně. 

Oficiálně posvěcené podmínky tohoto vlivu byly vypracovány při Mao Ce-tungově 

návštěvě v Moskvě (prosinec 1949 - březen 1950) a byly zapracovány do Smlouvy o 

přátelství, spojenectví a vzájemné pomoci, podepsané 14. února 1950. Později však 

vznikly pochyby o sovětské vůli pomáhat Číně a byly podniknuty kroky k omezení 

přímé sovětské kontroly v Číně. (…) Redukce sovětského vlivu však byly vyváženy 

rostoucí sovětskou aktivitou v jiných oblastech. Čínská armáda byla reorganizována 

podle sovětského vzoru, SSSR dodával zařízení a technickou pomoc pro velký počet 

průmyslových projektů, hrál rovněž hlavní roli v čínské zahraniční politice apod.
48

 

 

První pětiletý plán (1953-57) byl výlučně modelován na sovětské zkušenosti. 

V letech 1952-54 Číňané zřídili ústřední plánovací aparát a řadu ústředních ministerstev 

a ostatních vládních institucí, které zcela kopírovaly jejich sovětské protějšky. Tato 

opatření byla oficiálně potvrzena na prvním zasedání Všečínského shromáždění 

lidových zástupců v září 1954, kdy byla formálně ustavena Ústřední lidová vláda s Mao 

Ce-tungem jako předsedou Čínské lidové republiky (tj. prezidentem) a Čou En-lajem 

jako předsedou.
49

 

 

V roce 1955 bylo vytyčeno heslo „Ať rozkvete sto květů umění, ať spolu soupeří 

sto škol učení“, které vyjadřovalo požadavek svobody umělecké tvorby a vědeckého 

bádání. Protože však kritika KS Číny přesáhla všechna očekávání, byl tento 

liberalizační experiment náhle ukončen. Později bylo heslo zneužito v kampani „proti 

pravičákům“, která učinila čistku v řadách většiny spisovatelů, působících před 

osvobozeních. U nás je známá jako kampaň „sta květů“.
50

 

Destalinizace po XX. sjezdu KS Sovětského svazu v roce 1956 prudce ochladila 

vzájemné čínsko-sovětské vztahy. Vznikla tak nová situace, v níž vyšly najevo rozpory 

založené na různých národních tradicích, revolučních zkušenostech a úrovních rozvoje, 

které byly dříve zakrývány. Čínští vůdci v čele s Mao Ce-tungem nyní začali 

zpochybňovat moudrost následování sovětského modelu.
51

 

 

                                                        
48 Tamtéž 
49 Tamtéž 
50 Tamtéž 
51 Tamtéž 
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Jak píše Lenka Dřímalová ve své bakalářské práci
52

 věnované česko-čínským 

vztahům v oblasti kultury po roce 1945, celá padesátá léta „se vyznačovala 

oboustranným nadšením ze socialismu. Oba národy měly pocit, že budují bratrská pouta 

a četné kulturní styky jim byly důkazem, že se tato pouta stále upevňují. Sounáležitost, 

poválečný optimismus, spřízněnost a až neochvějná jistota, že sdílená ideologie je 

jediná správná, vyústily v zaslepený a až nekritický obdiv k druhé, tak vzdálené, a přesto 

tak „sestersky blízké“ zemi.“ 

 

Po příjezdu manželů Hejzlarových do Československa (roku 1956), byl život 

zpočátku pro oba velmi těžký. Jak bylo řečeno v předchozí kapitole této práce, po svém 

návratu byli oba podezřelí pro československou i čínskou stranu. Z toho důvodu dlouho 

nesměli v Československu publikovat a bylo také velmi obtížné sehnat zaměstnání. V 

období totalitárních režimů jsou média jedním z hlavních nástrojů pro manipulaci 

veřejného mínění ke svému prospěchu. „Média se tak stávají součástí mocenského 

aparátu“, který si rovněž „(…) buduje odpovídající systém řízení a kontroly médií.“
53

 

Když byl v roce 1957 spisovatelským nakladatelstvím Hejzlar vybídnut k překladu 

básní Mao Ce-tunga, nabídku po dlouhém váhání
54

 z existenciálních důvodů přijal a 

přeložil do češtiny jeho oficiálně uspořádanou sbírku Osmnácti básní psaných na staré 

nápěvy Sungských (960-1280 n.l.). Hejzlarův doslovný překlad pak přebásnil Vítězslav 

Nezval. 

 

„Trpká zkušenost s politickou bezradností meziválečné parlamentní demokracie, 

vysoká vnitřní solidárnost společnosti a euforie z konce strašlivé války a tíživého 

protektorátu sílící především s postupem vojsk sovětské Rudé armády vedly k tomu, že 

podpora společenského modelu nabízeného Komunistickou stranou Československa 

byla poměrně velká. (...) Nadšení a podpora velké části společnosti byla však poměrně 

záhy konfrontována s autoritářskými praktikami cenzury, zastrašování, nátlaku a 

otevřené represe sahající až k zneužívání justice a inscenování politických procesů.“
55

 

Tyto zmařené iluze pak přispěly k představě reformování režimu a tím také k možnosti 

                                                        
52 DŘÍMALOVÁ, Lenka. Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury. Univerzita Palackého v Olomouci, 

Filosofická fakulta, Katedra asijských studií. Olomouc 2009. s. 21 
53 KÖPPLOVÁ, Barbara a Radim WOLÁK (eds.). Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha: Radioservis, 

2008. s. 5 
54 Z osobního rozhovoru s Taj-ťün Hejzlarovou ze dne 2. 1. 2016. 
55 KÖPPLOVÁ, Barbara a Radim WOLÁK (eds.). Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha: Radioservis, 

2008. s. 6-7 
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veřejně projevovat názor, tedy k odpoutání médií od cenzorského řízení státem. Již 

koncem 50. let začaly postupně nabývat na významu kulturní časopisy, divadelní scény 

„malých forem“ či v tzv. české nové vlně i film. „Nakonec nezbylo vládnoucí elitě než 

na jaře roku 1968 ustoupit reálné síle těžko kontrolovatelných médií a emancipovaného 

veřejného mínění a promítnout vůli po právu na svobodu projevu i do nově chystané 

mediální legislativy.“
56

 

 

Celkově atmosféra padesátých let a tehdy obecně sdílená rétorika stalinistické 

propagandy významně ovlivnila práce řady českých sinologů. Mnoho Průškových žáků 

(mimo jiné i Josef Hejzlar) od 50. a 60. let posouvá laťku sinologické vědy a zaměřuje 

se převážně stranou od politiky a od společenskovědních disciplín.
57

 

 

Také co se týká česko-čínských vztahů, můžeme od roku 1960 sledovat 

neočekávaný obrat. Čína se u nás stala jakousi „černou ovcí velké socialistické rodiny“. 

Vše se vystupňovalo opublikováním pamfletu „Ať žije leninismus“ v čínském tisku r. 

1960, kde dala KS Číny najevo, že není v názorech jednotná se Sovětským svazem.
58

 Ze 

dne na den přerušil s Čínou veškeré styky. V Číně nastalo dlouhé období změn a 

revolucí, období, které vyvrcholilo nešťastnou kulturní revolucí odstartovanou roku 

1966.
59

 

Jak tato doba „ideologické roztržky“ působila na vztahy našich zemí, nejlépe 

vystihuje úryvek z rozhovoru Z. Slupskiho s jedním z autorů knihy Čínská ideologie 

Augustinem Palátem:
60

 

„V Československu jsme, pokud jde o zájem o Čínu, v postavení poněkud 

zvláštním. První desetiletí existence ČLR bylo u nás dobou někdy dost nekritického 

nadšení, obdivu, nebo dokonce objevování samotné existence čínské skutečnosti. Ovšem 

v druhém desetiletí, kdy se Čína staví proti sovětské koncepci výstavby nové společnosti 

a kdy dochází k ochlazení ve vzájemných stycích, nastává u nás doba trapného mlčení a 

dokonce směšného utajování všeho, co se týká Číny. Došlo to dokonce tak daleko, že ani 

                                                        
56 Tamtéž 
57 Rudolf Fürst. Časopis Mezinárodní vztahy [online]. [cit. 2005-03]. s. 28-29 
58 DŘÍMALOVÁ, Lenka. Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury. Univerzita Palackého v Olomouci, 

Filosofická fakulta, Katedra asijských studií. Olomouc 2009. s. 22 
59 BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. Olomouc. Univerzita Palackého, 2001. s. 70. 
60 DŘÍMALOVÁ, Lenka. Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury. Univerzita Palackého v Olomouci, 

Filosofická fakulta, Katedra asijských studií. Olomouc 2009. s. 23 

https://mv.iir.cz/article/view/163.%20s.%2028-29
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v odborném časopise nebylo možné publikovat základní informace o tom, co se v Číně 

děje.“
61

 

Hejzlar později pracoval ve Svazu výtvarných umělců a ve volných chvílích 

studoval historii Číny a pracoval na monografii Qi Baishi, která vyšla v roce 1970. 

V Československu byla v té době situace složitá. Začínala normalizace a Čína byla na 

indexu. Společensky i politicky šlo o nejméně vhodnou dobu k publikování díla 

týkajícího se Číny. Prosadit vydání knihy vyžadovalo velké úsilí a odvahu, ale podařilo 

se. Kniha měla mimořádný ohlas, čeští odborníci tvrdí
62

, že je výjimečná nejen 

námětem a způsobem zpracování, ale i jazykem. Monografie Qi Baishi získala první 

cenu nakladatelství ODEON. 

O vzniku této knihy Josef Hejzlar napsal: „(vznikala)… rozumem a srdcem, 

z naléhavosti vlastních prožitků a také z vděčnosti k učiteli, profesoru Emilu Fillovi, 

nadšenému příteli a propagátorovi Qi Baishi v Československu, který mi cestu 

k čínskému mistru ukázal a usnadnil.“
63

 Byla to kniha, na které pracoval deset let. V té 

době byl psychicky velmi vyčerpaný nejen z práce, ale také proto, že viděl, co se děje 

v Číně za tzv. kulturní revoluce.  

Postupná likvidace reformního proudu po roce 1968 postihla také sinologii jako 

vědní obor. Personální čistky postupně zasáhly většinu sinologů, výuka 

společenskovědního charakteru prošla novou vlnou ideologizace, nařízenou přímo 

shora. „Specifickým efektem ideologického dusna bylo ovšem zahloubání se do tradiční 

čínské kultury a vznik řady kvalitních publikací (historie, umění, překlady i 

samizdaty).“
64

 

Tím, že se Čína oficiálně ocitla „na indexu“ jako země nežádoucí, její obecná 

popularita nijak neutrpěla. „Korouhev maoismu u nás pozvedl filozof a básník Egon 

Bondy (Zbyněk Fišer), který patřil k předním intelektuálním osobnostem českého 

undergroundu. (…) Charismatický guru během bytových přednášek udivoval svými 

znalostmi o čínské (a indické) filozofii a zanícením pro maoismus.“
65

 

Jak píše Rudolf Fürst v práci zabývající se politickým vnímáním Číny 

v Čechách, za pozitivní trend období „normalizace“ lze označit pokračující vývoj 

nepolitických oborů sinologie. Podle Fürsta svědčí o popularitě Číny a její kultury u nás 

                                                        
61 SLUPSKI, Z. O Číně a čínské ideologii. Nový Orient, Praha: 1969, r. 24, č. 3. s. 65 
62 Fénix. Časopis Česko-čínské společnosti. Rozhovor s Taj-ťün Hejzlarovou, 2015-02-01, ročník XVI., s. 93 
63 Tamtéž 
64 Rudolf Fürst. Časopis Mezinárodní vztahy [online]. [cit. 2005-03]. s. 30 
65 Tamtéž 

https://mv.iir.cz/article/view/163.%20s.%2028-29
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„řada překladů filozofických textů a prózy, poezie, jakož i statí o umění a o uměleckých 

řemeslech“
66

 a nelze také přehlédnout zájem veřejnosti o výstavy a přednášky o staré 

čínské kultuře. Naopak, studia Číny, zaměřená společenskovědním směrem, zůstala 

v Československu až do roku 1989 pozdržena a ideologicky zdeformována. 

Během psaní monografie Qi Baishi Hejzlar přemýšlel o překladech Qi Baishiho 

veršů, ovšem po vydání knihy o čínské grafice už měl s vydáváním knih problémy, 

neboť byl vyloučen ze strany. Jak vypovídá Taj-ťün Hejzlarová, „Manžel se cítil 

zbavený iluzí. Nejen tím, co se stalo v roce 1968, ale i tím, co se stalo před tím a co po 

tom, a také tím, co se dělo v Číně. I když nechci mluvit o politice, nemůžu ignorovat 

situaci, která nastala. Poměry na jejich pracovišti byly hodně komplikované, zlé, a 

manžel si dělal starosti, protože měl rodinu. Navíc měl manželku Číňanku, a to tenkrát 

byla přitěžující okolnost.“
67

 Odlišnosti v české a čínské mentalitě se začaly uměle 

vyhledávat a zdůrazňovat zejména pod tlakem normalizačního útlaku a starých 

předsudků. Vedlo to k diskriminaci a vytlačování čínské kultury jako celku. „… v 

našem okolí to vytvářelo značné napětí nedůvěry a nesouladu“, vzpomíná také 

v rozhovoru pro revue Prostor
68

 Taj-ťün. 

Do roku 1989 napsal Hejzlar několik dalších knih, ale kromě výše zmíněné 

knihy o Qi Baishi a grafice už žádná další nesměla vyjít v českém jazyce pod jeho 

jménem. V zahraničí to ovšem možné bylo, proto jeho knihy vycházely
69

 v němčině, 

angličtině, francouzštině… 

Ve druhé polovině 80. let se vztahy s Čínou zlepšily
70

 a díky tomu se mohl 

Hejzlar nejen po třiceti letech jet přednášet do Pekingu, Šanghaji, Shandongu a Hunanu, 

ale také vydávat díla, která během posledních dvaceti let nashromáždil. Většina 

Hejzlarových děl vyšla až po roce 1989 přesto, že byla napsána mnohem dříve. Stále ale 

existují výjimky. Například kniha Čínský akvarel vyšla celkem 16x, ovšem česky ani 

jednou. Kniha Čínská krajinomalba vyšla v několika světových jazycích, ale česky až 

v roce 2011. 

V devadesátých letech se v České republice začala vytvářet silná čínská 

komunita, například v září roku 1990 byla založena Československo-čínská společnost. 

                                                        
66 Tamtéž 
67 Fénix. Časopis Česko-čínské společnosti. Rozhovor s Taj-ťün Hejzlarovou, 2015-02-01, ročník XVI., s. 75 
68 Kontrasty Pekingu. Anketní otázky revue Prostor, rozhovor s Taj-ťün Hejzlarovou. Revue Prostor, 1977/78, s. 15 
69 vydávalo cizojazyčné nakladatelství ARTIA 
70 Podle Bakešové jsou v té době vztahy mezi Československem a Čínou „korektní, ale nijak zvlášť vřelé.“ 
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V současné době jsou vztahy obou zemí ustálené, zaměřují se především na 

obchodní výměnu. Vzájemná kulturní výměna je též velmi rozsáhlá. Ze všech typů 

čínských kulturních akcí v České republice jsou bezesporu nejvíce zastoupeny různé 

výstavy čínského umění - jedná se většinou o výstavy výtvarného umění, uměleckých 

předmětů nebo fotografií. Konkrétními událostmi se zde není možné, vzhledem 

k rozsahu práce, detailněji zabývat, nicméně za zmínku stojí významná výstava 

současné čínské fotografie nazvaná „Podivné nebe“ (galerie Rudolfinum v Praze, září 

2003), nebo například výstava Mistři čínské tušové malby 20. století (srpen 2008) v 

pražské Valdštejnské jízdárně, na které pocházela vystavovaná díla ze sbírek Národní 

galerie v Praze. Za zmínku stojí také výstava čínské kaligrafie a malby Taj-ťün 

Hejzlarové nazvaná Život je nepřetržitý proud, která se konala v brněnské galerii 

Skleněná louka v listopadu roku 2013.  
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3 Čínské umění v publicistické práci Josefa Hejzlara 
 

 

 

Práci Josefa Hejzlara lze rozdělit do tří oblastí. Jedná se o výtvarný design (více 

než dvacet let pracoval ve Výzkumném ústavu uměleckoprůmyslovém), přičemž se 

věnoval jak praktickému designérství, tak výzkumu, dále o dějiny umění a jako třetí 

oblast je literární a publicistická činnost. Kromě všeho jiného napsal řadu povídek, 

detektivek pro Knižní klub a nakonec i román. 

