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ÚVOD

Fotograf a jeho život
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
buďte vítáni na výstavě japonského fotografa Šómeie Tómacua.
Šómei Tómacu se narodil v roce 1930 v Nagoji, která je střediskem japonského automobilového a leteckého průmyslu. Desetiletí, kdy se Japonsko obrátilo k pravicovému
nacionalismu, dobylo nemalou část východní Asie a poté utrpělo katastrofickou porážku
ve druhé světové válce, prožil jako školák. Byl příliš mladý na to, aby byl odveden do armády, a zažil zblízka bombardování, které proměnilo Nagoju v hromadu trosek a popela.
Dospíval v kosmopolitním ovzduší poválečného Japonska, kde se cizí a nové neustále
mísilo s původním a starým.
Fotoaparáty a filmy jsou evropské a americké vynálezy: japonští fotografové se celé století
učili stylu práce od západních autorů. Začali rozvíjet vlastní jedinečný způsob vidění
teprve po druhé světové válce, kdy jejich země přijímala západní způsoby a ideje s větší
dychtivostí než kdykoli dříve. Nejlepší japonští fotografové padesátých a šedesátých let
dvacátého století dokázali skloubit intenzivní emotivní realismus s prvky surrealismu
a klasického japonského umění a vytvořili tak jednu z nejosobitějších fotografických kultur
na světě.
(Podle textu katalogu, překlad Jana Tichá)
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OČIMA TOULAVÉHO PSA
[NORA INU]
TOULAVÝ PES
Edukativní program jsme nazvali Japonsko očima toulavého psa. Jaký jsme měli důvod?
Šómei Tómacu prožil značnou část života „na cestě”, kdy jako fotograf neustále putoval
po Japonsku. Fotografie však není mechanicky věrný záznam skutečnosti. Osobnost fotografa a jeho způsob vidění jsou zde zásadním faktorem. Jakýma očima se dívá
Šómei Tómacu?
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Sám o tom říká: „Když mají lidé místo, kam jít, jdou tam tou nejkratší možnou cestou...
Kráčejí s důvěrou … a směřují k horizontu – ne, dívají se do dáli, ale ve skutečnosti nevidí
nic. Když nemáte místo-domov, kam byste šli, vaše oči jsou nerozhodné: Bez cíle těkají
sem tam. Zjistil jsem, že se dívám na zem. Mé oči se staly očima toulavého psa.“
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Čtení
ČTENÍ
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HLEDÁNÍ
hledáníPSA
SOUVISLOSTÍ
souvislostí
OČIMA
TOULAVÉHO
Fotografie Šómeie Tómacua mají zvláštní vlastnost: na první pohled vypadají jako
reportážní snímky, ale když se zadíváme pozorněji, odkryjeme zvláštní dvojznačnost
a navíc – obrazem se „pročteme“ do kultury, která je pro nás velkou neznámou – její
minulost i její přítomnost.

SOUVISLOSTI

Každá fotografie je zasazena do souvislostí – a je krásné, i když někdy těžké, tyto souvislosti objevovat.

ZÁPISNÍK
PRACOVNÍ
LISTY
ATELIÉR

Proto v našem programu nabízíme dva základní edukační celky: jedním je soubor Zápisníku a Pracovních listů v Bílých deskách, s řadou informací o japonských reáliích a
vztazích mezi fotografiemi, jinými obrazy a literárními texty, druhým je Ateliér s interkulturní aktivitou. Oba jsou založené na jednotícím principu.

PRINCIP

Tento princip můžeme nazvat „kritickým čtením obrazu a jeho kontextů“. Význam „obrazového textu“ je vytvářen v souladu s našimi kulturními zkušenostmi, s naším
očekáváním. Jsou to kontexty západní tradice chápání zobrazení: na obrazy se díváme
„očima Evropanů“. V případě této výstavy je však situace komplikovanější. Na fotografie
se díváme s vědomím, že zobrazují kulturu odlišnou. Dostáváme zde ještě jeden, velmi
složitý a proměnlivý kontext. Při prohlížení fotografií z poválečného Japonska a pozdější
doby „hospodářského zázraku“, kdy se zničená země zvedla z popela jako zázračně
znovuzrozený pták Fénix, si klademe základní otázku: Co vlastně na fotografii vidíme?
Je to Japonsko, jak ho známe ze svých představ, a nebo nám obrazy ukazují něco víc,
něco, co jsme netušili a co je pro nás překvapením?

ZÁPISNÍK

V japonské kultuře existuje tradice zápiskových děl kikó (cestovní deník). K postřehům
z toulky výstavou slouží malý zápisník, který dostanete v galerii.
V zápisníku najdete slova v japonštině, s fonetickým přepisem a překladem, která vás
budou posílat k různým obrazům. Zapisujte si dojmy do zápisníku, budete je potřebovat
k debatě a k práci v Ateliéru.

DÁREK
ČERVENÁ
OBÁLKA

V červené obálce najdete dárek: list krásného ručního papíru a list papíru na origami,
připomínky japonské tradice i současnosti.

RAZÍTKO
PEČEŤ

Otisky pečetí se jmény, pseudonymy a osobními motty malířů a kaligrafů jsou součástí
japonských (i čínských) obrazů.
Připravili jsme v duchu této tradice pro vás tři razítka. Použijte je na označení zápisníků…
(a nebo ještě jinak?)

BÍLÉ DESKY

Abyste mohli (jako diváci a navíc jako vyučující) profesionálně vytvářet vlastní pojetí
prohlídky výstavy, v Bílých deskách najdete edukační zázemí.

JAPONSKÉ
PRACOVNÍ
LISTY

Pan profesor Makoto Išikawa, který se zabývá galerijním vzděláváním, připravil pro české
kolegyně a kolegy čtyři pracovní listy k vybraným obrazům. Zkuste „japonskou cestu“!

ČESKÉ PRACOVNÍ LISTY

„Česká cesta“ se objeví v dalších čtyřech pracovních listech. Můžete porovnávat a kombinovat oba postupy.

KLÍČ - ČTENÍ OBRAZŮ, HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ
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Fotografie Šómeie Tómacua mají zvláštní vlastnost: na první pohled vypadají jako
reportážní snímky, ale když se zadíváme pozorněji, odkryjeme zvláštní dvojznačnost
a navíc – obrazem se „pročteme“ do kultury, která je pro nás velkou neznámou – její
minulost i její přítomnost.

SROVNÁVACÍ
STUDIE

K japonskému pojetí edukačních principů v českém a japonském kontextu vzdělávání
slouží srovnávací studie o japonské a české škole od paní Barbary Karpetové.
Barbara Karpetová je také autorkou knížky tvořivých aktivit na pomezí české a japonské
kultury, kterou doporučujeme pro další rozvedení a inspiraci ve škole.

LITERÁRNÍ
UKÁZKY

Mišima, Jukio: Zlatý pavilon. Překlad Klára Macúchová. Brody, 1998
Endó, Šúsaku: Mlčení. Překlad Libuše Boháčková. Praha, Vyšehrad, 1987
Saikaku: Největší rozkošnice. Překlad Miroslav Novák. Praha, Odeon, 1967
Kita, Morio: Lidé z rodu Nire. Překlad Vlasta Winkelhöferová. Praha, Svoboda, 1987

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA

Kolektiv autorů: Sluneční brýle. Projekt varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT
Karpetová, Barbara: Výtvarná výchova v Japonsku

LITERATURA

viz Seznam literatury
Hezké toulky výstavou přeje Marie Fulková, KVV PedF UK Praha, marie.fulkova@
pedf.cuni.cz a Marian Pliska, Galerie Rudolfinum, pliska@rudolfinum.org
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ATELIÉR

Proplétání kultur - hledání souvislostí, propojeností, vzájemných vlivů.
Od známého a společného k neznámému a jinému.
Od kulturního stereotypu a klišé k novému, sdílenému poznání.
Ateliér si prosím předběžně dohodněte s Galerií Rudolfinum.
Kontakt:
Marian Pliska
tel: +420 227 059 346
e-mail: pliska@rudolfinum.org
Vezměte si s sebou černé fixy (značkovače) libovolné síly hrotu a nůžky.
Ostatní materiály najdete v Ateliéru.

Poznáváte? Tento obraz je emblémem toho, co vás v Ateliéru čeká.

ATELIÉR
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ATELIÉR

Proplétání kultur - hledání souvislostí, propojeností, vzájemných vlivů.
Rozhovor, názory, zapisování

PŘED VÝSTAVOU
Internet nás propojí bleskurychle s kýmkoli na jakoukoli vzdálenost, cestovní kancelář nás
odveze na místa, kde očekáváme to, co známe z kina a z televize. Žijeme spolu i vedle
sebe – co ještě nedávno bylo vzdálené a exotické, připadá nám dnes blízké a známé. Je
tomu opravdu tak? Už není nic, čemu bychom se podivili?
V činnostech Ateliéru se pokusme prozkoumat představy o Japonsku a Japoncích, které
máme z běžné zkušenosti a porovnat je s obrazy, které jsme právě viděli.
V rozhovoru před výstavou zapište (nebo zakreslete) na papíry, které dostanete od pana
Plisky, běžné představy o Japonsku. Navrhujeme několik možností otázek, které
otevřou debatu:
îó]ùêà

Když se řekne Japonsko:
- představím si …
- vybaví se mi …
- viděl, viděla jsem …
- četl, četla jsem …
- Znáte něco „japonského“, věci, jídlo, film, knihu, cokoliv ?
- Byli jste někdy v Japonsku? Pokud ano, jaké máte vzpomínky a zkušenosti?
Jak vypadá Japonec, Japonka? (pište, kreslete)
- Co máme podle vás s Japonci společné?
- Jak si asi Japonci představují nás a naše prostředí, náš způsob života?
- Co se o Japoncích říká?
- Znáte někoho z Japonska? Pokud ano, jaký je to člověk? Jak se projevoval?
- Byl vám sympatický/nesympatický a proč?
- Odkud máte své představy a znalosti?

BĚHEM VÝSTAVY
Zpracujte zápisník.

PO VÝSTAVĚ, BĚHEM PRÁCE V ATELIÉRU
Zapište nové, opravené představy na původní papír.
- Co jste ve svém myšlení změnili?
- Co je v rozporu s předchozí představou?
- Co se na výstavě ve vašich předpokladech o Japonsku potvrdilo?
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Proplétání kultur - hledání souvislostí, propojeností, vzájemných vlivů.
Rozhovor, názory, zapisování

Záznamy kontrastů a shod budete používat dále ve výtvarné činnosti.
V ateliéru vznikne svitek jako metafora prolnutí představ o dvou kulturách. Bude spletený
z pásků, na nichž budou zaznamenány vaše způsoby prožívání výstavy a přemýšlení o
Japonsku i naší současnosti. Budete si moci přečíst a prohlédnout všechny názory, jež
zazněly před vámi a přidat k nim svoji část, která bude sloužit jako pozvánka k pokračování
pro ostatní. Práce by měla končit rozhovorem a dospět k společným závěrům.

Základní informace k činnosti proplétání, tkaní:
Splétání můžete dělat společně, po skupinách, nebo po částech, kdy každý utká jen svou
část a tu pak připojí k ostatním.
Použijte 3 druhy připravených papírových proužků:

1. kulturní vrstva:
Předtím a nyní. Na bílé proužky papíru přepište či překreslete ze svých zápisníků
nejzajímavější slova, symboly, myšlenky, které kontrastují. Vaše staré nápady i nové
závěry. Počet a výběr libovolný. Připojte také jméno, přezdívku, osobní značku.

2. kulturní vrstva:
Z nabídky potištěných papírů vyberte ten, který pro vás reprezentuje nejlépe vaši představu
Japonska. Rozstříhejte jej na přesné proužky, podle narýsovaných linií.

3. citová vrstva:
Na červený proužek přepište ze zápisníku jméno obrazu, který se vás nejvíce citově dotkl.
Můžete i kreslit. (Detail, symbol, znak)
Na závěrečné pásky můžete napsat jméno školy, třídu a nebo podpisy vás všech.
Záleží na vás, jaké poselství zanecháte.
K dotvoření vaší části tkaného dezénu použijte razítka.
ïñîõøôgôétât

VAZBY NA RVP
Rozvíjení smyslové citlivosti: uspořádání objektů do celků v ploše, prostoru a časovém
průběhu, reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly.
Uplatňování subjektivity: prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, představ, osobních
zkušeností, rozlišení a výběr typů vizuálně obrazných vyjádření a jejich uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech, reflexe a vědomé uplatnění různýchpřístupů k vizuálně
obrazným vyjádřením.
Ověřování komunikačních účinků: osobní postoj v komunikaci, komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, proměny komunikačního obsahu.
Přesahy a vazby, průřezová témata: multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech.
ATELIÉR
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soubor literárních ukázek
Hledání souvislostí, propojeností, vzájemných vlivů.
Motivační texty

Ukázky z literárních pramenů, které vytvářejí historické a kulturní kontexty k obrazům.
Motivační text k interkulturnímu vzdělávání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mlčení
Zlatý pavilon
Lidé z rodu Nire
Největší rozkošnice
Sluneční brýle
Výtvarná výchova v Japonsku

Poznámka: Celá ukázka z románu Mlčení je k dispozici u pana Plisky, v Galerii Rudolfinum.
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1) Šúsaku Endó: Mlčení
Vyšehrad, Praha 1987

K tématu Fumi-e a počátkům křesťanství v Japonsku
Obraz: Šómei Tómacu, Obraz Piety používaný jako fumi-e

Z dopisu kněze Sebastiaã Rodriguese, jezuitského misionáře, 1642
Vpadám náhle s jinou věcí, protože Vám chci podat zprávu o tom, k čemu došlo pátého
června. Prozatím jen ve stručnosti holá fakta. Teď to totiž vypadá tak, že si nejsme jisti,
zda se neoctneme v bezprostředním ohrožení. Nemohu si proto dovolit dlouhé a podrobné líčení. Pátého před polednem jsme si všimli, že dole ve vsi se stalo něco nezvyklého. Hustým mlázím k nám doléhalo nepřestávající psí štěkání. To, že za jasných a
velice klidných dnů sem býval slyšet psí štěkot a kdákání slepic, nebylo nic mimořádného,
a dokonce nám to přinášelo v tomto našem úkrytu jistou útěchu, ale dnes to v nás z neznámého důvodu vyvolávalo neklid. A tak jsme se, puzeni neblahou předtuchou, odvážili
z chaty až na východní stranu háje. Odtud je totiž poměrně dobře vidět na vesnici ležící
na úpatí svahu.
Nejprve naši pozornost upoutal bílý kotouč prachu, který se tvořil na cestě vedoucí podél
pobřeží. Co to má znamenat? Neosedlaný kůň cválal jako splašený z vesnice. Při cestě
na jejím okraji stálo asi pět mužů a bylo zřejmé, že to nejsou vesničané. Pochopili jsme,
že ves je obklíčena, aby nikdo nemohl utéct.
Hned nám bylo jasné, že stráže přišly vesnici prohledat. Spolu s Garrpem jsme se kvapně
vrátili do chaty, snesli všechno, co by nás mohlo prozradit, a schovali to do jámy, kterou
nám před časem vykopal Ičizó. Když jsme s tím byli hotovi, dodali jsme si odvahy a sešli
jsme lesem, abychom se důkladněji podívali, co se ve vsi děje.

