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monumentmonumentáálnlníí keramickkeramickáá socha socha 
taoisticktaoistickéého mudrce drho mudrce držžííccíího kuliho kuliččku ku 
obsahujobsahujííccíí vytouvytoužžený elixený elixíír Vr Věčěčnnéého ho 
ŽŽivota,ivota,

ze sbze sbíírek rek BritishBritish Museum, LondýnMuseum, Londýn





Schema masky taotie
známé z bronzů období
dynastie Šangů je hybridem 
slučujícím prvky rohů a 
ocasu divokého buvola, 
děsivou tvář tygra a těla 
hadů do kompozitní masky 
draka …

…někdy je označováno i 
jako „monstrum Času“ vše 
pohlcující a proměňující…

…tato synkretická vize 
vyskytující se hlavně na 
reliéfní dekoraci rituálních 
bronzových kotlů a 
trojnožek je zajímavým 
dokladem amalgamování
konkrétní vizuální
zkušenosti s mentální
abstrakcí…vzniká tinktura 
kaligramu mezi obrazem, 
písmem a nevyslovitelnou 
vizí poznání…

maska maska taotietaotie



ukukáázka rituzka rituáálnlníí bronzovbronzovéé nnáádoby doby 
z obdobz obdobíí dynastie dynastie ŠŠangangůů s s 

relireliééfem ve stylu masky fem ve stylu masky taotietaotie,,
ze sbze sbíírek rek BritishBritish Museum, Museum, 

LondýnLondýn

maska maska taotietaotie
a jeja jejíí promproměěny v ny v ččasease……











NeuvNeuvěřěřitelnitelnéé fantasknfantaskníí promproměěny ny 
masky masky taotietaotie na slavnostnna slavnostníím rouchu m rouchu 

Syna Nebes, vlSyna Nebes, vláádce dce ŘŘíšíše Ste Střředuedu……

Nebeský drak symbolizuje cNebeský drak symbolizuje cíísasařřovu ovu 
moc, moc, žžlutlutáá barva zemi, kterbarva zemi, kteréé vlvláádne z dne z 

povpověřěřeneníí mandmandáátu Nebestu Nebes……

( z unik( z unikáátntníích sbch sbíírek rek ččíínských nských 
ccíísasařřských textiliských textiliíí z obdobz obdobíí vlvláády  dy  

poslednposledníí dynastie dynastie ČČchingching ve ve VictoriaVictoria
andand Albert Museum, Londýn )Albert Museum, Londýn )





( z unik( z unikáátntníích sbch sbíírek rek ččíínských nských 
ccíísasařřských textiliských textiliíí z obdobz obdobíí vlvláády  dy  
poslednposledníí dynastie dynastie ČČchingching ve ve VictoriaVictoria
andand Albert Museum, Londýn )Albert Museum, Londýn )





UkUkáázka taoistickzka taoistickéého talismanu ho talismanu 
kreslenkreslenéého na pomezho na pomezíí kaligrafie a kaligrafie a 
volnvolnéé grafikygrafiky……



WengWeng TchungTchung--cheche (1830 (1830 –– 1904):1904):

ppáárovrovéé svitky s kaligrafisvitky s kaligrafiíí v v úúřřednedníím m 
slohu lislohu li--ššuu, N, Náárodnrodníí galerie v Prazegalerie v Praze



……sprspráávný zpvný způůsob zachsob zacháázenzeníí
se se ššttěětcem ztcem zááleležžíí v rychlv rychléém m 
nasazennasazeníí, po kter, po kteréém m 
nnáásleduje svislý pohyb, sleduje svislý pohyb, 
stejnstejněě rychlý, jako kdyrychlý, jako kdyžž se se 
sokol spousokol spouššttíí na svou kona svou kořřist.ist.

Tomuto pohybu nech volný Tomuto pohybu nech volný 
a pa přřirozený spirozený spáád, ale v d, ale v 
niniččem nepem nepřřeheháánněěj, j, ššttěětec atec aťť
postupuje tak svobodnpostupuje tak svobodněě jako jako 
ryba plovoucryba plovoucíí v v řřece a ece a 
vznvznášíáší se jako oblouk se jako oblouk 
stoupajstoupajííccíí ppřřes vysokes vysokéé hory, hory, 
totočče se a vzpe se a vzpíínaje se, hned naje se, hned 
lehký, hned zas tlehký, hned zas těžěžký.ký.