Jak již bylo řečeno výše, Josef Hejzlar se více než dvě desítky let zabýval teorií a 

praxí průmyslového designu a architektury. Na toto téma napsal řadu publikací, 

vypracoval desítky barevnic, atlasů barev, projekty barevného řešení v architektuře a v 

r. 1987 přednášel na toto téma i na vysokých školách v Číně.
71

 

Současně se věnoval asijskému, především však čínskému umění, o němž 

publikoval množství studií a odborných článků v českých periodikách. Doma i 

v zahraničí vydal řadu knih na toto téma, například Čínský akvarel (Praha, Londýn, 

Paříž, Frankfurt, 1978-1994), Čínská krajinomalba (Praha, Paříž, Frankfurkt, 1994-

1996, 2010), Stará čínská grafika (Praha, Londýn, Frankfurt, 1972, 1976), Vietnamské 

umění (Praha, Londýn, Paříž, Frankfurt, 1973, 1974) atd. Za monografii ČchiPaj-š’ 

vydanou v roce 1970 získal hlavní cenu nakladatelství Odeon.
72

 

S psaním o čínském umění úzce souvisí Hejzlarova studia v Číně. Velmi 

inspirujícím bylo jeho setkání s malířem QiBaishi
73

 a návštěvy Dayabaohutongu. 

Dayabaohutong
74

 byla kolej, kde žili profesoři z Ústřední akademie výtvarného umění. 

V té době to bylo centrum intelektuálního Pekingu, místo, kde se setkávala a pracovala 

pekingská intelektuální elita. Časté návštěvy Dayabaohutongu se staly důležitou 

součástí Hejzlarova života. Seznámil se zde s mnoha žáky QiBaishiho, chodili tam i 

spisovatelé a básníci. Všichni zůstali jeho přáteli. „Kromě toho, že to bylo výborné 

místo pro poznávání skutečného života čínských intelektuálů, tam vládla příjemná 

rodinná atmosféra. (…) V létě se sedělo na dvorku a vyprávělo se, zpívalo se. Bylo 

nesmírné štěstí vidět, jak žijí tito umělci, pozorovat je při práci na obrazech, na 

kaligrafii,
75

“ vzpomíná Taj-ťün Hejzlarová. 

                                                        
71 Z osobní webové stránky Josefa Hejzlara. http://hejzlarjosef.sweb.cz/page3.html 
72 HEJZLAR, Josef. Jak pěstovat klid a mír, aneb, Pekingské paláce a parky v obrazech Zdeňka Sklenáře a ve 

vzpomínkovém eseji Josefa Hejzlara. Vydání 1. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2014. Přebal knihy. 
73 neboli Čchi Paj-š’ 
74 dnes již neexistuje 
75 Fénix. Časopis Česko-čínské společnosti. Rozhovor s Taj-ťün Hejzlarovou, 2015-02-01, ročník XVI., s. 90 

http://hejzlarjosef.sweb.cz/page3.html
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Hejzlar měl tak možnost navštěvovat ateliéry známých malířů a pozorovat je při 

práci, nebo dokonce tvořit spolu s nimi. 

 

Po roce 1989 v domácích i zahraničních periodikách publikoval Hejzlar větší 

množství studií, esejů a článků, překládal čínskou poezii a staré čínské eseje o umění. 

Spolu se svou ženou sestavil a přeložil větší sbírku čínských přísloví, rčení a slavných 

veršům a výroků, které pak vyšly v knihách Minimum čínského moudra a Lexikon 

čínského mudrosloví.  

„Na tu práci vzpomínám s velkou radostí,“ říká  Taj-ťün Hejzlarová, „přísloví 

jsou nástrojem myšlenek, esencí zkušeností. Když je někdo překládá, musí nejdřív 

pochopit jejich smysl. Nemůže ho mechanicky přeložit, musí ho pochopit a najít 

ekvivalent ve druhém jazyce. To je velmi těžké. (…) Ano, bylo to náročné, ale tak 

radostné! Pokaždé když se nám podařilo přeložit nějaké přísloví, nebo když se 

manželovi podařilo přeložit nějakou báseň, radovali jsme se. Byla to práce, která nás 

naplňovala, vzbuzovala v nás radostné emoce.“
76

 

 

K jeho posledním publikacím patří monografie ČchiPaj-š’ a jeho slavní žáci (v 

česko-čínské verzi) a jako spoluautor autobiografického historického románu Na Řece 

získal se svou ženou v roce 2011 Literární cenu Knižního klubu
77

. V tomto románu se 

paní Taj-ťün vrací do doby svého mládí. Příběh pětileté dívky a její rodiny prchající 

před japonskou armádou vypovídá o zážitcích z druhé světové války v Číně v letech 

1937-1945. O genezi tohoto díla Josef Hejzlar vypověděl: 

 

„Neviděli jsme jen hrůzy války, ale i krásu dětství. Často jsme si vyprávěli o 

nejkrásnějších obdobích života, a to bývá dětství. Já ho prožil, ne tak kruté, v České 

Skalici, ale podobně skromné jako žena. To nás spojovalo. A také řeky, které jsme 

milovali, u nás Úpa, ona se narodila u třetí největší řeky světa, které by se mělo říkat 

Dlouhá řeka. Řeka tu představuje nostalgickou lásku k domovu, s níž je nerozlučně 

spjata převelice inspirativní láska k dětství… Vzpomínání na dávno uplynulé je 

nezbytnou součástí smysluplného prožívání současného.“
78

 

 

                                                        
76 Tamtéž. 
77 Více na stránkách Knižního klubu [online] 
78 VLČKOVÁ, Věra. Česká Skalice: osobnosti kultury, umění, vědy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. s. 59 

http://lckk.cz/archiv/2011/
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Na podzim roku 2014 byla také posmrtně vydána kniha Jak pěstovat klid a mír.
79

 

 

Vedle publikovaných článků z oblasti designu, který Josef Hejzlar vystudoval na 

UMPRUM, bylo jeho hlavním zájmem, ba vášní, čínské umění. Sám vystudoval 

Pekingskou univerzitu a během studií měl možnost seznámit se a sledovat několik velmi 

slavných umělců. I po návratu do tehdejšího Československa se věnoval studiu čínské 

historie a umění, přičemž přispíval do různých periodik svými poznatky.  

Okruh Hejzlarova uměleckého zaměření v oblasti čínského umění je velmi 

široký. Zajímal se jak o historii výtvarného umění a tradiční čínskou kulturu, tak o 

konkrétní čínské umělce. Při psaní nejen publicistických článků, ale také knižních 

publikací, ho inspirovaly české a asijské kulturní odlišnosti, přičemž Hejzlar nerad 

užíval termíny jako je „střet kultur“. „Jakýpak střet? Už při studiu na UMPRUM nás 

profesor Emil Filla učil, že se kultury mají obohacovat, jedna od druhé se poučit.“
80

 

Napsal mnoho článků na téma čínského lidového umění, například o národní 

malbě, lidových hračkách, svátcích lidového umění, starých čínských ilustrací či 

lidovém novoročním tisku. Vedle toho napsal mnoho vzpomínkových esejí na 

nejrůznější čínská města, krajinu, chrámy či jiné památky. Téma čínských malířů, 

zejména jejich života a díla, tvoří obsáhlou část Hejzlarovy tvorby. Kromě článků se jim 

věnoval zejména ve svých knižních publikacích a sbornících, ale také v textech, které 

doprovázely výstavy konkrétních malířů. 

 

Tradičnímu čínskému umění se Josef Hejzlar věnoval například v knize Čínské 

vystřihovánky (Praha, Londýn, Paříž, Frankfurt 1960) nebo v publikaci Stará čínská 

grafika (Praha, Londýn, Frankfurt 1972, 1976). 

 

Josef Hejzlar se věnoval především životu a dílu mistra ČchiPaj-š’, o kterém 

napsal monografii
81

, vydal knihu ČchiPaj-š' a jeho slavní žáci u příležitosti výstavy k 

50. výročí smrti ČchiPaj-še (Praha 2008) a dále přeložil jeho vybrané básně (Verše od 

Bazénu spadlé hvězdy, Praha 2002). 

O malířích šanghajské školy, do které ČchiPaj-š’ také patřil, napsal Hejzlar 

knihu Čínský akvarel (Praha, Londýn, Paříž, Frankfurt, 1978 - 1994) a jako spoluautor 

                                                        
79 Viz osobní webové stránky Josefa Hejzlara. http://hejzlarjosef.sweb.cz/page3.html 
80 Celý rozhovor s Josefem Hejzlarem a Taj-ťün [online] 
81 Praha 1970, obdržela cenu nakladatelství ODEON. 

http://hejzlarjosef.sweb.cz/page3.html
http://www.novinky.cz/kultura/243373-manzele-hejzlarovi-nevideli-jsme-jen-hruzy-ale-i-krasu.html
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se podílel na studii v katalogu výstavy Masters of Shanghai Schoolof Painting (Národní 

galerie Praha 1968). Tomuto malířskému směru se věnoval i v knize Čínská 

krajinomalba (Praha, Paříž, Frankfurt 1994 - 1996, Aventinum Praha 2010), která je 

zaměřená na vznik a dějiny čínského malířství krajin a čínskou teorii krajinomalby. 

Vedle toho vydal Hejzlar společně se svou ženou Taj-ťün knihu Minimum 

čínského moudra (Praha 1996) a později Lexikon čínského moudrosloví (Praha 1999), 

ve kterých přeložili a okomentovali čínská přísloví a rčení. 

Asijskému umění mimo to čínské se Josef Hejzlar věnoval také například 

dějinám vietnamskému umění Vietnamské umění (Praha, Londýn, Paříž, Frankfurt, 

1973, 1974). 

Josef Hejzlar vydal za celý svůj život pouze jeden román (Na Řece), který napsal 

společně se svou ženou Taj-ťün v roce 2011 (Praha 2011. Vítězný román 16. ročníku 

Literární ceny Knižního klubu). 

V roce 2014 byla posmrtně vydána Hejzlarova poslední publikace Jak pěstovat 

klid a mír (Praha 2014) aneb Pekingské paláce a parky v obrazech Zdeňka Sklenáře a 

ve vzpomínkové eseji Josefa Hejzlara. V současné době jeho žena Taj-ťün pracuje na 

několika dalších publikacích, jejichž rukopis po sobě Josef Hejzlar zanechal. 

 

Rozsah této práce nedovoluje věnovat se všem oborům, kterým se Josef Hejzlar 

zabýval. Praktická část je tak věnována čínským mistrům z tzv. šanghajské školy, kteří 

byli nejen vynikajícími malíři, ale také básníky. K rozboru článků, které jsou jim 

věnovány, je však nezbytné poskytnout teoretický vhled do čínské malby, zejména pak 

s důrazem na šanghajskou školu a krajinomalbu. 
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3.1 Čínská krajinomalba 
 

Umělci, jejichž životy se Josef Hejzlar zabýval, a které také v některých 

případech důvěrně znal, byli nejen malíři, ale také kaligrafy, literáty, teoretiky umění a 

básníky. V malbě většinou převažovala krajinomalba, které se také Hejzlar ze všech 

malířských disciplín věnoval nejvíce. Z toho důvodu je potřeba tento klíčový pojem 

přiblížit v této kapitole. Není však úkolem této práce podat přehled vývoje čínského 

malířství krajin, nýbrž pouze nastínit některé okolnosti jejího vzniku, metody a principy, 

které budou dobře pochopitelné i pro laického čtenáře. 

Jako hlavní zdroj informací byla zvolena publikace Josefa Hejzlara Čínská 

krajinomalba
82

 a bakalářská práce Emmy Pecháčkové, ve které je samostatná kapitola 

věnována právě čínské krajinomalbě.
83

 

Mezi velkým množstvím spisů o malířství zvláště vyniká pojednání o 

krajinářství sungského malíře Kuo Siho (1020-1090), nazvané „Vznešenost přírody“. V 

tomto spisu jsou nejen postřehy o společenské platnosti malířství a o obsahovém a 

emocionálním působení krajinářského díla, ale i o malířských metodách a principech. 

Například zaplnit prostor bohatou malbou, a přece zajistit, aby na obraze nebylo nic 

přebytečného; dívat se na krajinu jako opravdový milovník přírody; učit se od více 

vzorů (protože učit se od jediného malíře je podle Kuo Siho blízké plagiátorství); 

ovládat štětec tuš; ctít zásady kompozice obrazů; to vše a mnoho dalšího musí umět 

malíř, navíc pilný a vytrvalý.
84

 

 

Podobně jako evropská krajinomalba, také historie čínské krajinomalby nemá 

přesný počátek. Podle historika umění Ernsta Gombricha vznikla krajinomalba na 

základě osamostatnění jednotlivých dílenských odvětví, tedy figuralistiky, krajinného 

pozadí a zátiší, a estetických teorií italské renesance, kdy italští myslitelé považovali 

krajinomalbu za vhodný subjekt pro zobrazení.
85

 Také v Číně se krajinomalba objevila 

nejprve jako pozadí u figurálních obrazů. K těm nejstarším patří malby z období 

rozdrobení po pádu dynastie Chan. 

 

                                                        
82 HEJZLAR, Josef. Čínská krajinomalba. Vyd. 1. Praha: Aventinum, 2010. 
83 PECHÁČKOVÁ, Emma. Emil Filla a Čína. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav pro dějiny umění. 

Praha, 2012. s. 16 
84 HEJZLAR, Josef. Věčně živá slova o malířství. (čínské malířské teorie) Výtvarné umění, 1959/5, č. 5, s. 228. 
85 GOMBRICH Ernst H.: Theory of Art and the Rise of Landscape. On the Renaissance. Volume 1: Norm and Form. 

Phaidon, London 1966, s. 107 
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Původním posláním krajinomalby bylo, aby se obraz stal dveřmi do krajiny – 

„vzbudit v divákovi pocit, že by jí mohl putovat a nacházet v ní místa, která by byla 

pastvou pro jeho oči, že by v ní mohl trávit blažené chvíle toulek a zábavy a že by v ní 

mohl žit. (…) Proč je tomu tak? (…) Vznešenější lidé touží po přírodě právě pro tyto její 

vlastnosti.“
86

. Rovněž autor knihy Čínská krajinomalba
87

 vstupoval do dějů nesčetných 

svitků a obrazů v čínských, evropských i amerických sbírkách a poučení hledal i přímo 

v čínské krajině a u svých čínských přátel, jako byli malíři Li Kche-žan, Fu Pao-š’ nebo 

Chuang Jung-jü. 

 

„Obecným rysem čínského malířství je snaha o vytvoření mikrosvěta, který 

může fungovat sám o sobě jako celek. Konceptem čínského umění ovšem není přesná 

kopie přírodního světa, ale umělecký záměr a myšlenka, která předcházela tahům štětce. 