Šómei Tómacu: detail fotografie
ENDÓ ŠÚSAKU: MLČENÍ
1/3

ëèóäñ]ñít
ôê]ùêø

Všude teď bylo naprosté ticho. Bílé polední slunce zářilo na cestu i na ves. Jediné,
co nám padlo do očí, byly ostré stíny chudých rolnických domků. Nechápali jsme,
kam se všichni poděli, i psí štěkot, který bylo ještě před chvílí slyšet, ustal. Tomigi působilo
doslova jako opuštěná obec. Cítil jsem cosi hrůzného v mlčení, které ves zahalilo. Úpěnlivě
jsem se modlil. Už dávno vím, že smyslem modlitby není prosba za pozemské blaho
a štěstí – nyní mě to ale nutilo modlit se, aby to strašné polední mlčení co možná nejdřív
ze vsi ustoupilo.
Konečně se psi opět rozštěkali a muži, hlídající přístup do vesnice, vyrazili vpřed. Vtom
jsme mezi nimi zpozorovali starého džiisamu, spoutaného provazem. Samuraj v černém
vojenském klobouku, jedoucí na koni, něco zavelel. Nato jeho muži vyrazili v řadě
za starcem a hlídali ho zezadu. Potom samuraj švihl bičíkem a co chvíli se ohlížeje, vyjel
po cestě. Zvedal se za ním vír bílého prachu. Do paměti se mi vryl vzpínající se kůň a
záda starce, vrávorajícího a postrkovaného strážemi. Jak postupovali v poledním slunci,
jejich postavy se zmenšovaly, až vypadali jako mravenci. Nakonec zmizeli úplně.
Večer jsme se dozvěděli podrobnosti, když k nám nahoru přišel Mokiči spolu s Kičidžiróem.
Úředníci se objevili dopoledne. Na rozdíl od předchozího případu nemohli být tentokrát
vesničané o prohlídce předem zpraveni. Samuraj na koni projížděl vesnicí křížem krážem
a křičel rozkazy na své podřízené, zatímco vesničané ve zmatku pobíhali a snažili
se utéct. I když biřicové věděli, že v žádném domě nenajdou důkaz o tom, že jeho obyvatelé jsou křesťané, tentokrát se hned nevzdali a neodešli. Samuraj sehnal lidi na jedno
místo a oznámil jim, že jestli se ke všemu nepřiznají, odvede si rukojmí. Nenašel se však
ani jediný, kdo by něco vyzradil.
„Vždyť my žádné dávky nedlužíme a na povinnou práci chodíme pilně,“ vykládal horlivě
džiisama samurajovi. „A pohřby konáme všechny v buddhistickém chrámu.“
Samuraj na to neřekl nic, jen špičkou bičíku ukázal na džiisamu. Stráže, které stály vzadu
za davem, ho bleskurychle spoutaly.
„Dobře se na něj podívejte. Takhle to dopadne s každým, kdo bude odmlouvat, nebo
se vyptávat. Tím končím vyšetřování. Před časem nás kdosi upozornil, že jsou mezi vámi
takoví, kteří tajně slouží Kristu, přestože je to zakázáno. Tomu, kdo otevřeně oznámí tak
ohavné provinilce, dám sto stříbrňáků. Ale budete-li mlčet, přijdu si za tři dny pro další
rukojmí. Je vám to jasné? Teď vás nechám, abyste si to dobře rozmysleli.“
Vesničané stáli mlčky jako sochy. Muži, ženy i děti mlčeli. Dlouho, předlouho jejich víra
takto odolávala nepříteli. Když o tom teď uvažuji, uvědomuji si, že to bylo právě toto
zjištění, které jsme vnímali, když jsme se dívali dolů na ves.
Samuraj otočil koně k východu z vesnice a pobídl ho bičem. Džiisama přivázaný k zadku
koně upadl, zvedl se a zase upadl a byl vlečen po zemi. O kus dál ho pak muži zvedli
a postavili. To byly tedy události z pátého června, jak jsme o nich slyšeli.
„Ne, Padre, o vás jsme nepověděli nic,“ řekl Mikoči s rukama klidně složenýma
na kolenou, která zakrývala pracovní rolnický oděv. „A i kdyby přišli znova, nic neprozradíme.
Ať se stane co chce, zachováme se zase tak, nepohnou s námi.“
Přimělo ho k těmto slovům to, že na mé či na Garrpeho tváři zahlédl stím strachu? Jestli
ano, měli jsme proč se stydět. Bylo však přirozené, že i Garrpe, vždy a za všech okolností
veselý, se teď na Mokočiho díval s výrazem velké starosti.
„Ale takhle vás všechny pozavírají - “
„Ano, Padre, ale ani pak nic nepřiznáme.“
„To nejde, to spíš my dva odsud odejdeme.“ Garrpe se obrátil na Kičidžiróa, který seděl
ustrašeně mezi mnou a Mokičim.
„Nešlo by třeba, že bychom utekli na ostrov, odkud je tenhle člověk?“
Nato se Kičidžiróúv obličej pokryl výrazem hrůzy, on sám však mlčel. Ten slaboch
a zbabělec tím, že nás sem zavedl, se zapletl do celé záležitosti a octl se v hrozných
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nesnázích. Zdálo se, že ve své malé hlavě usilovně přemýšlí, jak uchovat svou prestiž
věřícího a přitom se sám zachránit. Blýskal svýma vychytralýma očima a mnul si ruce
jako moucha a přitom vykládal, že i na Gotó jistě brzo dojde k podobným prohlídkám
a že by bylo lepší odejít někam do vzdálenějšího kraje. Té noci jsme nedošli k žádnému
rozhodnutí a oni se zase potají vrátili z hory dolů.
Příštího dne začala být nálada v Tomogi napjatá, ale za těchto okolností jsem jim to neměl
za zlé. Podle toho, co nám Mokoči řekl, rozdělili se vesničané na ty, kteří říkali, že je nutné,
abychom my dva odešli někam jinam, a na ty, kteří tvrdili, že nás budou krýt i za cenu
života, ať se stane cokoliv. Dokonce se prý vyskytli i takoví, kteří se nechali slyšet, že jsme
to byli my, já a Garrpe, kdo přinesli do vsi neštěstí. Ale Mokoči, Ičizó a Omacu prokázali
nad očekávání pevnou víru: jsou odhodláni chránit kněze děj se co děj.
Právě takového rozkolu chtěly úřady dosáhnout. Osmého června se místo onoho hrůzu
budícího samuraje objevil jiný, starší, v průvodu čtyř nebo pěti podřízených, a s úsměvem
promluvil o možném zisku nebo ztrátě, o výhodách a nevýhodách, jichž se mohou dočkat.
Nabídl jim, že každému, kdo o někom sdělí, že věří v tu zhoubnou křesťanskou nauku,
budou sníženy roční dávky. Jak sladkou návnadou musela být tato úleva na daních! Nikdo
z těch chudáků však pokušení nepodlehl.
„Když takhle pořád kroutíte hlavami, budu vám muset uvěřit,“ řekl ten starší samuraj
se smíchem, obraceje se na své průvodce.
„Ale musím se zeptat nadřízených, kdo z vás má pravdu, jestli vy, nebo ten, kdo to na vás
řekl. Kromě toho vám chceme vydat rukojmí. Zítra ať se tři z vás dostaví do Nagasaki.
Neděláte nic zlého, tak se nemusíte ničeho bát.“
Ani v jeho tváři, ani ve slovech, která pronesl, nebylo nic hrozivého, ale vesničanům
bylo jasné, že jim chystá nějakou léčku. Muži z vesnice se dlouho do noci radili, kdo má
být vyslán na komisařství do Nagasaki. Je docela možné, že ten, kdo půjde k výslechu,
bude vzat do vazby a už se nikdy nevrátí. Při této myšlence couvli i ti, kdo vykonávali
úřad tossamů. Vesničané shromáždění v neosvětleném rolnickém domě pohlíželi jeden
na druhého a v hloubi srdce si přáli vyhnout se nebezpečnému úkolu. Pak padlo Kičidžiróovo
jméno, nejspíš z všeobecného pocitu, že celé neštěstí vzniklo kvůli tomuhle přivandrovalci,
který nemá s Tomogi nic společného. Ten bídný zbabělec, když ho nutili, aby na sebe vzal
úlohu obětního beránka, upadl do naprostého zmatku a proléval slzy a nakonec všem
spílal, ale od vesničanů slyšel jen: „Slituj se přece – my máme ženy a děti. Ty jsi ještě
k tomu z jiné vesnice, a tak tě úřady nebudou tak přísně vyšetřovat. Jdi tam za nás.“ Když
ho takhle prosili vzpínajíce ruce, nebyl ve své slabosti už ani schopen se vzepřít.
„Já půjdu taky,“ ozval se najednou Ičizó. Všichni užasli nad tímto prohlášením vždy
zamlklého, skoro zarputilého muže. Nato i Mokiči řekl, že se k nim chce připojit.
Devátého. Od rána mrholilo. Les před chatou se ztrácel v mlžné cloně. Ti tři přišli za námi
nahoru. Mokiči vypadal trochu rozrušený. Ičizó, jako obvykle, mhouřil oči a mlčel. Za nimi
Kičidžiró, jako zpráskaný pes, se na nás díval smutnýma očima, ve kterých byla úzkost
i zloba.
„Padre, prý po nás budou chtít, abychom šlápli na Kristův obraz,“ zamumlal Mokoči
se sklopenou hlavou, jako by mluvil jen sám pro sebe. „A když nešlápneme, tak budou
vyšetřovat nejen nás, ale i celou ves. Co máme pro všechno na světě dělat?“
V mém srdci se zvedla vlna soucitu a odpověděl jsem mu tak, jak Vy byste to asi
nikdy neudělal. Hlavou mi bleskla vzpomínka na slova, která pronesl otec Gabriel,
když ho mučili v unzenských horách a pak mu podstrčili fumie: „Ať mi raději useknou
nohu, než abych šlápl.“ Věděl jsem, že mnoho japonských věřících i kněží se podobně
zachovalo vůči svatým obrazům, když jim je přistrčili k noze. Ale jak bych to mohl žádat
na těchto ubohých lidech?
•
ENDÓ ŠÚSAKU: MLČENÍ
3/3

ëèóäñ]ñít
ôê]ùêø

2) Jukio Mišima: Zlatý pavilon
Brody, Praha 1998

Téma konce války (str. 70-72)
Válka skončila. Poslouchal jsem v továrně císařský výnos oznamující konec válečného
stavu a nemyslel jsem při něm na nic jiného než na Zlatý pavilon.
Samozřejmě jsem k němu spěchal, hned jak jsem se vrátil do chrámu. Na cestě pro hosty,
rozpálené letním žárem, se mi na gumové podrážky sportovních bot lepily kamínky.
V Tokiu se lidé po vyhlášení konce války nejspíš shromažďovali před císařským palácem,
neboť v Kjótu přišlo před zdejší, dávno opuštěný palác hodně lidí. V Kjótu je také mnoho
svatyní a chrámů, kam se při podobných příležitostech mohou všichni přijít vyplakat. Toho
dne utržili v jiných chrámech určitě spoustu peněz, do Zlatého pavilonu ale nepřišel nikdo.
Na rozpálených kamíncích byl jenom můj stín.
V čase národního smutku a zděšení z porážky vypadal Zlatý pavilon vznešeně. Nebo se
alespoň vznešeně tvářil. Až do včerejška tak nepůsobil. Nevyhořel, nálety ho nepostihly, a
od dnešního dne je mimo nebezpečí. Tato skutečnost jen umocnila výraz, který měl vždy
a jímž říkal: „ Jsem tu odpradávna a budu tu navěky.“…
…Samotná porážka ve válce pro mě neznamenala žádnou zoufalou zkušenost. Ještě
dnes vidím před sebou jako plameny letní světlo onoho patnáctého září. Všichni říkali, že
se jim hroutí veškeré hodnoty. Ve mně se naopak probudila věčnost, vstala z mrtvých a
prosadila svá práva. Věčnost, která mi sdělila, že Zlatý pavilon bude existovat navždy.
Spadla z nebes a přilnula k našim tvářím, rukám i žaludkům, aby nás nakonec pohřbila
docela. Byla prokletím. V den, kdy skončila válka, v křiku cikád, který se ozýval z okolních
hor, vnímal jsem věčnost jako kletbu. Omotala mě zlatým obvazem.

