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Uvod: 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala hnutí za záchranu lidových řemesel- mint;ei

v Japonsku s dúrazem na keramickou tvorbu jak historickou, tak tvorbu hlavních představitelú 

hnutí. 

Nejprve chci chronologicky představit keramickou historii na japonských ostrovech, vznikání 

dílen, proudú, které chci v rámci kategorií rozlišit na keramiku lidovou- mingei a uměleckou 

(čajovou), a načrtnout mezi nimi rozdíly, které chci v praktické části demonstrovat ukázkami. 

Poté chci představit společenské události restaurace Mcid7,i a jejich vliv na řemeslnou tvorbu a 

utváření názorových skupin na počátku 20.století, jejich vývoj, tendence a názory. Následně se 

zaměřím na vznikající vztahy mezi hlavními představiteli budoucího hnutí, utváření jejich 

názorú a tvúrčích začátkú až do vzniku hnutí v roce 1926. 

Po vzniku hnutí chci dále chronologicky představit jeho činnost ve 30. letech, zásluhy, 

objevitelskou činnost, popřípadě neshody v poválečných letech až do rozpuštění hnutí a také 

tvorbu hlavních umělecky činných představitelů. 

V další části mám v úmyslu podrobně popsat koncept mingei, jak ho v knize "The unknown 

crajisman'" popsal .lanagi Sóecu, s ohledem na všechny aspekty, které lidový výrobek utváří, a 

také jej chci umístit do kontextu japonské estetiky. 

V předposlední části se zaměřím na povahu hnutí samotného, na jeho existenci a myšlenky 

v kontextu světových hnutí za záchranu lidových řemesel a také na fungování .lanagiho 

myšlenek v praktickém světě. Na závěr chci krátce zauvažovat nad přínosem hnutí a současným 

stavem světa řemesel v Japonsku i po světě. 

V praktické části chci na několika vyobrazeních představit tradiční keramickou lidovou tvorbu, 

popsat ji, popřípadě srovnat s teoretickým základem i krátce představit inspiraci lidovou tvorbou 

a konceptem mingei v tvorbě hlavních představitelú, keramicky činných členú hnutí, převážně 

Hamady Šódžiho. 

Téma jsem si vybrala z dúvodu silného osobního vztahu ke keramickému řemeslu prakticky, i 

kvůli velké zálibě v japonské lidové keramice a tvorbě hlavních představitelů Hamady Šódžiho a 

Bernarda Leache. 

Pozn. : Všechna japonská jména, kromě jmen v názvech děl, jsou uvedena v japonském stylu 

zápisu, tj.první je jméno rodové a následuje jméno osobní. Užitá transkripce jmen je taktéž 

v českém stylu zápisu, až na jména autorú a názvy v pojmenování knih. 
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1. Historie keramické tvorby 

1.1 Prehistorické období 

Keramika jako dúkaz osidlování oblastí i jako dúkaz pokročilosti lidského druhu je výrazným 

ukazatelem kulturní vyspělosti dané civilizace. Ze světového hlediska se Japonsko v tradici 

keramické výroby řadí na nejpřednější pozici v celkovém žebříčku stáří keramické výroby. 

Archeologické výzkumy provedené v druhé polovině dvacátého století na západním Kjúšú 

v jeskyni Fukui (prefektura Nagasaki) a na západím Šikoku v sídlišti Kamikuroiwa (prefektura 

Ehime) a následné rozbory stáří přinesly informace, že nalezené keramické střepy spadají do 

období před více než 1 O tisíci lety před naším letopočtem, což z těchto arftefaktů dělá doposud 

nejstarší objevené keramické památky na světě. 

Ať již je doložené stáří skutečně takové, či nikoli, nebo bude-li překonáno, není zcela prioritní, 

protože doposud je na světě japonská keramika obecně uznávaná coby nejstarší na světě. 

Kulturou džómon - kultura keramiky provazcovitého vzoru - nazýváme dlouhé období cca mezi 

lety 8000 před naším letopočtem až 300 před.n.l., ze kterého se dochovalo mnoho vyspělých 

keramických výrobkú a které má být tím obdobím, kdy se mezi lety 10000-7500 před naším 

letopočtem začala v Japonsku vytvářet silná keramická kultura. Časové rozhraní tohoto období 

se v pramenech částečně I iší, některé 1 například uvádějí keramické nálezy již kolem 14000 let 

před naším letopočtem, obecně vzato se ale období této kultury řadí do let cca 8000 př.n.l. až 

300 př.n.l. a bylo rozděleno na 6 časových úsekú (od nejstarší po pozdní)? 

Mezi nejstarší typy patřily podlouhlé nádoby vyráběné bez použití hrnčířského kruhu se 

špičatým dnem, zásobnice na různé potraviny a vodu, které se zapouštely ~o země a zdobily se 

rúznými zpúsoby. Tyto nádoby byly buď vyráběny z plátú a později zdobeny například 

přitlačením provazu nebo hrubší látky, nebo byly samy vyráběny z tenkých hliněných válečkú, 

které se spirálovitě nanášely na sebe a mezery mezi nimi byly zahlazovány tak, že hotový 

výrobek měl poměrně hladké stěny. Jedná se o jeden z nejjednodušších zpúsobú výroby 

keramiky. Do hlíny se také pro větší pevnost a odolnost někdy přidávaly rozdrcené ulity 

měkkýšú, slída nebo rúzná vlákna, ale keramika tohoto období nebyla glazovaná. Na keramice 

tohoto období je ocet1ován hlavně nezaměnitelný propracovaný plastický dekor, který zdobil 

široká hrdla nádob. Postupem času se od těchto propracovaných dekorú ustupovalo a tvarově se 

nádoby zjednodušovaly, například tak, že jejich dna se místo do špičky tvarovaly rovně. 

Z tohoto období neexistují žádné dúkazy o pálení výrobkú v pecích, výrobky z tohoto období 

1 
Kuzmin. Yaroslav V. "Chronology ofthc carlicst pottcry in East Asia: progrcss and pitfalls.'" online databáze. 

http://antiquit) .ac. uk/ant/080/ant0800362.htm. pl"ístup 19.3.2008 

2 http:/ /www .metmuseum.org/toah/hd/jomo/hd _jomo.htm, přístup 20.4.2008 
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byly páleny v jámách nebo jednodušše navršené na sobě na hromadách na nízké teploty. 

pravděpodobně mezi 700- 750 °C.3 

Teplota pálení této keramiky nepřekročila 900°C a je tak považována zakeramiku měkkou. 

Kromě ryze užitkové keramiky, která velmi reprezentuje charakter japonské keramické tvorby, 

se objevovaly i kultovní sošky dogú. převážně žen (kult plodnosti) a zvířat, které spolu 

s ojedinělým ornamentálním dekorem nádob tohoto období ukazují možnou spřízněnost raných 

japonských kultur s určitou fonnou šamanismu. V neposlední řadě je třeba zmínit keramické 

pohřební urny. do kterých se i v moderní době pohřbívalo na souostroví Rjúkjú. kde byla 

dodržována tradice dvojího pohřbu (tzn. že první pohřeb proběhne normálním způsobem, kdy je 

nebožtík pohřben v truhle do země, načež je za pár let exhumován, jeho kosti jsou rituálně 

očištěny a uloženy právě do keramických schrán s víkem a následně do hrobek). O této tradice 

se po druhé světové válce ustoupilo. 4 

Historické období. které navazovalo na období džómon a které bylo pojmenováno podle čtvrti 

v Tokiu. kde byly v roce 1884 nalezeny první artefakty zařazené do této kultury. se nazývájajoi. 

Kultura tohoto období byla pravděpodnobně nejprve přinesena korejskými obyvateli z pevniny 

na Kjúšú, odkud se rozšírila dále po Honšú (některé prameny upozorňují spíš než na úplnou 

novost této kultury v Japonsku. na podobnost s pozdními džómonskými artefakty nalezenými na 

Kjúšú). Kultura obdobíjajoi byla celkově mnohem vyspělejší než kultura období džómon a 

kromě pokročilejších keramických výrobkll s sebou přinesla znalost zpracování kovů a hlavně 

dovednost pěstování rýže na zaplavených rýžovištích, také díky čemuž se lidé tohoto období 

stali trvalými osadníky oblastí. Je nutno také zmínit. že kulturajajoi nevytlačila zcela kulturu 

džómon. spíše se vzájemně smísily, technicky dokonalejší a praktičtější vymoženosti nové 

kultury nahradily staré a stejně tomu tak bylo i v oblasti keramiky. Tento fakt podporuje teorii, 

že nositelé této kultury. pravděpodobně z korejského poloostrova, nepřišli v hojném počtu. aby 

púvodní kulturu vytlačili. Spíš se dá říci, že si původní obyvatelstvo rychle osvojilo technicky i 

technologicky vyspělejší vymoženosti přinesené přistěhovalci. 5 

Keramika tohoto období byla sice také vyráběná ručně z válečků nebo plátů bez použití 

hrnčířského kruhu, avšak její celkové tvary byly pravidelnější a střízlivější. stěny tenčí a místo 

plastického dekoru (přitlačení látky apod.) byly stěny nádob vyhlazovány a začal se objevovat 

do té doby neznámý dekor barvením. Hrnčířský kruh se k samotné výrobě asi nepoužíval, ale 

pravděpodobně na něm byly výrobky dokončovánl, který později zcela převládl. Jednalo se o 

velmi primitivní formu, pravděpodobně poháněnou klacíkem zapichovaným do děr, které jsou 

po krajích kruhu, a takje kruh roztáčen. 

~ Wilson. Richard L.- Wilson. Richard L.- lnsidc: japancsc ceramics. Shambala Publications Inc .. WeatherhiiL Nn1 
York: Tok\ o. 2005. s. 23 
-l Winkclhiitcrovú. Vlasta- Mingei: lidové umční a řemeslo v Japonsku. Nakladatclství Lidové 1101 iny. Praha. 2006. s. 36 
5 Suchomc:L Filip- Japonský v)·vozní porcelán z Arity na Kjúšú. diplomová práce. (Jstav Dálného v)-chodu. Filozofická 
ťakulta Univerzit\ KarlovY. Praha. 1991, s. 12 
6 nr I . - 14 -" 1 son. op. c1t.. s. ~ 
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Pece z tohoto období nebyly objeveny, šlo o otevřený oxidační výpal 7
, kdy dochází 

k dokonalému spalování s dostatkem kyslíku, který zapříčiní, že kovy obsažené v hlíně i glazuře 

zůstanou v barvě svých oxidú, proto má keramika obdobíjajoi teplý červenavý střep. Na rozdíl 

od keramiky období džómon. kdy šlo pravděpodobně o redukovaný výpalg v jámě, při kterém 

kvůli nedostatku kyslíku odebírá přítomný uhlík oxidúm kovú kyslík a redukuje tak barvu z 

oxidú na čistý kov, proto jsou nálezy z tohoto období spíš hnědavého zbarvení. 

1.2 Vývoj produkce keramiky od mohylového období 

Konec obdobíjajoi řadíme na přelom 3. a začátek 4. století našeho letopočtu. V následujícím 

období se neobjevuje tak dlouhotrvající a poměrně jednolitá keramická kultura společná pro 

velkou oblast jako tomu bylo v prehistorickém období, ale jde již o průběžný vývoj 

s přejímáním cizích vlivů a postupným ustanovováním hlavních historických keramických 

center a stylú. 

Ve čtvrtém století se kromě rituální pohřební keramiky pálené na nízké teploty, dutých sošek 

haniwa. která byla nacházena u nebo vně hrobú velmožú, začala objevovat porézní (propustná) 

neglazovaná keramika hadžiki. Tyto výrobky byly podobně jako výrobky předcházejících kultur 

vyráběny modelováním z hliněného plátu či plátů s tím, že se hotové výrobky občas 

dokončovaly na hrnčířském kruhu. Tato prostá načervenalá hrnčina byla vyráběna rodinnými 

klany hadžihe a pálila se při nízkých teplotách (600°C- 800°C) v jámách. 