Hlubokým a soustHlubokým a soustřřededěěným ným 
promýpromýššlenleníím tm těěchto zchto záásad se sad se 
vyjevvyjevíí sprspráávný stav vvný stav věěccíí ssáám m 
sebousebou……

(slova Li S(slova Li S´́ovaova))



Podle povPodle pověěsti ststi stááli prý u zrodu li prý u zrodu 
ppíísma tsma třři ci cíísasařřovovéé, v prvn, v prvníí řřadaděě
ccíísasařř ChuangChuang--ti, který ti, který žžil asi v il asi v 
26. stolet26. stoletíí ppřř. . KrKr. a vynalezl . a vynalezl 
ppíísmo po studiu nebeských tsmo po studiu nebeských těěles les 
a pa přříírody, zejmrody, zejmééna stop ptna stop ptáákkůů a a 
zvzvíířřat.at.

ZZřřejmejměě to byl vto byl vůůbec nejhorbec nejhoršíší z z 
vynvynáálezlezůů, m, máá--li pravdu bli pravdu báásnsníík k 
WuWu--WeiWei, kdy, kdyžž řřííkkáá::

„„ChuangChuang--ti v noci plakal: mti v noci plakal: měěl l 
propročč“…“…

Mnohem vMnohem vííce nce náám objasnily m objasnily 
objevy objevy úúlomklomkůů žželvelvíích kruných krunýřůřů a a 
jelenjeleníích lopatek vyplavených ch lopatek vyplavených 
koncem 19. stoletkoncem 19. stoletíí ŽŽlutou lutou řřekou.ekou.

Na tNa těěchto fragmentech byly chto fragmentech byly 
nnáápisy, kterpisy, kteréé jsou zatjsou zatíím m 
nejstarnejstaršíšími znmi znáámými stopami mými stopami 
ččíínsknskéého pho píísmasma……



ukukáázky rytzky rytéé ččíínsknskéé kaligrafie,kaligrafie,
ze sbze sbíírek rek BritishBritish Museum, LondýnMuseum, Londýn



ukukáázky rytzky rytéé ččíínsknskéé kaligrafie,kaligrafie,
ze sbze sbíírek rek BritishBritish Museum, LondýnMuseum, Londýn



ukukáázka zka frotfrotáážžee, tisku z , tisku z 
rytrytéé ččíínsknskéé kaligrafie,kaligrafie,

ze sbze sbíírek rek BritishBritish Museum, Museum, 
LondýnLondýn



ukukáázky zky ččíínsknskéé kaligrafie,kaligrafie,
ze sbze sbíírek rek BritishBritish Museum, LondýnMuseum, Londýn



ukukáázky zky ččíínsknskéé kaligrafie,kaligrafie,
ze sbze sbíírek rek BritishBritish Museum, LondýnMuseum, Londýn



ukukáázky zky ččíínsknskéé kaligrafie,kaligrafie,
ze sbze sbíírek rek BritishBritish Museum, Museum, 

LondýnLondýn



ČČíínsknskáá sbsbíírka ve rka ve VictoriaVictoria andand Albert Museum, LondýnAlbert Museum, Londýn





ČČíínsknskáá sbsbíírka ve rka ve VictoriaVictoria andand Albert Museum, LondýnAlbert Museum, Londýn





monumentmonumentáálnlníí keramickkeramickáá socha meditujsocha meditujííccíího ho 
buddhistickbuddhistickéého mnicha,ho mnicha,
ze sbze sbíírek rek BritishBritish Museum, LondýnMuseum, Londýn



ČČíínsknskáá sbsbíírka ve rka ve VictoriaVictoria andand Albert Museum, LondýnAlbert Museum, Londýn



ČČíínsknskáá sbsbíírka ve rka ve VictoriaVictoria andand Albert Museum, Albert Museum, 
LondýnLondýn



ČČíínsknskáá sbsbíírka ve rka ve VictoriaVictoria andand Albert Museum, LondýnAlbert Museum, Londýn



ČČíínsknskáá sbsbíírka ve rka ve VictoriaVictoria andand Albert Museum, LondýnAlbert Museum, Londýn



ČČíínsknskáá sbsbíírka ve rka ve VictoriaVictoria andand Albert Museum, LondýnAlbert Museum, Londýn



ČČíínsknskáá sbsbíírka ve rka ve VictoriaVictoria andand Albert Museum, Albert Museum, 
LondýnLondýn



ČČíínsknskáá sbsbíírka ve rka ve VictoriaVictoria andand Albert Museum, Albert Museum, 
LondýnLondýn



monumentmonumentáálnlníí keramickkeramickáá socha socha 
bobožžskskéého soudce s emblho soudce s embléémem mem 
kaligrafickkaligrafickéého charakteru,ho charakteru,
ze sbze sbíírek rek BritishBritish Museum, LondýnMuseum, Londýn