Téma amerických vojáků (str. 82-85)
…Přijel nějaký cizí voják a chtěl si prohlédnout chrám ještě před otvírací dobou. Průvodce
mu rukama naznačil ať počká, že zavolá někoho, kdo umí anglicky. Mluvil jsem anglicky
lépe než Curukawa a kupodivu jsem v angličtině ani nekoktal.
Před vchodem stál džíp a o sloup u brány se opíral namol opilý americký voják. Když
mě uviděl, povýšeně se rozchechtal. Odulá a nadutá tvář mladého muže mi na pozadí
sněhobílé záře vdechovala do obličeje bílé obláčky prosycené pachem whisky…
Nikdy jsem nikomu neodporoval. (…) Obrovitý opilec k mému překvapení zaplatil. Potom
nakoukl do džípu a řekl něco jako „Vypadni!“
(…)
Do stopy, kterou džíp nechal, vystoupila noha na úzkém, vysokém podpatku. Zamrazilo
mě, když jsem postřehl, že v té zimě nemá ani punčochy. Na první pohled mi bylo jasné,
že je to prostitutka poskytující služby cizím vojákům. Měla na sobě jasně karmínový plášť
a nehty na rukou a nohou měla nalakované stejně křiklavou barvou. V jednu chvíli se jí
plášť rozevřel a já jsem spatřil špinavou noční košili sešitou z ručníků. Také ona byla dost
opilá, pohled měla úplně strnulý, ale na rozdíl od vojáka, který si alespoň pečlivě oblékl
uniformu, na ní bylo vidět, že právě vylezla z postele - přehodila si přes sebe jen kabát a
šálu.
Ve sněhovém odlesku měla žena nesmírně bledé tváře a v její bezkrevné pokožce
nápadně vynikala karmínová rtěnka. Jakmile vystoupila z auta, kýchla a maličký nos jí
zkrabatily drobné vrásky. Její unavený opilý pohled se na chvilku ztratil někde v dálce,
vzápětí se však znovu hluboce zakalil. Potom zavolala na muže: „Džákku, Džákku, cú
kórudo, cú kórudo!“
Takhle hezkou prostitutku jsem ještě neviděl.(…) Připomínala mi pečlivě vykreslený portrét.
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Téma amerických vojáků (str. 192)
Všechno se tady změnilo. Na křižovatkách vyrostla spousta anglicky psaných dopravních
značek a z Maizuru se stalo cizí přístavní město. Městem procházely davy amerických
vojáků.
V širokých ulicích vybudovaných pro vojenské účely pofukoval pod zamračenou zimní
oblohou studený vítr prosycený solí. Spíše než moře jsem v něm však cítil pach rezavého
železa. Hluboko do středu města vedl jako kanál úzký pruh moře, mrtvá hladina vody
s malými americkými loďmi. Sice už byl mír, ale dosud platila přemrštěná hygienická
opatření. Ta přístav obrala o jeho dřívější živelný nepořádek a celé město získalo pach
nemocnice.

Téma moře (str. 196)
Moře se od pláže kuželovitě vzdalovalo. Šel jsem po písku proti němu, když vtom mě
přepadla prudká radost. Určitě se krok za krokem přibližuji smyslu, který mě před chvílí
osvítil. Divoký vítr mě studil, a protože jsem si nevzal rukavice, měl jsem je jako kusy ledu.
Vůbec mi to však nevadilo.
To bylo pravé Japonské moře. Původce mého neštěstí a temných myšlenek, pramen mé
ošklivosti i síly. Divoké moře. Jeho vlny se přes sebe bez ustání valily a mezi jejich hřebeny
tu a tam vykoukl šedivý záliv. Nebe nad mořem pokrývala vrstva černých mraků, těžkých,
ale i jemných. Nad šedě zbarvenou hladinou vody se zvedaly červenočerné hřbety hor.
Všechno bylo v pohybu a zároveň bezvládné, plné ustavičně se pohybující černé síly a
zároveň kovově ztuhlé.
•

Zlatý pavilon po rekonstrukci, současný stav
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3) Morio Kita: Lidé z rodu Nire
Praha, Svoboda 1987

Padl Berlín a byla oznámena zpráva o Hitlerově sebevraždě. Německo, které po dlouhá léta
bojovalo jako spojenec bok po boku s Japonskem, 8. května podepsalo bezpodmínečnou
kapitulaci. Také boje na Okinawě přispívaly k všeobecné beznaději a celý vzdušný prostor od Kjúšú až po Tóhoku denně porušovaly nepřátelské letouny. Náletů se teď účastnily
i bojové letouny P 51 , které měly základny na Iodžimě, a do ohně kulometné palby
se dostávaly i veřejné dopravní prostředky a chodci.
Továrna v Ómori, kam chodil Šúdži, shořela při náletu v polovině dubna.
Když se odstranily trosky a uklidilo spáleniště, bylo totální nasazení studentů zrušeno
a dostali dva týdny dovolené. Potom však zase obdrželi příkaz, aby se hlásili k totálnímu nasazení u ženijní jednotky armádního sboru „Úsvit” v prefektuře Čiba. Šúdži
a jeho kamarádi pak tři dny kopali podzemní kryty v Tamači, kde bylo hlavní velitelství
sboru. Potom dostali znovu volno a pak zase měli v Čibě budovat bunkry pro případ,
že by se zde nepřítel pokusil o vylodění.
Studenti, kteří udělali přijímací zkoušky na vyšší stupeň školy, měli až do srpna pracovat i nadále na pracovišti, kam byli totálně nasazeni jako studenti nižší střední školy.
Výjimku tvořili pouze studenti, kteří dostali oznámení, že byli již zařazeni na pracoviště
vyšší střední školy, do níž byli přijati. A tak se vytvořily dvě skupiny. Ti, kteří se loučili
a odcházeli, a ti, kteří i nadále zůstávali u sboru „Úsvit”. Šúdži, který propadl i u další
přijímací zkoušky, tentokrát do lékařské přípravky, patřil samozřejmě do skupiny druhé.
Středoškoláci, kteří již déle než rok nesáhli vůbec na učení, strávili nedlouhé volno neustálými večírky na rozloučenou, na nichž se scházeli nejbližší přátelé. Dali vždy
dohromady nějaké rýžové víno a jídlo, které přinesli z domova, a sešli se u některého
ze spolužáků. Bylo to loučení, v té době loučení v tom konkrétním a pravém smyslu.
Do notýsků si navzájem psali své adresy domů i adresy do internátů jednotlivých škol,
kam se dostali. Nebyli zvyklí pít, a tak se opili a hlasitě zpívali. Zpívali všechno možné,
od starých šlágrů po vojenské písně až po klasickou čínskou poezii v japonském podání.
Nakonec se vzali kolem ramen a zazpívali si ,,Sbohem Rabaule!”, tehdy tolik populární
píseň rabaulského vojenského letectva.
Jednoho večera se toto setkání konalo u Šúdžiho. Když se skupinka pozdě v noci
rozešla, Rjúko, která neměla k ruce žádnou služebnou, to zřejmě už nemohla vydržet
a nespokojeně zvedla obočí:
,,Co to je zač, ti tví kamarádi? Vypadají jako chuligáni a hulváti!“
,,Jenže,“ namítl Šúdži a odvrátil se od ní, ,,to jsou všechno kamarádi, kteří zemřou.“
A pak přišla noc 25. května. Den posledního velikého náletu na Tokio. Již o dva dny
dříve provedlo dvě stě padesát bombardérů B 29 noční nálet, při němž lehla popelem
nemocnice Keió a celé její okolí. Šúdži, který byl venku z protileteckého krytu, pojednou
zaslechl přímo nad hlavou zvuk padající zápalné pumy, jenž připomínal syčení unikající
páry. Z domů v údolí mezi Nireovou nemocnicí a Aojamským hřbitovem vyšlehly veliké
sloupy ohně. Jakmile to Šúdži viděl, docela automaticky a impulsivně naházel všechny
prošívané přikrývky co nejrychleji do předem připravené jámy a zahrnul je hlínou.
Ale požár byl jakýmsi zázrakem uhašen a Šúdži druhého dne pracně vyhrabával zamazané přikrývky ze země a musel je sušit na sluníčku.
„Pro člověka je nejdůležitější klid“, sklepávala Rjúko podrážděně hlínu z přikrývek
a vraštila přitom obočí. Měla na sobě jakoby kancelářský pracovní plášť a k němu bachraté rolnické kalhoty.
„Je to jen náhoda, že ten oheň uhasili,” odpověděl Šúdži uraženě. Aiko, která dnes nešla
do továrny, dál mlčky pracovala s lopatou.
Po velkém náletu byla pokaždé několikadenní přestávka. Zřejmě i nepřátelské letectvo
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potřebovalo určitý čas na přípravu a opravy letadel. Ale tentokrát již za dva dny, 25. května
v deset hodin večer, zazněly poplašné sirény. A z rozhlasového hlášení se dalo soudit,
že půjde o nálet velice mohutný. Rjúko s Aiko rychle odešly do krytu za domem. Jenom
rozčilený Šúdži, v ochranné kápi a s helmou na hlavě, zůstal stát před vchodem do domu.
V ruce držel jako bajonet plácačku na dušení ohně. Chvílemi vběhl do domu, aby si poslechl, co hlásí rádio. Když si všiml, že vchodem do krytu proniká nějaké světlo, šel se tam
podívat. V rohu se choulila jeho matka, na kolenou měla rozevřenou knížku s dramaty nó
a docela klidně si v ní při světle kapesní svítilny četla. Ale nemělo cenu jí to malé světýlko
vyčítat. Protože v tu chvíli se už po noční obloze rozlila na všech stranách jasná záře.
Bylo to opakování náletu z 10. března, či vlastně to byl nálet ještě mohutnější
a intenzivnější, s mnoha vlnami útoků. Nepřátelské letouny letěly nízko, jeden
za druhým, a pronikaly do tokijského vzdušného prostoru od východu na západ. Světlomety
tápaly po obloze, a když do jejich paprsků vyplul modrobílý duraluminiový trup letounu,
vytryskl ze země vodotrysk osvětlovacích střel. Chvějící se červené ohnivé koule stoupaly
v nesčetném houfu pomalu do nočního nebe a pak zase náhle zmizely.
Nebe za hřbitovem na druhé straně údolí, trochu směrem doleva, se zbarvilo do ruda
a červeň každým okamžikem houstla. Byla to záře tak jasná, že přerušila i světlometné
paprsky. Bylo jasně vidět, jak jeden letoun B 29 za druhým přes ni přelétává a rozhazuje další a další zápalné pumy, které explodovaly ve vzduchu, změnily se v déšť ohnivých zrn a padaly neustále na oblast, která už stála v plamenech. Bylo nepochopitelné,
proč tam shazují tolik pum. Mezitímco první B 29 zmizel pronásledován palbou protiletadlových děl, objevil se už další.
Šúdži v duchu křičel povzbudivá slova na adresu lidí v zasažené oblasti. Když vběhl do
ztemnělého domu, kde bylo zapnuté rádio, slyšel, že rozhlas opakuje stále totéž hlášení:
„Další letecké formace na obzoru.”
Zvedl se vítr. Křiklavá červeň na obzoru nabyla obrovské intenzity a v ní tu a tam šlehaly
do výše plameny, takže domy stojící před nimi vystupovaly v obrysech jako černá kulisa.
Zdálo se, že nájezdy nepřátelských letadel nebudou mít nikdy konce. Oblouky světelných
střel soustřeďujících se na letadla jako kdyby postupně slábly. To malé červené světýlko,
které se ze strany vrhlo do pronásledování nepřátelského letounu, byla zřejmě japonská
stíhačka. Na začátku náletu, když dva nebo tři nepřátelské bombardéry začaly hořet, se
ze tmy v sousedství ozval nadšený povzbudivý pokřik, ale teď už tam bylo ticho. Všichni
už byli náletem, který nebral konce, vyčerpáni.
Šúdži chvílemi otevřel dveře do protileteckého krytu a sděloval sestře a matce,
která teď už knihu s dramaty nó přece jen zavřela, co je nového:
„Zatím jsme jich dostali pět. Jenže přilétají další.”
„Uklidni se! Pojď do krytu!” řekla mu Rjúko káravě.
„Kdepak, já jsem nesmrtelný!” odpověděl jí drsně Šúdži a jakoby svázán chvějivým
mrazením v zádech, nedokázal odtrhnout zrak od té oslnivé a strašné podívané na noční
obloze, která jako by věstila zánik celého města.
Pojednou se ozval hukot přímo nad jeho hlavou. Obrovitý bombardér B 29 se objevil
za větvemi jinanového stromu stojícího opodál. Letěl tak nízko, že se zdál být na dotek
natažené ruky. Šúdži stihl ještě zahlédnout, že otvor pro pumy na jeho břiše je otevřen.
Aerodynamický tvar letounu působil dojmem uměleckého díla z kovu, provedeného
s řemeslnou dokonalostí. Ale působil i neskutečně, jako ztělesnění nějakého bájného
ptáka. Jaho křídla a trup matně odrážely světlo a měly v sobě bledou, okouzlující krásu,
při níž však člověku běhal mráz po zádech. Šúdži úplně zapomněl na nebezpečí a zůstal
stát na místě, zcela uchvácen tím pohledem.
Letoun mezitím prolétl v těsné blízkosti a vtom už oblohou šlehl záblesk, rozstříkl
se do nesčetných úlomků připomínající hvězdy a ty se začaly třpytivě snášet k zemi.
MORIO KITA: LIDÉ Z RODU NIRE
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Šúdži vletěl do krytu, reflexivně schoulil tělo a čekal na detonaci, která přece musí nutně
přijít. Jenže žádný výbuch se neozval. Když však vyšel znovu ven, z okolí aojamské ulice,
po níž jezdila tramvaj, šlehala záře obrovských ohňů. K jeho sluchu se donesla rána,
jako kdyby něco kovového dopadlo na střechu jejich domu. Patrně střepina šrapnelu
z protiletadlových děl. A tak se rozhodl nějakou dobu vyčkat a znovu se schoval do krytu.
Ale když se za chvíli pohnul, aby zase vyšel ven, matčina ruka jej náhle pevně zachytila.
Bylo to nečekaně pevné sevření.
„Seď na místě! Nepobíhej tady pořád!” pravila Rjúko rozzlobeným hlasem,
jako by kárala malé dítě, a stále jej pevně držela za ruku.
Právě v tu dobu stála macubarská nemocnice, nyní Umegaovská pobočka městské Macuzawovy nemocnice, v jednom plameni a změnila se v peklo. Nikoho z jejích zaměstnanců
nenapadlo, že ji stihne tento osud tak záhy. Spoléhali na to, že v okolí je stále ještě
plno lesíků a zavodněných rýžovišť. Jak později ve své zprávě napsal primář nemocnice,
při požáru zahynulo nebo uprchlo třináct pacientů a tři zaměstnanci byli zraněni.
•
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4) Saikaku: Největší rozkošnice
Praha, Odeon, 1967

Temná holka ve dne strašidlo
Zpívá se:
K vistariím v Horní čtvrti patří žena
podle toho jaké kdo má přání
přijde třeba přestrojená
změní i způsob milování
Přiběhne uřícená
na zavolání
odchází převlečená do bavlny
až zas pokvetou vistarie račte pane
Zastavte se u nás zastavte se u nás
podhlavníky dáme třeba dva
Po setmění
cizím hlasem každou noc tvá košile
Tak to už je minulost mladí páni
z Kjóta
takové daremné
dlouhé povídání

Kitagawa Utamaro: detail obrazu: Hluboce utajovaná láska.
Ze série Velká milostná témata klasické poezie. Tisk na
brokátu. Národní muzeum v Tokiu.