Až do pozdního 4. až raného 5.století, kdy byla z Koreje tamními hrnčíři dovezena znalost a 

užívání hrnčířského kruhu a nový typ (v Japonsku v podstatě první typ) jednokomorové pece 

anaKwna, se keramika vyráběla téměř pouze ručně bez použití kruhu a vypalovala se buď 

v jámách nebo na otevřeném prostranství navršená přes sebe. Začátek užívání těchto 

vymožeností dělá zásadní předěl mezi prehistorickou keramikou a novým, vyspělejším zbožím. 

Užívání kruhu posunulo tvary nádob do tvarově jednodušších a praktičtějších, nehledě na 

stejnoměrnější tloušťku stěn nádob, která vede k lepšímu prosychání nádob, a tak chrání výrobek 

před vznikem prasklin při sušení i následním pálení. 

V podstatě souběžně s prostou keramikou hadžiki se v blízkosti dnešní Ósaky v 5.století začaly 

vyrábět kameninové výrobky sue (sueki), se kterými se pojí začátek silné tradice výroby a 

užívání kameniny v Japonsku. Na rozdíl od jednoduchého hadžiki bylo sue určeno výhradně pro 

rituální účely. Typické sue té doby vyráběné podle korejských vzorů bylo tenkostěnné a 

neglazované. A však náhodně ulpělý popel ze dřeva (který mohl volně v tomto typu pece 

poletovat), které bylo přidáváno ke konci pálení v hojném množství a redukční zpúsob pálení 

způsobil vznik neočekáváného efektu v podobě lehkého filmu stékavé polevy. Popel, který ulpěl 

7 Rada. Pravoslm- Slabikúf" keramika. (irand Publishing. Praha. 19Y7. s. 140 
x Rada, op. cil., s. 144 
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na rozžhaveném těle nádoby se začal tavit a reagovat s keramickou hmotou a vytvořila se jakási 

tekutá hmota, která stékala po stěnách nádoby a vytvářela zajímavé efekty. Samozřejmě užitím 

různých druhú paliv- dřev se také dá dosáhnout rúzně odlišných efektú v glazuře. Tmavost užité 

hlíny aj iž zmíněné přidávání velkého množství paliva ke konci pálení mělo efekt na výslednou 

barvu sue. totiž šedou až tmavě šedou . 

V porovnání s hadžiki bylo sue pálené na relativně vysoké teploty, nad 1000 °C, 

pravděpodobně okolo 1100°C-1200 °C.9 z púvodního centra Suemura nacházejícího se 

v blízkosti dnešní Ósaky se sue rozšiřovalo dále a vzniklá centra se stala základy tzv. ,.Šesti 

starých pecí"' . tj .šest tradičních keramických dílen- Seto, Bizen, Ečizen, Šigaraki, Tam ba a 

Tokoname. 10 Postupem času, zhruba od začátku 7.století se začala keramika typu sue stávat 

keramikou denní potřeby také proto. že šlechta. pro jejíž rituální účely bylo sue vyráběno, si 

v 7.století oblíbila tchangskou glazovanou keramiku dováženou v té době z Číny spolu s prvními 

informacemi o buddhistickém náboženství. Tyto rituální předmety začala odsouvat do pozadí 

užitková keramika typu sue jako například zásobnice, misky či talíře, stejně jako dřevěné nádobí. 

oproti kterému měla kamenina nesporné výhody pro skladování potravin, hlavně nepropustnost 

nádob. Jako kuchyúské nádobí se častěji používalo hadžiki, které bylo odolnější teplu a bylo tak 

vhodnější pro vaření na ohni. Hadžiki vydrželo v kuchyních pravděpodobně až do období 

Kamakura ( 1185- 1333). kdy bylo teprve nahrazeno kovem. což poukazuje na tradici užívání 

keramického nádobí. která tak mohla silně zakořenit v životech starých Japoncú. 

První glazované zboží se v Japonsku objevuje v raném 8. století v období Nara (710- 794) v 

oblasti Nary a jedná se o polychromní dekor až třemi barvami olovnatých glazur vyráběný právě 

podle tchangských vzorl! trojbarevné keramiky. Zároveú se jednalo o první zboží. které bylo 

dvakrát pálené. kdy první výpaL tzv. přežah probíhá za nižších teplot, po přežahu se keramika 

naglazuje a následuje druhý, tzv.ostrý výpaL kdy se keramika pálí již na vyšší teploty. Přesto 

zústala tradice jednoho výpalu (aplikování glazury na tzv. syrový střep) silná a mohla být 

pozorována i ve dvacátém století v lidových keramických dílnách, například v Ontě. 11 

Na začátku období Heian (794- 1192) byla inspiračním zdrojem v užití glazury i dvojitého 

výpalu byla čínská keramika období Jue. která na domácím trhu především oslúovala svou 

seladonovou. zeleno-šedou glazurou. V oblasti Sanage, dnešní prefektuře Aiči. se v tvorbě 

keramiky sue usadilo používání popelavé glazury. avšak velkého ohlasu se dostalo keramice této 

oblasti, když začala vyrábět keramiku polévanou jednobarevnou zelenavou glazurou právě 

inspirovanou seladonou keramikou. Kromě estetické hodnoty se užíváním glazury ještě zvýšila 

odolnost a rozšířila možnost užívání a stejně jako v jiných oblastech výroby sue se postupně 

ustoupilo od výroby rituálních předmětú ke zvýšení produkce předmětú denní potřeby. 

V oblasti pecí zavedli inovaci hrnčíři ze Sanage, kteří do pece přistavěli dělící sloup za účelem 

zvýšení kapacity pece i lepší distibuce tepla. Tuto techniku záhy adoptovali hrnčíři ostatních 

9 
Wilson. op. ciL s. 25 

10 Winkclhiiťcrová. op. cit.. s. 18 
11 Moc ran. Brian - Folk art pottcrs oť Japan : Bcyond an anthropology oť acsthctic. Curzon Prcss. Surrey. 1997. s. 197 
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oblastí v prefektuře Aiči a to dílny v Tokoname, kde se na vysoké teploty pálila keramika 

s popelavou glazurou cca od 9.století a pec v Acumi. 12 Částečným zbržděním tohoto vývoje 

byly vnith1í nepokoje v Číně, které na určitou dobu ochromily kontakty s okolními zeměmi. 

tudíž i obchod. Glazury a glazovaná keramika, veliký inspirační zdroj .Japoncú, nebyl v tu dobu 

moc dostupný, proto se z výrobou glazované keramiky zhruba na sto let částečně ustalo a naopak 

se masově začala produkovat užitková neglazovaná keramika. 

V období Kamakura (1192-1333) a Muromači ( 1333-1573) se postupně začala usazovat 

keramická centra, z nichž pouze ta, která vyráběla výrobky vysoké kvality a dokázala se 

přizpúsobovat vkusu a poptávce, obstála a zapustila kořeny. Mezi tato centra se řadí již 

zmíněných 6 starých pecí, z nichž 5 navázalo na tradici výroby neglazované keramiky (s 

výskytem přirozené popelavé glazury)- Bizen, Tamba, Ečizen, Tokoname a Šigaraki a 

glazovaná keramika Mino, která je odnoží keramiky ze Seta. Bizenská keramika se začala 

vyrábět už na konci období Heian, největší slávy a obliby dosáhla však až ke konci období 

muromači a v prúbčhu období Momojama - Azuči (1573-1603) . 

V peci Šigaraki (pref.Šiga) se v prvním tisíciletí pálilo sue, ve 12. století začala produkovat 

předměty denní potřeby rustikálního púvabu s popelovou glazurou, u které se napohled zdá. že 

má velmi drsný povrch. Tradice těchto předmětú denní potřeby a velkých zásobnic vydržela až 

do 16. století, kdy se začaly pece v Šigaraki po objevení púvabu jejich keramiky Sen no Rikjúem 

orientovat i na čajovou keramiku. 

Seto bylo púvodně už od 5. století centrem keramiky typu sue vyrábějící keramiku 

s jednoduchou popelovou glazurou, ale později okolo 12. století se dostalo pod tvúrčí vliv oblasti 

Sanage a začalo produkovat glazované výrobky. Obnovením obchodních vztahú s Čínou došlo 

k opětovnému dovozu glazované keramiky a Seto se tak ve 14.století stalo výhradní oblastí 

produkující glazovanou keramiku a v japonském měřítku se stalo synonymem pro slovo 

,.keramika" jako takové 13
. S pecí Seto byla úzce spjatá její, dá se říci, odnož Mino. kde se pálilo 

už od 1 O. století. Na konci období Momojama začala produkovat keramiku stylú mino, orihe a 

.šino, které byly vysoce ceněné v pozdějším období. 

V oblasti Seto okolo hory Sanage bylo později objeveno okolo 500 pecí. Dá se říct, že do 

období Momojama a Tokugawa bylo japonské keramické zboží spíš neglazované nebo 

s přirozenou polevou až na pár vyjímek a používání glazur zpúsobilo v následujích obdobích 

velikou variabilitu v jinak doposud střídmějším zboží a ruku v ruce s rostoucí oblibou čajového 

obřadu počalo vytvářet osobitou kulturu japonské čajové keramiky. Tato keramika, ač spadá do 

jiné kategorie než lidová keramika, je právě mnohými obdivovateli považována za 

nejpúsobivčjší a nejcharakterističtější druh japonské keramiky vúbec. 

lc Wilson. op. ciL s. 26 

" Winkdhoťcri1vú. op. ciL s. I X 
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1.3 Období Tokugawa- rozvoj keramického řemesla na Kjúšú a Okinawě 

Období Tokugawa, které následovalo po staletích nepokojů, přineslo kromě ukončení těchto 

bojú a sjednocení země i politiku naprosté izolace a uzavření se okolnímu světu, která však 

s sebou přinesla i pozitivní vliv a potřebný klid na rozvoj domácí kultury a umění. Naprostá 

izolace vúči okolnímu světu. s vyjímkou přístavu v Nagasaki, který zprostředkovával obchod 

s Holandskem a Čínou 14 , způsobila to, že se Japonsko muselo v jakékoli tvorbě obrátit na své 

vlastní kulturní i jiné zdroje. V tomto ohledu domácí obyvatelé využili velké rozmanitosti 

dostupných materiálú spolu s přizpúsobením si dostupných, převážně korejských, dovezených 

vlivú k rozvoji nevídané keramické kultury. 

V keramické historii ostrova Kjúšú sehrála významnou roli blízkost ke korejskému poloostrovu, 

ze kterého už od počátku obdobíjajoi mohly proudit nové vymoženosti a techniky v keramické 

tvorbě, a umožt1ovala zavádění nových postupů nejdříve z japonských ostrovú. Migrace obyvatel 

mezi pevninou a Kjúšú probíhala již celé 16.století a významně přispěla invaze Hidejošiho 

Tojotomiho do Koreje v 90.letech 16.století. Paradoxně jediný pozitivní výsledek, který touto 

invazí Hidejoši přivodil, bylo jeho přivlečení korejských řemeslníků a převážně hrnčířů na Kjúšú. 

Ti se na usadili převážně na Kjúšú a své keramické dovednosti rozšířili mezi obyvatelstvo. Díky 

přílivu Korejcú a jejich následnému vlivu na styl vyráběného zboží se Kjúšú stalo v 16.století 

mohutnou keramickou dílnou i prostředníkem v přenášení nových technologií dále na v)'chod do 
I-; 

Japonska. · 

Revoluční novinkou byl také nový typ pece nohorigama přivezený z Koreje. který na rozdíl od 

jednokomorové anagamy byl typem pece vícekomorové a stoupající do svahu nahoru a z Kjúšú 

se rozšířil dále na Honšú i na Okinawu. Protože množství korejských hrnčířů bylo opravdu 

nezanedbatelné. na další staletí významně zasáhlo do keramické historie Japonska a v podstatě 

zapříčinilo historický předěl v keramické historii. Po té. co se korejští hrnčíři asimilovali a 

seznámili s dostupnými zdroji materiálu, začali převážně vyrábět keramické zboží korejského 

stylu (dynastie I). Typický japonský přístup přizpúsobení nového japonskému vkusu se následně 

uplatnil v mnohých dílnách kjúšúských i těch na Honšú a japonská keramická tvorba se tak dá 

zhruba od 17. století dělit na tři hlavní sféry- keramická tvorba pod korejskými vzory. pod 

čínskými vzory a tvorba domácí. 16 

Do sféry pod korejským vlivem patřily hlavně pece na Kjúšú a v západním Japonsku, které již 

byly zmiňované v předešlé kapitole. Zcela novou oblastí s stala po objevení kaolínu na Kjúšú 

výroba porcelánu. hlavně v Aritských pecích. a tyto výrobky spadaly hlavně pod čínský vliv. 