Malíři sice chodili do plenéru, ale většinou nemalovali přímo na místě. Nechali se 

inspirovat scenérií, která v nich vyvolala určité duševní rozpoložení, a to pak v ateliéru 

přenesli na svitek.“
88

 Čínské obrazy jsou tak velmi často snovou krajinou, která neměla 

žádný konkrétní předobraz.
89

 

 

Klasický čínský obraz krajiny má nejčastěji tři formáty. První 

nejfrekventovanější variantou je závěsný svitek čou, který je vertikální, druhou 

variantou je podélný svitek ťüan, který může mít i několik metrů. Dál se užívá i menší 

formát volných listů. Pro evropské malíře nikdy nebyl výškový formát čou vhodný, 

avšak v čínské tradici je tento rozměr velmi častý. Umožňoval malířům znázornit 

oblíbený motiv vysokých horských pahorků mizejících v mlhách. Čínský krajinářský 

obraz se neliší pouze úzkým protáhlým formátem horizontálního či vertikálního svitku, 

ale také jinou perspektivou a kompozicí. Perspektiva v čínském malířství se v ničem 

nepodobá pravidlům perspektivy a zkratky, které nalezneme již v renesančních 

traktátech evropské umělecké literatury.
90

 

 

Je nutné podotknout, že čínské obrazy nebyly určeny k permanentnímu 

vystavování. Sběratelé svitky ukládali do knihoven a prohlíželi či vystavovali je jen při 

                                                        
86 HEJZLAR, Josef. Věčně živá slova o malířství. (čínské malířské teorie) Výtvarné umění, 1959/5, č. 5, s. 229 
87 HEJZLAR, Josef. Čínská krajinomalba. Vyd. 1. Praha: Aventinum, 2010. 
88 WANG, Yao-ťing: Čínské malířství. Průvodce filosofií, technikou a historií. Knižní klub, Praha 2008, s. 17. 
89 PECHÁČKOVÁ, Emma. Emil Filla a Čína. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav pro dějiny umění. 

Praha, 2012. s. 19 
90 Tamtéž 
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speciálních příležitostech, jako byly svátky, setkání s přáteli nebo vlastní chvíle studia a 

kontemplace.
91

 

 

Čínští krajináři, především pak ti literátského směru, používali barvu jen 

sporadicky a vždy šlo o jemné pastelové odstíny. Převládajícím výrazovým prostředkem 

byl repertoár tušových štětcových tahů, z nichž byl výjev vystavěn a modelován. 

V čínském malířství se k vystižení tvaru nepoužívá stínování. Modulace je 

dosaženo pomocí zeslabení či naopak zesílení tušové linie, která je snadno ovladatelná 

díky kónicky zašpičatělému tvaru štětce vyrobeného ze zvířecích chlupů a bambusové 

násadky. Vypoulený tvar štětce zároveň funguje jako nádržka na tuš, takže štětec 

umožňuje malíři dlouhé plynulé tahy. Pro vytváření hmot a objemů se vrství lavírovaná 

tuš. Mezi čínskými malíři navíc existuje prastarý kánon tušových tahů a úderů cchun-fa, 

který je dodržován a neustále doplňován. Rozumí se, že pro konkrétní krajinu a pro ni 

typickou texturu či povrch se hodí konkrétní štětcové tahy. V dějinách čínského 

malířství bychom nalezli mnoho malířů, kteří se proslavili díky svým originálním 

štětcovým tahům, liniím či způsobu malby větví stromů, jež dovedli k dokonalosti.
92

 

 

Důležitou součástí čínských tušových maleb jsou autorské pečetě a kolofony, 

které stvrzují autorství díla. Rumělkový otisk autorské pečeti může dodat celé 

kompozici akcent a stát se tak dokonalou ozdobou doplňující námět díla, a to především 

ve chvíli, kdy je malba pouze tušová, tedy monochromní. Pečeť je završením tvůrčího 

procesu a poslední tečkou zanechanou umělcovou rukou. Kolofony jsou kaligrafické 

texty, které doplňují malbu. Častokrát pojednávají o místě či okolnostech vzniku, jindy 

se může jednat o krátkou báseň.
93

 

 

Na rozmezí starověku a středověku nalezli Číňané pro svůj obdiv ideální 

médium – krajinomalbu.
94

 Země, jež zrodila krajinomalbu, je soběstačný subkontinent 

rozkládající se v zeměpisných šířkách, které byly odedávna lidským domovem. Takové 

krajiny měly specificky malířské kvality, jež probouzely výtvarnou představivost. 

Vyznačovaly se pevnou stavbou reliéfu a klasickou uměřeností vod a flóry. Byly 
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osídleny lidmi, měly svůj historický podtext, a ať byly líbezné nebo strohé, byly vždy 

poznamenány lidským údělem.
95

 

 

Zrození krajinomalby předcházela ovšem řada historicky bezprostředních 

podnětů, v jejichž působení nacházíme jisté analogie s vývojem evropského umění. Ve 

chvíli, kdy se člověk začíná odpoutávat od mystiky náboženských doktrín a tabuizované 

moci, obrací se ke světským stránkám života. Vytváří si potřebný odstup od světa jevů, 

aby si v uvolněném prostoru mohl vytvořit prostředky nové reflexe. V malířství se 

rozvíjejí dříve okrajové nebo zcela nové obory jako civilní portrét, žánrové a bukolické 

scénky, krajina, zátiší (v Číně „obrazy květů a ptáků“). V Evropě se markantní projevy 

takového zesvětštění umění objevily již v helénském období, v Číně pak v období 

Rozdělené říše (Tři království a Šest dynastií, tj. v letech 221-581).
96

 

 

Krajina čínského jihozápadu se pro mnoho Číňanů stala nejen dočasným 

útočištěm před nepřítelem, ale i záchranou před osobním zhroucením a vnitřní zkázou, v 

několika případech i hlavní inspirací budoucího díla. „Tehdejší objevování krajiny 

nebylo výsledkem nějaké kratochvíle blazeovaných učenců, (…)“
97

, jak píše Hejzlar 

v eseji o vzniku a poslání krajinomalby v Číně. Krajina, respektive příroda v krajinném 

uskupení, se v dobách zlých stala pro čínské vzdělance přirozeným duchovním 

útočištěm. „Byla to právě nově objevovaná duchovnost a krása krajiny, které pomáhaly 

uprchlíkům z konvenční civilizace, většinou starším lidem, překonávat útrapy osudového 

útěku.“
98

 Z nich se posléze konstituovala zvláštní vrstva vzdělanců, historicky nazývaná 

jin-š’, „učenci v ústraní", někdy zjednodušeně označovaná za poustevníky. Ve 

skutečnosti se nejednalo o poustevníky v evropském smyslu – tedy žijící osamoceně. 

Naopak, „horlivě pěstovali vzájemná setkání, hluboká a všestranně oplodňující 

přátelství, organizovali básnické seance, výlety a společná obdivování krajinných 

scenérií.“
99

 Právě tito vzdělanci měli pro rozvoj čínské meditativní a přírodní poesie a 

krajinomalby podstatný význam. 

Tato etapa objevování krajiny v Číně měla ještě jeden příznačný rys: zmínění 

vzdělanci, tedy i básnící a malíři, neodcházeli do pustých neobydlených končin – jak je 
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v Evropě zažitá představa poutníka -, ale do krajin poznamenaných lidskou činností. 

Hejzlar připouští, že se jednalo sice o odlehlejší oblasti; ovšem stále se zde setkávali s 

činností rolníků, rybářů, lovců a řemeslníků všeho druhu, s četnými sídlišti mnichů aj. 

Malíři měli před očima nejen horská úbočí v závojích par, ale také oddanost rolníků ke 

svému kousku půdy a skutečný život lidí v krajině. Bez poznání tohoto vnitřního 

pohybu lidské existence v krajině by nebylo čínské krajinomalby.
100

 Právě tento průnik 

vzdělanců do krajiny ve 4. století, který se pak v následujících stoletích stal nepsanou 

tradicí, přinesl posléze čínské kultuře vznik a rozvoj přírodní lyriky a rovněž pak i 

krajinomalby.
101

 Podobně i další slavní malíři 20. století, se kterými se Josef Hejzlar 

osobně znal, přežili často nejtěžší období svého života právě díky krajině – například Fu 

Pao-š’, který žil po útěku před japonskou invazí v odlehlém místě S’-čchuanu, 

procházel každý den horskou krajinou, „(…)jejíž nesmírné půvaby mu dávaly 

zapomenout na hlad, zimu i bídu jeho duše.“
102

 Podobný příběh slyšel Hejzlar také 

vyprávět i Li Kche-žana, Lin Feng-miena a řadu dalších. 

 

Bylo to mezi 4. a 6. stoletím, kdy byla Čína rozdrobena na řadu států a značná 

část země v rukou kočovnických nájezdníků. Četní vzdělanci, kteří se dříve podíleli na 

vládě a řízení země, odcházeli nyní sami nebo byli donuceni odejít z politické scény a 

nalézali útočiště na venkově. Tato společenská elita byla doslova zahnána do náruče 

přírody. Její odklon „od světa“ lze chápat jako útěk před barbarstvím, pokleslými 

společenskými normami a cizími rituály. Útěk do vesnic, do hor a do sebe sama byl jistě 

také výrazem zklamání a únavy z marnosti obecné aktivity. Básníci a učenci 

s kultivovaným citem hledali v přírodě a na venkově mravní očištění, přirozenost, 

ztracenou rovnováhu – a především krásu, jež se v jejich pojetí shodovala s duchovní 

hloubkou a čistotou ducha. Mnozí z básníků ztotožnili krajinu, kterou osídlili, 

s představou ráje, kdysi ztraceného a nyní znovu nalezeného. Ostatně leckteré čínské 

krajiny se představě ráje náramně podobaly. Ráj na zemi nebo na nebi hledali lidé od 

věků, a snad ve všech mýtech a náboženstvích měl podobu krásné zahrady nebo 

krajiny.
103
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Je jisté, že největší prospěch z prvého exodu vzdělanců do přírody měly čínská 

literatura a malířství. Rozvíjela se poezie filosofické meditace, ale i poezie opěvující 

rustikální život venkova a krásu přírody. Z podobných zdrojů vedly cesty též k jednomu 

z největších převratů v malířství: lidská figura přestávala být dějové abstraktum bez 

prostoru, začínala se pohybovat ve skutečném světě, postupně se zmenšovala, až se stala 

přirozenou součástí většího a pravdivějšího celku – krajiny. I když bezprostřední 

začátky čínské krajinomalby měly další a prozaičtější podněty, je jisté, že od těchto 

raných století našeho věku byla krásná krajina se svými tisícerými tvářemi a proměnami 

jedním z hlavních témat čínského umění. 

V druhé polovině 4. století se tedy příroda stala zaklínadlem, sebezáchovným 

heslem, ukazatelem směru z beznaděje. Kultivovaní vzdělanci vystavení vnějšímu i 

vnitřnímu tlaku měli pak několik možností. Buď následovat své radikálnější druhy, 

opustit úřady a odejít na venkov nebo do hor, stát se „jin-š“, učencem v ústraní, třebas i 

dočasně. Nebo si vybudovat zahradu, která by představovala miniaturu universa, 

případně si pořídit alespoň miniaturu jediného stromu, tůňku s rybičkami nebo krajinu 

v květináči, „pchen-chua“, pěstované již za dynastie Chan. Ti, kteří neměli dost odvahy 

nebo peněz a trpělivosti, měli pro ukojení své touhy po přírodě třetí možnost: opatřit si 

obraz krajiny a prodlévat blažené chvíle – aniž by opustili své studovny – uvnitř obrazu, 

uprostřed zobrazených hor a skal, na březích jezer, na doslech vodopádů. 

Jsme vlastně u jednoho z hlavních podnětů osamostatnění krajinomalby.
104

 

 

Specifické poslání krajinomalby v čínském duchovním životě, totiž představit 

ideální krajinu, s níž by se člověk mohl ztotožnit, spočinout v ní a žít harmonickým 

životem v souladu s veškerenstvem, krajinu, v níž nalezl sám sebe, v níž by se 

nerozplynul, ale stal se její nedílnou součástí. Nesmírná cena čínské krajinomalby a 

krajinářství vůbec je v tom, že ideální krajina, v níž by člověk chtěl žít a sdílet svůj osud 

společně s osudem universa, existuje jen v podobě malířských scenérií. Pouze 

zákonitosti malířského díla a malířské imaginace a často nepředvídatelné cesty štětců 

jsou pak s to stvořit hledaný pozemský ráj. Především ale stvoří umělecké dílo. To je už 

jiná stránka věci, která bude ostatně hlavním obsahem této knihy. Řekněme si jen 

povšechně, že i dějiny čínské krajinomalby jsou vlastně dějinami vibrací mezi oběma 
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póly – mezi zobrazením objektu jako takového, tedy ráje srdce a zraku, a mezi 

malířským aktem jako gestem absolutní tvořivosti.
105

 

 

Klademe-li osamostatnění čínské krajinomalby do 4. století n. l., máme před 

sebou více než půldruhého tisíciletí vývoje tohoto umění. Existuje málo speciálních 

uměleckých žánrů s tak dlouhou historií a kontinuitou. Krajinomalba se nezrodila náhle 

a stejně tak idea samostatného zobrazení krajiny nevznikla jako izolovaný jev. Prvotní 

krajinné znaky, ať už v mystických, sdělovacích nebo zobrazovacích významech, 

nacházíme už v šangské ornamentice právě tak jako v obrazných prvcích nejstaršího 

znakového písma. 

Krajinomalba má tedy hlubší kořeny v organismu čínského umění, její zárodky 

zrály tisíciletí. V souladu s mytologickými představami a filozofickým myšlením 

Číňanů, jehož pantheistická podstata nepřipouštěla vidět věci tohoto světa jako odlesk 

vůle nebes, bylo každé vyjadřování představ doprovázeno vědomím souvislosti všech 

jevů. Tak i zobrazované děje se postupně dostávaly do různých vztahů s konkrétním 

prostorem, byť byl tento vztah nebo prostor naznačen jen symbolickými či znakovými 

prvky. Vědomí časoprostorových souvislostí dokonce už dávno pronikalo i do struktury 

ryze ornamentální výzdoby předmětů a zde znakové prvky reality navazovaly 

podněcující kontakty s prvky ryze abstraktními. Tyto symbiózy a proměny, například 

proměny vlnovky a spirály v přírodní motivy, jsou předmětem obdivu a pečlivého 

zkoumání. 

O výrazové a evokační síle těchto prvotních zobrazovacích znaků krajiny a 

přírodních jevů, například znaků oblak, vod, stromů, hor, fauny apod., svět skutečnost, 

že se v některých malířských stylech prosazovaly téměř v prapůvodní podobě až do 

současnosti.
106
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3.2 Šanghajská malířská škola 
 

 

Nositeli živoucí tradice v malbě se po Individualistech a jangčouských stali 

především malíři z oblasti Šanghaje. Přibližně v polovině 19. století se tu objevila díla, 

která představovala novou vlnu v čínském malířství. Vzhledem ke konkrétním 

historickým okolnostem a charakteru této vlny lze považovat její nástup za začátek 

novodobého čínského umění, za moderní fázi tradičního čínského malířství. Plejáda 

mistrů, která od poloviny tohoto století rozvíjela významový směr malby, byla později 

zahrnuta pod pojmem šanghajská škola.
107

 

S existencí šanghajské školy je spojen zvláštní historický paradox. Jistě bylo 

přirozené, že nový směr se rozvinul v místě vzdáleném od císařského dvora a od 

patriarchální omezenosti čínského severu. Rozvíjel se ovšem v moderním 

kosmopolitním velkoměstě. Přesto se v něm, až na malé výjimky, vytvářela ryze čínská 

kultura, a to tak kvalitní, že se Šanghaj záhy stala jedním z největších center národního 

umění. Ukázalo se, že národní kultura jako celek byla vlastně „tajnou“ zbraní, kterou se 

Číňané bránili proti diskontinuitě ve vývoji svého společenství. V Šanghaji působila 

především specifická kvalita šanghajského umění. Aby se mohlo účinně bránit tlaku 

cizorodých a pokleslých forem, muselo být dostatečně vitální, otevřené novým 

prožitkům a potřebám. Muselo proto hledat inspiraci v nových adekvátních zdrojích.
108

 

Šanghajští malíři si zvolili za své vzory Individualisty a Podivné z Jang-čou, 

tedy spontánní směr malby, zřejmě odpovídající požadavkům zrychleného rytmu života. 

V jejich důrazu na barevnost a dekorativní působivost je znatelný vliv lidového umění. 