Temná holka ve dne strašidlo
O podzimní rovnodennosti s večerním sluncem na západě mořská pláň, vzdouvající
se rudé vlny před očima, to je pohled z ósacké Horní čtvrti, i vistarie obdivované v jarním
květu začínají usychat, v takové scenérii všechny věci nejvíce dojímají mysl, zvony duní
jak pomíjejícnost sama, ozve se vzývání Buddhy s bubnem, i ten, v jehož srdci se nerozjasnilo, takže zůstalo zastřeno ranní pokrývkou mraku, přece směruje na západ do čisté
země Amidova ráje jako měsíc za deštivé noci, z vděčnosti i k chvále vpadají do rytmu
vzývání paličky bubnu i břevno zvonu, nakupila se mračna posluchačů, ženy z nájemných domů v okolí mají rády podívanou, vyšly ze svých úzkých uliček, nevypadají celkem
špatně a jsou oblečeny prostě, ale obličej mají zabílený pudrem, vlasy stažené naširoko
poskládanou stužkou z tuhého papíru, napuštěné olejem ředěným kapkou voňavky ze
švestkových květů a přichycené velkým hřebenem ze slonoviny, celý účes je upravený
s tak velkou péčí o každou maličkost a v takové neshodě s oblečením, že vypadají jako
ty loutky, co mají jen hlavičku a místo tělíčka tyčku. Kdo by se vyptával, co je to za ženy,
doví se, že jsou to kuramonome, temné holky na volné noze, vyhýbající se veřejné pozornosti. Už jen to jméno mi znělo nepříjemně, ale když jsem se zas neměla kam podít,
ke své hanbě jsem také šla do jednoho hostince na stálý pobyt a pracovala na podíl. Stálý
pobyt je, když se přijímají hosté v tom hostinci a nikam jinam se za nimi nechodí. Na
podíl znamená, že se „příspěvek na květiny“ od hostů dělí napůl s majitelem. Stálý zákazník, docházející každý měsíc, má předepsáno po jedné malé pokroutce zlatého všeléku
a s tím, kdo přijde jen pro jednou, se to dojedná jen tak libovolně, bez nějakého pořádku.
Některé temné holky se zase nechávají pozvat do „pohostinných domů“, letmé potěšení
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za dvě unce stříbra, a ty z nich, které pěkně vypadají a mají na sobě něco lepšího, dostanou dvoustříbrňák, to je víc než jednou tolik a dodává jim to o něco vyšší postavení. Ti,
kdo si je vyžádají, jsou většinou staříci na odpočinku, živnost už prodali synovi a doma
vždycky předstírají, že se vydali na pouť do některého chrámu, nebo zase adoptovaní
zeťové, kteří musí být pořad samé ohledy, takže přicházejí potají. Sotva se k nim bude
chtít někomu, kdo se neobává jít za svou zábavou veřejně, jenže v Ósace, kde je všude
tolik lákavých žen, i v nouzi ta záliba trvá, a když se to tak uváží, leckdo přichází vlastně
ze šetrnosti.
Takový pohostinný dům je zařízen tak, že má sice vchod z hlavní ulice, ale před ním asi
tak na jeden sáh jsou ještě jedny zasouvací dveře s řídkým bambusovým závěsem, a
za nimi se vystavují na odiv starší železné zarážky na meče, odlévané ozdobné nýty na
jílec, trochu upravené a vyleštené, aby vypadaly jako ryté, parádní šňůry na kabát, staré
potahy na vějíř nebo vyřezávané knoflíky necuke. Dohromady to má cenu takových dvě
stě měďáků, ale majitel ani jeho manželka nikdy nenosí nic zaplátovaného, dobře uživí
třeba pětičlennou rodinu, zimní pokrývky ukládají do truhly teprve kolem pátýho měsíce,
když začne být opravdu teplo, závazky splatné ke svátku chlapců mají v pořádku vyrovnány už prvního nebo druhého, na sváteční den si uchystají dva i tři tucty rýžových
knedlíčku balených v bambusovém listu, slavnostní standartu mají z papíru a svěřili ji
nějakému amatérovi, namaloval scénu boje na mostě o tisící meč, ale silák Benkei mu
tam mhouří oči a sličný Ušiwakamaru se tváří hrozivě, všechno je to nějak popletené a
v něčem nemají správnou míru. Ale hned na kraji police stojí vyrovnány číšky a hrnec na
ohřívání rýžového vína, v hliněné nádobě z Horie sušené létavé ryby, v misce s pokličkou
pražené fazole, zákusky k vínu jsou vždycky k zásobě pro uctění hosta, který by si chtěl
také trochu popít. Jejich návštěvníci říkají vždycky totéž, první jako desátý. Tak co, paní,
jestlipak máte nějakou pěknou zvláštní věcičku, poptávají se v předsíni. Jedna sem přišla
z Kjóta z čajovny mezi zídkami, pak je tu jistá zchudlá dcera z rodiny potulného samuraje, skončila tu jedna, co měla v Nové čtvrti hodnost anděla, však se na ni jistě budete
ještě sám pamatovat – všechno samé nestydaté výmysly. Ten muž si to sice myslí také,
ale nakonec v něm přece vzklíčí zvědavost, kolikpak asi je té samurajské dcerce? A má
bílou šíji? Tady nemá smysl žádat nějakou perfektní ženskou, ale jestli je aspoň pěkná,
tak mi ji zavolejte. Kdyby se vám tahle neměla líbit, sama vám zaplatím dvoustříbrňák,
a po té sebejisté nabídce zašeptá své sotva dvanáctileté dcerce, jdi k slečně Ohaně,
ať se připraví a hned sem laskavě přijde. Kdyby tam někdo byl, řekni, že šiju nové kimono, jestli by mi sem nepřišla trochu pomáhat, však už bude rozumět, a ještě něco, na
zpáteční cestě kup ocet. Kdo by to slyšel, jistě by se musel tomu domlouvání smát. Pán
domu vezme do náručí uřvané děcko a jde k sousedům hrát v kostky o čtyři nebo osm
měďáků, stará zatím uklidí v zadním pokoji, postaví tam široký, nízký kuchyňský paraván
polepený kalendářem, ustele lůžka, všechno má potažené bavlněným buretem z kokury,
i dva dřevěné podhlavníky dá nové, dává si záležet, protože jen co se otočí, padne jí do
ruky dva a půl unce z toho dvoustříbrňáku. Za nějakou chvíli se u zadního vchodu ozvou
sandály, panička mrkne na hosta a jde tam, v předsíni se pak ve spěchu dává dohromady paráda. Ta žena, co přišla, má na sobě jednoduché světle žluté bavlněné kimono
se zašitými průramky a nese si sama věci v uzlíku, ale když ho rozváže, objeví se tenké
bílé spodní kimono, potom vrchní dívčí s dlouhými rukávy, purpurové s vyšívanými palácovými kočáry, brokátový pás s pivoňkovým vzorem si uvazuje vpředu, řekla jsem, že
jste samurajská dcera, honem předělá mašli počestně dozadu, ač je taková přílišná péče
k smíchu. Natahuje si ponožky sešívané tlustou nití a s tkanicemi potaženými hedvábím,
do ruky napůl složené papírové kapesníky, vějíř s falešným pozlátkem a černě lakovanými
žebry, ve chvilce je celá proměněná. Jakmile se setká s hostem, začne míchat do řeči
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východní nářečí, jako to dělají samurajové, kdepak se to asi naučila – když si sedá, po
způsobu samurajských žen při tom odhrnuje kraj kimona do strany, ale že také schválně
nechá koukat kus bílé hedvábné spodničky, to už jsou sprostší způsoby. Také s přípitkem si
dává pozor a tváŕí se, že je v tom ještě nezkušená, i na loži bez veškerých cirátů prostě jen
paríruje mužův výpad, nezapomínajíc, že je samurajská dcera, prohodí třeba zničehonic,
ty kožené plastróny se sakurovým vzorem se teď dávají do Kjóta na přebarvení, a že je to
neznalost zbroje k popukání na poslech. Ale přeslechnout se to nedá, a když se pak ještě
ke všemu zeptá: jakpak se jmenujete, host jí ovšem odpoví, že prý Sekta Čisté země.
Nosí sice dlouhé rukávy, ale jistě je jí víc než devatenáct, takových asi pětadvacet, škoda,
aspoň tyhle věci by už mohla znát, a ještě ji polituje. Ale pěkné je, že se nemusí honem
zase pryč, a pomyšlení, že to dokázal ten dvoustříbrňák, je nakonec docela příjemné.
Ta, která je pro jednou za dvě unce stříbra, podle toho také má přes lněné pruhované
kimono lehce uvázaný jasně žlutý pás, sotva vejde do domu, už se kroutí, to je dneska
ale horko, chtěla jsem se trochu opláchnout, ale jen jsem si zatopila pod kotlíkem, už pro
mne přišli, tak nejdřív promiňte – vedle půjdeme, až ze mne trochu sejde pot, vysvlékne
se do spodničky a hned je po náladě. Tahle ze svých dvou uncí stříbra musí dát osm
gránů stříbra hostitelům. A taková, co je na pozvání za sto měďáků, to je unce stříbra a
dva grány, odevzdává z toho čtyři grány. Když má tedy těch osm gránů čistého, chová se
podle toho neomaleně, jenom samozřejmě kouká schovat ty záplaty na spodničce. Hned
zkraje začne nevychovaně, to je nuda po večerech, spřádat len pro pláteníky z Nary,
ale co dělat, hostů mám málo, a hladovému žaludku bez jídla neporučíš, podívá se do
všech nádob, tuhle mladou cibuli nejezte, strašně nadýmá, a hele, bílá dýně, no ne, bílá
dýně, letošní vidím dnes poprvé, ještě je pořád kus za pět měďáků, jen to poslouchat je
k uzoufání. A když pak slouží hostu, ke všemu pořád naříká, i nad tím, co není vůbec
smutné, a jakmile je věc vyřízená, muž si ještě ani neuvázal bederní pás, už se sbírá, a na
odchodu: když se vám to bude hodit, přijeďte zas, má tak naspěch, že si dokonce sama
řekne, aby jí dal na květiny.
•
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5) Sluneční brýle