Zcela domácí a lidový charakter si zachovaly výrobky hlavně ze Seta a Bizenu . 

Kromě zmíněných pecí v západním Japonsku a v kansaiské oblasti se výroba keramiky podle 

14 Winkclhiikrová. op. cit.. s. ll 
15 WinkclhMcruvá. op. cit.. s. 20 
lú Mitsuoka. Tadanari- Ccramic art oť.lapan. Japan travcl hurcau. Tokyo. 1956. s. 43 

14 



korejských vzorú přirozeně nejdříve usadila na Kjúšú, odkud se dále rozšiřovala a kde usazení 

velkého počtu korejských řemeslníků zpiisobilo nevídaný rozkvět keramické produkce a 

následné ovládnutí trhl! na velkém území západního Japonska a vývoz do vzdálenějších měst. 

Snad nejvýznamnější keramickou pecí na Kjúšú byla Karacu v prefektuře Fukuoka. 

V Karacu se keramika pálila už asi piH století let před Hidejošiho tažením v poměrně velkém 

rozsahu, ale právě po příchodu korejských hrnčířú významně vzrostla. Stejně jako v jiných 

oblastech se i v Karacu uplatnil korejský styl při výrobě keramiky a mezi styly produkované 

v Karacu patří i čósen-garacu (korejské karacu) vyráběné podle korejského stylu dynastie I a 

dekorované mléčně bílé a tmavohnědé glazury vpité do sebe. 17 

Kromě korej.<;kého karacu se vyráběla střídmější hnědavá (popřípadě šedá) keramika a i 

takzvané e-garacu, tj. malované karacu, kdy se užívalo techniky podglazurní malby oxidy železa 

na přežahnutý střep a následné naglazování poloprúhlednou nebo mléčnou glazurou. Keramika 

z Karacu patří do kategorie lidové keramiky, a přestože po objevení kaolínu a následné výrobě 

porcelánu velmi klesla poptávka po tomto zbožL výroba v této peci neustala a pokračuje, 

samozřejmě s určit)'mi tvúrčími obměnami, dodnes. Význačným centrem je město Takeo. 

Zakladatelem hnutí za záchranu lidových řemesel Janagim Sóecuem byla velmi ceněna a 

obdivována tradiční lidová keramika z dílny Onta (též Onda, pref. Óita), kde se každodenní 

výrobky začaly pálit zhruba na začátku 17.století. Tato keramika vynikla zvláštním zpúsobem 

plastického dekoru, který je charakteristický pouze pro tuto a pec Koišiwara ze sousední 

prefektury Fukuoka; tzv. vzor kasurimon, jehož technika výroby se nazývá tobikanna (viz. 

kapitola 3.3 a Obrazová příloha). Mezi lidové výrobky- předměty denní potřeby se řadí šálky, 

konvičky, talíře, misky a různé speciální servírovací nádobky, převážně na sake nebo sójovou 

omáčku. Výrobky z ontské a koišiwarské pece jsou si do jisté míry podobné užitým dekorem i 

barvou glazur a nástřepí 18 . V obou případech se hojně objevují tlumené přírodní barvy glazur

převážně bílá a zelená , často také béžová až světle hnědá. Kromě toho se vyskytuje klasická 

korejská technika aplikace přírodních engob na tělo nádobu za otáčení kruhu, kdy se za pohybu 

pravidelně pozvedává a pokládá štětec na nádobu a vytváří tak pravidelný, ale nestejnoměrný 

barevný dekor, tzv. hakeme (dále viz. kap. 3.3 a Obrazová příloha). 

Korejský vliv se později projevil zvláště v keramice určené pro čajový obřad, ale stejně tak se 

pod jeho vlivem rodila krásná lidová keramika. Na Kjúšú se do ní, kromě Onty a Koišiwary, 

řadila keramika typu takatori (po návratu hrnčířú z Kjóta v 17. století se ve tvorbě ale začala 

projevovat větší zjemnělost) 19 i keramika z prefektury Saga na severu Kjúšú. Poněkud 

rozsáhlejší skupinu keramiky pojmenovává jednotný název sacuma. Slovo sacuma se v názvu 

druhu objevuje celkem dvakrát, ač do těchto dvou kategorií spadá tvorba z více pecí. "Bílá 

sacuma" se vyznačuje větší zjemnělostí, v pozdější době až velmi výrazným dekorem a obecně 

se neřadí mezi lidovou keramiku. Oproti tomu "černá sacumcl"", která se vyráběla v prefektuře 

17 
Mitsuoka. op. cit.. s.63 

18 
násti·cJiÍ. pop!'. cngohu .. velmi řídká hlína sloužící k dekorování předmětů. většinou pod glazurou. 

19 
Winkclhofcrovú. op. cit.. s. 30 
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Kagošima, hlavně ve venkovských pecích Rjúmondži a Naeširogawa, byla hlavně užitkovým 

každodením zbožím. Jak vyplývá z názvu kurosacuma (=G~erná sacuma), bylo při výrobě této 

keramiky používáno velmi tmavě hnědé, až černé glazury, i když se v těchto lokalitách vyrábělo 

i světlé keramické zboží. Užitkové černé zbožL jako například vysoké lahve na sake ve tvaru 

tykve tokkuri, nádoby s pokličkoufútamono se kromě aplikace černé glazury jednoduše zdobilo 

dekorem ze stékavé zelené glazury aplikovaným vodorovnými tahy štětce. 20 

Je nutné podotknout. že výroba i dekor lidové keramiky musel být jednoduchý právě proto, že 

se jednalo o každodenní řemeslo, kdy hrnčíř nevytváří záměrně umělecké individuální kousky, 

nýbrž pouze vytváří každodenní společníky v domácnosti. Tento fakt však nevylučuje to, že 

výrobek je zároveň púvabný a díky ruční výrobě a spontánnímu dekorování je každý i 

originálem. Lidový výrobek má vznikat přirozenou tradiční cestou s myšlenkou na budoucího 

uživatele, proto by měl být samozřejmě praktický, ale i lahodící oku. To, co spojuje japonské 

obyvatelstvo všech vrstev, je právě estetické cítění, skrze které je obecně uznávána při výrobě 

lidové keramiky jistá střídmost v dekoru i užitých barvách, které jsou většinou ve škále těch 

přírodních. 

Tmavé výrobky z kategorie (erné sacumy byly dekorovány zelenavou a světlé výrobky této 

kategorie také zelenavou, ale i světle hnědou stékavou glazurou, přičemž existovaly i výrobky 

pouze naglazované bez dalšího dekoru. V rámci jednoduchého stylu dekoru štetcem se dále 

užívalo techniky hakeme. 

Díky odlehlosti ostrova od metropolí se keramika na Kjúšú vyvíjela poněkud izolovaně a na 

základě vlastních zdrojú, až na občasné hrnčíře, kteří se vraceli z Kjóta, kde se učili výrobě 

čajové keramiky, a později se snažili tento styl uplatnit i ve své domovině. Částečný vliv na 

tvorbu měly i pece v oblasti Arity, kde se po objevení kaolínu přešlo na výrobu porcelánu, což 

do značné míry ovlivnilo poptávku po klasickém zboží. I přesto se na Kjúšú až do spoučasnosti 

udržela výroba lidové keramiky ve starých tradičních pecích, jedná se převážně o pece v Ontě a 

Koišiwaře 

Ojedinělou kapitolou v keramické historii je tvorba na soustroví Rjúkjú. Rjúkjú se nejen 

odvíjelo nezávisle na japonských ostrovech až do 17.století, ale bylo i dúležitou námořní 

spojnicL a tak na ně mohly proudit výrobky i odjinud, než z Japonska, což se projevilo na rázu 

výrobkú. I rozdílné životní návyky, mezi něž například patřili odlišné stravovací zvyky, se 

odrazily na kuchyňském vybavení. Proto patří okinawské výrobky mezi obecně nezaměnitelné 

v keramickém světě, právě díky tamní keramice. Mezi ryze užitkové nádobí patřily velké 

zásobnice, ve kterých se kromě vody uchovávalo i sádlo nebo bobová pasta miso. Zásobnice se 

vyráběly někdy i s uchy okolo hrdla, která se užívala k uchycený provazů pro větší odolnost i 

pevnější uzavření nádob. Zásobnice kame se užívaly k uchovávání rýžové pálenky awamori, 

púvodem z Indonésie. Všechny tyto typy zásobnic vyráběných a užívaných na Okinawě se řadí 

do jedné ze dvou kategorií okinawské keramiky, a sice do kategorie ryze užitkové keramiky 

20 Winkclhoťerová. op. cit.. s. 30- 32 
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arajaki, která byla převážně hrubšího vzezření, neglazovaná a s žádným nebo minimálním 

plastickým dekorem. 21 

Oproti tomu pro typ keramiky uwajaki je charakterstický barevný dekor a užívání bílé nebo 

prúhledné glazury. Užitá bílá glazura měla jemný, bílo-žlutý odstín a dekor byl prováděn 

výraznýmy barvami. Velmi charakteristický okinawský výrobek je bíle naglazovaný s červeno

zeleným dekorem, který se nevyskytuje v jiných oblastech Japonska. Tento dekor se často 

objevuje na ojedninělém okinawském výrobku - polní lahvi dačibin. Kromě dalších odlišných a 

specifických výrobkú zapříčiněných jinou kuchyní i návyky, se na Okinawě díky tradici dvojího 

pohřbu vyráběly urny dží.vígame, které sloužili k uložení kostí nebožtíka při druhém pohřbívání. 

I historii výroby těchto uren provázelo několik obodbL kdy se od kamene přešlo ke keramice 

hrubší, výsledná fortna 20.století jsou glazované urny se střechami ve tvarech například střech 

domú dekorované nečastněji modrou, popřípadě zelenou nebo jantarově žlutou barvou. 22 

Z hrnčířských center je nutné uvést centum Cuboja, které se nachází na okraji dnešní Nahy, a 

v okinawské keramické historii je nejvýznamnějším místem. Pod toto keramické centrum spadá 

několik stylú, význačným rysem keramiky je používání zmíněné bělavé glazury a výrazného 

dekoru červenou barvou. Celkově je okinawská keramika velmi svérázná a na první pohled 

rozpoznatelná od keramiky hlavních ostrovú. 

Hrnčíři na Okinawě vyráběli převážně výrobky, které jsou klasifikováný jako lidové

předměty užívané každý den, i ty se speciálním účelem, vždy s púvabným víceméně 

jednoduchým dekorem, který se ve dvacátém století na některých výrobcích stal 

propracovanějším a zdobnějším. Zmíněný styl dekoru byl i inspiračním zdrojem pro 

nejvýznamnějšího japonského lidového hrnčíi·e 20. století Hamadu Šódžiho (viz. obrazová 

phloha). Kromě keramiky byla Okinawa kolébkou dalších lidových řemeseL jmenovitě hlavně 

lidového odívání a lidových hraček, neméně originálních staveb, které se rozvíjely po dlouhá 

staletí až do zkázonosné druhé světové války, která zpúsobila zánik téměř všech pecí i rázu 

lidových výrobkiL spolu s devastací púvodních staveb. 

Na ostrově Šikoku se začala významněji rozvíjet keramická produkce poněkud později a neřadí 

se mezi nejvýznamnější pece jako ty na ostrově Honšú, není však nikoli zanedbatelná. 