KaligrafieKaligrafie

- kaligrafie je v Číně po staletí chápána jako svébytné
umění
- úspěch při psaní štětcem spočívá v rychlé realizaci 
znaku, provedené bez zaváhání a dodatečných oprav
- zásadní proměny dostalo čínské písmo na sklonku 3. 
tis. př.n.l. 



vznik a vývoj vznik a vývoj ččíínsknskéého pho píísmasma



StarovStarověěkkáá ČČíínana

• Vytvořila se v zeměpisně
rozsáhlé oblasti východní
Asie. Podle dynastie 
Čchin dostala název 
Čína. V době starověku 
zde vznikla společnost, 
která s nepatrnými 
změnami trvá nepřetržitě
více než
4 000 let.



• Papír:
• Zhotovoval se nejprve z hedvábí, od počátku 2. století n.l. z lýka, 

hadrů a ze starého papíru.

• Knihtisk:
• Jeho počátek se v Číně datuje do 3.-5. století n.l., od počátku 8. 

století se tisklo z bloků pomocí dřevěných desek, v 11. století se 
rozšířil tisk z pohyblivých typů z keramiky a později z olova.

• Čínské písmo:
• Také čínské písmo bylo původně písmem obrázkovým. Při 

zběžném psaní se obrázky časem změnily v jednotlivé znaky, které
vyjadřovaly celé slovo, celý pojem. Tohoto písma se v podstatě
používá v Číně podnes.Pro sazbu novin stačí asi 3 000 znaků, ale 
celkem je jich na 50 000. Písmo se užívalo i k literárním 
záznamům. Čínské básnictví a dějepisectví dosáhlo vysokého 
stupně rozvoje.

http://4zs.cheb.indos.cz/e-learning/dejepis/starovek/cina/obrazky/rucni_papir_hotovo.jpg
http://4zs.cheb.indos.cz/e-learning/dejepis/starovek/cina/obrazky/cinskepismo.jpg


• Čína patří mezi nejstarší civilizace na světě a má za 
sebou už téměř čtyři tisíciletí historie. Písmo 
starověkého Babylonu a Asýrie i egyptské hieroglyfy už
dávno zanikly, čínské znaky s mírnými odlišnostmi 
přetrvaly dodnes. Začaly se vyvíjet z různých obrázků už
za dynastie Šang ve 2. tisíciletí př. n. l. Tehdy Číňané
určitě netušili, že se jejich písmo stane doslova 
uměním.

• Čínské znakové písmo je neoddělitelnou součástí bohaté kultury 
národa. Skrývá v sobě starověké tradice, zvyky i národní mentalitu. 
Každý ze znaků má neuvěřitelnou vypovídací schopnost, která
přesahuje čas i prostor. I proto jsou Číňané schopni ještě i dnes číst 
knihy a písemné záznamy ze starých originálů. Pravda, pro cizince 
jsou obrázky nerozluštitelným rébusem, ale se zvládnutím všech 
přibližně sedmi tisíc znaků mají někdy problém i sami Číňané.



• Ještě víc než samotné písmo se však ve světě proslavila kaligrafie, ze které
se stala jedna z tradičních forem umění. Mohou za to dvě věci -
piktografický charakter znaků v jejich prvotní formě a používání štětců při 
psaní. S kaligrafií se v Číně setkáte téměř na každém kroku, ale nejčastěji 
na úřadech, kde zdobí stěny.

• Krása kaligrafie nespočívá jen v práci s papírem, štětcem a atramentem, ale i ve 
vytváření mnohotvárných uměleckých stylů. Je projevem vzdělanosti, osobnosti, 
myšlenek, citu a je krásným obohacením umění.

• Mezi základní kaligrafické styly patří pečetní, úřednické, 
vzorové, konceptní a kurzívní písmo. I z toho vyplývá, že 
autor toho kterého díla nesmí mít nouzi o uměleckou invenci. 
Základem kvalitní kaligrafie je psací souprava. Co by v ní
nemělo chybět? Speciální papír, štětec, atrament a kalamář
na namáčení štětce. Asi nejcennější součástí soupravy je 
kaligrafický štětec, který Číňané považují za symbol 
jedinečnosti ducha celého národa. Psát, nebo pokud chcete 
malovat kaligrafickým štětcem, je daleko těžší než používat 
pero, vyžaduje to dokonalost a přesnost. Zruční lidé proto 
mají nejlepší předpoklady stát se uznávanými mistry 
kaligrafie.