Pod tlakem nového životního stylu se měnily také vnější formy obrazů. Zanikaly „čtecí“ 

typy dlouhých makimon, která byla nahrazována závěsnými svitky. Rozšířila se malba 

různých typů vějířů, které byly v rámech rovněž zaměšovány na stěnu.
109

 

Ideje šanghajské školy byly silně expanzivní, takže si záhy vytvořily další 

střediska – nejdříve v Chang-čou, pak v Nankingu a Su-čou, posléze i v konzervativním 

Pekingu, který se stal ve dvacátých letech centrem nového směru.
110

 

Ze Šanghajské školy malířské vychází rovněž Taj-ťün Hejzlarová. 
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3.2.1 Fu Pao-š’ 
 

 

FuPao-š’ (1904-1965) proslul především jako krajinář, zásluhy získal i jako 

pedagog a historik umění. Přes poučení na japonském a evropském malířství spočívá 

svými výtvarnými kořeny v domácí tradici. 

Fu převzal řadu námětových typů od Sungů, především oblíbené variace na 

motivy slavných básní. Převzal také a skvělým způsobem rozvinul dlouho opomíjené 

téma větrů a dešťů. Rovněž adaptoval tradiční náměty vyhlídkových pavilónů a 

naslouchání vodopádům, vyjížděk na loďkách, téma čtyř ročních dob apod. Staré 

sungské téma zápasu lodníků s vlnami transportoval do nové historie a nechal s živly 

bojovat vojáky na pramici, která se jako skořápka zmítá mezi útesy na řece Ta-tu. Malíř 

Fu ve svých obrazech přechází s přirozeností suverénního tvůrce z času do času a 

vtipskuje scenériím nadčasové znaky věčného dramatu člověka. Posléze se ve Fuově 

díle objevují krajiny s památnými horami, jezery a řekami, drahými čínskému srdci.
111

 

 

Širokou námětovou a obsahovou koncepci umožnila neobyčejně tvárná struktura 

Fuovy malířské formy, jež ve své technické i výrazové síle dozrála počátkem 

čtyřicátých let. Je vybudována především na dokonalé souhře tuše a barvy, přičemž tuš 

do sebe často pojímá barvu a naopak. Složitá hmota malby vzniká vrstvením, podobně 

jako v malbě Chuang Pin-chungově.  

Malíř používal zatónovaný a silnější, tzv. „kožený“ papír ze S’čchuanu s hrubou 

a nepravidelnou strukturou povrchu, po němž štětec zadrhává, zanechávaje měkké stopy 

promyšlených pohybů. Fuovo svrchovaně noblesní malířské dílo nemělo napodobitele, 

protože technika a duchovní podtext této malby jsou nenapodobitelné, podobně i malba 

Cuang Pin-chungova. Mělo však početné žáky a pokračovatele.
112
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3.2.2 Čchi Paj-š’113 
 

 

Jedním z žáků Fu Pao-š’e byl Čchi Paj-š’ (vlastním jménem Čchi Chuang, 1863-

1957), nejslavnější čínský malíř, kaligraf a řezbář pečetí, básník a myslitel – zdaleka se 

neomezující jen na teorii malby a její výuky. Čchiova osobnost odpovídá jistému ideálu 

čínského vzdělance, člověka všestranného nadání a širokého rozhledu, ovládajícího 

hlavní disciplíny klasického kánonu vzdělanosti. Býval vyjadřován pretenčním rčením 

ve třech slovech: š’-šu-chua, tedy báseň – kaligrafie – malba. Ke třem klasickým 

disciplínám se záhy přidala čtvrtá, spjatá s neuvěřitelnou vášní – řezba pečetí. Měl k ní 

dobrou průpravu, neboť se vyučil řezbářskou truhlařinu. V každém případě se v tomto 

oboru stal jedním z největších novodobých mistrů.
114

 

Významem i množstvím však pevné místo zaujímá v jeho rozsáhlém díle 

krajinářský žánr, jehož geneze je spojena se strastiplnými osudy umělce. Hlavním 

podnětem však bylo pět velkých cest, které Čchi podnikl začátkem století. Jezdil po celé 

zemi za živobytím, ale na cestách skicoval, psal básně, poznával krajiny svých vzorů Š’-

tchaa a Pa-ta šan-žena. Řídil se zásadou, že: „Každý malíř… musí být nejdříve naplněn 

obrazy věcí, které sám na vlastní oči vidět. Pak teprve se může chopit štětců a jistě 

postihne i duši zobrazeného…“. To napsal v úvodu ke svým Básnickým studiím, které 

shrnovaly jeho dojmy z cest. 

Bezprostředním malířským plodem putování byl krajinářský soubor „Obrazy 

z Ťiešanu“ (název je podle studovny, kterou si Čchi vybudoval na chunanském 

venkově) namalovaný podle cestovních skic a náčrtů. Staly se mezníkem ve vývoji 

novodobé čínské krajinomalby. Jejich význam rostl s pozdějšími Čchiovými variantami, 

v nichž jeho velkorysý krajinářský projev dozrál. Na formátech závěsných svitků 

zpodobil konkrétní místa, zejména historicky památná a proslulá. V tom navázal na 

starou tradici historicky pointované krajinomalby podnícené vlastenectvím, jež mělo 

původ v podmínkách tehdejšího společenského úpadku. 

Také v Čchiově malbě se objevuje zvláštní prvek naivity, jenž připomíná dětské 

kresby. Domky a chýše bývají do krajiny zasazeny jako kulisy, smrky jsou nakresleny 

ve formě praznaku, který ovládá každé dítě. Takové prvky zdánlivého primitivismu jsou 

výsledkem snahy o výrazovou přítomnost a znakovou bezprostřednost vycházející i 

                                                        
113 HEJZLAR, Josef. Čínská krajinomalba. Vyd. 1. Praha: Aventinum, 2010. s. 146-154. 
114 HEJZLAR, Josef. Čchi Paj-š’, Verše od Bazénu spadlé hvězdy.  Brody, 2002. s. 113 
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z motoriky samotné malby. Jsou jistým korektivem přísných a strohých tendencí 

k monumentalitě. Jiné Čchiovo téma je motiv domova. Ten zahrnuje množství obrázků 

chunanských chýší a borových hájů, sídlišť v bambusových houštích, orání 

v rýžovištích, motivy pastvy, pouštění draků, a konečně filosofující motiv návratu 

domů, do chunanského stavení a do šťastných dětských let. V dalších desetiletích se tato 

nostalgická nota stupňuje, proniká do monumentálních krajin – jsou to snové krajiny. 

Čchiova krajinomalba zákonitě předběhla vývoj v ostatních žánrech. Nutnost 

ztvárnit hluboký prostor, promyslet filosofický vztah k makrokosmu a menší požadavky 

na dekorativnost zřejmě přispěly k vytvoření jeho osobitého velkorysého projevu, který 

nepostrádá tajemství napovězeného, skrytost myšlenky a citu. Právě v krajinomalbě se 

nejdřív realizovala jedna z jeho hlavních malířských zásad, kterou formuloval 

v nápisech na obrazech: „Kde hledá malíř svůj obraz světa? Na rozmezí podobného 

s nepodobným! Kdo maluje příliš podobně, podlézá vulgárnosti. Kdo maluje příliš 

nepodobně, klame svět.“ 

Čchiovu krajinomalbu veřejnost dlouho neuznávala. Malíře tato skutečnost 

někdy deprimovala, tím spíše, že své krajiny těžko prodával. V nápise na jednom ze 

svých nejkránějších obrazů, „Horské krajině po dešti“ z roku 1926 si někdejší sadař 

povzdechl: „Není těžké deset let sázet stromy a pěstovat sad. Ale malovat stromy a 

dočkat se plodů z tohoto sadu – to je těžké na celý život. Zešedivíte při tom, oslepnete a 

kdo ví, jestli deště a hory na vašich obrazech budou jednou stít lidem za pouhý pohled.“ 

Plochy Čchiova malířského sadu dozrály v jednu z dominant čínské krajinomalby.  

Kolem Čchia se koncem dvacátých let minulého století v Pekingu seskupovali 

mladí malíři - jeho první žáci, pozdější význační mistři Číny. Kromě soukromé výuky 

ve svém ateliéru měl žáky i ve státní Akademii umění. „Pedagogická činnost byla velmi 

důležitou součástí malířova života a současně i nedocenitelným přínosem čínskému 

novodobému umění. Své žáky vedl hlavně k myšlenkové práci, ke studiu přírody a živé 

tradice, k samostatnosti zření a výrazu.“
115

 

 

V polovině 50. let minulého století Josef Hejzlar několikrát navštívil malíře a 

básníka Čhi Paj-š'e v jeho pekingské studovně. V této době také začal sbírat a překládat 

mistrovy básně a postuláty, které pak vydal v roce 2002 ve sbírce Čhi Paj-š’: Verše od 

Bazénu spadlé hvězdy.  
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3.2.3 Chuang Pin-chung
116

 
 

Druhým pilířem novodobé čínské krajinomalby je Chuang Pin-chung, vlastním 

jménem Chuang Če (1864-1955). Podle starých norem byl malířem-literátem, ve své 

době moderním umělcem univerzálního talentu a vzdělání. Dlouhý pobyt v Šanghaji 

přispěl k jeho definitivnímu obratu k svobodě projevu a k realitě přírody, což byly dva 

neoddělitelné principy opozičních proudů. Chuang se tak postavil na pozici 

šanghajských mistrů. V druhé polovině minulého století se téměř již padesátiletý malíř 

vydal na cesty, aby během dvou desítek let poznal všechna čínská pohoří, která pro něj 

představovala nejdůležitější stavební a dějový prvek krajiny a jež spolu s jezerními 

břehy nescházejí na žádném jeho obraze. Na svých obrazech opakoval výrok malíře Š’-

tchaoa: „Mým učitelem jsou Žluté hory.“ Díval se na krajinu z vysokých vrcholů, proto 

je krajinný reliéf na jeho obrazech silně nakloněn k divákovi a horizont posunut nahoru. 

Spolu s Čchiem a kantonskými mistry se stal obnovitelem plenérismu. 

Zachovaly se tisíce cestovních skic objevených v pozůstalosti, provedených štětcem, 

tužkou i perem v jednoduché vláčné lince, jež vyhmatává „kosterní“ linie krajinných 

tvarů a prostorů. 

Se svým dílem vystoupil na veřejnost až v jeho zralém stadiu. Tato skutečnost 

patrně souvisela s Chuangovou teorií krajinomalby, v níž spatřoval nejvyšší projev 

umění. Umělec má podle něho v tomto žánru naději na úspěch až po svých čtyřiceti 

letech, protože bez znalostí života nelze přírodě porozumět. Krajina je tedy doménou 

lidské a umělecké zralosti. V každém případě to, co Chuang vytvořil kolem své 

osmdesátky, bylo vskutku velkolepým závěrem díla, čítajícího více než deset tisíc 

obrazů. Bylo ro rozhodné vystoupení před společností, jisté svou pravdou a hodnotou. 

Chuang se stal známým, byť s trpkou příchutí diskriminace, vyjádřené sloganem „Na 

severu Čchi, na jihu Chuang“. Nepochopitelné časové intervaly svého života skeptik 

Chuang rozšířil ještě tvrzením, že teprve padesát let po jeho smrti budou lidé obdivovat 

jeho obrazy. Chuangova tvorba začala přibližně od konce třicátých let, kdy v jeho 

studovně vznikaly série obrazů, převážně vysokých svitků, s panoramatickou krajinou 

hor a jezerních břehů. Způsob práce jeho štětců kombinujících dotek špičkou i plochou 

mu dovolil hmotu krajinného reliéfu vrstvu za vrstvou propracovat a sochařsky 

vymodelovat. Nutil ho důsledně pracovat s krajinářským detailem. 
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3.2.4 Li Kche-žan 
 

 

Li Kche-žan (1907-1989) pocházel ze Sü-čou v provincii Ťiang-su. studoval na 

umělecké škole v Šanghaji a pokračoval na Akademii v Chan-čou. Od roku 1937 se 

účastnil protijaponského odboje, maloval plakáty a letáky a v roce 1943 začal učit na 

umělecké škole v Čchung-čchingu, kam unikl před okupanty. Prostředí S’-čchuanu ho 

přivedlo k tradičním motivům, k postavám básníků a poustevníků a posléze k námětům 

krajin. Po válce odešel do Pekingu, kde žili dva největší malíři Číny – Čchi Paj-š’ a 

Chuang Pin-chung, jejichž žákem se chtěl stát.
117

 

Stal se profesorem na pekingské Centrální akademii výtvarných umění. Li také 

studoval malbu Individualistů – „jejich odkaz rozvíjel lyrickým směrem, (…) k bohatší 

barevnosti a nové významovosti malby, kterou v roce 1949 sám označil novým 

realismem.“
118

 Zpočátku byl znám svou figurální malbou a zejména postavičkami 

pasáčků s buvoly. Jak píše Hejzlar v publikaci Čchi Paj-š’ a jeho slavní žáci, právě 

tímto lyricko-romantickým motivem se stal Li Kche-žan načas nejznámějším v Číně i u 

nás. Krajinomalbě se Li začal soustavněji věnovat až v polovině čtyřicátých let, 

začátkem padesátých let se krajina stala převažujícím žánrem jeho tvorby. Sám 

považuje přechod ke krajinomalbě za vyšší stadium svého tvůrčího vývoje. 

Zatímco v prvních letech více méně parafrázoval klasické krajiny Individualistů 

s meditujícími básníky, přibližně od r- 1953 už nastává změna podnícená především 

plenérismem. K bezprostřednímu doteku s krajinou malíře nepochybně přivedli jeho 

učitelé. Od roku 1954 pravidelně vyjíždí na dlouhodobé malířské cesty, zvláště na 

jihozápad vlasti. Ze svých cest pak přiváží stovky obrázků vzniklých v plenéru. Svou 

bezprostředností, bohatou barevností a svěžím přednesem vzbudily v Číně obrovský 

zájem, který přiměl malíře tyto obrazy vystavovat a reprodukovat v tisku. V roce 1959 

vyšla v Pekingu dokonce reprezentativní publikace Liovy plenérové malby. Tak byla 

v Číně vlastně konstituována plenérová malba jako finální umělecké dílo.
119

 

Zdaleka tu ale nešlo o pouhý záznam viděné skutečnosti zachycující letmý 

prchavý dojem z krajiny. K tomu v národní malbě stěží mohlo dojít. Byla tu především 

aktivní účast subjektu a jeho paměti, která v intencích staré tradice souběžně 

zhodnocovala povrchní vjemy, domýšlela jejich vnitřní hodnoty, předznačovala 
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zákonitosti kompozice, rytmus tvarů, barev a tušového přednesu. Především 

nepřipouštěla citovou lhostejnost, nedovolila opomenout principy „i-ťing“ – duchovní 

náplně krajiny.
120

 

V Liově osobité intepretaci se také ukázalo, jak vhodnými pro tento vyšší typ 

plenérismu jsou prostředky národní čínské malby a její jednoduché a pohotové nástroje. 

Ani Li však nezanedbával tradiční krajinářský postup. Z cestovních skic vybíral 

nejpodnětnější scenérie, které mnohokrát namaloval, přičemž stále ubíral z mnoha 

detailů, aby se dobral koncentrované jednoduchosti a účinnosti krajinné hmoty. A 

naopak, této „holé“ hmotě přidává na obsahovosti a významovosti jejích složek, na 

osobním názoru a citu. Tento postup podle schématu redukce – výběr – nadsázka je 

pomocí malby dlouhé řady variant na jedno téma neobyčejně usnadněn. Vzniklo tak 

mnoho vynikajících obrazů – zde je pravé jádro Liova krajinářského díla.
121

 Malíř sám 

jej označuje termínem nový realismus. Kompozice, přednes, tuš i barvy mají rysy 

promyšlené práce, ale umělec současně dbá, aby při ateliérové práci neztratil kontakt 

s prvotním vizuálním prožitkem, svěžestí a autenticitou původního dojmu. 

Li je rovněž malířem palácové architektury a vedutistou, a též malířem parků a 

zahrad. Jeho obrazy pulzují životem současnosti, ale jsou i nadčasové svými clonami 

deště, rybařícími kormorány a návraty jara. Je známo, že profesor Li Kche-žan nabádal 

své žáky, aby o krajině, kterou chtějí malovat, napřed meditovali, aby ji prožívali 

v jejím vlastním čase a prostoru.
122

 Propracovanost celku a časté spirály řek a údolí na 

Liových obrazech lákají ke vstupu do zobrazených krajin. 