V 18.století se začala vyrábět užitková kamenina v Tóbe, která však na konci 18.století přešla na 

výrobu barevného porcelánu, který později dosáhl velké obliby a byl i vyvážen. Kromě 

keramické pece v Tóbe se lidová keramika začala vyrábět koncem l8.století i v peci Ótani, která 

ale později přešla na výrobu dekorativnějších předmětú. 

21 Winkdhií!Crová. op. cit.. s. 32 - 34 
22 Winkclhiiťcrovú. op. cil .. s. 32- 24 
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1.4 Období Tokugawa- Keramika čajového obřadu 

Již před začátkem období Tokugawa se rozvíjel mezi vojenskou vrstvou zájem o čajový obřad, 

jehož počátky byly přivezeny do Japonska spolu s čajem v 8.století z Číny, ale obřad jako takový 

poprvé přiblížil zenový mnich Eisai ( 1141-1215)23
. Čajový obřad se pomalu začal stávat 

oblíbenou kratochvílí vojenské třídy a čínské vybavení pro čajový obřad bylo vysoce 

obdivováno. V době před sjednocením Japonska Tokugawou Iejasuem našli i vojenští generálové 

Hidejoši Tojotomi a Oda Nobunaga zalíbení v čaji, který si nechávali připravovat od slavných 

čajových mistrů, mezi nimiž byl i Sen no Rikjú ( 1522- 1591 ). Právě Hidejoši si velmi oblíbil 

bizenskou keramiku a velmi si ji považoval. 

V té době čajoví mistři objevili prosté misky na rýži korejského stylu z Kjúšú a začali je 

využívat na čaj. Následně se začali více zajímat o domácí produkci a začali hledat keramiku pro 

čajový obřad i mezi prostými výrobky, přičemž se díky dostupnému množství rúznorodých stylú 

i výrobkú lišil i vkus. Co by se však dalo považovat za společný rys vkusu byl obrat k prosté, 

obyčejné, až v jistém slova smyslu zemité a drsné keramice, která se v té době používala na 

zcela jiné věci než byl čaj a která se významně lišila od čínské dekorativní keramiky určené na 

pití čaje. 

Přestože čajová keramika nepatří do kategorie lidové keramiky, je nutné z této kategorie 

zmínit keramiku raku, která v japonské keramice zaujímá zvláštní postavení. Poprvé se objevuje 

v polovině 16.stoletL do té doby neznámá, bez historie a vyráběná pouze pro potřeby čajového 

obřadu, jehož obliba rychle rostla. V její výrobě se hrnčíř Čódžiró, nabádán čajovým mistrem 

Sen no Rijkúem24 začal vyrábět misky raku pouze ručně bez užití kruhu, a převážně tento 

způsob výroby se stal pro raku příznačným. Čajový obřad odrážel estetické ideály té doby a 

phrozeně se tento vkus odrážel u čajového vybavení i ovlivňoval tvorbu tedejší i následující 

doby. 
Výroba raku se od tehdejších výrobkú velmi lišila ať již materiálem nebo výrobním procesem. 

Přes velkou oblibu v užívání kameniny v Japonsku se někteří hrnčíři vyrábějící raku vrátili 

k hrnčině s tím, že do ní přidávali asi 1~ ohnivzdorné směsi. Ohnivzdorná směs se do hlíny 

přimíchávala proto, aby výrobek byl odolnější vúči náročnému a neobvyklému výrobnímu 

procesu, a mohl jí být například již vypálený střep roztlučený na prášek a přimíchaný do hlín/
5

. 

Po ručním vymodelování se výrobek nechal uschnout, přežahnul se, naglazoval se a individuálně 

nebo pouze v malém množství se pálil v malých píckách. Výrobek se vzal do kleští a vložil do 

pece, rozehřáté na nízkou teplotu pálení, okolo 850 °C, byl v peci ponechán asi 30 minut, než se 

zcela rozžhaviL načež byl vyndán k dalším úpravám. Doba pobytu i teplota se samozřejmě 

2
y Wilson. op. ciL s. 27 

24 Mitsuoka. op. cit.. s. 63 - 4 
25 Pravoslav Rada uvádí jako ohnivzdornou smčs i šamot- nutnost přidat alespoil 1/3. op. cit.. s. ll 
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mohly trochu lišit i podle druhu raku, ale zl'tstávaly blízko uvedených hodnot. 

Mezi užitými glazurami převládala černá, která se po vytažení rychle schlazovala ve vodě, a 

světle oranžovo-červená, která se většinou nechávala chladnout na vzduchu nebo v chladné 

uzavřené místnosti. Tento způsob dokončování výrobků je zcela ojedinělý; prudké ochlazení u 

raku zpúsobuje popraskání, tzv.krakcláž, na glazuf·e, která byla spolu s jizvami v glazuře po užití 

kleští vysoce ceněnou estetickou složkou. Tento proces rychlého ochlazení byl pro výrobek 

samozřejmě velice náročný a pouze ty výrobky. které tímto ,.testem'· prošly. byly těmi pravými 

pro čajový obřad. Tato technika s sebou nesla i mnoho napětí při výrobě, protože vzniklé efekty 

se nemohly předpovídat, o to více byly ceněny. 

Raku bylo vyráběno jak profesionálními hrnčíři. tak i obdivovateli čajového obřadu hlavně 

v oblasti Kjóta. kde tvořili především individuální umělci, například Kenzan Ogata, a v peci v 

Šigaraki. 

Kromě keramiky raku vešla u čajových mistrl! v oblibu i keramika z pece Šigaraki pro svůj již 

zmiflovaný rustikální púvab a hrubé vzezření povrchu. Šigaraki se vypalovalo v oxidační 

atmosféře a díky malému obsahu železa v keramické hmotě po výpalu dosahovalo oranžovo

červeného zabarvení se skvrnami. Velké obliby dosáhla již v 15. století keramika z oblasti Mino 

po té, co začala ustávat obliba seladonových glazur. Oproti tomu, nový typ glazury temmoku, 

také púvodem z Číny, který je temně hnědé až černé barvy začal v té době být velmi oblíbenl6
• 

stejně jako nový typ jantarově hnědé glazury domácího púvodu, kterou stejně jako temmoku 

představil hrnčíř Čódžiró. Díky tomu. že mino bylo ve své podstatě odnoží seta. se tyto dva nové 

druhy nazývaly ,.c~erné seto"- setoguro a ,.žluté seto··- kiseto27
. 

Kromě žlutého a černého seta z pece Mino pocházel i styl .~ino, první keramika v Japonsku 

glazovaná na bílo a pálená na vysokou teplotu. Tato mléčně bílá hustá glazura často dekorovaná 

červenavými oxidy se vyznačuje ojedinělým povrchem, ve kterém se vyskytují malé dírky až 

prasklinky (suana nebojazuhada) a celý povrch připomíná vzhledem voskovanou kúru citrusú. 

Na začátku 17.století se v peci mino začal vyrábět pod vedením mistra čajového obřadu Furuty 

Oribeho styl zvaný orihe. taktéž určený převážně pro užití při čajovém obřadu. Styl orihe se 

vyznačoval oblibou k deformaci výrobku, pravděpodobně ne vždy zcela náhodně vzniklé. 

Charakteristickou barvou tohoto stylu je velmi sytá břečťanově zelená poloprúhledná glazura. 

skrz kterou částečně prosvítá tělo nádoby popřípadě podglazurní dekor. Náhodné polévání nebo 

zmáčení pouze částí výrobku patří také mezi charakteristické rysy tohoto stylu28
. 

Přestože keramika čajového obřadu bezesporu utváří mezník v historii japonské keramiky jako 

takové a je sama ojedinělou kapitolou v této oblasti. není považována za keramiku lidovou již 

právě kvúli snaze jejích tvúrcú, aby tyto předměty vynikaly neotřelou krásou. To, co spadá do 

kategorie keramiky lidové však právě naopak nesmí být vyráběno s primárním účelem, aby 

26 
Tento typ glazury se tčší oblib<: i v moderní dobč: používal ho například Hamada Šódži. vnuk Bernarda Leache Simon 

Lcach a mnozí další individuální kcramici. 
27 

http://www.e-yakimono.net/guidc/htmlhnino.html. pf"ístup 28.4.2008 
28 

Mitsuoka. op. ciL s. 50 
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vzniklo ojedinělé umělecké dílo. Prvotní hledání krásy vhodného "prostého'" vzezření keramiky 

pro čajový obřad v řadách běžné denní keramiky se vyvinulo ve výrobu záměrně prostě (drsně. 

staře) vypadajících např. L'awanz/9
, které už byly vyráběny. aby dosahovaly vysokých 

estetických ideálú hodných čajového obřadu. 

Jejich kvalita i hodnota jsou tedy v opačné věci. Oproti lidové keramice, která byla vyráběna ve 

velkých množstvích anonymními řemeslníky. byl každý L'awan typu raku nebo oribe vyráběn 

individuálně velkým mistrem. i když se vyjímečně vyskytly kusy neznámého autora. Zda šlo 

spíš o úmyslné nesignování nebo nemožnost dohledat autora. není ve všech případech 

jednoznačné. 

Oba typy keramiky jsou vysoce ceněné v Japonsku i ve světě, je však nutné ujasnit si rozdíl 

mezi kategoriemi. 

Kromě pálení keramiky pro čajový obřad se v peci Šigaraki začala počátkem !?.století pálit 

keramika považovaná za lidovou, stejně jako v peci Tam ba (pref. Hjógo ). jedné ze šesti starých 

pecí. kde se až do počátku 17.století neužívaly glazury. Keramika této oblasti se nazývá tac~ikui

jaki. kvúli lokaci pece právě ve vsi jménem Tačikui30 . Keramika pece Tamba byla orientovaná 

výhradně na keramiku pro denní užití. z tvarového repertoáru jsou velmi proslulé velké 

zásobnice. čajové hrnce čacubo, i lahve na sake. Keramika púsobí vřele, hlavně díky svým 

zaobleným tvarúm a polevám v teplých, zemitých tónech. Mezi nejčastější odstíny patřily 

hnědavá až hnědočervená. bělavá. černá a občasně i zelená. Barvy se vyskytují i v kombinacích. 

snad nejčastější je bělavý dekor. většinou bílý nápis (v hiraganě nebo ve znacích) na hnědé 

polevě. Velmi charakteristický je dekor stékavou glazurou (ičin) nebo použití přirozené popelavé 

glazury na hnědém nástřepí. 

Díky národní izolaci a vnitřnímu klidu vznikl v období Edo optimální stav pro vývoj domácích 

řemeseL který nadále pokračoval po celé toto období. Zavedené pece produkovaly výrobky 

denní potřeby. některé z nich čajovou keramiku. a některé zcela přešly na výrobu porcelánu nebo 

jím byly velmi ovlivněny. Kromě zavedené produkce ze starých pecí byly zakládány nové pece. 

z nichž především pro své lidové výrobky vynikla pec v Mašiku severně od Tokia. která slávu 

získala ve dvacátém století po té, co se zde usadil hrnčíř Hamada Šódži a která je jedna z pecí 

nejvíce spojovaná s lidovou keramikou po světě vúbec. Přestože archeologické nálezy dokládají 

keramickou tvorbu typu sue i hadži, produkce v Mašikuje spojována s modernější dobou. 

Konkrétně se zde začala vyrábět keramika současného rázu v druhé polovině 19.stoletL kdy bylo 

v Mašiku objeveno ložisko hlíny hrnčířem Ócukou Keisaburóem31 ze sousední Kasamy, 

oddělené od Mašika horským hřbetem. Posléze se v Mašiku začala vyrábět užitková keramika 

pro běžný život a díky poměrné blízkosti Tokia se výroba v této začala zdárně rozvíjet. Přestože 

poptávka z Tokia (až do zemětřesení kantó) do určité míry ovlivňovala32 výsledný ráz (podobu) 

c'! Č'<m an - čajovú miska 
'U \Vinkl?lhiiťe.rovú. op. cit.. s. 44 
11 Lcach. Bernard - llamada pottcr. Thaml?s and lludson Ltd. London. 1976. s. XO 
32 Winkclhiifcrová. op. cit.. s. 47 

20 



výrobkú, dekorování keramiky v této oblasti se dá shrnout do několika motivů. ale v podstatě 

jednoduchých. střídmých a minimalistických. Z řad konkrétních motivú při dekorování vyčnívají 

motivy z okolní přírody (hora Cukuba, jezero Kasumi), hlavně na konvičkách. 