• Umělci už od 3. století n. l., tedy od období rozkvětu kaligrafie, 
nejčastěji vytvářejí tradiční motivy - básně z historie i moderní doby, 
aforismy a symboly štěstí. I když se slavnými stane jen několik 
vyvolených, přerostlo toto umění v zálibu milionů Číňanů. Bohužel s 
rozvojem techniky mladých kaligrafů postupně ubývá. Kaligrafie se 
dá naučit, ale člověk musí mít pevnou vůli. Dříve se děti povinně
učily tyto předměty, dnes se klade větší důraz na počítače. Některé
školy však ještě i v současnosti zachovávají tradice a vyučují
základy kaligrafie.

• Zvládnout umění kaligrafie vyžaduje roky praxe a samozřejmě i 
potřebný talent. Ale drtivá většina je těch, kteří prostřednictvím 
kaligrafie hledají psychickou rovnováhu. Kromě toho také kaligrafie 
napomáhá i fyzickému zdraví, protože správně psát znamená sladit 
pohyby s dýcháním a myslí. Říká se, že se v namalovaných 
znacích odráží podoba kaligrafa, každé jeho dílo totiž vzniká
hluboko v srdci. Když je zdravé a mysl čistá, konečný výtvor má
šanci stát se skutečným uměním.



Čínské znakové písmo
• Nejstarší doklady čínských znaků pocházejí už z 2. tisíciletí př.n.l. 

Od té doby samozřejmě čínské písmo doznalo řadu výrazných 
změn.

• Čínský znak v sobě nese výslovnost i význam. V drtivé většině
případů odpovídá jeden znak jedné slabice, často i jednomu slovu. 
Může se stát, že jeden znak má více čtení. Naopak pro jednu 
slabiku s jedním významem může být více možností zápisu 
znakem. Výslovnost jediného znaku se může v různých dialektech 
lišit, avšak význam zůstává stále stejný, proto se Číňané z různých 
oblastí mezi sebou písemnou formou dorozumí, přestože v 
mluveném projevu mohou nastat potíže. Znak se často skládá z 
více součástek. Často (v 90% případů) se znaky skládají z tzv. 
fonetika (součástka, která určuje výslovnost) a tzv. radikálu 
(součástka, která určuje význam). Někdy mohou znaky také přímo 
zobrazovat věc, kterou označují (např slunce, měsíc, strom apod.).

• V dnešní době existují dvě varianty čínských znaků: (1) 
zjednodušené, které se používají v pevninské Číně a v Singapuru a 
(2) složité (tradiční), které se používají na Taiwanu, v Hongkongu a 
v zahraničních čínských komunitách. Zjednodušené znaky byly 
zavedeny po reformě čínského znakového písma ve 20. století.







• Čínské znaky prodělaly od doby nápisů na kostech značnou 
evoluci. Jejich formy se postupem doby měnily a přizpůsobovaly se 
částečně technice psaní, částečně byly změny forem znaků
motivovány snahou o ekonomičnost písemného záznamu. Tak 
vznikaly různé styly psaní čínských znaků; nové formy nahrazovaly 
staré, avšak staré formy někdy přežívaly v kaligrafickém umění jako 
archaizující slohy písma. 

• Nejčastěji se uvádějí následující styly:
1. Nápisy na věštebných kostech a želvích krunýřích 2. Nápisy na 

bronzových nádobách 3. Písma Šesti států 4. Malá pečeť 5. Úřednické

písmo 6. Vzorové písmo 7. Konceptní písmo 8. Kurzívní písmo



PŮVOD ČÍNSKÉHO PÍSMA
• Většina lingvistů věří, že bylo v Číně vynalezeno písmo během druhé poloviny 2. 

tisíciletí př.n.l. a že neexistuje žádný důkaz o převzetí písma od nějaké jiné kultury. 
Nejranější rozpoznatelný příklad psané čínštiny datujeme do let 1500-1000 př.n. l. 
(dynastie Šang) a byl psán na býčí lebky a želví krunýře, tedy "věštecké kosti".

• V roce 1899 si vědecký pracovník Wang Yirong z Pekingu všiml symbolů
připomínajících písmo na některých "dračích kostech", které bývaly předepisovány v 
lékárnách. V té době byly "dračí kosti" v čínské medicíně používány celkem často, 
samozřejmě to ale byly většinou kosti zvířecí. Mnoho jiných "věšteckých kostí" bylo 
nalezeno v ruinách hlavního města dynastie Šang, blízko Anyang na severu provincie 
Che-nan (Henan). 