Centrem nového krajinářského proudu byla Ústřední akademie umění v Pekingu, 

kde vyučoval Li Kche-žan. Od roku 1953 spolu s Liem odjížděli na dlouhodobou 

plenérskou praxi další učitelé a žáci a všichni společně pak vystavovali svou malířskou 

žeň. Bezprostřední střetnutí se skutečnou krajinou, osvobozující pocit z objevu nových 

možností národní malby a také osobní svědectví – to vše přispívalo ke stylovému 

sjednocení jejich tvorby.
123

 

Hluboké pochopení základů čínské malby a citlivé přenesení některých 

západních krajinářských metod přispělo i k tomu, že se malíř Li Kche-žan stal 

nejuznávanějším čínským vedutistou.
124
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3.2.5 Chuang Jun-jü 

 
Chuang Jung-jü (1924) pochází z Feng-chuangu v provincii Chu-nan. Tento 

malíř, grafik, hudebník, básník a dramatik, profesor na pekingské Akademii výtvarných 

umění patří k současným nejvýznačnějším čínským umělcům
125

, dobře známým i za 

hranicemi své vlasti. Prvním učitelem byl Čchi Paj-š’ i jeho přítel Li Kche-žan. 

Svoji uměleckou všestrannost uplatnil i ve výtvarném umění – věnoval se 

tradiční malbě, temperové malbě, olejomalbě, mozaice, sochařině, designu a 

architektonickým projektům. V Chuangově osobitém stylu se silně prosazuje prvek 

ironie a satiry, což ho přivedlo do velkých životních nesnází, zejména za tzv. kulturní 

revoluce. Svůj demokratický občanský postoj projevil i po roce 1989, kdy načas 

emigroval do Itálie, kde maloval italskou krajinu a města a také tam vystavoval.
126

 

Jeho příležitostná krajinomalba byla zpočátku blízká Li Kche-žanovi, později se 

tento všestranný umělec věnoval malbě krajin soustavně a zároveň měnil své výrazové 

prostředky. Barva v jeho krajinách začala mít převahu, nabývala kvašových hodnot a 

maximální brilance. Chuang objevil jinou polohu malířského vyjádření krajiny své 

vlasti – polohu snové projekce krajiny domova – krajiny magického jihu. Jeho syntéza 

domácích a západních uměleckých forem vyústila v osobitou expresívní lyriku a znovu 

naznačila, že vývojové možnosti národní malby jsou v tomto směru nevyčerpatelné.
127

 

Chuang objevil novou polohu malířského vyjádření krajiny a květeny své vlasti 

– polohu snové projekce domova na magickém čínském jihu. Jeho syntéza domácích a 

západních uměleckých forem vyústila v osobitou expresi lyrického ladění a opět 

naznačila, že vývojové možnosti šanghajské školy malířské jsou v tomto směru 

nevyčerpatelné.
128

 

Další vývoj čínské krajinomalby se ztrácí v nepřehledných šedesátých a 

sedmdesátých letech, v tragickém období tzn. kulturní revoluce. V osmdesátých letech 

se postupně pět vynořují nové obrysy vývojových trendů, shledáváme se s pokračujícím 

dílem Li Kche-žana, jeho druhů a žáků i s díly jiných mistrů. Zdá se však, že následující 

vývoj čínského malířství se bude značně odlišovat od předešlého a že především bude 

vyžadovat větší časový odstup, aby mohl být zhodnocen, jako ostatně každý závažnější 

pohyb v umělecké tvorbě.  
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3.3 Esej 
 

 

Termín esej
129

 vychází z názvu díla francouzského humanisty Michela de 

Montaigne. Jedná se v užším smyslu o „žánr na rozhraní publicistiky a literatury 

využívající celou škálu uměleckých a výrazových prostředků, uveřejňovaný 

v časopisech, kulturních přílohách novin nebo knižních souborech.“
130

 Samotné 

pojmenování tohoto žánru původně naznačuje autorskou skromnost bez nároku na 

komplexní výklad či konečné řešení zkoumaných otázek. Také různá frekvence tohoto 

termínu v národních literaturách svědčí o rozdílném chápání jeho pojmového rozsahu. 

Například v anglickém prostředí byl termín velmi oblíben a vztahován i na 

mimoliterární texty
131

; francouzští esejisté naopak označují své výtvory často též jako 

rozpravy (discours), pojednání (traité) či úvahy (considérations); v ruském kontextu se 

namísto zřídkavého termínu esej používá významově širší črta (očerk), studie, úvaha 

(vznešivanie).
132

 

 

Esej obsahuje objevné úvahy, vzešlé z přemýšlení ne zrovna soustavného, ale 

soustředěného (P. Eisner)
133

. S odbornou literaturou sbližuje esej poznávací účel – „na 

rozdíl od fiktivní prózy si totiž esejistické výroky nárokují platnost v aktuálním světě a 

podléhají pravdivostnímu hodnocení.“
134

 To ovšem neznamená, že by esej prezentovala 

pouze hotové poznatky. Jedná se prostředek myšlenkového bádání a také sebeujasnění; 

přičemž „čtenář od eseje očekává myšlenkovou původnost“
135

,
136

. Forma tohoto žánru 

je proto uvolněná, umožňuje autorovo sebevyjádření – individuální stanovisko, které je 

obvykle podepřené zkušenostmi autora, jeho osobní introspekcí a uměleckou prací. 

Jedná se tedy o svědectví pisatele, jeho vyznání či osobní postoj. 

 

Autor eseje se prezentuje jako nezávislý myslitel, vzdělanec, hloubavý 

komentátor a názorový kacíř, čímž v podstatě naznačuje odklon od striktního 

                                                        
129 z řec. do latiny exagium = vážení, uvažování a franc. essai = pokus, zkouška 
130 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 121 
131 kupř. Esej o projektech D. Defoea navrhuje humanitární aktivity potenciálním sponzorům 
132 MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. s. 174-175 
133 Tamtéž, s. 175 
134 Tamtéž 
135 tj. provokující hlediska, umění argumentace, kritická distance od myšlenkových schémat, pronikavost tázání, 

vědomí překvapivých souvislostí apod. 
136 MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. s. 175 
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akademismu.
137

 Také styl eseje je tomu uzpůsoben – je vědomě estetizován. Chce 

působit jako neotřelý, brilantní a oslňující
138

. Z toho důvodu autor využívá relativně 

bohatý slovník i tropy
139

, často se používají aforismy
140

 a příklady ze života, přičemž 

záměrně omezuje odbornou terminologii, dává přednost volnější kompozici. Autor 

přistupuje k problematice zkoumané v eseji z různých úhlů pohledu a hledá řešení – 

tímto má tedy esej blízko k úvaze, ale na rozdíl od ní zobecňuje a syntetizuje poznatky a 

zachovává osobitost projevu.
141

 

 

Podle Aleše Hamana se autoři esejů snaží „interpretovat aktuální životní 

problematiku, aniž by upadli do pedanterie traktátu na jedné a do fejetonistické hravosti 

na druhé straně. Je to dialog, jaký autor vede s dobou, společností i se sebou samým ve 

sporu se zaostalostí, konvencemi a předsudky. V neposlední řadě je esej také očistný 

prostředek pro řeč, která se s úpadkem myšlení propadá do banality a frázovitosti.“
142

 

 

Václav Černý vnímal metodu psaní eseje jako rozprávění, během něhož „je 

myšlenka svou vlastní paní, prochází se, těká, zastavuje se a ohlíží, vrací se, dává se 

směrem náhlého zajímavého nápadu, odbočí k němu, rozvíjí ho, dokud ho nevyčerpá, 

opět se vrátí, klidná, nerozčílená, nepatetická, usměvavá, často ironická, nikdy 

neunavená a neznechucená, a celkem lhostejná k tomu, vyčerpá-li látku nebo téma či 

nikoliv." (Václav Černý: Studie ze starší české literatury, Mladá fronta, 1969)
143

 

 

Předpokladem je zasvěcení čtenáře do tématu. Autor se obrací především na 

náročnější, poučené čtenáře, kteří disponují rozhledem v určité oblasti. Z toho důvodu 

esejista neusiluje pouze o výpověď, ve svém podání zdůrazňuje subjektivní pojetí.  

 

Svým obsahem esej „poukazuje např. na opomíjenou zvláštnost zkoumaného 

jevu a paradoxní jeho povahu, zvěstuje závažný, často zneklidňující poznatek (…), 

                                                        
137 Tamtéž 
138 Podle Encyklopedie literárních žánrů je rubem této intence esejismus, „který znamená verbálně afektovaný a 

přitom myšlenkově chudý a vágní jazykový projev“. 
139 Tropy jsou obrazná pojmenování v užším smyslu; přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět. 

Patří sem metafora, eufemismus, oxymóron, příměr, paradox, antiteze, ironie atd. 
140 Aforismus je krátký literární útvar, obvykle se jedná o krátké rčení. Téměř vždy obsahuje nějakou hlubší 

myšlenku a osobitý pohled autora na okolní svět. 
141 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 122 
142Aleš Haman. Český esej jako lék ducha. Dokořán [online]. [cit. 2005-09-04]. Dostupné z: 

http://zurnalistika.cz/esej-barbora-osvaldova/ 
143 OSVALDOVÁ, Barbora, KOPÁČ, Radim, BALVÍN, Jaroslav. Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Praha: 

Karolinum, 2008. s. 39. 

http://zurnalistika.cz/esej-barbora-osvaldova/
http://zurnalistika.cz/esej-barbora-osvaldova/
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konfrontuje rozšířené klamné mínění s vlastním náhledem (…).“
144

 Esej může být pojata 

užším i širším způsobem. Pro české prostředí je charakteristické především užší pojetí, 

které označuje tzv. literární esej. Ta svůj předmět odvozuje výhradně z humanitních 

disciplín – tedy oblast literární, uměleckou, historickou, náboženskou a politickou. Ve 

20. století však esej proniká také do exaktních vědních oborů, jako je přírodověda, 

matematika, fyzika a lingvistika.
145

 

 

Po formální stránce má esej značné možnosti. Může mít rozsah sloupku nebo 

naopak knihy, podle Encyklopedie literárních žánrů však většinou nepřesahuje 10-20 

stran textu.
146

 Podle stejné publikace představuje základní typologii (1) esej básnická, 

imaginativní, hlásící se k umělecké próze (…)
147

, (2) esej odborná, prokazující autorovu 

erudici, racionalitou, metodičnost, využívání terminologie, faktických poznatků, (…) a 

dále (3) esej publicistická, která je blízká fejetonu a je orientovaná na poutavé, 

duchaplné, odlehčené, nezřídka humorné „popovídání“ se čtenářem, sledující též záměr 

mravokárný, polemický či přesvědčovací (…).
148

 

Existuje mnoho dalších typologií eseje. Pro české prostředí lze podle 

Encyklopedie literárních žánrů
149

 uplatnit typologii J. Opelíka
150

, která zahrnuje esej 

programní
151

, umělecko-kritickou, portrétní, karatelskou či poetologickou.
152

 

Mezi konstantní žánry, z nichž esejistické postupy často vycházejí, patří 

filozofický dialog, traktát, portrét, pamflet, polemika, fejeton, causerie, studie, 

přednáška, manifest či aforismus. 

 

Podle soudobé sinologie pochází forma umělecko-filozofické prózy typu eseje 

ze starověké Číny, kde se vyvíjela od 6. stol. př. n. l., v rámci evropské literatury se 

ovšem rysy
153

 eseje objevují již u některých antických a středověkých filozofů
154

. 

                                                        
144 MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. s. 176 
145 Tamtéž, s.176 
146 Tamtéž 
147 Tamtéž 
148 Tamtéž 
149 Tamtéž. 
150 OPELÍK, Jiří. In Lehký harcovník: Antologie českého literárního eseje 2. Léta desátá a dvacátá 20. století. Praha: 

Melantrich, 1986. s. 282. 
151 (postuluje literárně umělecké, popř. společenské cíle) 
152 MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. s. 176 
153 tj. myšlení na základě osobní zkušenosti 
154 např. v Platónových dialozích, u Marca Aurelia (Hovory k sobě), Seneky (O klidu duševním), Epikteta (Rozpravy); 

u křesťanských myslitelů jako Abélard, Augustin (Vyznání) či německý mystik Eckhart (Naučení) 
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Jak již bylo řečeno, obecně uznávaným zakladatelem žánru je ovšem 

francouzský reprezentant renesančního humanismu Michel de Montaigne, který ve svém 

díle Eseje
155

 z roku 1580 jako první použil jako téma díla sebe sama.
156

 

Velkou úlohu v historii eseje sehrálo 18. století, ve kterém osvícenství 

prosazovalo samostatné myšlení a nutnost vyjádřit společenské problémy. V Anglii 

psali eseje např. F. Bacon, J. Milton, J. Swift; ve Francii R. Descartes, B. Pascal, Ch. 

Montesquieu, Voltaire; v Německu G. E. Lessing, J. G. Herder či F. Nietzche. 

K nejznámějším českým esejistům patří např. F. X. Šalda, K. Čapek, V. Černý, M. 

Kundera, M. Holub, V. Bělohradský aj. 

 

Podle Jiřího Opelíka v rámci českého prostředí „vznik modernismu v 

devadesátých letech připravil ideální podmínky pro vznik českého eseje a zároveň pro 

jeho vzestup na výsluní v žánrové hierarchii,(…)“
157

 

Podle Encyklopedie
158

 byl přímým předchůdcem eseje v české literatuře 

středověký žánr „řeči“
159

, který reprezentuje dílo Petra Chelčického Sieť viery (kolem r. 

1440). Dále se pak širší předpoklady české esejistiky vytvářely ve „(…) vlastenecké, 

kulturně politické i literárně kritické publicistice zhruba od poloviny 19. stol. (…), 

zvláště v obecněji zacílené fejetonistice
160

, (…), ve studiích literárních a estetických 

(…).“
161

 

„Vědomě pěstovaným žánrem se u nás esej (…) stává na přelomu 19. a 20. stol. 

v generaci 90. let, která také vytvořila jeho klasické hodnoty. V eseji se tak mohly 

uplatnit požadavky české moderny volající po svobodné tvůrčí osobnosti, osobitém 

vztahu k tématu a nekonvenčním tvaru. Literární esej v kulturní atmosféře přelomu 

století korespondovala s poetikou symbolismu, (…), byla pociťována jako prestižní, 

experimentální, myšlenkově produktivní forma básnické prózy (…).“
162

 Publikační 

platformou byl především časopis Volné směry a Moderní revue.
163

 

                                                        
155 v českém vydání Eseje, doslova Pokusy 
156 MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. s. 177 
157 OPELÍK, Jiří. In Lehký harcovník: Antologie českého literárního eseje 2. Léta desátá a dvacátá 20. století. Praha: 

Melantrich, 1986, s. 282. 
158 MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. s. 178 
159 polemický, kompozičně uvolněný výklad odborného problému využívající uměleckých obrazů 
160 např. V. Hálek: Básnictví české v poměru k básnictví vůbec, 1859, Několik slov o statečnosti osobní, 1873, 

Epištoly k našemu studenstvu, 1873; J. Neruda: Moderní člověk a umění 1867 
161 MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. s. 178 
162 Tamtéž 
163 Tamtéž, s. 179 
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Po celé meziválečné období „(…) se v bezprostředním kontaktu s šaldovskými 

podněty široce rozvíjí odborná interpretační esej, která vzniká jako součást 

profesionální seberealizace literárních historiků v širším společenském prostředí.“
164

 

Po válce a potažmo i v současné
165

 době provází esej mj. snaha o svobodu, 

pravdivost či rozšiřování nezávislé umělecké tvorby, tedy překonání jakési duchovní 

izolace.
166

 Kdysi marxisticky orientovaná literární esejistika byla zatížena ideologií, 

z toho důvodu vznikalo mnoho esejí v exilu či „v podzemí“.
167

 

Centrální linii pronikající od 60. let až do současnosti tvoří podle 

Encyklopedie
168

 právě literární esej
169

. Pro dobu 70. a 80. let, kdy byla v důsledku 

společenských represí pociťována nutnost výpovědi o obecnějších životních 

otázkách
170

, je příznačná esejizace témat z oblasti společenských věd, která byla 

předtím marxisticky pojímána. 