Je nutné zmínit což je příznačné pro všechny japonské keramické oblasti, že všechny tyto styly, 

ať již lidové nebo určené pro čajový obřad. se v těchto (i jiných- např. mezinárodně oblíbená 

výroba keramiky typu raku) oblastech praktik ují dodnes. Ve většině případú jde o modifikaci 

púvodního starého stylu. kde sice převládá snaha tvořit ve stejném duchu jako v dávn)'ch dobách. 

ale prakticky to již není možné, právě díky znalosti určitých teoretických idejí o lidové tvorbě 

(viz kapitola 3). Je zcela na divákovi, zda pokračování tradice bude brát jako pozitivní fakt nebo 

naopak se bude spíš řadit k názoru, že tradiční styl je nenapodobitelný a měl by být chován 

v úctě i tak, že se ho nebudeme pokoušet napodobovat. 

1.5 Vývoj řemesel od restaurace Meidži 

Restaurace Meidži. která se udála v roce 1868 po sílících nepokojích v zemi zasáhla i vývoj 

i·emesel na japonském území. Nucená modernizace zaostalého Japonska s sebou přinesla velké 

množství západních vymožeností i rozsáhlou industrializaci. Kromě toho se objevily dokonce i 

směry. které začaly prosazovat názory, že je Japonsko zaostalé a je třeba od základu přijmout 

vše západní. Tento prudký obrat od národních tradic ještě podpořený otevřeným obchodem a tím 

masovým dovozem levného zboží vělmi ohrozil existenci lidových dílen, společně 

s industrializací, která začala masově chrlit levné výrobky z továren, což bylo velkou konkurencí 

pro řemeslníky. Přestože před otevřením Japonska bylo neznámé jakékoli rozdělování umění na 

.. vysoké"' a .,užité"". vymezená hranice mezi pojmy řemeslná výroba kóRei a -prúmyslová výroba 

kóRió se ztenčila33 . 

Kromě ohrožení řemeslné práce dovozem ze západu a prt1myslovou výrobou zde zapracoval 

ještě jeden významný dúsledek změny domácích poměrú. Japonští hrčíři, z nichž velká část 

pracovala pod patronací lenních pánú se náhlým zrušením starých poměrú ocitla bez prostředkú 

pro svou práci i bez primárních zakázek. což zpúsobilo převážnému množstí dílen velké 

existenční problémy. Některé dílny již v období Edo dosahovaly velkého obdivu ve světě. 

jednalo se především o výrobny porcelánu v Aritě a Kutani. avšak v zájmu existenčního přežití 

se pokoušeli i hrnčíři z jiných center orientovat na zahraniční export. 

Tento trend začal po velkém úspěchu. kterého dosáhly japonské řemeslné výrobky na 

světových výstavách v Paříži v roce 1867 a ve Vídni, která se konala v roce 1873. Na světové 

výstavy v letech 1862 - 191 03 ~ byly odesílány vzorky různých řemeslných výrobkú, hlavně se 

jednalo o lidovou keramiku, například tu ze Sacumy, mimoto výrobky z kategorie cloissonné 

'-' Mocran. op. ciL. s. 13 

'
4 

Moeran. op. ciL. s. 13 :Japonci se účastnili celkem tří c;-;pozicí z celkového počtu asi 70ti 
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(porcelán s naglazurním dekorem smaltem), lakové zboží, maki-e (lak vykládaný zlatem nebo 

stříbrem)35 nebo porcelán. Výrobky měly na výstavách nevídaný úspěch, a řemeslníci byli 

nabádáni vládou Meidži k rozesílání svých výrobků. To však vedlo ke vzniku dvojího trendu. 

Někteří výrobci se v té době začali orientovat výhradně na export, a někteří začali částečně 

přizpůsobovat charakter výrobkú západnímu vkusu.36 

Popud ke vznikání rúzných názorových skupin nebo hnutí vzniká podle autora knihy Folk art 

potters of Japan Briana Moerana v době, kdy dochází k velkým společenským změnám v zemi, 

což bezpochyby restaurace Meidži a následný příliv západní kultury byl. 37 Proto je přirozené, že 

se na druhé straně se objevily názory, že ne vše západní je dobré, a že naopak by se měli Japonci 

obrátit zpět ke svým národním tradicím. což se dá považovat za zárodky pozdějších 

myšlenkových nebo kulturních hnutí. 

Mezi hrnčíři začalo vznikat povědomí o vyjímečnosti a dlouholeté tradici této práce 

v Japonsku. a přestože někteří díky finančnímu faktoru více či méně přizpúsobovali svoje 

výrobky západnímu vkusu. na druhé straně stála skupina ukazující na dúležitost vlastních tradic. 

I tato neoficíální skupina lidí se však lišila ve vhledu na estetiku domácí výroby. Najedné straně 

stála názorová skupina. skladající se převážně z učencú, lékařú nebo bohatých obchodníkú se 

zálibou v čaji, kteří se zajímali o tzv. umělecké aspekty čajového nádobí. Částečně byli ovliněni 

západním zájmem o čínský porcelán, což je zpětně vracelo k domácí porcelánové tradici z Arity, 

Kutani. porcelánu typu kakiemon nebo výrobkúm individuálních umělcú vyrábějících čajovou 

keramiku. jako byl například Kenzan Ogata nebo Čódžiró. Neméně důležitá byla keramika typu 

raku. Z této skupiny později vzešlo hnutí za obnovení čajového obřadu38 . 

Na druhé straně se postupně vyvíjela skupina zabývající se studiem tradičních řemeslných 

technik výroby lidové keramiky. zkoumáním lidové keramiky i v jiných zemích, například v 

Koreji a Číně. Studium a sbírání tradičních hrnčířských výrobkú později ovlivňovalo některé 

rodící se keramiky v jejich práci. 

Kromě toho úspěchy na světových výstavách a púsobení Ernesta Fenollosy, amerického 

profesora púvodně pozvaného do Japonska, aby zde přednášel na Tokijské císařské univerzitě. 

zpúsobily podnět ke vznikání uměleckého světa a vrstvy, což bylo v podstatě novinkou 

v Japonských kruzích. Až na světových výstavách došlo k ustanovení několika pojmú 

z uměleckého světa. do té doby neznámých slov, v dnešní japonštině však naprosto běžně 

používaných a zevedených termínl'r19
. Novotvarem byl termín hidžucu- umění, stejně jako 

termín geidžucu - užité umění. Tato pomyslná dělící čára se objevila v japonské kultuře za celou 

její historii poprvé. Individuální umělci sice existovali již dříve, ale jako každý jiný řemeslník, 

i oni prošli mnohaletou výukou u svých mistrú a to. co je dnes považováno za tzv. "vysoké 

'' http://.:n. \\ikip.:dia.org/wiki/Maki-c 

·'
6 Winkclhoťcrm á. op. cit., s. 11 

37 
Mocran. op. cit.. s. 21 

;s Moeran. op. cit.. s. 14 
·~ ·' Mocran. op. cit.. s. 13 
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umění"". například dřevořezy nebo tušová malba. bylo ve stejné kategorii řemesel jako keramika 

nebo například lidový textil. 
V roce 1889 také začal vycházet časopis Kokka. zabývající se výhradně kulturou Dálného 

východu. převážně domácím nebo čínským uměním. a vyznačoval se velmi kvalitními příspěvky 
i výtvarným zpracováním. Po celou svou existenci až do dnešní dobl

0
• s několika přestávkami. 

poskytoval možnost studia domácích i východních kulturních tradic. 

40 /http://w\\\\ .janccarncgic:.com/kokka_magazinc.html/. datum pf·ístupu 27.5.2008 



2. Vznik a vývoj hnutí za záchranu lidových řemesel 

2.1 Rodící se podmínky pro vznikání myšlenkových proudů 

Ve vznikajících uměleckých kruzích, převážně v prostředí mladých studentú byl obdiv 

k západnímu umění poměrně stabilní, jelikož se jednalo o nové formy umění dříve nedostupné. 

Díky třísetleté uzavřenosti Japonska rostl obdiv k západní kultuře, která se po staletí nemohla 

dostat do Japonska- Shakespearovy hry, západní klasická hudba a výtvarné umění, to vše 

najednou bylo dostupné ve velkém množství a vlastni kulturní zdroje byly odsouvány do 

pozadí. 

V roce 191 O na jaře uspořádala skupina mladých studentů z institutu Gakušúin Kótóka v 

Tokiu, mezi nimiž byl i mladý Janagi Sóecu41
, z nichž všichni se zajímali o literaturu a umění. 

výstavu převážně německého výtvarného umění a začala publikovat časopis ,~irakaba ("Bílá 

bříza"). Janagi Sóecu byl v té době jedenadvacetiletý mladík, s velkým obdivem k tehdejšímu 

evropskému umění a spolu se svými přáteli ze studií jej chtěli intenzivně poznávat. Na této 

yýstavě se Janagi poprvé setkal s anglickým, tou dobou ještě rytcem Bernardem Leachem a 

v té době začala jejich intelektuální výměna literárních ti tutú a myšlenek, v dalších letech 

převážně hojnými dopisy i navštěvováním. 

Janagi Sóecu se narodil 1889 v Tokiu, jeho otec byl vysokým důstojníkem v armádě, ale záhy. 

ve dvou letech věku svého syna zemřeL a tak byl Janagi vychováván matkou. V době 

seznámení s Leachem se chystal na studia literatury a filozofie na Císařské univerzitě v Tokiu. 

Bernard Leach se narodil S.ledna 1887 v Hongkongu, v dětství pobýval i v Japonsku. a z 

Hongkongu v šestnácti letech odjel studovat zpět do Anglie výtvarné umění a rytectví. Svému 

otci před jeho smrtí slíbiL že se bude věnovat bankovnictví, ale po devítiměsíčním, 

oboustranně neuspokojujícím úvazku opustil své místo v anglické bance a na jaře roku 1909 

odcestoval do Japonska, kde se usadil se svou první ženou Muriel. Zřídil si tam atelier a v té 

době poznal svého budoucího velkého přítele. studenta technologického institutu v Tokiu. 

Tomimota Kenkičiho.42 

Skupina ,i;;irakaha byla humanistickým uskupením studentů nebo milovníkú literatury a 

umění. z nichž ve psaní dosáhli slávy hlavně Šiga Naoja, Mušanokódži Saneacu, Arišima 

Takeo nebo jeho bratr S atom i Ton. Tato skupina neměla jednotný program, ale spojovala ji 

inspirace Tolstého idealismem43
, vyznávala antimilitaristické postoje a odsuzovala fudální 

zřízení. Rok před odchodem na univerzitu se k této skupině připojil i Janagi a toho roku začali 

společně publikovat uvedený humanisticky laděný literární magazín Širakaha. Skupina 

obdivovala evropské výtvarné umění, zajímala se o západní literaturu a filozofii a za cíl si 

kladla představit vrcholná díla japonské veřejnosti právě prostřednictvím tohoto časopisu. 