Převzato z publikace Interkulturní vzdělávání, projekt Varianty, vydal Člověk
v tísni, společnost při ČT, o.p.s. v nakladatelství Lidové noviny, 2002.
Copyright Člověk v tísni, společnost při ČT.
www.varianty.cz
1)
Představte si, že od samého počátku věků každý, kdo se v České republice narodil,
má kromě páru rukou, nohou a očí, nosu a pusy TAKÉ sluneční brýle. Skla těchto
brýlí jsou žlutá. Nikdo se nikdy nepozstavuje nad tím, že všichni nosí sluneční brýle,
protože se nosí odjakživa a jsou vlastně považovány za součást těla. Všichni je mají.
2)
Na chvíli si sluneční brýle sundejte a podívejte se na ně. Žlutou barvu jim dávají hodnoty,
postoje, názory, zvyky a představy o světě, které my, příslušníci jedné kultury, spolu sdílíme. Vše, co Češi kdy viděli, zažili a naučili se, bylo mozkem zpracováno filtrem žlutých
brýlí. Všechno bylo filtrováno hodnotami, postoji a názory, které brýlím dávají žlutou barvu. Žlutá skla vlastně ztělesňují naše „češství“.
3)
Tisíce kilometrů odsud, v jiné zemi, například v Japonsku, od samého počátku věků
každý, kdo se v Japonsku narodil, má kromě páru rukou, nohou a očí, nosu a pusy
TAKÉ sluneční brýle. Skla těchto brýlí jsou modrá. Nikdo se nikdy nepozastavuje
nad tím, že všichni nosí sluneční brýle, protože se nosí odjakživa a jsou vlastně považovány
za součást těla. Všichni je mají. Všechno, co Japonci vidí, vnímají, prožívají je filtrováno
modrými skly brýlí.
4)
Člověk, který cestuje do Japonska, může být natolik vnímavý, že si rychle uvědomí,
že aby se v Japonsku dozvěděl co možná nejvíce, musí si pořídit japonské sluneční
brýle, kterými se na Japonsko bude moci „dívat“. Když náš cestovatel přijede do Japonska, japonské sluneční brýle si samozřejmě opatří, nosí je a po dvou měsících cítí,
že začíná rozumět hodnotám, zvykům, postojům a názorům místních obyvatel. Vlastně
„vidí“ Japonsko optikou Japonců. Vrátí se po delší době domů a považuje se za odborníka
na Japonsko. Pochopil a ví, že japonská kultura je zelená!
Co znamená metafora zeleného vidění? Princip žlutého, modrého a zeleného vidění
můžete použít i k výtvarné aktivitě.
•
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PhDr. Barbara Karpetová, Ph.D.
Výtvarná výchova v Japonsku
Úryvky z disertační práce
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné
výchovy, 2006
Japonský učitel
Naši učitelé jsou většinou fascinováni technickými a finančními možnostmi svých japonských kolegů. Na první pohled jsou skutečně podmínky jejich práce a především jejich
ohodnocení lepší, než bývá zvykem v našich krajích. Japonští učitelé, které jsem měla
možnost poznat, byli milí, přátelští, působili velmi klidným dojmem a ve třídách měli okolo
čtyřiceti dětí. Učitel výtvarné výchovy, kterého jsem navštívila v Ósace v Japonsku, mi
ukázal fotografie z právě proběhlého školního festivalu. Objem práce, instalace, počet
dětských prací, plakáty, označení každé práce byly ohromné. Mnohem více ohromující
byla však skutečnost, že tyto práce vedl a festival každoročně organizuje jeden člověk.
Škola byla plná zdařile do interiéru zabudovaných dětských výtvarných prací a jak jsem
zjistila, nebyla ani výtvarně zaměřena, ani považována za výjimečnou. Podobnou situaci
jsem zaznamenala v mnoha japonských školách.
Některé učitele jsem navštívila i doma. Žili v podmínkách japonského průměru, tj. ve velmi
malých bytech přecpaných věcmi a elektronikou, kterých si stejně moc neužili, protože byli
od rána do večera v práci. Pracovat dlouho přes čas přináší v Japonsku respekt kolegů i
šéfů. Více hodin, více pochvaly. Nejraději mi ukazovali fotografie z dovolených v zahraničí,
kde byli „za svobodna“. Přínos jednotlivce je pro skupinu natolik důležitý, že místo 2-3
týdnů dovolené, si Japonci vybírají 2-3 dny. Nemocenská je teoreticky možná, ale prakticky
neexistuje. Do práce se jde s rýmou, angínou i chřipkou. Jejich pracovní nasazení bych
přirovnala k běhu maratónského běžce: běží nepřetržitě, bez řečí a možná cestou umře.
Z japonské perspektivy by se samozřejmě mnohem více hodilo srovnání „se samurajem“.
A opravdu loajalita japonských učitelů a výsadní postavení ředitele by se dalo s trochou
nadsázky přirovnat ke vztahu lenního pána a bojovníka. Podobné přirovnání je ostatně v
Japonsku obecně používáno i pro popis vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Školní události se v čase označují ne letopočtem, nýbrž rokem působení toho kterého
ředitele, stejně jako historie Japonska podle éry císařů. Je až neuvěřitelné, jak disfunkční
je japonský vysoce organizovaný přístup k čemukoliv, má-li se postavit proti špatnému
rozhodnutí vedoucího pracovníka.
Zvláštní ovšem je, že tyto „podrobnosti“ jsou absolutně překryty dojmem, že učitel je
v japonském výchovném systému ten starší, vždy usměvavý kamarád, který je tu proto,
aby dětem pomáhal. Je to stejný vizuální klam, se kterým se setkáte, když mistr tušové
malby namaluje pěti tahy dokonalého kohouta. Vše vypadá tak lehce, přirozeně. O rocích
tvrdé práce se nemluví. Vychvalovat sám sebe je nedůstojné.
Tato „hra na skromnost“ je však pro nás Evropany těžko dešifrovatelná a z toho, co vidíme,
vyvozujeme špatné závěry. Máme pocit, že Japonci jsou neupřímní, že finanční a technické možnosti činí jejich práci lehčí a přitom lépe ohodnocenou. Popis práce japonského
učitele zní pro mnohé české uši až nevěrohodně.
Takto práci učitele popisuje ve zkratce japonská učitelka základní školy:
Učitel veřejné školy je státní zaměstnanec a v době ekonomické recese mu toto zaměstnání
zaručuje jistotu, a to i v podobě penze. Před válkou mělo povolání učitele vysoký statut,
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protože učitelé byli vzdělaní, po válce nízký a teď je někde ve středu. Ve školství je stále
ještě dost mužů, i když žen je již mnohem více než dřív a jsou mezi nimi i ředitelky.
Učitelské povolání je náročné. Učitelé mají tzv. normální osmihodinovou pracovní dobu
tj. od 8 do 17 hodin, ale je běžné že ve škole zůstávají do 22 hodin, protože příprava
všech učebních materiálů zabere spoustu času. Donedávna byl totiž počet dětí ve třídách
základních škol 45 a ve školce 40. Teď se snížil. 40 žáků je ale i tak vysoký počet, třídy
se v Japonsku nepůlí ani při výuce jazyků nebo laboratorních pracích. Není tudíž divu, že
japonské školství dalo světu další mezinárodní slovo karóši tj. smrt přepracováním.
V Japonsku opravdu není tak výjimečné, když učitel ve sborovně zkolabuje. Do roku 2002
se učilo i o sobotách a mnoho učitelů vedlo odpoledne a o víkendech zájmové kroužky
zvané kluby. Učitelé nesmí mít vedlejší pracovní úvazek, jen příjmy z tvořivé činnosti jsou
dovoleny. V Japonsku nemají učitelé právo stávky.

Japonský žák
Japonské děti jsou velmi roztomilé a jak již napsal v roce 1893 ve svém cestopise
Žaponsko Josef Kořenský: Zlaté mládí prožijí i děti u nás, ale ráj dětí na zemi jest prý
jenom v Žaponsku. Tak četl jsem v několika knihách, jež si vzaly život dětský za předmět
svého líčení. Myslím, že mají mnoho pravdy. I ten, kdo jen na krátko žil v Žaponsku, je s
to snésti pro toto tvrzení mnohé doklady. Líbeznost, jakou chovají tam k dětem, neujde
žádnému pozorovateli.
(Kořenský 1893, s.317)
I v dnešní době se můžeme setkat s tím, že „líbeznost a množství lásky“, s jakou se chovají
Japonci k malým dětem, neujde pozornosti cizinců. Interpretace je však často následující:
Japonci své děti rozmazlují. Slovo „rozmazlování“ nezní, obzvláště pedagogickému uchu,
nejlépe, přesto mám za to, že japonská společnost je na soužití s malými dětmi mnohem
lépe vybavena než ta naše. Dětem je totiž především prokazována pozornost. Pakliže malé
dítě (tj. předškolního věku) začne zlobit, vyrojí se okamžitě „tetičky a strýčkové“, kteří ho
zabaví. My máme často tendenci nazývat tuto pozornost, která je dítěti věnována, rozmazlováním, avšak Japonci si v tomto přístupu cení hlavně příkladu staršího, zkušenějšího
a silnějšího dospělého. Naopak velmi časté výchovné postupy typu křik, plácnutí, atd.
jsou viděny jako nezvládnutí situace a slabost dospělého. Děti všeho věku jsou součástí
společnosti a účastní se také i různých školních akcí. V Japonsku není dodnes příliš
populární hlídání dětí profesionály, avšak matkám s malými dětmi není dáváno najevo, že
jsou na obtíž, řekla bych, že jsou naopak ve středu pozornosti.
Zdálo by se, že není lepšího místa pro malé předškoláky, než Japonsko. S těmito
představami ovšem tak úplně neladí pověstné přijímací zkoušky do prestižních mateřských
školek a fakt, že i když mnoho matek zůstává doma, děti prostě do školek musí. Náročné
pohovory pro přijetí do vybraných školek „proslavily“ Japonsko po celém světě. Důvod
je však velmi pragmatický: na školku navazuje základní škola, na tu střední škola a na
ni univerzita. Jedná se o soukromé prestižní školy a přijetí do školky téměř zaručuje
absolutorium vysoké školy. Nevím, jestli by Kořenský nazval Japonsko „rájem dětí na
zemi“ ještě dnes, mnohem obvyklejší výraz používaný v souvislosti s životem japonských
školáků v dnešní době je totiž „zkouškové peklo“. Zkoušky pronásledují japonské školáky
v průběhu výuky neustále. Učební proces není orientován na tvůrčí zvládnutí znalosti, ale
na zapamatování, tj. na získání takových informací, které se mohou hodit při zkouškách.
To vytváří podmínky pro hromadné navštěvování nejrůznějších soukromých kurzů.
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Nezdary při zkouškách vedou k nervovým a psychickým traumatům u dětí, k materiálním
škodám rodičů. Vzácné nejsou ani případy, kdy školáci propadli u zkoušek a ukončili svůj
život sebevraždou.
Podle mého názoru se v japonském přístupu k výchově dětí zrcadlí něco, čemu se říká
„metoda biče a medu“. Je to směsice maximálních nároků, za maximální podpory, a to
nejen finanční (jak tomu bývá v anglo-americkém světě), ale opravdového osobního nasazení. Tato vložená energie však není vnímána jako „obětování se“, ale jako vklad.
Nikoho, už doufám, nepřekvapí ještě jeden paradox na závěr: japonští žáci mají ve valné
většině, i přes veškeré požadavky, které na ně nakládá, školu rádi a následující řádky
opravdu v praxi platí.
Může vzniknout dojem, že pro japonské školáky je škola břemenem, a že snad dělají
všechno možné, aby unikli jejímu vlivu. Avšak není tomu tak. Je nemálo faktů hovořících
o tom, že japonští školáci jsou více než školáci zemí Západu spojeni se svou školou, se
zápalem útočí na základy věd a po prázdninách jdou do školy rádi. Ve škole mají věrného
staršího přítele – senseje (učitele), který se o ně stará, opatruje je a neustále dohlíží na
posílení jejich pocitu vlastní důstojnosti. A pokud vezmeme v úvahu fakt, že pocit vlastní
důstojnosti má v Japonsku velmi vysokou cenu, pak pochopíme i to, proč japonské děti
nijak zvlášť neděsí perspektiva „zkouškového pekla“ a ochotně se mu podrobují.
(Pronnikov, Ladanov 1989, s.191)

Vztah učitel-žák
Nejdůležitější fakt pro pochopení vztahu učitel-žák v Japonsku je skutečnost, že učitel
není jen učitel, nýbrž stejnou měrou, ne-li dokonce více, vychovatel. Učitelé mají tudíž
mnohem osobnější vztah ke svým žákům, než je tomu zvykem u nás. V dnešní době se
říká, že tento fakt byl zapříčiněn rozhodnutím japonské vlády v době Meidži (1868–1912),
která tak vlastně rozhodla předat hlavní díl zodpovědnosti za výchovu budoucích generací, profesionálům. Rozhodnutí vlády se však stalo pro dnešní japonské učitele klíčovým
momentem, který činí jejich práci tak časově a psychicky náročnou. Učitel tráví se svými
žáky vzhledem k délce japonského vyučování prakticky mnohem více času než jejich
rodiče, zvláště otcové. Děti přicházejí do školy ráno a odcházejí v pozdních odpoledních
až večerních hodinách, ale i v době, kdy je žák mimo školu, je třídní učitel často první,
koho volá např. policie, nemocnice atd. Učitelé učí často děti základním hygienickým
návykům včetně správného čištění zubů, pořádku a úklidu ve třídách, stolování, správné
držení jídelních hůlek atd. Žákovy neúspěchy či případné přestupky padají v první řadě na
hlavu učitele. V Japonsku při tom neexistuje den učitelů a žáci nenosí svým učitelům ani
květiny ani drobné dárky. Učitelé každoročně navštěvují své studenty i doma, aby viděli,
v jakém prostředí žijí. Dalo by se říci, že mimo jiné, plní i funkci jakési sociální pracovnice.
Absolutní většina učitelů, s kterými jsem se setkala, byla ke svým žákům neuvěřitelně
loajální, nepomlouvali je, nestěžovali si na ně a skutečně je všemožně podporovali.
I když je, podle mého názoru, autorita japonských učitelů stále mnohem vyšší než u nás,
i tato japonská jistota, tj. učitelova autorita, bývá v poslední době zpochybňována. Mnozí
rodiče mají totiž vyšší vzdělání než učitelé a také přístup k informacím s pedagogickou tématikou. Učitelé si zase čím dál více stěžují na nesamostatnost japonských dětí, na jejich
neschopnost postarat se sám o sebe. V tomto bodě se ale dostáváme do začarovaného
kruhu tradic a také uspořádání japonské společnosti. Japonské děti skutečně „zůstávají
dětmi“ mnohem déle než jejich evropští vrstevníci. Mezi hlavní příčiny patří patrně velmi
úzký vztah mezi matkou a dítětem a zvláště totální oddanost matek, které nechodí do
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práce a jejich celoživotním cílem se stává „posluhování“ dětem. Japonské děti spí často
až do školního věku společně se svými rodiči, v kojeneckém věku je matky nosí v různých
textilních nosítcích přímo na těle a ani různé tzv. režimy (např. chození na nočník) nejsou nijak úzkostně vyžadovány. Matka se přizpůsobuje potřebám dítěte a také okolí je
jí v tom nápomocno. Z hlediska západní dětské psychologie je toto ideální podhoubí
vytvářející obrovské emocionální sepětí, které je celoživotně provázeno problémy se separací a nabírá formu strachu z odloučení přetrvávajícího až do dospělosti. Pro Japonce
je opravdu odloučení, opuštění či vyloučení ze společnosti velmi traumatizujícím pocitem.
Je třeba si uvědomit, že za starých časů bylo v Japonsku vyhnanství považováno za mnohem krutější trest než smrt. V japonské školním systému se např. nepropadá. Vyloučení
dítěte z kolektivu jeho třídy by byl neúnosně velký trest. Japonským učitelům tak přibývá
další práce, práce psychologicko-pedagogické poradny.
Ačkoliv během školního roku jsou rodiče nejméně třikrát zváni do otevřených vyučovacích
hodin a mnoha schůzek (a opravdu se jich účastní), kritika, a to jak ze strany rodičů, tak
i učitelů (tak jako konec konců veškerá otevřená kritika v Japonsku) není vítána a toto
přešlapování okolo horké kaše situaci neprospívá. Učitelé jsou viděni jako představitelé
systému, který je předmětem kritiky. Dostávají se tak „mezi mlýnské kameny“ a to je situace, kterou čeští učitelé znají dobře, ale neočekávali by ji v Japonsku.