V posledním
171

 desetiletí se často objevuje „odborný esejisticky laděný text 

s literární i širší tematikou, metodologicky inspirovaný zejména přístupy sémiotiky, 

fenomenologie a hermeneutiky, psaný nejednou slovesným tvůrcem (…), literárním 

historikem (…) aj.“
172

 Na rozdíl od dřívějšího akademického pojetí v 90. letech dnes 

oslovují čtenáře zejména kriticky vyostřené esejistické texty současných filozofů a 

intelektuálů.
173

 

  

                                                        
164 Tamtéž 
165 Vydání je z roku 2004 
166 MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. s. 180 
167 Tamtéž 
168 Tamtéž, s. 181 
169 např. M. Kundera v Umění románu (1960) ozřejmil na proměnách Vančurovy poetiky principy moderní prózy a 

posléze ve stejnojmenném esejistickém cyklu L’art dur oman (1986) uzlové momenty vývoje evropského románu se 

zřetelem k vlastní literární metodě. 
170 Dokladem tohoto směřování jsou například texty V. Havla podávající kritickou analýzu socialistických poměrů 

(Moc bezmocných, Slovo o slovu, O lidskou identitu. 
171 Vydání je z roku 2004 
172 MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. s. 181 
173 Tamtéž, s. 182 
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3.3.1 Seznámení s esejem
174

 Vstupuji do obrazu, v němž bych chtěl žít.
175

 

 

 

Tato subkapitola slouží k přiblížení esejistické tvorby Josefa Hejzlara. Esej je 

zároveň jedním z textů, které jsou analyticky zkoumány v následující kapitole. 

 

V úvodu tohoto článku Hejzlar nejprve zmiňuje původní poslání čínské 

krajinomalby (která se osamostatnila před více než půl druhým tisíciletím) – putovat 

zobrazenou krajinou. „Čínský obraz krajiny je dveřmi, kterými vstupujeme - možná 

bezděčně - leč bez zábran a rozpaků, abychom splynuli s jiným prostorem, s jinými 

světly, zvuky a vůněmi. Vedou nás k tomu zvláštní znaky a signály, a také prostý zvyk: 

vždyť putovat zobrazenou krajinou bylo původním posláním čínské krajinomalby, jež se 

osamostatnila před více jak druhým tisíciletím.“
176

 Do krajin, ať skutečných nebo 

namalovaných, Číňané odcházeli v těžkých chvílích svého života, ale také ve chvilkách 

nejvyšší radosti, v okamžicích „te-ji“, naplnění ducha. Sám Hejzlar zmiňuje, že čas od 

času také vstupuje do obrazu jedné krajiny. Je jím Rybářská vesnice v mlze a dešti
177

 od 

maléře Li Kche-žana – obraz, který si kdysi sám zavěsil do polostínu své pracovny. 

Koupil ho tenkrát v pekingské galerii, ovšem jakmile se o tom mistrovi posléze zmínil, 

ten se prý tehdy zlobil, že prý by mu ho s velkou radostí věnoval. Hejzlar pokračuje 

popisem tohoto obrazu. Jde o krajinu na čínském jihozápadě, v které malíř našel 

útočiště před japonskou invazí, a která, podle jeho vyprávění, jej svou krásou a 

duchovností zachránila před fyzickým i duševním marasmem. 

Obraz vznikl až po letech v novém domově LiKch-žana, v pekingské studovně, 

jako obraz korigující pamětí a vyzrálého prožitku, jako výraz nostalgie i jako výsledek 

pečlivého kompozičního rozmyslu. 

Hejzlar dále vzpomíná na malíře a jeho vřelý vztah k českým studentům na 

pekingské Akademii, kde učil. Hlavním zdrojem Liovy náklonnosti byl však patrně 

český malíř Vojtěch Chytil, někdejší profesor na Akademii a blízký přítel Čchi Pajš’e. 

 

 

  

                                                        
174 Ukázka eseje viz Příloha 3 
175 HEJZLAR, Josef. Vstupuji do obrazu, v němž bych chtěl žít. Li Kche-žan. Literární noviny, 26. května 1999, číslo 

21. s. 5 
176 Tamtéž 
177 viz Příloha 4 



46 

 

Po krátkém zavzpomínání se Hejzlar vrací zpět k obrazu a velmi barvitě popisuje 

pocity, které v něm vyvolává. Zdá se, že, jak už z názvu tohoto článku vyplývá, 

v obrazu skutečně žije. Popisuje, jak se prochází potemnělým sadem, brodí řeku, 

vystoupí k horám a zkoumá jednotlivá stavení a rozhoduje se, ve kterém z nich by chtěl 

bydlet: „Mám se usídlit na břehu, naslouchat šumění říčky valící se kamenným korytem 

a šířící příznačný pach nánosů a sítin, anebo se usadit v domcích pod kopci a 

naslouchat o poznání hlubšímu šumění borových lesů, návdavkem přijímat voňavý dech 

jejich pryskyřic?“
178

 

Nakonec opouští lidská sídliště a stoupá dál k horám – do centra Liovy krajiny. 

„(…) Právě toto vyprázdněné a zároveň bohaté místo se stalo mírou času a prostoru a 

jeho nekonečnosti, jakoby se v tomto mlčenlivém a zároveň výmluvném bodu setkávalo 

magické s pozemskostí, snové se skutečným.“
179

 

 

Tuto cestu obrazem již Hejzlar absolvoval a prožil mnohokrát, a přesto vždy 

objevuje nová zákoutí, jak popisuje v další části článku. Právě tato nevyčerpatelná 

novost je podle něj jedním z podstatných znaků čínského obrazu krajiny, ne-li jeho 

smyslem. Všechny tyto představy jistě posiluje navíc vědomí, že nedaleko od vesnice, 

zobrazené v obraze, se nalézal domov Hejzlarovy životní družky Taj-ťün. 

Zajímavě pak popisuje výtvarný prostředek čínských krajinářů, jak vlákat diváka 

dovnitř obrazu – tomuto pronikání slouží typické výtvarné zkratky, zámlky a nápovědi – 

signály k domýšlení věcí a dějů, ale také k jejich zatajování; „(…) do odtajněné krajiny 

totiž nevstoupíš. (…) Sám krajinný mobiliář – stezky, altány a vyhlídky, mosty, 

přístaviště, tušená sídliště – nabádá ke vstupu, a především pak znamení pohybu 

v krajině, jako jsou páry, deště a větry, peřeje, lodě, jež jí vtiskují živoucí rysy plynutí, 

vlání a proudění, asociuje vstřícné gesto otevřené náruče.“
180

 

V závěru článku Hejzlar připouští, že v této krajině nalézá bezpočet míst, kde by 

chtěl prodlévat své chvíle. „Snadno překračuji hranice vezdejšího světa a pronikám do 

Liových hor k pádící řece, k rybářům a kormoránům. Možná jednou v jednom z mlžných 

údolí potkám mistra povědomé laskavé tváře. Od jeho smrti s podezřelými stíny v pozadí 

uplynulo dlouhých deset let.“
181

  

                                                        
178 HEJZLAR, Josef. Vstupuji do obrazu, v němž bych chtěl žít. Li Kche-žan. Literární noviny, 26. května 1999, číslo 

21. s. 5 
179 Tamtéž 
180 Tamtéž 
181 Tamtéž 
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4 Analýza uměleckého textu 
 

 

Tato část diplomové práce je zaměřena na eseje Josefa Hejzlara, které byly v 

letech 1957 - 2011 publikovány v periodickém tisku. Do roku 1989 Hejzlar publikoval 

více než 90 článků a kolem 120 od roku 1989. Vzhledem k velkému množství článků 

bylo vybráno pouze několik náhodných článků, přičemž se jedná o díla psaná pouze v 

českém jazyce a jedná se o stejný – esej. Výběr byl také omezen na články týkající se 

pouze Číny, tedy zcela byla vynechána Hejzlarova práce z oblasti designu a umění 

vietnamského či československého (českého), o kterém také psal. 

Zkoumané eseje mají všechny společného jmenovatele – čínské umění. 

Zpravidla se jedná o články na 1-6 stran (včetně obrázků, které text ve všech případech 

doplňují), které jsou psány s informačním a estetickým záměrem. Jednotlivá témata, či 

lépe řečeno publicistické eseje zabývající se životem a dílem čínských malířů či 

konkrétními uměleckými díly, jsou zpracována velmi živým způsobem, za pomoci i 

expresivních uměleckých i jiných vyjadřovacích prostředků, které nejsou citově 

neutrální – například emocionální výrazy a různé metafory. 

Jako model analýzy vybraných uměleckých textů byl zvolen model analýzy 

výchozího textu podle Christiany Nordové, který je založen na zkoumání dvou skupin 

faktorů. Jedná se o faktory mimotextové
182

, které zahrnují informace o autorově záměru, 

cílovém čtenáři, zvoleném médiu komunikace, místě a času produkce a recepce textu a 

motivu. Do této skupiny spadají také informace o autorovi, které již v této práci byly 

detailněji představeny, proto bude tento bod pouhým shrnutím nejdůležitějších 

informací, které se vztahují ke zkoumanému vzorku. Druhou skupinou faktorů jsou 

faktory vnitrotextové.
183

, které se týkají tématu a obsahu textu, znalostních presupozic 

čtenáře, výstavby textu a neverbálních (v případě zkoumaného vzorku zejména 

vizuálních) prostředků. Po vzoru tohoto modelu budou nejprve charakterizovány faktory 

mimotextové, následovat budou faktory vnitrotextové, u kterých bude využito 

konkrétních příkladů z textů. Výběr těchto příkladů byl vybrán náhodně, neboť 

vzhledem ke stejnému tématu všech textů není pořadí za důležité.   

                                                        
182 NORD, Christiane. Text Analysis in Translation: theory, methodology, and didactic application of a model for 

translation-oriented text analysis. 2. vyd. Amsterdam: Rodopi, 2005. Dostupné [online]. s. 36 
183 Tamtéž, s. 37 

https://is.muni.cz/th/217560/ff_m/DP_Pobocikova.pdf
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4.1 Zkoumaný vzorek 
 

 

Pro analýzu uměleckého textu bylo zvoleno 7 vybraných esejů Josefa Hejzlara. 

Jedná se o texty zaměřené na čínské umění, konkrétněji na 5 čínských malířů 20. století, 

kteří spadají do tzv. Šanghajské školy malířské
184

. Všichni tito umělci byli rovněž 

kaligrafy a básníky, ale především byli malíři. Předmětem jejich malby byly rostliny, 

zvěř, ale především krajinomalba, které se zkoumané články týkají především. Z toho 

důvodu byla do diplomové práce přidána také kapitola věnující se krajinomalbě. 

Vybrané eseje byly zveřejněny v odlišné době, při jiných příležitostech a také 

v rozdílných publikacích.  

 

Konkrétně se jedná o tyto texty: 

 

HEJZLAR. Josef. FU PAO. Kultura. 25. 7. 1957, číslo 30. 

 

HEJZLAR, Josef. Fenomén ČchiPaj-š'. Sborník k Mezinárodní vědecké konferenci o 

ČchiPaj-šovi, Peking 2010. 

 

HEJZLAR, Josef. Básně malíře ČchiPaj-š’e. O čínském výtvarném umění a vzdělanosti. 

Vydaly Česko-čínská společnost, Kontinenty a Česká orientalistická společnost při 

příležitosti 10. konference Evropské asociace čínských studií EACS, Praha 1994. s. 18 

 

HEJZLAR, Josef. Sto let Chuang Pin-chunga. Výtvarné umění, 1964, ročník 14., s. 221. 

 

HEJZLAR, Josef. Vstupuji do obrazu, v němž bych chtěl žít. Li Kche-žan. Literární 

noviny, 26. května 1999, číslo 21. s. 5 

 

HEJZLAR, Josef. LiKche-žan. Výtvarné umění, 1961/8 ročník 11, s. 361. 

 

HEJZLAR, Josef. Chuang Jung - jü, básník lotosů. Literární noviny 2004/26. s. 10 

 

 

                                                        
184 Více viz kapitola 3.2 této diplomové práce. 
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4.2 Mimotextové faktory 
 

Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, mezi faktory mimotextové patří 

informace o autorovi, jeho záměru a motivu, času a místě jeho tvorby a cílovém čtenáři. 

Cílem této analýzy je přiblížit formální stránku zkoumaných esejů. 

 

4.2.1 Autor 

 

 

Autorem textů je Josef Hejzlar, osoba s odbornými znalostmi nejen v rámci 

témat esejů, ale také zkušená v písemném projevu. Hejzlarův zájem o čínské umění 

nastal během 40. let, kdy studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, odkud se 

v rámci výměnného pobytu pro studenty dostal do Číny na Pekingskou univerzitu, kde 

studoval od roku 1951. Po příjezdu zpět do Československa v roce 1957 Hejzlar 

publikoval články týkající se grafiky, designu, ale také umění, zejména čínského. 

Všechny zkoumané texty spadají do této oblasti. Autorova osoba, jeho život a dílo bylo 

blíže představeno v předchozích kapitolách, proto se tímto bodem práce již nebude na 

tomto místě dále zabývat. 

 

4.2.2 Záměr a motiv 

 

 

Záměrem autora bylo představit jednotlivé čínské umělce a jejich tvorbu, či 

konkrétní jejich díla. Josef Hejzlar cítil potřebu vyjádřit svůj zájem o čínské umění a 

zároveň okomentovat určitá témata a informovat o nich čtenáře, případně je svým 

nadšením ovlivnit a vzbudit v nich zájem o čínskou kulturu. Zkoumané eseje přitom 

vyloženě neprosazují žádný Hejzlarův vyhraněný názor, spíše pomáhají čtenářům 

porozumět danému tématu. Jednotlivé eseje jsou tedy zároveň důsledkem autorem 

nabitých znalostí, které v uplynulých letech získal během studií v Pekingu, ale také v 

průběhu dalších let, které žil v Československu. Všechny zmíněné malíře Hejzlar 

osobně znal – některé více, některé méně -, a mimo jiné také z toho důvodu je z jeho 

textů cítit určitý osobní přístup. Čínské umění je tématem, kterým se Hejzlar zabýval 

celý svůj život. Psal o něm články, ale rovněž vydal i mnoho knižních publikací. 
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Psaní esejů na téma čínského umění je také jistě podmíněno politickou situací, 

která ovlivňovala mimo jiné i tvorbu uměleckého tisku, jak bylo nastíněno 

v předchozích kapitolách. Je možné, že psaním o čínském umění, které bylo v určitých 

dobách v Československu nepřijatelné, chtěl Hejzlar podpořit zájem veřejnosti. 

 

4.2.3 Místo a čas produkce 

 

 

Zkoumané eseje byly publikovány v Československu v letech 1957, 1961, 1964, 

1994, 1999, 2004 a 2010. Tvorba Josefa Hejzlara začala již po příjezdu z Číny, a to 

v roce 1957, a pokračovala až do roku 2011. 

Texty vycházely v mnoha titulech soudobého tisku, zkoumané eseje vyšly v 

týdeníku Kultura
185

 (1957), časopise Výtvarné umění
186

 (1961, 1964), v textu k 

příležitosti 10. konference Evropské asociace čínských studií EACS (1994), v 

Literárních novinách
187

 (1999, 2004) a ve Sborníku k Mezinárodní vědecké konferenci 

o Čchi Paj-šovi (2010). Všechny texty byly vydány na území Československa a České 

republiky. 

 

4.2.4 Cílový čtenář 

 

 

Texty Josefa Hejzlara, ačkoliv jsou zaměřeny na několik různých, byť převážně 

uměleckých, témat, jsou určeny užší veřejnosti. Jak bylo řečeno v předchozím bodě, 

zkoumané texty vycházely v rovněž převážně umělecky zaměřených periodikách 

(Kultura, Výtvarné umění, Literární noviny), které byly zaměřené na konkrétní cílovou 

skupinu čtenářů, ovšem existují i výjimky, například v případě Literárních novin, které 

byly zaměřeny i na obecnější společenská témata. Cílovým čtenářem Hejzlarových 

esejů mohl být vysokoškolsky vzdělaný člověk se zájmem o čínské umění, ale zrovna 

tak i průměrně vzdělaný člověk se všeobecným rozhledem. Zkoumané eseje vyšly 

v českém jazyce v Československu a České republice v letech 1957-2011, tedy cílovým 

čtenářem byl, jak se dá předpokládat, člověk žijící na území Československa a České 

republiky.  