41 dvojité čtení znakl! jména ·~;:·1)~ je Munejoši (púvodní Janagiho jméno) a Sóccu. které později .rač a! používat 
42 Lcach. Bernard- Bcyond east and wcst: Mcmoirs. portraits & cssays. Fahcr and Faher Limitcd. London. 1985. s. 52 
43 Lcach. lkyond east and west. op. cit.. s. 7l\- 9: Moeran. op. cit.. s. 24 
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Snažili se i udržovat živý kontakt s evropskými umělci. Na zmíněné výstavě z roku 191 O. kde 

se poprvé setkali Leach s Janagim byly vystaveny i sochy, které skupině zaslal Auguste Rodin 

jako potěšenou odpověď na obdrženou zásilku japonských dřevořezů ukijo-e, které mu skupina 

zaslala k příležitosti jeho 70. narozenin. Právě na této výstavě se prezentoval i Leach a jeho 

díla stála vedla těch Rodinových. 44 I rozbalování zásilek uměleckých děl na výstavy bylo pro 

členy této skupiny důvodem k setkání a debatování nad západním uměním a jeho srovnávání 

s uměním dálného východu. Při těchto debatách Janagi ve svém uvažování nacházel spojnici 

mezi západním a východním uměním a domníval se, že někteří západní umělci se inspirovali 

uměním Dálného východu.45 

Janagi nebyl klíčovou postavou této skupiny, přesto hojně přispíval do časopisu po celou dobu 

jeho vydávání, které se zastavilo po velkém zemětřesení Kantó a poté již nebylo obnoveno. 

Počet jeho příspěvků za 13ti Jetou historii tohoto časopisu činil více jak 70 článků nhných 

typú. 46 V té době, v roce 1914, v okouzlení evropským uměním, se Janagi věnoval studiu prací 

a života anglického mystického umělce Williama Blakea, načež začal psát knihu o jeho životě 

a tvorbě. 47 

Podvědomý zlom ve směřování jeho zájmu se stal v roce 1914, kdy objevil korejskou lidovou 

keramiku dynastie I. V tu dobu v něm vznikají u Janagiho zárodky celoživotního obdivu a 

lásky ke korejské lidové keramice a roce 1916 se vydává do Koreje tyto výrobky zkoumat. Jak 

sám tvrdil, keramiku dynastie I měl možnost lépe poznávat než keramiky starších dynastií, 

protože byla cenově dostupnější.4x Přestože v té době nebyla z důvodu anektování Koreje 

Japonci nejpříhodnější doba, a v zemi panovaly silné antipatie k Japonsku, Janagi se přesto na 

tuto cestu vydal a výsledkem této cesty se staly nejen základy jeho myšlenkových konceptů o 

lidovém umění a řemesle, ale i pozdější rozhodnutí vybudovat v Soulu muzeum lidového 

f·emesla (uskutečněno v roce 1921 ). Od té doby začal Koreu navštěvovafpravidelně a 

intenzivně začal sbírat lidovou keramiku a porcelán z dynastie I ( 1392-191 0). 

2.2 Počátky objevování, přátelství, formování názorů 

Janagiho cesta do Koreje nebyla sice načasovaná z historického hlediska nejlépe; v Koreji 

vládly antipatie k Japonsku; ale neproběhla-li by, dalo by se s částečnou nadsázkou říci, že by 

v pozdějších letech nemuselo ke vzniku hnutí za záchranu lidových řemesel v Japonsku vúbec 

dojít. Byl to právě Janagiho velký zájem o keramiku dynastie I, který vedl k objevení prostých 

korejských misek na rýži z této dynastie, u kterých Janagi začal uvažovat o estetické hodnotě i 

~~ Lcach. llamada pottcr. op.cit. s. 20 
1
·' Yanagi. Só.:tsu. Thc unkno111l cratlsman: a .lilpancst: insight into bcaut). Kodansha lntcrnational Ltd .. Tok::.o: Nc11 

York. l 984. s. 93 
~(. Mocran. op. ciL s. 25 

-l7 Lcach. lkyond cast and wcst. op. cit.. s. 78 
48 
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prostého každodenního zbožL a pokračoval dál ve svém sběratelském a objevitelském úsilí. 

V roce 1919 se Janagi stal doktorem filozofie a literatury a ve stejném roce publikoval 

několik článků oslavujících korejskou keramiku pro denní užitL což se v tehdejší náladě 

setkalo v některých kruzích s nevolí. Také hlavně pro Janagiho antimilitaristické založení, 

kvůli kterému se stavěl proti okupaci Koreje a byl obtěžován i policií.
49 

Leach, který v té době pobýval v Japonsku (s dvouletou přestávkou mezi lety 1914-16, kdy 

žil v Pekingu) a spolupracoval se svým přítelem Tomimotem Kenkičim, se kterým v počátcích 

tvorby sdílel dílnu i pec, začínal ve druhém desetiletí dvacátého století svou dráhu keramika. 

Leachovo první setkání s keramikou bylo poněkud spontánní. S Tomimotem a dalšími přáteli 

byli jeden večer po shlédnutí výstavy mladých umělců, mezi nimiž měl vystavovat i Tomimoto 

(tehdy své malby), pozváni mezi skupinku umělců, kteří ve volném čase dekorovali keramiku. 

Tento večer byl Leach sice nejdříve poněkud zmatený výrobním procesem glazování. ale 

následně zcela spontánně vyrobil svúj první kus keramiky typu raku. Tento zážitek vedl k 

tomu, že začal toužit učit se keramickému řemeslu a po několikaměsících shánění dobrého 

učitele byl přáteli doporučen Kenzanovi VI., pokračovateli slavného rodu hrčířů- potomků 

Kenzana Ogaty už od éry Genroku ( 1688- 1703). Zájem o keramiku se změnil ve velké 

nadšení a Leach začal vážně uvažovat otom, že by se v budoucnu chtěl živit tímto uměleckým 

1-emeslem. Asi rok po začátku výuky začal ke Kenzanovi docházet i Tomimoto a oba se stali 

jeho žáky a začali aktivně vyrábět keramiku. 50 

Dá se říci, že klíčové setkání budoucí skupiny proběhlo v Janagiho sídle v Abiku v roce 1919. 

Do Abika tehdy kromě některých členú tehdejší skupiny .~irakaba a Leache, který se zde 

později usadil a měl zde i svou dílnu, dorazil Tomimoto a hlavně Hamada Šódži. 

Hamada Šódži byl v té době absolventem technického institutu v Tokiu, kde studoval 

keramickou tvorbu, převážně glazury, spolu s Kawaiem Kandžiróem. Po ·celou dobu studií 

obdivoval hlavně Leachovu, ale i Tomimotovu tvorbu. Leach ho poprvé zaujal svými pracemi 

na výstavě uspořádané skupinou .~irakaha za příležitosti oslavy Rodinových 70.narozenin. 

Později, když se Leach začal věnovat keramice, právě jeho a Tomimotovy kousky pro Hamadu 

byly nejlepší a nesrovnatelné s dobovou konkurencí. Právě v době, kdy poznal jeho keramiku 

se rozhodl stát se hrnčířem, ačkoli jeho původní sen z dětství bylo malířství. Tehdy, jak 

později vzpomínal v knize "Hamada Potter", si odúvodnil toto rozhodnutí následovně : 

.. Proč se nestal hrnčířem'! Nádohí múže hýl používáno, protože má účel. Dokonce i .špatný kus 

má nějaký užitek. oproti .\palnému ohrazu s nímžjediné. co mužete udělat, je ho vyhodit. " 51 

Přestože pravděpodobně měl už o rok předtím možnost krátce s Leachem hovořit na výstavě, 

poznali se až zde. Hamada byl do Abika také pozván po té, co tehdy poslal Janagimu dopis, v 

němž popisovaL že by se chtěl seznámit s hrnčíři Leachem a Tomimotem, a v němž dále 

popsal své dosavadní vzdělání a zkušenosti . 

.J
9 Mocran. op. cit.. s.25 
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Jak později oba vzpomínali. sympatie byly vzájemné a mezi nimi začala oboustranná výměna 

informací a zkušenosti. Hamada tehdy přišel s nepřebernou teoretickou znalostí glazur a hlín 

z chemického hlediska a Leach naopak už několikátým rokem znal každodenní práci u kruhu 

a v točířské dílně a kromě toho měl umělecké vzdělání. 52 

V Abiku během těch několika dní proběhlo mnoho diskuzí o historii i výrobním procesu 

keramiky, s ohledem na glazury, zpúsoby výpalu i dekorace. Janagi vystupoval coby hostitel 

s tím, že sám vedl některé diskuse o korejské keramice. Setkání v Abiku velmi obohatilo 

všechny účastníky ; v 11amadovi zanechalo silnou touhu opustit keramickou teorii, kterou se 

zabýval doposud a vrhnout se na aktivní hrnčířtví a Leachovi, který ač už tou dobou 

několikátým rokem keramiku vyráběl, rozšířil Hamada teoretickými radami povědomí o 

keramických procesech, které jsou naprosto nezbytné pro toto řemeslo, například oxidační a 

redukční výpaL teploty a podobně 

Leach i Hamada od té doby udržovali živý kontakt a vzájemně si pomáhali, a Leach sledoval 

Hamadovi keramické začátky. Proto, když se Leach v roce 1920 rozhodl navrátit ke kořenúm 

anglické keramiky a usadit se v britském Cornwallu, Hamada projevil zájem jet s ním. 

Leachovi partneři , manželé Hornovi v Cornwallu, neviděli dúvod, proč by nemohl spolu 

s Leachem přijet asistent, který se vyzná v technologii, a tak společně s Leachem a jeho 

rodinou po té, co skončila Leachova velmi úspěšná prodejní výstava v Tokiu, která mu 

přinesla dostatek prostr·edkú na cestu domů, vyraziL a srpnu roku 1920 společně dorazili do 

Anglie. 

Hamada tehdy pociťovaL že by mu tato tato cesta a pobyt na druhém konci světa tak daleko 

od jeho domoviny mohla, díky odstupu, přinést poznání o skutečných hodnotách domácí 

r·emeslné tradice, a tak pro něj cesta znamenala i určitou výzvu. 53 

2.3 Vývoj vlastní tvorby do vzniku hnutí 

Po příjezdu do Cornwallu, začali posléze okolo St. lves hledat zdroje hlíny, vhodné dřevo na 

výpal a místo, kde by postavili stoupající pec japonského typu- nohorigamu- první svého 

druhu na západě, stejně jako dům pro žití a studio, což byl v té době nelehký úkol i díky rázu 

krajiny okolo St.lves, kde je hustota výskytu lesů a porostů poněkud nízká. Najít vhodnou 

točířskou hlínu a hlínu na postavení pece také zabralo poměrně dost času. Hamada zůstal 

s Leachem v St. I ves až do roku 1923. Na jaře toho roku uspořádal Hamada svou první výstavu 

v Londýně v Patterson Gallery, která měla obrovský úspěch a zůstala v povědomí i dalších pár 

let, phčemž v zimě následovala výstava druhá, se stejným úspěchem, ze které si Hamada 

odnesl pouze tři výrobky, které se neprodaly. Hamadúv styl pravděpodobně pro Angličany 

s:> Lcach. Bcyond casl and \WS\. op. cil.. s. 119 
53 Lcach. 11amada pol\cr. op. cil., s. 36 
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představoval něco nového, exotického a úspěšnost prodeje byla možná proto tak vysoká. 

Po té, asi tři měsíce po velkém zemětřesení Kantó, se rozhodl vrátil zpět do Japonska, kam 

dorazil na jaře roku 1924. Dva měsíce zústal u Kawaie v Kjótu, poté se přestěhoval do Mašika, 

kam ho púvodně k jeho první návštěvě v roce 1920 přivedla, jak si později uvědomil, dávná 

vzpomínka na keramickou konvičku z tamnější pece, kterou viděl u jednoho svého přítele ještě 

něž se stal hrnčířem. =' 4 

Hamada sice začínal od nuly: po dlouhé cestě z Anglie s mnoha zastávkami byl bez 

prostředkú, ani neměl vlastní dům, proto se v Mašiku usadil na nějaký čas u rodiny Sakuma, 

kde vyráběl spolu s ní keramiku. V prosinci téhož roku se rozhodl oženit a ihned po svatbě 

začali s Kawaiem v Mašiku hledat vhodný dúm na žití , přesto dokázal najít a zrekonstruovat 

vhodný dúm až v roce 1930. V roce 1925 pracoval a žil na Okinawě, proto později uvažoval i 

o usazení tam, ale dal přednost životě v přefektuřc Točigi. 