• Písmo těchto "věšteckých kostí" je známo jako jiaguwen-
doslovně "písmo válcových kostí". Tyto kosti byly 
používány pro předpovídání budoucnosti, což se provádělo 
tak, že se kost vystavila vysoké teplotě a ze vzniklých 
prasklin v její struktuře se odvozovaly odpovědi na 
nejrůznější otázky. Většina otázek se týkala lovu, válečných 
tažení, počasí či výběru data šťastných dnů a svátků.



• Sbírku věšteckých kostí můžete nalézt v National Palace

Museum (Národní palácové muzeum) poblíž Taipei. 

http://www.npm.gov.tw/
http://www.npm.gov.tw/
http://www.npm.gov.tw/


ETAPY ČÍNSKÉHO PÍSMA
• Čínština je neskutečně starým písemným systémem. Ještě pozoruhodnější však je, že během 3500 let své existence 

prošla jen relativně mála změnami, které bychom mohli rozdělit do čtyř hlavních fází:

• Jiaguwen, čili Věštecká kost. Toto je nejranější forma čínského 
písma, která byla nejspíše užívána během střední a pozdní vlády 
dynastie Šang (cca 1500 až 1000 př. n. l.). Toto písmo se nejčastěji 
rylo na želví krunýře a kosti zvířat používané pro předpovídání
budoucnosti na panovnickém dvoře. Dnes vědci využívají těchto 
věšteckých kostí k určení doby vlády panovníků dynastie Šang.

• Da zhuan, čili Velká pečeť. Toto písmo se používalo za vlády 
pozdní dynastie Šang a západní Čou (1100 až 700 př.n.l.). 
Narozdíl od jiaguwen, které se psalo na kosti, můžeme da zhuan
většinou najít na odlitých bronzových nádobách.

• Xiao zhuan, čili Malá pečeť. Toto elegantní písmo je přímým 
předchůdcem moderní nezjednodušené čínštiny. Dodnes se 
používá v krasopise a krajinomalbách.

• Li šu, čili Úřední písmo. Toto je v podstatě moderní čínské písmo. 
Ačkoli pravděpodobně vzniklo už kolem roku 500 př.n.l., začalo se 
ve větší míře užívat až za vlády dynastie Han, kdy bylo pro potřeby 
byrokracie zapotřebí vhodnějšího písma k zaznamenání státních 
záležitostí. Největším rozdílem mezi tímto písmem a jejím 
předchůdcem je, že je Li šu plynulejší, a tedy mnohem více vhodné
pro štětec nebo pero. 



Tato tabulka ukazuje vývoj deseti čínských znaků

v průběhu času:



Kolik znaků vlastně existuje?
• Čínský písemný systém je neuzavřený, což znamená, že neexistuje 

žádné omezení počtu jeho znaků. Nejrozsáhlejší čínské slovníky 
obsahují okolo 56 000 znaků, ale většina z nich je archaická, 
nejasná nebo se jedná o málo užívané formy. Znalost asi 3 000 
znaků by vám měla umožnit přečtení 99% symbolů v čínských 
novinách a časopisech, ale ke čtení čínské literatury, technických 

textů nebo klasické čínštiny už musíte znát kolem 6 000 znaků.
• Čínské znaky mohou být užity buď samostatně, v kombinaci s jiným 

znakem, nebo jako část jiného znaku. 



TAHY
• Čínské znaky se píší pomocí následujících dvanácti jednoduchých tahů: 

• Jeden znak se může skládat až ze 64 tahů (tedy minimum je 1 a maximum 
64). Tahy jsou vždy ve stejném směru a dokonce existuje i pravidlo, které
udává, v jakém pořadí se tahy jednotlivého znaku píší. Také ve slovnících 

jsou znaky částečně seřazeny podle toho, kolik obsahují tahů.





• Při psaní čínštiny je pro každý znak vyhrazeno naprosto stejně
místa, a to bez ohledu na to, kolik tahů znak obsahuje. Mezi znaky 
nejsou žádné mezery, a znaky, které představují víceslabičná
slova, nejsou seskupeny dohromady, takže při čtení čínštiny musíte 
nejen přemýšlet nad tím, co jednotlivé znaky znamenají a jak se 
vyslovují, ale také které znaky patří k sobě .






	vznik a vývoj čínského písma
	Starověká Čína
	Čínské znakové písmo
	PŮVOD ČÍNSKÉHO PÍSMA 
	ETAPY ČÍNSKÉHO PÍSMA 
	Tato tabulka ukazuje vývoj deseti čínských znaků v průběhu času: 
	Kolik znaků vlastně existuje? 
	TAHY 