                                                        
185 viz Příloha 3 
186 Tamtéž 
187 Tamtéž 
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4.3 Vnitrotextové faktory 
 

 

Z vnitrotextových faktorů bylo zkoumáno téma textů, jejich stylového zařazení, 

výstavby textu a neverbálních (v případě zkoumaného vzorku zejména vizuálních) 

prostředků, slovní zásoby a kulturní specifičnosti. Mezi vnitrotextové faktory byla také 

zařazena výstavba eseje, tedy její kompozice. 

 

4.3.1 Téma 

 

Tematický rámec textu je odborného charakteru, především se jedná o 

uměleckou esej se zaměřením na asijské, konkrétně čínské umění, ještě konkrétněji 

jejích pět malířů 20. století a jejich tvorbu. Autora zajímají především díla z oblasti tzv. 

čínské krajinomalby, popisuje nejen jejich vizuální podobu, ale také poslání 

krajinomalby samotné, její význam a tím i význam jednotlivých malířů, které navíc 

osobně poznal. Například, jak píše Hejzlar v úvodu eseje Fenomén Čchi Paj-š’
188

, 

v polovině padesátých let bylo jméno Čchi Paj- š' „kulturním pojmem, jako třebas 

jména tchangských básníků nebo moderních čínských spisovatelů“. V jiné eseji, 

věnované stoletému výročí Chuang Pin-chunga
189

, se Hejzlar hned v úvodu věnuje 

osobě mistra, který si dle Hejzlarových slov počítal věk svého života od roku 1863, ale 

je docela možné, že si jeden nebo dva roky přidal. Vysoký věk byl totiž v Číně 

odedávna nesmírnou ctí a důkazem, že společně s rostoucím věkem jednotlivých mistrů 

rostla také jejich umělecká potence, síla výrazu, odvaha i kvalita přednesu. 

Texty jsou často doplněny popisem čínské krajiny (ne nutně v obrazu) a 

obyvatel, kteří v ní žijí – Hejzlar o nich píše z vlastní paměti a vzpomínek. Například 

v článku o malíři Fu Pao-š’ popisuje krajinu tibetských velehor jako místo, kde žijí 

„(…)velmi pracovití lidé, pověstní po celé zemi svým prudkým temperamentem a hrdostí 

na svůj krásný kraj. Mají být věru na co hrdí, (…) široká kotlina s nesčetnými toky 

mohutných řek, jižní květena, mandarinkové sady, bambusové háje, rýžová pole 

v terasách a to vše obklopeno hradbou nebetyčných hor s hlubokými soutěskami, 

vodopády, pralesy a křikem opic a papoušků. Je tu líbeznost chvějícího se bambusu a 

rajčích peří i velebnost starých borovic a mlhavých úbočí vysokých hor.“
190

 

 

                                                        
188 HEJZLAR, Josef. Fenomén ČchiPaj-š'. Sborník k Mezinárodní vědecké konferenci o ČchiPaj-šovi, Peking 2010. 
189 HEJZLAR, Josef. Sto let Chuang Pin-chunga. Výtvarné umění, 1964, ročník 14., s. 221. 
190 HEJZLAR. Josef. FU PAO. Kultura. 25. 7. 1957, číslo 30. 
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4.3.2 Stylové zařazení 

 

 

Ze stylistického hlediska se v případě zkoumaných textů jedná o útvar zvaný 

esej. Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, která tento literární žánr představila blíže, 

esej je přechodovým útvarem, který lze stavět na hranici mezi uměleckým a vědeckým 

stylem, neboť kromě toho, že zpracovává odborné téma, také podle Čechové využívá 

uměleckých prostředků.
191

  

Eseje Josefa Hejzlara, které jsou výzkumným předmětem této analýzy, se 

nachází na pomezí eseje odborné, prokazující autorovu erudici za využití odborné 

terminologie a faktických poznatků, a eseje publicistické, která je blízká fejetonu a je 

orientovaná na poutavé, duchaplné „popovídání“ se čtenářem.
192

 Podle typologie Jiřího 

Opelíka
193

 by se zkoumané texty zároveň daly typologicky označit jako portrétní eseje. 

Také podle Barbory Osvaldové
194

 samotná forma eseje spojuje odbornost i 

uměleckost a vyjadřuje autorův subjektivní vztah k aktuálním otázkám. Jak bylo řečeno 

v předchozí kapitole, esej se dá označit jako druh úvahy, ovšem právě zmíněný 

subjektivní vztah autora znemožňuje, aby byla dodržena všechna přísná pravidla 

výstavby textu. Na rozdíl od výkladu také esej nerozebírá fakta a ani je nepodrobuje 

experimentu – nad tématem přemýšlí, hodnotí je, hledá možné cesty a dořešení nechává 

na čtenářovi.
195

 Tedy tato úvahová stránka eseje ukazuje myšlenky autora a čtenářovi 

nechává prostor k tomu, zda se nechá jeho názory ovlivnit, či nikoliv. 

Eseje se podle Čechové vyznačují také výskytem metafor a expresivně 

zabarvených slov, například v podobě zvolacích či tázacích vět.
196

 Vhodným příkladem 

pro užití může být například esej, ve které Hejzlar popisuje přátelské setkání s mistrem 

Chuang Jung-jü v Pekingu: „Květy a listy lotosů byly teď na podzim povadlé, ale i ve 

svém zmaru krásné. Konečně jsme stanuli před vstupním pavilonem s nádhernou 

kaligrafií názvu celého sídla: Síň desetitisíců lotosů. Jak jinak - jeho projektant a 

obyvatel je přece uznávaným básníkem lotosů!"
197

 

  

                                                        
191 ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie a MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2008. s. 334 
192 MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. s. 176 
193 OPELÍK, Jiří. In Lehký harcovník: Antologie českého literárního eseje 2. Léta desátá a dvacátá 20. století. Praha: 

Melantrich, 1986. s. 282 
194 Barbora Osvaldová. Esej. [online]. [cit. 2005-09-04]. Dostupné z: http://zurnalistika.cz/esej-barbora-osvaldova/ 
195 Tamtéž 
196 Tamtéž 
197 HEJZLAR, Josef. Chuang Jung - jü, básník lotosů. Literární noviny 2004/26. s. 10 

http://zurnalistika.cz/esej-barbora-osvaldova/
http://zurnalistika.cz/esej-barbora-osvaldova/
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4.3.3 Výstavba eseje 

 

 

Tento faktor není součástí modelu analýzy Christiany Nordové, byl zařazen jako 

aspekt vhodný k doplnění rozboru zkoumaných textů. Jako podnět k tomu posloužil 

text
198

 Barbory Osvaldové z roku 2005. 

Výstavba celé eseje je u všech případů zkoumaných textů podobná 

univerzálnímu popisu publicistické eseje podle Osvaldové: „(…) na začátku autor 

uvažuje o problému
199

, posuzuje ho z různých hledisek, uvádí a komentuje názory na 

problém, potom přechází k výkladu svých myšlenek. K úvaze se vrací někdy v závěru 

práce – uvažuje o dalších možnostech, naznačuje další, ještě nevyřešené problémy.“
200

 

Osvaldová také dodává, že tento druh eseje, může mít v různých fázích kritický, 

hodnotící či programový ráz. 

Kompozice eseje – tedy úvod, hlavní část neboli stať a závěr – je v širším pojetí 

(prosazující se pod vlivem angloamerické praxe) ztotožňována s jakoukoli písemnou 

prací. Jak dále píše Osvaldová, „charakter eseje a jeho kompozice předurčují větnou 

stavbu – nezáleží, zda jde o složité nebo holé věty, jde o správné a přesné vyjadřování 

logických souvislostí, vztahů.“
201

 Specifickým prostředkem eseje jsou také řečnické 

otázky. Například v případě eseje o malíři Li Kche-žanovi
202

 popisuje Hejzlar nejprve 

v úvodu výstavu Li Kche-žana, která se konala v Náprstkově muzeu koncem roku 1960. 

Po tomto úvodu se Hejzlar věnuje představení malíře LiKche-žana, který byl jeho 

profesorem na Ústřední akademii výtvarných umění v Pekingu. Detailně popisuje místo, 

kde umělec žije, a dále pokračuje v jeho velmi osobním popisu jeho osobnosti. „Je to 

neobyčejně prostý a laskavý člověk, jenž umí zakládat trvalá přátelství. (…) Má určitou 

skromnost a hloubavost čínského rolníka.“
203

 Dále Hejzlar volně přechází k dílu Li 

Kche-žana, které následně vymezuje proti tradičnímu způsobu malby krajiny a popisuje 

své osobní dojmy z vybraných obrazů. Na závěr v kritickém duchu Hejzlar zmiňuje 

nebezpečí manýrismu a umění nesklouznout do manýry při nekonečném obměňování 

jednoho a téhož motivu. Toto umění Li Kche-žan podle Hejzlara dobře ovládá. 

 

                                                        
198 OSVALDOVÁ, Barbora. Esej. Dostupné z: http://zurnalistika.cz/esej-barbora-osvaldova/ 
199 nebo spíše (v případě zkoumaných článků) o tématu  
200 Tamtéž 
201 Tamtéž 
202 HEJZLAR, Josef. LiKche-žan. Výtvarné umění, 1961/8 ročník 11, s. 361. 
203 Tamtéž 
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4.3.4 Větná struktura 

 

 

Všechny zkoumané texty byly napsány ve spisovném českém jazyce. Ve všech 

případech se jedná o esej, jehož text je plynulou úvahou na odborné úrovni, a je doplněn 

některými čínskými názvy a výrazy. 

Myšlenkové pochody na sebe plynule navazují, jak bylo naznačeno v předchozí 

kapitole o výstavbě zkoumaných esejů. Ačkoliv autor textů užívá i komplikovanějších 

souvětí, nijak významně myšlenkově neodbíhá od tématu, tedy výpovědi všech textů lze 

označit jako jednoznačné a přehledné, ovšem podmíněné určitým kulturním znalostem. 

 

4.3.5 Slovní zásoba 

 

 

V textu se uplatňují dva hlavní styly – odborný a citově zabarvený, tedy 

expresivní, přičemž v případě druhého stylu se nejedná o obecně uznávaný termín. 

Odbornost textu lze vidět ve způsobu vyjadřování, autor užívá spisovného 

jazyka a odborných termínů. Naopak expresivní výrazy se vyskytují v pasážích, kde 

autor popisuje například své setkání s mistrem Chuang Jung-jüem, popisuje prostředí, 

ve kterém ho vítá on a jeho rodina, i zahrady, ve kterých maluje. Za použití 

expresivních slov a zvolání velice barvitě popisuje tato „zahradu snů“: „Procházeli jsme 

lunárními vchody obrostlými vistárií, nervózně se vlnícím bambusovým houštím,  

kolem tomelů obtěžkaných žlutými plody. V jejich stínu se matně leskly bronzové 

sochy našeho hostitele a stranou napravo jsme zahlédli obrovský lotosový bazén 

lemovaný terasami a vyhlídkovými pavilony. Květy a listy lotosů byly teď na podzim 

povadlé, ale i ve svém zmaru krásné. Konečně jsme stanuli před vstupním pavilonem s 

nádhernou kaligrafií názvu celého sídla: Síň desetitisíců lotosů. Jak jinak - jeho 

projektant a obyvatel je přece uznávaným básníkem lotosů!“
204

 

 

Autor prokazuje znalosti i z jiných uměleckých oblastí, na kterých také staví své 

myšlenky. Například v jednom z esejů
205

 zmiňuje Mikoláše Aleše, jehož tvorba mu 

připomíná jednoduchost a noblesu některých Li Kche-žanových děl. V textu se tedy 

důsledkem podobných případů vyskytují i odkazy na umění jiných zemí. 

                                                        
204 HEJZLAR, Josef. Chuang Jung - jü, básník lotosů. Literární noviny 2004/26. s. 10 
205 HEJZLAR, Josef. LiKche-žan. Výtvarné umění, 1961/8 ročník 11, s. 361. 
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Ačkoliv se Hejzlar snaží psát objektivním stylem, v textech lze také nalézt 

hodnotící výrazy, jedná se především o pochvalná slova, emotivně zabarvená. Například 

v eseji o Čchi Paj-š’ovi popisuje osobu „Starého pána“, jak ho nazývá: „(…) uvítal vás 

krásný stařec s dlouhým řídkým vousem, oblečený ve staročínském hábitu a přiléhavé 

čapce a opírající se o "biskupskou" berli z červeně lakovaného dřeva, pod obroučkami 

jeho staromódních brýlí se usmívaly laskavé oči. Byl tichý, vyrovnaný a soustředěný, 

když promluvil svým chunanským dialektem, zdálo se, že zpívá. Zjevení z pohádky! Bůh 

dobra a zpěvu!“. Tento příklad lze vnímat jako výraz publicistického stylu. 

Hejzlar dále v textech hojně užívá metafor, jako je tomu například u popisu 

Čchiovy malby: „(…)červené květy malířových svlačců podstupují zápas o světlo, derou 

se tvrdošíjně k slunci, a hrozivá změť jejich tušových stonků a šlahounů tím nabývá řád 

přírody a současně i řád svobodné malby.“
206

 

 Velmi často užívá Hejzlar prvky jakési polemiky, která se vyskytuje zejména 

v případě, že chce vyzdvihnout své nadšení, jako je tomu například v eseji Fenomén 

Čchi Paj-š’: „Není i v evropské a české moderní malbě právě tolik smělosti a vášnivosti, 

které se už století nepřestáváme obdivovat? Jestliže jsme milovali Cézanna, van Gogha, 

Gauguina, Degassa, Picassa, Filu, Čapka, Špálu, cožpak jsme si nemohli zamilovat 

Čchi Paj-še, ba i jeho předchůdce a následovníky?“  

Zmíněné výrazy lze pozorovat napříč všemi texty - bezpochyby se jedná o 

vyjádření subjektivního stylu a postoje autora textu. S tím souvisí také zmíněné 

hodnotící výrazy a subjektivní dojmy, které vyjadřují autorovo nadšení pro téma a 

umocňují tak estetický dojem z textu, například u eseje popisující návštěvu Chuang 

Jung – jüa hodnotí obrazy, které zde spatřil: „Tyto obrazy jsou očividně namalovány v 

malířské extázi, v šíleném tempu gest, (…) ve stavu maxima vnitřních podnětů, 

pochopení sebe sama, a především pochopení pravé podstaty lotosu, jeho tajemné vůle 

ke kráse, podněcované imperativem kontrastu, pochopení smyslu a principu jeho růstu a 

jeho pohybu v prostoru nad hladinami vod (jak podobně pochopil svobodomyslnou a 

vzduchoplaveckou podstatu úžasných ptáků, jakými jsou volavky!).“
207

 

 

 

                                                        
206 HEJZLAR, Josef. Fenomén ČchiPaj-š'. Sborník k Mezinárodní vědecké konferenci o ČchiPaj-šovi, Peking 2010. 
207 HEJZLAR, Josef. Chuang Jung - jü, básník lotosů. Literární noviny 2004/26. s. 10 
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4.3.6 Neverbální prostředky 

 

Všechny zkoumané texty jsou doplněny fotografiemi. V případě fotografií se 

jedná o portréty malířů, ale nejčastěji jsou k článku přiloženy ukázky konkrétních děl. 

V příloze diplomové práce je k nahlédnutí vzorek několika Hejzlarových esejů
208

 a 

v rámci zkoumaných textů také fotografie a vybraná díla všech pěti malířů
209

, která se 

v esejích objevila. 