Od „cizince“ k „člověku“
Ačkoliv by se zdálo, že Japonsko je příliš vzdálené realitě našeho života, je jasné, že
mnohé problémy, s kterými se potýká, jsou problémy postindustriální společnosti, které
se týkají nebo budou týkat i nás. Japonci si někdy myslí, že jejich kultura je „jedinečně
jedinečná“ a cizinci jí nemůžou rozumět. I když všude po světě pobíhá nesčíselné množství
japonských turistů, i ti se ve skutečnosti pohybují v pomyslné japonské bublině. Mají k
ruce japonského průvodce a tak časově nabitý a do detailu organizovaný program, že
své zážitky zpracovávají a vlastně prožívají nad fotografiemi a video záznamy až doma
v Japonsku. Během normální japonské dovolené, která trvá cca pět dnů, proběhne japonský turista Vídeň, Budapešť a Prahu, odškrtá si shlédnuté památky, odposlouchá koncerty
klasiků a navštíví pivnice, kde je předem objednáno tradiční, ale „stravitelné“ jídlo. I tato
krátkodobá a pokřivená zkušenost se stává pro mnoho Japonců celoživotním zážitkem.
Japonci, kteří v České republice studují nebo pracují delší dobu, vnímají srovnání japonské jedinečnosti s evropským stylem života mnohem výrazněji a uvědomují si (ať již v
pozitivním či negativním slova smyslu) srovnání vlastní s „cizí“ kulturou mnohem ostřeji
než běžní turisté. Tito „pasažéři z jiné lodi”, kteří k nám zavítali cestou životem, nám
dávají zajímavou možnost vidět „naši loď jejich kukátkem”. Stalo se mi nedávno, že moje
plánovaná prázdninová cesta do Japonska se neuskutečnila. Byla jsem z toho rozmrzelá a při rozlučkové večeři s japonskými přáteli, kteří se vraceli domů, mi nebylo do
zpěvu. Bavila jsem se s jedním učitelem, který zůstával v Praze, kam pojede na prázdniny.
K mému překvapení mi řekl: „Jsem pěkně naštvaný, musím do Japonska. „Začala jsem se
smát a navrhla mu, že si to s ním vyměním. Udiveně mi odpověděl: „Jen blázen by jel na
prázdniny do Japonska, když může být tady“ a pokračoval ve výčtu vymožeností českého
způsobu života.
Počet Japonců žijících v České republice se rapidně zvyšuje. Souvisí s investicemi japonského kapitálu a jelikož výše těchto investic v ČR je momentálně třetí největší na světě,
lze předpokládat, že i odborníků, kteří jsou vysíláni např. na „rozjíždění“ nových továren,
bude přibývat. Nejsou však ani zdaleka jedinou skupinou cizinců, jejíž řady se (zvláště
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v Praze) rozrůstají. Dnes již není pravda, jak kdysi konstatoval nejmenovaný československý
velvyslanec, že „největší společnou věcí, kterou máme s Japonskem, je Sovětský svaz“.
Ale je téměř jisté, že jednou z velkých společných věcí, která nás čeká, je život v tomto
světě.
A tady by úvahy mohly začít od počátku. Zaručuje to, že člověk pozná a pochopí různé
aspekty jiných kultur, že se dostal do jejich „jádra“, že mu budou bližší? Jak se vlastně
připravovat na setkání a setkávání kultur? Jak na ně připravovat děti? Kudy z labyrintu
světa do ráje srdce?
Americký antropolog R. Murphy nazývá tuto cestu cestou „cizince“ k „člověku“.
Domnívám se tedy, že velká část všelidských vlastností pramení z všelidskosti životních
poměrů na zemi. Biologičtí činitelé, kteří do těchto poměrů zasahují, nejsou otázkou instinktu, či dědičných předpokladů k určitému chování, nýbrž záležitostí těla jako nástroje
se všemi jeho nástroji a nedostatky. Lidská osobnost je skutečně z velké části výsledkem
zkušeností, učení a socializace v určitém druhu prostředí. Mezi různými typy prostředí ale
existují podrobnosti, kterým lidstvo svědčí za svou jednotnost. Je možné být Navahem,
Eskymákem či Francouzem, ale je zrovna tak možné být člověkem.
(Murphy 1989, s. 30)
I vy máte možnost vidět prostřednictvím této výstavy různé aspekty života v Japonsku.
Pokuste se otevřít nejen oči, ale i rozum a srdce a nenechte se ovlivnit jen prvním dojmem,
kterému nemusíte vždy rozumět. Japonská kultura je stará a bohatá, může se vám stát
koníčkem na celý život. Nemusíte však rozumět z japonského světa ničemu, a přesto si
odnést hluboký lidský zážitek.
KOŘENSKÝ, J. Cesta kolem světa. Praha : J. Otto, 1893-4.
MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 1998. ISBN 80-85850-53-2.
PRONNIKOV, V.A.; LADANOV, I.D. Japonci jak je neznáme. Praha : Lidové nakladatelství,
1989. ISBN 80-7022-040-6.

Nenuda – Jak si hrají v Japonsku.
Barbara Karpetová, Kateřina Sládková
Nakladatelství Prostor, 2000. ISBN 80-7260-026-5.
(Třetí díl otevřené série učebnic projektového vyučování ve výtvarné výchově “Nenuda”,
pro mateřské až střední školy)

Japonsko – země blízká i vzdálená
V první publikaci Nenuda jsme slavili naše tradiční svátky. Ty známé i ty téměř zapomenuté, ale vždy české. V druhé jsme se vydali na návštěvu k evropským příbuzným, abychom
je více poznali. A ve třetí jsme se vypravili až do Asie, konkrétně do Japonska.
Proč právě tam? Protože je v mnoha směrech naší zemi blízké. Např. také není v porovnání se svými nejbližšími sousedy z největších a také v něm lidé více než na přírodní
bohatství museli a musí spoléhat na svou chytrost a dovednost, stále se učit umění získávat co nejvíce z mála. Byť jde o ostrovní zemi, bylo Japonsko ve své historii nuceno se
vyrovnávat se silnými vlivy sousedů. My jsme na tom podobně. Japonci tyto zahraniční
vlivy využili ve prospěch své vlastní kultury. Co jim vyhovovalo přetvořili k obrazu svému.
BARBARA KARPETOVÁ: VÝTVARNÁ VÝCOVA V JAPONSKU
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Okoukali chytrý nápad a rozvinuli ho do mnoha dalších, často ještě chytřejších. Odjakživa
měli zkrátka „nos“ na kvalitu a nebáli se nechat se inspirovat. V českých dějinách tomu
bylo podobně…
Na myšlenku seznámit se více s Japonskem nás však přivedli také sami Japonci. Cestování a poznávání je náramně baví, takže je potkáte snad všude na světě. S nadšením
v očích a úsměvem na tváři zachycují videokamerami a fotoaparáty krásu, kterou my už
někdy ani nevnímáme. Je jim vlastní „ umění dívat se“. I tomu je naučilo Japonsko, jeho
příroda a kultura, která je s ní těsně spjatá. Většina z nás se vlastně kolem sebe dívat
neumí… Je to škoda, protože nám uniká mnoho drobných radostí, pocitů a zážitků.
O tom, že Japonci dokonale pochopili, jak užitečné je poznávat nové kraje, svědčí
skutečnost, že ve školách zavedli pro nás naprosto nezvyklý předmět: mezinárodní výchovu. Co se v něm učí? Např. chápat a neodsuzovat to, co je jiné a čemu zrovna nerozumí. A pochopitelně vybírat, čemu je dobré se přiučit. Když tedy Japonci nahlížejí světu
„pod pokličku“, proč si z nich nevzít příklad a nepodívat se, jaké pochoutky pro všechny
smysly v průběhu staletí připravili oni? Evropské výtvarné umění se japonským v minulosti inspirovalo a výsledky stály za to.
Japonská kultura nám nabízí tolik nápadů, že z toho až přecházejí oči. Co jen dokážou
Japonci vykouzlit z obyčejného papíru! Poznali tento materiál mnohem dříve než my,
přilnuli k němu a objevili snad všechny jeho praktické i estetické možnosti. Dokonce je
používán při stavbě domů! V hodinách výtvarné výchovy přetvářejí děti papír ve zvířata,
postavy, krabičky, skládanky, hračky, stínidla, vějíře… Vtipné, promyšlené a někdy ve své
podstatě tak překvapivě jednoduché, že si při jejich spatření v duchu řeknete: „Že mě to
dávno nenapadlo!“ Umění získávat co nejvíce z mála se tu projevuje v celé své šíři.
Pojďte tedy spolu s japonskou holčičkou Jui a českým klukem Adamem projít japonským
rokem. Možná to zní neuvěřitelně, ale ti dva se skutečně potkali a skamarádili se. Bylo to
v Čechách, kde rodiče Jui pracovali. Adam vysvětloval, jak to chodí u nás, a Jui vyprávěla
o Japonsku. Teď bude vyprávět vám.
O všedních i svátečních dnech, o dětech a dospělých, o hrách, sportu, divadle a mnoha
dalších věcech. Především však o tom, jak si po Japonsku hrát s papírem, nůžkami, lepidlem, barvami, štětci, sádrou, hlínou a fantazií.

Šómei Tómacu: detail fotografie
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Japonské pracovní listy s překladem do češtiny

Autor: Prof. Makoto Išikawa, Universita v Kjótu
Překlad: Jan Sýkora, Ústav pro Dálný východ, Karlova universita v Praze

Šómei Tómacu: detail fotografie

Pan prof. Makoto Išikawa z University v Kjótu nabízí české učitelské veřejnosti pracovní listy
s komentářem. Jde o odlišné pojetí kulturního vzdělávání, které pro vás může být zajímavé. Listy
vysvětlují řadu reálií, týkajících se obsahu fotografií, které z našich kulturních pozic neumíme na první
pohled dát do souvislostí. Listy můžete kopírovat pro jakékoliv využití ve vašem pojetí vyučování a
dát se jimi vést. Můžete tak vytvořit zajímavý „japonsko-český“ přístup a se studenty porovnávat jeho
složky a principy.
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Japonské pracovní listy s překladem do češtiny
Hodnocení díla a jeho kulturní zázemí

Makoto IŠIKAWA
Kjótská pedagogická univerzita

Tómacuovy fotografie a poválečné Japonsko a Okinawa
V názvu jednoho z Tómacuových cyklů, „Žvýkačky a čokoláda“, cítí Japonci, kteří
bezprostředně po válce zažili nedostatek potravin, symbol materiálně bohaté americké
kultury a následné proměny postupně se amerikanizující japonské kultury. Vzpomínám si,
že o takovýchto laskominách se obdivně zpívalo i v tehdy populárním šlágru „Leštič bot
v Tokiu“. Cyklus „Váleční invalidé“ zachycuje scény, které bývaly k vidění od konce války
až do padesátých let. Když mě maminka občas brávala s sebou do města, na vlastní
oči jsem několikrát viděl vysloužilé vojáky, zraněné na bojištích, kteří po demobilizaci
nesehnali nikde práci a žili jen z almužny ostatních. Byl pošmourný zimní den a zpod
bílých plášťů (původně snad určených pro pacienty) jim vyčuhovaly umělé končetiny – trochu drsný šok pro dětskou duši.
V květnu 2006 jsem navštívil spolu se svými studenty Okinawu. Nastalo už období dešťů,
vzduch byl hustý, prosycený vlhkostí, a slunce, které občas problesklo skulinou mezi
olověnými mraky, náhle vystřídal prudký liják. Na Okinawě najdete ostré bodavé sluneční
světlo, charakteristické pro jižní kraje, subtropickou vegetaci, průzračný vzduch a bohatou
přírodu. Zároveň tu však na každém kroku narazíte na rozsáhlé americké základny
a pozůstatky druhé světové války. Kolem radiokomunikačního zařízení, kterému se tu říká
„Sloní klec” ševelí ve větru listy cukrové třtiny.
Tyto ostrovy, původně nazývané Rjúkjú, byly od patnáctého do šestnáctého století poklidným královstvím, které vzkvétalo díky obchodu se zeměmi jihovýchodní Asie. V moři plném
korálových útesů se dodnes loví ryby tradičním způsobem a zdejší tkaniny zářících barev
zrozené v jasném svitu, kterým se zde říká Rjúkjú kasuri, či látky s barvenými vzory zvané
bingata, jsou dodnes považovány za nedílnou součást japonského tradičního užitého
umění. Navštívili jsme představení šamisenu, třístrunného hudebního nástroje, typického
pro tuto oblast, a po vystoupení jsme měli příležitost setkat se i s jednotlivými umělci.
V melodiích vystavěných na zdejších stupnicích a v celkovém ladění nástrojů zaznívá
jemná nostalgie a pocítíte kulturní tradice, které sahají až do dob království Rjúkjú.
Tómacuovy obrazy jsou na první pohled temné. Pro oči přivyklé pestrobarevným obrázkům
z televizních obrazovek – ať již těch elektronkových či plochých s tekutými krystaly –
se v nich zrcadlí jakási ponurost. Cyklus Okinawa obsahuje díla, na kterých není k vidění
nic jiného než moře a mraky (Untitled [Hateruma-jima, Okinawa], 1971). Ostrov Hateruma
se vznáší na hladině moře více jak čtyři sta kilometrů jihovýchodně od hlavního ostrova
Okinawy a je nejjižnějším osídleným ostrovem Japonska. Šikmý horizont, zčernalé moře,
které jako zrcadlo odráží sluneční světlo, a nad ním černočerné nebe, to vše působí
podivným dojmem. Blankytně modrá obloha, po které zlehka plynou bílá oblaka, a ultramarínové moře nabývá při černobílém zobrazení ještě hlubšího, podivného výrazu. Divák
v malé, kolébající se bárce má zvláštní pocit, jako by byl vtažen do obrazu. Když jsme
však konfrontováni s dějinami Okinawy, dojem plavby náhle zmizí a vystřídá ho téměř
nábožný pocit.
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Rozvoj výchovy směřující k hodnocení uměleckého díla
Podíváme-li se na proces modernizace v Japonsku, vidíme, že vzdělávání ve školách
probíhalo podle západních hodnotových vzorů. Základem výtvarné výchovy byl systém
estetických kategorií, které měly svůj původ v Řecku a Římě. Také hudební výchova se
vyučovala podle západní hudby, a proto jsem se i já učil na nižší střední škole Smetanovu
Mou vlast (zejména symfonickou báseň Vltava, stejně jako mnohé další) či Dvořákovu
Novosvětskou – skladby, které dnes patří v Japonsku ke všeobecně známé „klasice“. Po
válce však byl základní model modernizace rozšířen a pozornost začala být věnována i
dílům východním. V posledních letech pokračuje v oblasti výtvarné výchovy výzkum tzv.
vizuální kultury a předmětem studia se stávají například manga, fotografie, animace a
další netradiční formy kultury.
Důvodů, proč se díla pana Tómacua neobjevují příliš často v osnovách výuky výtvarné
výchovy, bychom našli několik. Zaprvé, ve školách byl větší důraz kladen spíše na tvorbu
díla než na jeho hodnocení; zadruhé, fotografie jako umělecký prostředek byla ve srovnání
s malbou či sochařstvím poněkud zlehčována; zatřetí, díla současných umělců jsou prý
pro žáky těžko pochopitelná. V tomto smyslu považuji příležitost k bezprostřednímu setkání s dílem pana Tómacua, které se mi tentokrát dostalo, za mimořádné důležitou.
Jejich umělecké hodnocení bych rád provedl v následujících krocích:

Proces hodnocení uměleckého díla
1. Prvotní dojem
Vyjádřit, co pociťuji, či co mě napadne, když vidím umělecké dílo. Při formování dojmu,
který na diváka/hodnotitele učiní dílo při prvním setkání, hraje významnou roli cit a intuice. Popisováním prvotního dojmu vlastními slovy se v žácích pěstuje intuice a umělecký
cit a zdokonalují se jejich vyjadřovací schopnosti.
2. Prostudování díla
Pečlivě si prohlédnout dílo a podrobně ho „přečíst“. Z obrazu vyčíst, co znázorňuje, jaký je
jeho význam, jinými slovy, analyzovat dílo na základě vizuálních vjemů a následně ho pak
interpretovat. Takováto aktivita rozvíjí myšlenkové a intelektuální schopnosti žáků.
3. Shromáždění informací o díle
Individuální znalosti o díle a způsob jeho nazírání má své hranice, a proto je třeba obohatit interpretaci o nové informace a v jejich světle se pak znovu zamyslit nad vlastním
dílem.
4. Shrnutí
K prvotnímu pohledu a dojmu připojit nové informace a znalosti o díle, stejně jako názory
spolužáků. Souhrnnou analýzou a interpretací díla se prohloubí pohled na dílo
jako celek.
Hodnocení díla je úzce spojeno s vkusem a znalostmi diváka a rozvíjí se v závislosti na
něm. V tomto případě je však mimořádně důležité, do jaké míry dokáže divák pochopit český a japonský kulturní rámec. Nelze při tom odhlédnout od formy, jakou se žáci
seznamují s historickými, národnostními či geografickými aspekty. Právě v tomto ohledu
zřejmě hraje nezastupitelnou roli učitel. Přikládám proto několik vzorových pracovních
listů a těším se na reakce českých žáků.
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Shomei Tomatsu, Aprés-guerre,
Untitled, from the series Disabled Veterans, Nagoya, 1951

Řekněte, co vás napadlo a jaký jste měli pocit, když jste poprvé uviděli tuto fotografii.
Pročpak asi?
Všimněte si dvou postav uprostřed.
- Co mají na sobě a co si nesou s sebou?
- Co asi dělají?
- Jaký vztah je mezi nimi?

1) Informace k fotografii
Fotografie byla pořízena v Nagoji (v rodišti pana Tómacua) šest let po skončení druhé
světové války.
Bílou hůl, kterou drží v ruce muž v černém kabátě, používají nevidomí. Čapka na jeho
hlavě je součástí uniformy, kterou nosíval jako voják. Nadále ji používá, protože je bez
práce a chudý.
Pozorně si prohlédněte okolí obou postav.
- Co vidíte? Co je to za místo?
- Kolik dětí je vidět na snímku?

2) Informace k fotografii
Proutěný košík se čtyřmi kolečky stojící vzadu za děvčátkem je kočárek. Vpravo v popředí
a vlevo vzadu můžeme vidět i tříkolky. Dlouhé pruhy látky s hvězdicovým vzorem mezi
prádlem, které se suší vzadu za oběma postavami, jsou dětské plínky.
Muž na kole drží na ruce tácy, na kterých jsou vyrovnány misky s rýží a zapečeným
masem či s pohankovými nudlemi, které rozváží zákazníkům domů.
Co myslíte, že chtěl pan Tómacu touto fotografií vyjádřit? Změnil se na základě informací
1) a 2) nějak váš názor?
Například: Na fotografii se setkává starý voják, zraněný ve válce, s nejmladší generací,
která má svoji budoucnost před sebou.
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Shomei Tomatsu, A-bomb, Atomic Bomb Damage:
Wristwatch Stopped at 11:02, August 9, 1945, Nagasaki, 1961

Co je to za věc?
- Proč si to myslíte?
- Z čeho tak usuzujete?
Proč jsou v takovém stavu?
- Uveďte, co jste se ze snímku dozvěděli?
- Myslíte si, že i dnes normálně fungují?
- Co ukazují ručičky přístroje?
- Co se tam asi stalo?

Informace k fotografii
Dílo nese název Atomic Bomb Damage: Wristwatch Stopped at 11:02, August 9, 1945,
Nagasaki / Zkáza po atomové bombě: náramkové hodinky, které se zastavily v 11:02,
9. srpna, 1945, Nagasaki.
Jsou to náramkové hodinky nalezené ve čtvrti vzdálené 0,7 km od epicentra výbuchu.
Víme, že jsou to hodinky švýcarské výroby. V té době stály švýcarské hodinky spoustu
peněz a ne každý si je mohl pořídit.
Co nám asi chtěl autor díla, pan Tómacu, sdělit?
- Jaké poselství nese toto dílo?
- Jaký způsob vyjádření k tomu autor zvolil?
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Shomei Tomatsu, Weaver´s Hand, Ichinomiya, Aichi, 1966

Řekněte, jaký byl váš první dojem, když jste uviděli tuto fotografii?
- Proč jste si to mysleli?
Pozorně si všimněte ruky.
- Jaká je to ruka? Řekněte, jaké představy ve vás vzbuzuje
(Jak stará je ta osoba?, Je to muž nebo žena?, Co má omotané kolem prstů?)
Co jsou ty bezpočetné linie na snímku?
- Jakým směrem linie na snímku ubíhají?
- Z čeho asi jsou?

Informace k fotografii
Dílo se jmenuje Weaver´s Hand, Ichinomiya, Aichi a vzniklo v roce 1966 / Ruka tkadleny,
Ičinomija, Aiči.
Prefektura Aiči, která leží na polovině cesty mezi dvěma velkoměsty, Tokiem a Ósakou, se
stala s nástupem modernizace vzkvétajícím centrem textilního průmyslu.
V době, kdy byla pořízena tato fotografie, se zde vyrábělo více než šedesát procent
veškeré domácí produkce vlněných látek. K nejvýznamnějším produkčním oblastem
patřila právě Ičinomija.
Osmdesát procent ze 3 600 továren v tomto regionu vlastnili drobní výrobci s jedním až
pěti tkalcovskými stavy, kteří působili jako subdodavatelé velkých firem. Tkadleny pracovaly za nízkou mzdu patnáct až šestnáct hodin denně a vyráběly i proslulé značkové
vlněné látky té nejvyšší kvality.
Změnilo se nějak vaše uvažování ve světle informací o tomto snímku?
- Pročpak?
- Zkuste říci vlastními slovy, čím na vás toto dílo zapůsobilo nebo co jím chtěl pan Tómacu
vyjádřit.
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Shomei Tomatsu, Americanization, Untitled (Henoko, Okinawa),
from the series Chewing Gum and Chocolate, 1969

Řekněte, jaký byl váš první dojem z této fotografie?
- Proč?
- Kde asi byl snímek pořízen?
Povšimněte si velikého auta a obou domů
- Kdopak asi jezdí takovýmto autem?
- Zkuste porovnat oba domy.
- Liší se nějak svojí konstrukcí či způsobem užívání?
- Pročpak asi stojí takovéto auto na takovémto místě?
- Hodí se k domům v okolí?

Informace k fotografii.
Na snímku je hlavní ostrov Okinawy, která se rozkládá na jižním cípu japonského souostroví. Podnebím patří k subtropickému pásu a na rozlehlých rovinách se ve velkém pěstuje
cukrová třtina, jejíž zpracování bylo hlavním průmyslovým odvětvím ostrova.
Po skončení druhé světové války se Okinawa ocitla pod americkou správou. Do roku 1972,
kdy byla opět navrácena Japonsku, se na Okinawě platilo americkými dolary, na rozdíl
od japonského území, kde byl hlavní měnou japonský jen. Na různých místech ostrova
byly vybudovány rozsáhlé americké vojenské základny, které jsou tu dodnes. Protože na
ostrově není žádný významný průmysl, mnoho místních lidí se živí prací přímo na vojenských základnách nebo provozují obchody či zábavní podniky zaměřené na americké
vojáky.
Budova na fotografii napravo v popředí je dům postavený ve stylu blízkém tradiční okinawské architektuře. Protože tuto oblast sužují v létě čas od času tajfuny, dům je nízký
s pevnou, bytelnou střechou. Domek v pozadí je také nízký, má však omítnuté všechny
stěny a celkově je postaven v moderním stylu tak, aby byl co nejlevnější. Vývěsní štít
s anglickým nápisem BAR BLUE SEA svědčí o tom, že jde o bar navštěvovaný americkými vojáky. Korálové moře v okolí Okinawy je opravdu modré a nádherné.
Téměř celý hlavní ostrov Okinawy je silně ovlivněn americkou kulturou, ale na okolních
ostrůvcích se dosud udržují tradiční svátky a obyčeje (na snímku v japonském pracovním
listu č. 6 je slavnost na ostrově Iriomote). Zdá se, že pan Tómacu vycítil v takovýchto
okamžicích duši zdejšího národa, která mu učarovala.
Změnilo se nějak vaše uvažování pod vlivem těchto informací?
Pročpak?
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SOUBOR LISTŮ - ČESKÁ CESTA

očima toulavého psa

Hledání souvislostí, komentáře k obrazům

I ve vzdálené, neznámé zemi a její kultuře, kterou pociťujeme jako cizí a nepochopitelnou, máme
záchytné body: jsou to ty věci a jevy, které známe z domova, které máme společné.
Fotografie Šómeie Tómacua mají zvláštní vlastnost: na první pohled vypadají jako reportážní snímky,
ale když se zadíváme pozorněji, odkryjeme zvláštní dvojznačnost a navíc – obrazem se „pročteme“ do
kultury, která je pro nás velkou neznámou – její minulost i její přítomnost.
Česká cesta vám nabízí řadu vazeb, kterými jsou propojeny obrazy, literární texty a reálie do společného
kulturního celku.

1) Sakura

Hledání souvislostí, komentáře k obrazům

[SAKURA]
SAKURA
çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Kvetoucí sakura
Sakury, kvetoucí třešně, jeden z nejznámějších symbolů Japonska. Rozkvetlá sakura
symbolizuje jaro a probouzející se život. Tradice hanami (obdivování květů sakur) je stále
živá.

çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Zjizvená záda sedícího muže
Muž, který má za sebou válku a na zádech nesmazatelné stopy utrpení.
„Hlas zvonu z chrámu Gion zpívá
o pomíjivosti všeho bytí. Barva květů
šálového stromu připomíná, že ti,
kdož vzkvétají, musí být poníženi.”

çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Asfalt
Co viděl Šómei Tómacu: „Zjistil jsem, že se dívám na zem. Mé oči se staly očima toulavého psa.“
„Asfalt je kůže města. Když jsem se pozorně podíval, zvlášť na rušných křižovatkách,
našel jsem všelijaké kovové úlomky, zamáčknuté do asfaltu a ohlazené pneumatikami.
Vlastně nevypadaly jako kov. Světlo, které vyzařovaly, bylo neurčité a mdlé. Vypadaly
jako galaxie, světélkující v ebenové temnotě, zastíněné a krásné. Dokonce ještě teď, když
na ně myslím, mé psí oči se mi navracejí.“

çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Těhotná dívka
Těhotná žena z baru, s mužskými slunečními brýlemi, Okinawa. Kdo je asi otcem dítěte?
Válečná prohra a ponížení poválečné okupace a následujících let amerikanizace se
zřetelně projevila na japonských ženách. Vzdávaly se (pochopitelně nikoliv dobrovolně)
tradičních hodnot a toho, co bylo na ženách do té doby ceněno. Japonsko přestalo být
zemí, kde „i služebné hovoří jako princezny…“
Jaké souvislosti jsou podle vás mezi zjizvenými zády vojáka, těhotnou dívkou kvetoucí
sakurou?
Dvojznačnost a rozporuplnost jsou jedněmi ze základními principů japonské estetiky
a najdeme je i v Tómacuových fotografiích.
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Hledejte a zapište do zápisníků názvy dalších obrazů, jejichž základem je dvojznačnost,
rozporuplnost, vidění neobyčejného v obyčejném, krásného v hrozném. Něco, co teprve
„vyvstává“, „stává se“. Obrazy, pro které chybějí slova.