Hamada, jak říkaL potřeboval pro výrobu jednoduché keramiky lidového rázu klid a místo, 

které je nejen v souladu s přírodou, ale které má i tradici keramické výroby.='=' V té době 

absolvoval Hamada menší výstavu svého zboží a setkal se s velmi příznivými ohlasy na svou 

tvorbu. která byla považována za jediněčnou. v tédobě se Hamada sám potýkal s tím, jak svou 

práci oceiiovat. Pravděpodobně by prodával své výrobky mnohonásobně levněji, kdyby mu 

pl·átelé opakovaně neříkali (popřípadě "neprovedli" obchod sami), s přispěním názoru 

veřejnosti, že jeho práce je kvalitní a ojedinělá. To vedlo k Hamadovu vědomí toho, že jako 

řemeslník nese zodpovědnost za kvalitu i pověst svých výrobkú. Hamada prodal celé dvě 

třetiny výrobki'1 s tím, že se Lcachovi v pozdějším dopise zmínil, že se zdá, že mladí lidé 

oce!l.ují poctivou keramiku určenou k užívání.=' 6 

Ve dvacátých letech, po odjezdu Hamady, přišly na Leachovu dílnu finanční těžkosti, 

pravděpodobně z dúvodu odlišného vkusu veřejnosti, která toužila spíš než po jednoduchém a 

tradičním keramickém nádobí, po velmi dekorativních , vznešeně vypadajících drahých kusech. 

a Leach se ve své tvorbě inspiroval převážně starou anglickou keramikou.V té chvíli mu 

nejvíce pomohl jeho japonský přítel Janagi, který ho nabádaL aby do Japonska zasílal výrobky 

ze své dílny. a prodejem těchto výrobkú na výstavách značně finančně pomohl Leachovi a jeho 

asistentúm a studentt"nn v cornwallské dílně. V té době se Hamada začal s Janagim často stýkat 

a kolem Janagiho se začalo utvářet jádro lidí zabývajících se myšlenkami o lidovém umění. 

Kromě Hamady to byl také Kawai Kandžiró a Tomimoto Kenkiči, hrnčíři, kteří byli zaujati 

ideály lidového hrnčířství. Tato neoficiální skupina byla velmi zaujata poctivou prací 

řemeslníkú a pomalu toto odvětví v rúzných kategoriích začala vymezovat. Po návratu do 

Japonska Hamada s Kawaiem obcházeli různé krámky, kde čas od času Hamadu upoutal kus 

keramiky. převážně talíře, mezi nimi i typ na zachytávání odkapávajícího oleje (typ aburazara 

-viz. Obrazová příloha). které byly velmi levné a v podstatě opomíjené jako kusy 

54 
Lcach. llamada pottcr. op. cit., s. 79 
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nevýrazného každodenního zboží. Sbírali i běžné jídelní talíře, z nichž je obzvláště zaujal 

dekor uma no me ("koúské oči"- viz. Obrazová příloha), vyráběný v Setu. Šlo o výrobky pro 

denní užití, u nichž běžný spotřebitel neuvažoval o estetické hodnotě, ale Hamada byl jejich 

upřímnou a jednoduchou krásou ve spojení s kvalitním a nadčasovým řemeslným zpracováním 

tak nadšen, že během krátké doby s Kawaiem pořídili desítky kusů těchto talířů. Kawai se 

zpočátku divil Hamadovu nadšení, posléze však začal projevovat stejný vzrušený zájem o tyto 

kusy keramiky. 

Kawai byl od počátku inspirován čínskou keramikou. kterou se snažil napodobovat co však 

změnilo jeho tvorbu a úhel pohledu na keramiku byla výstava korejské lidové keramiky 

z dynastie I, kterou pořádal Janagi v roce 1923, nedlouho před zemětřesením. Tento silný 

zážitek byl určujícím momentem, kdy začal pochybovat o své dosavadní práci a po návratu 

Hamady poznaL že stejně jako on chce dělat výrobky účelné, zdravé a vyznačující se 

přirozenou krásou. Začátek vztahu mezi Janagim a Kawaiem nebyl možná zcela ideální;Janagi 

zpočátku kritizoval Kawaiovu tvorbu; ale stejný pohled na korejskou keramiku a hlavně 

později setkání všech tří nad keramikou zaslanou z Anglie Leachem byl okamžikem, kdy se 

zformovalo jádro budoucího Hnutí za záchranu lidových řemesel. 57 

2.4 Vznik hnutí a činnost do konce války 

Po velkém zemětřesení se Janagi přestěhoval do Kansaie a v lednu 1926 podnikli památnou 

cestu po prefektuře Wakajama až na horu Kója, kde se po dlouhém rokování usnesli na tom. že 

vybudují celonárodní sbírku lidových výrobkú a založí muzeum, a podrobně naplánovali cestu 

po prefekturách blízkých i vzdálených. 5x 

Již po dlouhou dobu předtím pociťoval Janagi nutnost vymyslet název pro lidové výrobky a 

vymezit tak jejich speciální kategorii; dosud používali název gele mono r 'f-4ía- levné, 

všeobecně používané, hrubé výrobky (opak- džótemono _!:_ *4ía),tento název však mohl i 

znamenat, že jde o něco nekvalitního, a z této kategorie bylo podle Janagiho nutné se vymezit. 

Diskuze o správném názvu pro lidové výrobky nebyla součástí jen této cesty, nýbrž se 

s neexistencí termínu se potýkali už nějaký čas s neúspěšnými řešeními. Nakonec se usnesli na 

názvu mingei ~~-zkráceného složeného slova z mi.š-úteki kógei ~~é"JI.;'; -lidová řemesla. 

Uvažovali i o termínu min.vú geidžucu ~ťK~WT, které však zavrhli kvúli příponě -džucu, která 

by mohla naznačovat, že se jedná o takzvané "vysoké'" umění. Slovo mingei je dnes běžnou 

součástí japonského slovníku, ale jak zmiil.uje Hamada, v tehdejší době je museli dostávat 

složitě. opakovaně a zdlouhavě do kulturního povědomí, a při každé příležitosti, článku apod .. 
v I '~9 znovu vysvet o vat.· 
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Hnutí za záchranu lidových řemesel nebylo oficiálním hnutím společenským, jako spíš 

hnutím myšlenkovým a kulturním, ale ani nepřišli v době zformulování s hotovou teoriL 

kterou by aplikovali na zkoumané výrobky, nýbrž se, v čele s Janagim, zabývali touto 

teoretickou oblastí dlouhá léta po vzniku hnutí i založení muzea. 

V následujích letech se kromě objevování tradičních dílen a sběru lidových výrobkú věnovali 

Hamada a Kawai svému řemeslu keramika. Janagi po dobu jednoho roku v roce 1929 vyučoval 

buddhistické umění a estetiku na řlarvardu a v rámci cest po Evropě navštívil v roce 1929 

spolu s Hamadou Leache v jeho cornwallské dílně, při příležitosti Hamadovy výstavy 

v Londýně, a věnoval se publikaní činnosti.60 

V roce 1931 následoval další důležitý krok v rozšiřování povedomí o lidovém umění 

v Japonsku- vydávání časopisu Kógei -"Řemesla", který dosahoval nevšedních kvalit. Byl 

vydáván až do roku 1941, za dobu publikování vyšlo celkem 120 vydání tohoto 

nenapodobitelného periodika. Vydavatelé kladli vysoké nároky na úroveň jak příspěvkú, tak 

grafického zpracování: obálky byly téměř výhradně tištěny na ručním papíře, často byl ke 

zdobení užit lak a nezřídka mohli čtenáři poznat lidové umění na vlastní kúži -do časopisu 

byly občas vkládány vzorky lidových tkanin. 61 

V roce 1941 byl časopis Kógei nahrazen novým časopisem Mingei, který vychází dodnes. 

Následně po Hamadově londýnské výstavě se Leach rozhodl vrátit načas do Japonska, a 

společně s Hamadou pracoval v peci v Mašiku, a s Janagim a Hamadou cestovali po 

japonském venkově za účelem studia a sběru lokálních řemeslných výrobkú. V té době byl 

Hamada již tvúrčně usazený, pracoval s dostupným a lokálním materiálem a charaker jeho 

výrobkú nesl stopy inspirace v tradičním a jednoduchém užitkovém zboží z Mašika, jehož 

tradice byla dlouhá přes 150 let. 

Hamada ani Kawai své práce již od poloviny dvacátých let nesignovali v rámci splynutí 

s tradicí anonymních řemeslníkú, ale jejich práce už tehdy nesla osobitý nádech a byla dobře 

rozpoznatelná. 

V roce 1933 začal vznikat pozdější řetězec obchodl\ Takumi ("um", "dovednost'") 

specializt~jící se na lidové řemeslo a umění. 62 O rok později byla založena Japonská společnost 

lidových řemesel- Nihon Mingei kjókai a Janagi byl zvolen jejím předsedou. 12 let poté, co 

vzniklo muzeum lidových řemesel v Soulu, se povedlo skupině otevřít muzeum lidového 

umění a řemesla, významný Nihon Mingeikan, který by nemohl vzniknou bez primárního úsilí 

Janagiho Sóecua, který do té doby uchovával všechny nasbírané exempláře ve svém domě, 

stejně jako by nemohla vzniknout bez vydatné sponzorské pomoci Magusaburóa Óhary, 

milovníka a mecenáše umění.63 Toto muzeum bylo postaveno jako dúm s rysy tradiční 

venkovské lidové architektury a dodnes si zachoval tuto podobu. Po 70ti letech existence čítá 

60 
Mocran. op. cit.. s. 27 

(>i Lcach. llamada pottcr. op. cit.. s. 113 
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toto muzeum na 17 tisíc lidových výrobků, převážně z Japonska, ale i z Koreje, Číny, Anglie a 

ostatnách světadí!LI, například Jižní Ameriky. 64 

Během třicátých let podnikli Kawai, Hamada a Janagi tři společné cesty do Koreje za účelem 

získávání nových kusú pro muzeum, a korejská keramika je stále překvapovala rúznými 

způsoby. V době, kdy Hamada byl schopnen prodat některé své kusy na výstavách i za 75 jenů, 

což bylo v té době velké množství peněz, byli i v roce 1937 překvapeni tím, že za korejskou 

misku na pití tamní pálenky, která byla podobného vzezření jako v té době vysoce historicky 

ceněnými japonskými šálky pro čajový obřad, zaplatili pouze 5 senú. Řemeslné výrobky v té 

době byly poměrně levné, ale při svých návštěvách v Koreji se jen utvrzovali v tom, jak 

neuvěřitelně levné stále korejské nádobí bylo. Z té samé pece, jako byla zmíněná miska 

zakoupili celý náklad jedné pece, čítající asi 1200-1300 kusů za cenu 126ti jenů. Přestože se 

většina při zaslání do Japonska rozbila, poznání o přetrvávajících cenových poměrech bylo 

ohromující. 65 

2.5 Poválečná léta hnutí a hlavních představitelů 

Druhá světová válka rozdělila Leache od ostatích, nikoli však jejich přátelství. Válka měla 

hmotný i pracovní dopad na všechny; Leachova dílna byla na čas zničena poté. co na ni 

dopadla bomba a některé části nebyly použitelné po dobu téměř tří let. Dopad měla i na tvorbu 

samotnou- ve válečném období se Leachova dílna musela soustředit více jen na užitkové kusy, 

což Leach považoval i za přínos. a jak se sám vyjádřil, poptávka po užitkovém zboží byla 

poptávka řízená životem a jeho potřebami.66 I přes probíhající válku Leach napsal a vydal 

svou nejslavnější knihu "A potter's hook", která je dodnes považována za jednu 

z nejzákladnějších a nejnadčasovějších knih pro keramiky vúbec. 