Ne vždy je o konkrétním snímku v textu zmínka, někdy pouze esej doplňuje, je 

ilustrací. Všechny zkoumané texty jsou však doplněny vizuály, o kterých se autor 

v textu zároveň zmiňuje, či dokonce detailně rozebírá jejich estetickou stránku i vlastní 

dojmy z nich. Tak je tomu například v eseji Vstupuji do obrazu, v němž bych chtěl žít.
210

 

K textu je přidán snímek malby Li Kche-žana, Rybářská vesnice v mlze a dešti z roku 

1955
211

. Sám Hejzlar zmiňuje, že čas od času vstupuje do tohoto obrazu. Jde o krajinu 

na čínském jihozápadě, v které malíř našel útočiště před japonskou invazí, a která, podle 

jeho vyprávění, jej svou krásou a duchovností zachránila před fyzickým i duševním 

marasmem. Zdá se, že, jak už z názvu tohoto článku vyplývá, Hejzlar v obrazu skutečně 

„žije“. Popisuje, jak se prochází potemnělým sadem, brodí řeku, vystoupí k horám a 

zkoumá jednotlivá stavení a rozhoduje se, ve kterém z nich by chtěl bydlet: „Mám se 

usídlit na břehu, naslouchat šumění říčky valící se kamenným korytem a šířící příznačný 

pach nánosů a sítin, nebo se usadit v domcích pod kopci a naslouchat o poznání 

hlubšímu šumění borových lesů, návdavkem přijímat voňavý dech jejich pryskyřic?“
212

 

 

  

                                                        
208 Příloha 3 
209 Příloha 4 
210 HEJZLAR, Josef. Vstupuji do obrazu, v němž bych chtěl žít. Li Kche-žan. Literární noviny, 26. května 1999, číslo 

21. s. 5 
211 Ukázka v Příloze 4 
212 HEJZLAR, Josef. Vstupuji do obrazu, v němž bych chtěl žít. Li Kche-žan. Literární noviny, 26. května 1999, číslo 

21. s. 5 
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4.3.7 Kulturní specifičnost 

 

 

Tematickým rámcem textů je čínské malířské umění, kterému lze plně 

porozumět pouze v případě znalostí daného uměleckého oboru a rovněž kulturních 

souvislostí, tedy mimo jiné je nutná také znalost dalších mimokulturních specifik země. 

Rovněž je nezbytná znalost asijské malby, v případě zkoumaného vzorku především 

čínské krajinomalby 20. století. 

Autor textů využívá také kulturně specifických jazykových prostředků, mezi 

které lze zahrnout čínské názvy (jména mistrů maleb, další čínské umělecké výrazy), 

kterým porozumí pouze znalec daného uměleckého oboru. Mezi taková slova patří 

například „kuo-chua“
213

, které se vyskytuje v eseji o Li Kche-žanovi
214

. 

Není sporu o tom, že se ve všech textech setkávají dvě odlišné kultury – česká a 

čínská. Eseje jsou psány srozumitelným českým jazykem, který je doplňován 

zmíněnými čínskými výrazy a názvy i celými překlady - například v eseji o mistru Čchi 

Paj-š'
215

 byly přeloženy některé mistrovy verše, ve kterých Čchi Paj-š’ popisuje princip 

čínského malířství. Dalším příkladem může bít časté Hejzlarovo zmiňování českých 

umělců. Například v případě textu Fenomén Čchi Paj-š’ Hejzlar staví osobu malíře Čchi 

Paj-š' do souvislosti s českými umělci, kteří byli jeho přáteli, nebo se zajímali o Čchiovo 

dílo. „… už ve dvacátých letech minulého století to byl zejména malíř profesor Vojtěch 

Chytil, Čchiův přítel, kdo jako prvý s dílem čínského umělce seznamoval západní 

svět.“
216

. Dále Hejzlar vnímá jistou podobu mezi českým a čínským uměním: 

„Vzpomeňme jen, jak duchem i výrazem blízko Čchiovi byli například Emil Filla, Josef 

Čapek nebo Václav Špála - před nimi už Mikoláš Aleš. Obzvláště tu působily podobné 

inspirativní prameny - domov, dětství, příroda, světské radosti, svět prostých věcí. 

Společná byla zřejmě i ta špetka humoru a ironie v náhledu na svět, a samozřejmě i 

jedinečná schopnost ozvláštnění nejobyčejnějšího.“
217

 

  

                                                        
213 Kuo-chua je čínská technika štětcové kresby tuší a přírodními pigmenty na ručním papíře nebo hedvábí. 
214 HEJZLAR, Josef. LiKche-žan. Výtvarné umění, 1961/8 ročník 11, s. 361. 
215 HEJZLAR, Josef. Fenomén ČchiPaj-š'. Sborník k Mezinárodní vědecké konferenci o ČchiPaj-šovi, Peking 2010. 
216 Tamtéž. 
217 Tamtéž 
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4.4 Shrnutí textové analýzy 
 

 

Analýza vybraných uměleckých textů Josefa Hejzlara byla provedena metodou 

podle Christiany Nordové
218

. Po jejím vzoru byla tato analytická část rozdělena na 

mimotextové a vnitrotextové faktory, které byly dále rozděleny do dílčích subkapitol. 

Zkoumané eseje tak byly zkoumány z formálního hlediska, kdy byly pouze 

nastíněny základní informace o autorovi zkoumaných textů, dále jeho záměr, místo a 

čas jejich produkce a také cílový čtenář. Autorova osoba byla pouze velmi stručně 

popsána, neboť je mu věnována velká část této diplomové práce. Jeho záměr k psaní 

esejů byl především informovat o čínském malířství, které bylo vždy doplněno 

subjektivními dojmy, které se však nesnaží čtenáře výrazně ovlivňovat, naopak mu 

dávají prostor utvořit si vlastní názor. 

Zkoumaných textů bylo publikováno v Československu a České republice v letech 

1957-2011. 

Cílovým čtenářem je nepochybně osoba se znalostmi výtvarného umění se zájmem o 

čínskou malbu, a také nepochybně osoba žijící na území Československa a České 

republiky, neboť všechny zkoumané články zde byly publikovány. 

 

Do vnitrotextových faktorů bylo zařazeno stylové zařazení a téma, které je všem 

zkoumaným textům společné - jedná se o uměleckou esej zaměřenou na konkrétní 

osobu pěti malířů, kteří jsou představeni v předchozích kapitolách. 

Určit přesnou kompozici zkoumaných esejů se zdálo zpočátku složité, všechny si však 

zachovávají plynulou strukturu a jsou doplňovány řečnickými otázkami, které jsou často 

podobné polemice. 

Slovní zásoba Josefa Hejzlara je bohatá, užívá hojně metafor a hodnotících prvků, 

zpravidla u popisu konkrétních děl. 

Jako neverbální prvky zkoumaných textů byly stanoveny fotografie a ilustrace, kdy se 

jedná o portréty malířů, ale především jejich díla, která jsou v textu ve všech případech 

zkoumaných textů blíže popsána.  

                                                        
218 NORD, Christiane. Text Analysis in Translation: theory, methodology, and didactic application of a model for 

translation-oriented text analysis. 2. vyd. Amsterdam: Rodopi, 2005. Dostupné [online]. 

https://is.muni.cz/th/217560/ff_m/DP_Pobocikova.pdf
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Závěr 
 

 

 

Josef Hejzlar byl historik umění, sinolog, překladatel a publicista. Byl velkým 

znalcem čínské výtvarné kultury, především grafiky a malířství - celá jeho tvorba 

směřuje k poznání čínské kultury a jejího sblížení s kulturou evropskou. O čínském 

umění publikoval množství studií a odborných článků v českých periodikách a vydal 

také řadu knih na toto téma. 

 

Cílem této práce bylo zmapovat publicistickou kulturní tvorbu Josefa Hejzlara a 

provést analýzu sedmi vybraných esejů, které vyšly v letech 1957-2011 v týdeníku 

Kultura, Literárních novinách a v časopise Výtvarné umění. 

Práce byla rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje životu Josefa 

Hejzlara, do které jsem zahrnula dvě osobnosti, které Hejzlara celý jeho život 

inspirovaly - jeho životní družku Taj-ťün a profesora Emila Fillu. 

Na život Josefa Hejzlara měla také zásadní vliv dohoda mezi ČSSR a ČLR o 

vzájemné kulturní výměně, která zahrnovala i vzájemnou výměnu studentů - od roku 

1951 studoval šest let na Pekingské univerzitě jazyk, historii a literaturu a dále také 

Ústřední akademii výtvarného umění. S jeho životem i tvorbou tedy úzce souvisí 

geopolitická situace, kterou jsem popsala ve druhé kapitole zvané Česko-čínské kulturní 

vztahy. Byly zde popsány zejména kulturní vztahy mezi Československem a Čínou. 

Ve třetí kapitole se věnuji publicistické práci Josefa Hejzlara a rovněž zde 

upřesňuji několik klíčových pojmů (Čínská krajinomalba, Šanghajská malířská škola, 

esej) a čínských malířů (Fu Pao-š’, Čchi Paj-š’, Li Kche-žan, Chuang Jung-jü, Chuang 

Pin-chung), o kterým Hejzlar ve svých esejí nejčastěji psal. Součástí subkapitoly o eseji 

je také Seznámení s esejem Vstupuji do obrazu, v němž bych chtěl žít (1999), který jsem 

zahrnula mezi zkoumané texty. 

Těžištěm diplomové práce je kapitola Analýza uměleckého textu, která je 

zaměřena na sedm vybraných esejů Josefa Hejzlara, které byly v letech 1957-2011 

publikovány (Kultura, Literární noviny, časopis Výtvarné umění). Jedná se o texty 

zaměřené výhradně na čínské umění, konkrétněji na 5 čínských malířů 20. století, kteří 

spadají do tzv. Šanghajské školy malířské. Analýza vybraných uměleckých textů byla 

provedena metodou podle Christiany Nordové. Po jejím vzoru byla tato analytická část 
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rozdělena na mimotextové a vnitrotextové faktory, které byly dále rozděleny do dílčích 

subkapitol, a byly tak vymezeny hlavní rysy Hejzlarova rukopisu. 

Eseje tak byly zkoumány v rámci mimotextových faktorů z formálního hlediska, 

kdy byl zjištěn předpokládaný záměr a motiv autora k psaní, místo a čas produkce a byl 

také určen jeho cílový čtenář. Záměr autora k psaní esejů byl především informovat o 

čínském malířství, které bylo vždy doplněno subjektivními dojmy, které se však nesnaží 

čtenáře výrazně ovlivňovat, naopak mu dávají prostor utvořit si vlastní názor. 

Předpokládaným cílovým čtenářem Hejzlarových esejů může být vysokoškolsky 

vzdělaný člověk disponující znalostmi v oboru čínského umění, ale zrovna tak i 

průměrně vzdělaný člověk s všeobecným rozhledem se zájmem o čínské umění. 

Do vnitrotextových faktorů bylo zařazeno stylové zařazení a téma, které je všem 

zkoumaným textům společné - jedná se o uměleckou esej zaměřenou na konkrétní 

osobu pěti malířů, kteří jsou představeni v předchozích kapitolách. Určit přesnou 

kompozici zkoumaných esejů se zdálo zpočátku složité, všechny si však zachovávají 

plynulou strukturu a jsou doplňovány řečnickými otázkami, které jsou často podobné 

polemice. Slovní zásoba Josefa Hejzlara je bohatá, užívá hojně metafor a hodnotících 

prvků, zpravidla u popisu konkrétních děl. Jako neverbální prvky zkoumaných textů 

byly stanoveny fotografie a ilustrace, kdy se jedná o portréty malířů, ale především 

jejich díla, která jsou v textu ve všech případech zkoumaných textů blíže popsána.  

Vzhledem k tomu, že se všechny vybrané texty týkaly čínského malířství, a 

zároveň byly všechny napsány a publikovány v Československu, byla zařazena mezi 

vnitrotextové faktory i subkapitola zabývající se kulturní specifičností. Není sporu o 

tom, že se ve všech textech setkávají dvě odlišné kultury – česká a čínská. Eseje jsou 

psány srozumitelným českým jazykem, ve kterém se vyskytují čínské výrazy a názvy. 

Hejzlar také staví čínskou uměleckou tvorbou do souvislosti s evropským uměním. 

 

Tato práce obsahuje četné přílohy, které zahrnují například ukázky Hejzlarových 

esejů, informace o periodicích zkoumaných textů ve zmíněné analýze či fotografie 

uvedených malířů a jejich děl. Tyto a další přílohy dle mého názoru dodají celému textu 

jisté oživení. 
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Summary 
 

 

 

Joseph Hejzlar was an art historian, sinologist, translator and journalist. He was 

a great expert of Chinese arts, especially painting and graphics. All of his production is 

directed to the knowledge of Chinese culture rapprochement with the European culture. 

About the Chinese arts has published a number of studies and scientific articles in 

Czech journals and also he published a many books. 

 

The aim of this study was to explore Josef Hejzlar’s journalistic culture and 

analyze seven essays, which were published in 1957-2011 in Kultura, Literární noviny 

and magazine Výtvarné umění. 

The work was divided into four chapters. The first chapter is about Joseph 

Hejzlar’s life, which included two personalities who inspired him in his life - his wife 

Taj-tün and his college professor Emil Filla. 

For Josef Hejzlar’s life also had a major impact agreement between 

Czechoslovakia and China for mutual cultural exchanges, which included the exchange 

of students - since 1951, he studied for six years at the Beijing University and the 

Central Academy of Fine Arts. With his life and work is therefore closely related to the 

geopolitical situation, which I described in the second chapter called Czech-Chinese 

cultural relations. There have been described with particular cultural relations between 

Czechoslovakia and China. 

The third chapter is devoted to journalistic work of Joseph Hejzlar and also 

spells out some key concepts (Chinese landscape painting Shanghai school essay) and 

Chinese painters (Fu Pao-š’, Čchi Paj-š’, Li Ke-žan,Chuang  Jung-jü and Chuang Pin-

chung), of which Hejzlar in their essays, mostly written. Subchapter part of the essay is 

also acquainted with the essay I enter the picture in which I want to live (1999), which I 

included among the researched articles. 

The focus of this thesis is a chapter analysis of literary text, which focuses on 

seven selected essays of Joseph Hejzlar, which were published in 1957-2011 (Kultura, 

Literární noviny, magazine Výtvarné umění). These are the lyrics focused exclusively 

on Chinese arts, specifically to 5 Chinese painters of the 20th century who fall into the 

so-called. Shanghai school of painting. Analysis of selected literary texts was carried 

out according Christiane Nord's. After the pattern has been the analytical part is divided 
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into Extratextual and Internal text factors, which were further subdivided to 

subchapters, and were thus identified the main features of Hejzlar’s writing style. 

Essays were investigated in Extratextual factors in formal terms, has been found 

to the intended purpose and motive of the author to write, time and place of production, 

and also has been the target reader. The intention of the author to write essays was 

primarily to inform about Chinese painting, which was always accompanied by 

subjective impressions, which, however, does not seek readers greatly influence the 

contrary, give him space to form his own opinion. The anticipated target reader 

Hejzlar’s essays may be university educated person with knowledge in the field of 

Chinese arts, but so are the average educated person with a general outlook with a focus 

on Chinese arts. 

In Internal text factors were included in the classification and stylish theme 

which is common to all researched texts - it is an art essay focused on a specific person, 

the five artists who are presented in the previous chapters. Determine its composition 

researched essays seem complicated at first, but all retain a smooth texture and are 

supplemented with rhetorical questions that are often similar controversy. Joseph 

Hejzlar vocabulary is rich, abundant use of metaphors and evaluation elements, usually 

in the description of specific works. As nonverbal cues studied texts were set 

photographs and illustrations. When it comes to portraits of artists, but especially the 

works that are in the text in all the cases investigated texts more closely described. 

Given that all the selected texts related to Chinese painting, and at the same time 

have all been written and published in Czechoslovakia, was ranked among Internal text 

factors and subchapter dealing with cultural specifics. There is no doubt that in all the 

texts meet two different cultures - Czech and Chinese. The essays are written 

understandable Czech language, in which there are Chinese words and names. Hejzlar 

also builds the Chinese artistic creation in the context of European arts. 

 

This work contains numerous appendices that include, for example Hejzlar’s 

examples of essays, information about the journals studied texts mentioned in the 

analysis or photographs of painters and their works. These and other attachments in my 

opinion, give the entire text of a revival of sorts. 
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