Šómei Tómacu: detail fotografie

ïñîõøôgôétât

Vazba na Bílé desky
Literatura: Ukázky z textu Zlatý pavilon
Debata na téma: Co znamená metafora „vidět očima toulavého psa“?
Odkazy: Surrealismus, česká výtvarná kultura 60. let, informel, současné umění, kde se
objevuje princip obrazu – struktury.
Výtvarné téma: Struktury a textury, jejich vztahy a vnitřní i vnější souvislosti.
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2) Kráska

Hledání souvislostí, komentáře k obrazům

[bidžin]
kráska
çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Prostitutka
Prostitutka z doby poválečné okupace Japonska.
Mezi gejšou a kurtizánou je rozdíl. V zábavních čtvrtích platil ve staré tradici nepsaný
zákon, že gejša, na rozdíl od kurtizány, nepřijímá na noc zákazníky. Porušení tohoto pravidla znamenalo vyloučení ze společnosti a nebo přísný trest.
Toto pravidlo určovalo i chování a vztahy. Gejši byly ceněny jako umělkyně, hráčky
na šamisen a tanečnice. Jako společnice si mohly dovolit k mužům přímé, téměř
„mužsky rovné“ jednání. Kurtizány a prostitutky byly v podřízeném postavení, téměř na
společenském dně.
Bílé desky: čtěte z ukázky Zlatý pavilon, téma amerických vojákůa z ukázky Největší
rozkošnice.
Další komentáře:
Co viděla Japonka Sugako, 27 let: „Ó, to je pohled! To je „spodní pohled“. Ta je pěkně
naštvaná, asi na toho fotografa. To já bych si nikdy nedovolila takhle se podívat na muže.“
Otázka: „Jak to myslíš, -na muže-?“ Sugako: „No to je hrozně nezdvořilý pohled, ten bych
si třeba na svýho šéfa vůbec nemohla dovolit!“
Co viděla česká studentka, 26 let: „Dívá se hrozně smutně!“
Vztahy mezi obrazy:
Komentář:
Dlouhý, cituplný pohled. Významy řeči tváře a gest se
v různých kulturách liší. To se týká pochopitelně i konvencí jejich zobrazování. Tento portrét krásky z konce
18. století pro dobového diváka znamenal „ženu, která
nemůže ovládnout svou hluboce skrytou vášeň“. Autorem tisku je Kitagawa Utamaro, který byl znám jako
mistr zobrazení ženské psychologie a jejích jemných
emocionálních odstínů.
Dřevořez z období ukio-e, tzv. obrazů prchavého života.

Kitagawa Utamaro: Hluboce utajovaná láska. Ze série Velká milostná témata klasické poezie. Tisk na brokátu. Národní
muzeum v Tokiu.
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Vztahy mezi obrazy:
Komentář:
Současná móda „obrovských kulatých očí“ v kreslených seriálech manga prozrazuje okouzlení
západními vizuálními klišé.
Další aktivita:
Pohrajte si s úkolem prázdných bublin na samostatných listech ze seriálu manga.

çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Eiko Óšima
Komentář:
Tómacuova kráska. Dokonalá japonská kráska z 60. let. Herečka Eiko Óšima.
Poznáváte hlavní motiv plakátu k výstavě?
Vyhledejte další obrazy, na nichž je tvář, jež vás zaujala. Zapište si do zápisníku jejich
jména a důvod, proč jste si je vybrali. Na volné místo si nakreslete, jak vypadá oko Japonky
a oko Evropanky.

ïñîõøôgôétât

Vazba na Bílé desky:
Literatura: Ukázky v Bílých deskách: Zlatý pavilon, téma amerických vojáků, Největší
rozkošnice.
Debata a další studium: Postavení ženy ve společnosti, její zobrazení v japonské a
evropské výtvarné kultuře. Proměny chápání krásy.
Odkazy: Národní galerie, Zámek Zbraslav. José Pijoan: Dějiny umění č. 4 (Umění
japonského dřevořezu).
Fulková, M. (2004, 2005) Když se řekne …Gender, části II-IV. Výtvarná výchova,
roč. 44, 45.
Výtvarné téma: Krásná žena - Evropanka, Japonka. Krásný člověk.
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„Slečna Okó...”
„Je to zloděj”
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3) Bomba

Hledání souvislostí, komentáře k obrazům

[BAKUDAN]
BOMBA
çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Roztavená láhev
Japonsko se stalo první a vlastně jedinou obětí atomového bombardování v dějinách.
Velmi málo se však ví o tom, že „Země vycházejícího slunce“ měla za druhé světové války
vlastní jaderný výzkum. (Zdeněk Slanina, Atomoví samurajové)
Už od středověku byla v Japonsku pěstována kultura válečníků, a byl vytvářen typ hrdiny
a ideálu muže, typ vojáka a rytíře, který je ochoten položit život za svého pána a čest rodu.
Statečnost v boji, sebeobětování a hrdinská smrt byly hodnoty, které přetrvaly staletí až
do krutého procitnutí Japonska na konci 2. světové války. Celý národ byl až do konce
přesvědčován o konečném vítězství a o nutnosti statečné smrti. Řeč císaře Hirohita 15.
srpna 1945, vysílaná rozhlasem, o „času, kdy národ bude muset snášet nesnesitelné“,
byla něco nepochopitelného.

çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Fumi-e
Oba tyto obrazy z muzea v Nagasaki odkazují nejen k strašlivým účinkům a následkům
atomového výbuchu (9. srpna 1945), ale vedou nás časovým koridorem až k pohnutým
událostem v japonské historii.
Obrazy, zvané fumi-e, jsou spojeny s obdobím pronásledování japonských křesťanů v
17. století. „Padre, prý po nás budou chtít, abychom šlápli na Kristův obraz,“ zamumlal
Mokoči se sklopenou hlavou, jako by mluvil jen sám pro sebe. „A když nešlápneme, tak
budou vyšetřovat nejen nás, ale i celou ves. Co máme pro všechno na světě dělat?“
„Můžete šlápnout – můžete šlápnout –“ vykřikl jsem, ale hned jsem si uvědomil, že jsem
řekl něco, co by knězi vůbec nemělo vyjít z úst. Garrpe se na mne podíval s výčitkou.
Kičidžiró měl v očích slzy. „Proč na nás Pán Bůh sesílá takový utrpení? Padre, vždyť my
jsme nic zlýho neudělali – “ Mlčeli jsme. (Čtěte celou ukázku v Bílých deskách, z románu
Šúsaku Endó Mlčení.)
Japonsko se po desetiletích otevřených styků s obchodníky z Portugalska a Nizozemska
uzavřelo v obavě před Západem a cizince, misionáře i vyznavače nového učení trestalo.
Šlápnout a plivnout na obraz Krista a Panny Marie znamenalo zkoušku věrnosti nebo
zrady víry. Po ní zpravidla následovalo kruté mučení.

çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Kamenná hlava anděla bez tváře
Na místo chybějící tváře byste mohli promítnout tváře z výstavy. Mohla by to být i tvář
někoho, koho znáte? Jaké byste měli důvody?
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çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Hibakuša
Slovo hibakuša znamená oběť atomového výbuchu, označuje člověka, který přežil atomovou bombu. Oběti byly pro své znetvoření opovrhovány, žily v ústraní téměř bez prostředků,
jen z malé státní podpory. Ženy se již nikdy nemohly provdat. Žena jménem Cujo Kataoka
bývala jednou z nejkrásnějších dívek. I když přežila, její život se ocitl v troskách.
Srovnejte s listem Kráska.

çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: detail fotografie

ïñîõøôgôétât

Vazba na Bílé desky:
Literatura: Ukázky v Bílých deskách: Mlčení, Zlatý pavilon, Lidé z rodu Nire, Sluneční
brýle
Debata a další studium: Souvislosti a okolnosti 2. světové války, současná politická
situace po studené válce, vztahy mezi kulturami, vztahy v multikulturní společnosti.
Téma: Vyloučení ze společnosti, války v dějinách umění, utrpení v dějinách umění.
Výtvarné téma: Tvář anděla, jinýma očima
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4) Američan

Hledání souvislostí, komentáře k obrazům

[beidžin]
ameriČan
çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Americký voják
Po strašlivém bombardování na konci války a po výbuch atomových zbraní bylo japonsko zničeno. Vznikl nový výraz pro označení toho, co zbylo yakinohara, neboli „spálená
pláň“.
Tómacu vzpomíná: „Během války jsme museli nepřítele nazývat ´Americko-britskými
ďábly´a já jsem si Američany představoval jako vojáky se zahnutými nosy a s klobouky
jako vyžraný zub. Šířila se šeptanda, že z kluků budou otroci a děvčata budou znásilněna.
Některé dívky si ostříhaly vlasy a nabarvily tváře tuší načerno..“ Poprvé v historii bylo
Japonsko okupováno: „…Skutečně, znásilnění byla častá … a lidé se báli vojáků, jako
kdyby byli skuteční ďáblové.“
Jukio Mišima, Zlatý pavilon: „…Přijel nějaký cizí voják a chtěl si prohlédnout chrám ještě
před otvírací dobou. Průvodce mu rukama naznačil ať počká, že zavolá někoho, kdo umí
anglicky. Mluvil jsem anglicky lépe než Curukawa a kupodivu jsem v angličtině ani nekoktal.
Před vchodem stál džíp a o sloup u brány se opíral namol opilý americký voják. Když
mě uviděl, povýšeně se rozchechtal. Odulá a nadutá tvář mladého muže mi na pozadí
sněhobílé záře vdechovala do obličeje bílé obláčky prosycené pachem whisky…“
Čtěte celou ukázku v Bílých deskách, z románu Jukio Mišimy Zlatý pavilon. Spisovatel
Jukio Mišima v duchu samurajské tradice, na protest proti ztrátě japonské hrdosti a znechucen „zemí, která ztratila vlastní duši“, spáchal v roce 1970 obřadnou sebevraždu.

çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Ze série Žvýkačka a čokoláda
Co viděl Tómacu: „Japonsko bojovalo ze všech sil .. a bylo vyčerpáno, bezmocné, byl
nedostatek všeho, co lidé potřebují, a okupanti rozdávali spoustu jídla.“ … „Postupně lidé
měnili názor na tyto Američany, kteří dávali čokoládu a cigarety hladovějícím.“ „Zvědavé
oči, závistivé ruce se potloukaly kolem vojenských základen … Za ostnatým drátem, kam
Japonci nesměli, byly hory zboží: pro japonské oči se základny zdály být zřídly demokracie.“
„Jako poutník jsem navštívil všechny americké základny od Hokkaida po Kjúšú a Okinawa
znamenala ještě poslední svaté místo. Na Okinawě je tolik základen najednou, že se
často říkávalo: Základny nejsou na Okinawě, ale Okinawa je na základně.”
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Velkorysost Američanů Japonce ohromila, stejně jako Američany ohromilo, s jakou
otevřeností je Japonci přijali. V letech těsně po válce se zrodil vztah, poznamenaný
složitou směsí lásky a nenávisti. Určitá disharmonie je cítit dodnes, i když v mnohem
mírnější podobě než tenkrát.
„Japonsko šlo do války se Západem nejen kvůli území, ale také pro ideály, které podle
jeho přesvědčení byly jedinečné a klasicky japonské. Přestože byly servírovány zabalené
v konvenčních lžích a propagandě, militaristické Japonsko spatřovalo sebe sama jako
obránce starobylých a ryzích hodnot proti atakům modernismu. V padesátých letech hodil národ tyto hodnoty přes palubu s takovým nadšením, že se každý umělec, který se
zabýval příštím osudem Japonska, musel ptát, jestli vůbec měly nějaké opodstatnění.“
(Text katalogu)
Amerikanizace je kulturním fenoménem, který zasáhl Západní Evropu a o Japonsku se
říká, že by mohlo být další hvězdou na americké vlajce.

çëäãäéîáñàù
ïîãëäìîóèõô

Šómei Tómacu: Muž a žena v objetí - žena s umělými řasami
Na konci šedesátých let žil Šómei Tómacu na kraji Šindžuku – druhého tokijského
městského centra, jednoho z nejbarvitějších míst na světě, kde se mimo jiné koncentruje
místní obchod se sexem. V době, o které je řeč, to byl i domov bohémské avantgardy
a odehrávaly se tu mohutné násilné protesty proti Smlouvě o bezpečnosti mezi USA a
Japonskem, která zaručila Spojeným státům základny na japonském území a napomohla
tak americké účasti ve vietnamské válce.
Šómei Tómacu o něm napsal: „Šindžuku je město mladých Šindžuku znamená vystoupit
na cestě domů Šindžuku je podzemní město Šindžuku je scéna pro happeningy Šindžuku
je město těch co projíždějí Šindžuku je město sexu Šindžuku je lůno civilizace Šindžuku
je obrovský supermarket Šindžuku je Tokio v miniatuře Šindžuku je mekka instantní kultury ... Šindžuku je beztvará měňavka Šindžuku nás naplňuje očekáváním Šindžuku je
vesnice studentských domovů ... v Šindžuku můžete pít a tančit za dvě stovky Šindžuku
je nádvoří pro každého ... Šindžuku je frivolnost a drzost Šindžuku je moderní džungle
Šindžuku smrdí zločinem ... Šindžuku je přízrak touhy který zešílel a může všechno pohltit
Existuje bezpočet slov kterými můžete popsat Šindžuku Když se je budeme snažit chytit
vysmeknou se ze sítě jako úhoři...”

ïñîõøôgôétât

Vazba na Bílé desky:
Literatura: Ukázky v Bílých deskách: Zlatý pavilon, Lidé z rodu Nire, Sluneční brýle.
Debata a další studium: Souvislosti a okolnosti doby po 2. světové válce, vztahy mezi
kulturami, vztahy v multikulturní společnosti.
Téma: Subkultury, tzv. amerikanizace, ve vztahu k vlastní kulturní zkušenosti po roce
1989.
Výtvarné téma: Město mýma očima, fotografický seriál a autorský text. Inspirace textem
o Šindžuku.
Šómei Tómacu: „Láska a nenávist nejsou od sebe dál než rub a líc jednoho listu papíru.“
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