Propagandistická politika nacionalistů se nezakazovala hnutí, které propagovalo národní 

tradici řemeseL ale se .lanagi neuchyloval k jakémukoli sympatizujícímu postoji, kvúli svému 

silnému antimilitaristickému založení. Válka tak měla dopad na úspěšně se rozvíjející hnutí 

v Japonsku- Ohei1 z bombardování se čátečně dotkl i muzea, které dále bylo po válce načas 

uzavřeno až do roku 1947, kdy obnovilo svoji činnost. Díky obrovským válečným škodám a 

ekonomickému úpadku se zdárný start tohoto myšlenkového hnutí. které začalo i na kulturní 

scéně nést ovoce. poněkud zbrziL o to více se však po válce obrátila pozornost veřejnosti k 

domácímu kulturnímu zázemí. což zahrnovalo i řemesla a od padesátých let se lidé opět začali 

více zajímat o domácí tvorbu. 

Hamadova. Kawaiova i Tomimotova keramická produkce nesla značné charakteristické rysy. 

a všichni, Leache nevyjímaje, jsou více či méně řazeni do kategorie keramiků uměleckých. 
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Přesto, Hamadova a Leachova práce nesla od jádra více rysú inspirace tradiční lidovou tvorbou 

než práce Tomimota a Kawaie, které byly možná až příliš osobité, umělecké a náročné na 

výrobu. Jejich cesty v hnutí se v roce 194 7 rozdělili a Tomimoto založil vlastní uměleckou 

skupinu ,~inMkai (Nové sdružení řemeslníkú). V té době se rovněž objevily neshody mezi 

Janagim a jeho soukmenovcem, Mijakem Cúičim, který ve svém odklonu od púvodího 

myšlenkového hnutí zašel až k založení nového muzea Nihon Kógeikan (Japonské muzeum 

řemesel) v roce 1949 a o deset let později podnítil založení nové vlaství organizace Nihon 

Mingei Kjódan (Společnost pro japonská řemesla), stejně jako vydávání časopisu Nihon no 

Mingei (Japonské lidové řemeslo a umění). S Tomimotem ani s Mijakem se nejednalo o 

otevřený spor, ale Mijake Janagimu vytýkal přílišnou zm~jatost pro funkčnost výrobku na úkor 

estetické stránky a tyto názorové neshody sice neovlinily chod hnutí, ale začaly ukazovat 

odlišný trend v chápaní lidové tvorby, který pomalu začínal dominovat. 67 (viz. dále kapitola S) 

V červenci roku 1952. se konala dvanáctidenní, vúbec první Mezinárodní konference 

lidových řemesel v Cornwallském Dartingtonu6x. kde se sešlo na 11 O delegátú z celého světa. 

převážně hrnčířú nebo tkalcú. Součástí této konference byla i výstava lidového hrnčířství a 

textilu z období 1920-1952: jednalo se o řemeslníky pracující ve Velké Británii, a díky svému 

púsobení a ovlivňování tvorby taních hrnčířú v rámci mezinárodní kulturní výměny vystavoval 

i Hamada. Na této konferenci se Janagi pokusil prezentovat svoje buddhisticky laděné 

estetické teorie a jako prostředníka užil právě Hamadovy keramické výrobky. 69 

Po konferenci se trojice vydala na cesty do Ameriky, kde přednášeli a seznamovali 

s tradičními keramickými technikami Dálného východu a jeho keramickou historií ve snaze 

propojit Východ a Západ. Při svých cestách poznali i rozličné a odlišné techniky výroby 

keramiky i jiných řemeseL v tohoto ohledu vyniklo Mexiko a indiánské umění Marii Martinez. 

které velmi učarovalo všem. převážně však Janagimu. Přes Havaj dorazili v roce 1953 zpět o 

Japonska. kde podnikli téměř okružní cestu po v té době již hojně zastoupených muzejích 

lidových řemesel na Honšú, kde referovali o svých cestách a poznávání lidové tvorby ve světě. 

i o konferenci samotné. Na této cestě navštěvovali i lokální dílny, kde řemeslníky 

povzbuzoval v pokračování v jejich práci. Tato činnost byla určitým pokračováním 

v objevování pecL kterému se věnoval ve 30. letech, kdy tímto proslavil několik pecí, v čele 

s pecí v Ontě, kterou ,.objevil" v roce 1931. Podpora a povzbuzování řemeslníkť1 byla pro něj 

činnost neméně dúležitá než publikování a nepřestal v ní až do své smrti v roce 1961. 

V době jeho smrti se počet členú organizace přehoupl přes 2500, ale v samotném hnutí 

panovala názorová nejednotnost a s plynoucím časem a novými podmínkami v řemeslném 

světě se měnila povaha názorú i řemesel samotných. V 60. letech tedy hnutí samovolně 

přestalo existovat a Janagiho smrt byla v přeneseném významu počátek tohoto rozpadu. Již 

v padesátých letech sice došlo k odklonu Tomimota a Kawaie. čemu však čelilo hnutí kromě 

r,-c Moeran. op. cit.. s. 28 
68 \\1\\\ .oak1voodceramics.co.uk/dartingtonB.htm 
69 Leach. Beyond east and west. op. cit.. s. 242- 244 
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názorových rozdílů a smrti zakladatele, který byl hlavním hybatelem akcí, byly finanční 

otázky okolo muzea70 a hlavně vnější události na poli řemesel. V 60. letech se prudce zvýšila 

poptávka po lidových výrobcích z tradičních dílen a přinesla s sebou tzv. ,.mingei -boom". 71 

Po smt1i Janagiho nebylo neobvyklé, že někteří řemeslníci, často ne tradiční, ale vzdělaní 

mladí umělci, začali vyrábět ne výrobky lidové podle tradičního rázu, ale teorii mingei o 

výmbě a hlavně vzhledu začali plánovitě aplikovat při výrobě kvúli tomu. že ceny tradičních 

řemeslných výrobkú od začátku 60. let stoupaly a výrobky byly vělmi ceněné. To v kombinaci 

s příchodem moderní doby zpúsobilo rúst cen kdysi nejlevnějších a nejdostupnějších výrobkú. 

Velký zájem odsouval, v mnohých případech té doby, tradici do pozadí a namísto těchto 

hodnot nastoupila komerční hodnota vidiny dobrého výdělku.(dále viz. kapitola 4.2) 

V listopadu roku 1964. ve věku sedmasedmdesáti let, se Bernard Leach loučí s Japonskem, 

přáteli i hnutím. Tento dopis nebyl oficiální rozlukou s přáteli v tom slova smysu, že by šlo o 

názorovou nebo jinou neshodu: naopak byl odjezd z Japonska těžkou záležitostí: ve svém věku 

se Leach chtěl ze "své druhé domoviny"navrátit do Anglie. V St.lves strávil zbytek života. až 

do své smrti v roce 1979, pouze rok od úmrtí Hamady Šódžiho. Hamada i Leach dosáhli za 

svúj život obdivuhodného respektu na poli uměleckého hrnčířství a nezdráhali se své znalosti a 

dovednosti předat dál nejen rodině. z nichž potomci i vnuci obou pokračují v hrnčířském 

řemesle. ale i návštěvníkúm svých muzejí a dílen, které s časem vznikala. Hamada. podle těch, 

co ho znali, byl spojení dobrého člověka i řemeslníka. jehož cit pro estetiku a funkčnost lidové 

tvorby se nedal rovnat s žádným jiným, a přestože například dával lekce o lidovém umění 

dokonce i císaři Hirohitovi72
, nebyl podle svých přátel z žádném ohledu sobeckým nebo 

povýšeneckým umělcem. Svou práci nesignoval s odúvodněním, že práce samotná by měla být 

nejlepší vizitkou. Ani významné ocenění "Živoucí národní poklad", udělené již v roce 1955, 

ani jiná oceněního nikdy neoddálila od jeho každodenní neutuchající práce, ani od jeho 

blízkosti k prostému. jednoduchému životu a lidem. 

Oba dva se snažili vyrábět keramiku aktivně až do své smrti, Hamadovi v tom později bránila 

nemoc, Leachovi ke sklonku života zhoršující se zrak, přesto se chtěli aktivně účastnit na 

řemeslu. kterému zasvětili celý život co nejdéle teoreticky i prakticky. 

Hamada aktivně nepsaL ale mezi nejznámnější Leachova díla patří zníměná., A potrer 's 

hook" -"bible keramikú'" a .. E-lamada : Potter ". Velkou měrou se podílel na vydání 

prúlomové Janagiho knihy ., The unknown crafisnwn ". která je základním dílem o lidové 

tvorbě a Janagiho celoživotní teoretické dílo zabývající se právě konceptem mingei, ideou 

krásy, lidovou výrobou, estetickými principy a vším, co se dotýká tematiky lidového umění a 

řemesla. 

70 Mocran. op. cit.. s. 28 - 29 
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3.1 Janagiho koncept mingei v knize Unknown craftsmen 

3.1 Filozofický základ Janagiho konceptu mingei v knize "The unknown craftsman" 

Janagiho "Unkmrwn crafismen .. vyšla poprvé až v roce 1972, devět let od jeho smrti. Leach 

značnou měrou přispěl upravením jazykové formy a překladem tak, aby byla dostupnější 

západním čtenářům, přestože Janagi angličtinu ovládal a psal ji v tomto jazyce. Tato kniha je 

Janagiho obsahově nejrozsáhlejším a nejslavnějším dílem o této tematice, Leach se ale 

domnívaL že kdyby Janagi žil déle, zcela jistě by vyšla ještě jedna kniha zabývající se 

uměleckými řemeslníky, kterou Leach ve své představě nazval ,,Osamocená cesta umělce". 73 

Janagiho hlavním tématem je pojem krása; jak jej vnímat co znamená a co popisuje, stejně 

jako její vyznění z rúzných úhlú pohlcdú estetiky i v praktickém významu. Dále se věnuje 

popisu vybraných technik řemeslné výroby a vzorú, které dává do širší souvislosti. 

V neposlední řadě v různých souvislostech zmiňuje důležitost komunity v řemeslné výrobě, 

smysl ruční výroby a k ní se pojící zodpovědnost každého řemeslníka. Představuje lidové 

řemeslné výrobky spolu se svou filozofií o mingei, která vzešla z dlouholetého teoretického 

poznávání a studia těchto předmětů z rúzných odvětví i oblastí. 

Janagi nepřišel s hotovým konceptem estetických principů výroby a krásy lidových výrobkú, 

který by aplikoval na už zhotovené výrobky a porovnával svou teorii s praxí. Formulace 

názorú na tuto oblast byla jeho celoživoním zájmem a postupně se vyvíjela, jak Janagi získával 

nové poznatky, převážně praktickým poznáváním v lidových dílnách a sbíráním lidového 

umění a také myšlenkovým a kulturním prostředí, ve kterém žil. Co se týče estetických 

principů, ve svém teoretickém uvažování se opíral o základní buddhistické a zenové proncipy 

a z nich některé vzniklé a zavedené termíny v japonské estetice. 

Ve své definici lidového umění či lidových řemeslných výrobkú v základech odděluje tzv. 

"vysoké" dekorativní umění od užitého umění základním argumentem, že lidové výrobky jsou 

na rozdíl od dekorativního umění vyráběny s účelem sloužit uživateli, ajedná se o výrobky 

každodenní potřeby. Užívání považuje za základní důvod výroby lidového umění, od kterého 

se odvíjí další. 74 Řemeslník by měl už při výrobě myslet na budoucího uživatele tak, že 

výrobek bude funkční, praktický a bude odolný, jelikož má sloužit dlouhý čas. Ohled na 

uživatele znamená několik skutečností, hlavní je, aby výrobek sloužil a ne naopak byl 

opečovávaný. Musí mít proto praktický, zdravý tvar a být nenáročný na údržbu.75 

Užívání předchází téma účelu, pro který přímo má být lidový výrobek stvořen. 76 Mezi 

japonským a západním nádobím existoval již od dávných dob poměrně velký rozdíl v užívání, 

odvozený pravděpodobně od stravovacích návyků, tj. rozdílného živoního stylu. Jinak řečeno, 

73 Lcach. lk) ond ca st and \\'CS!. op. cit.. s. 299 
7

.J Yanagi. op. cit.. s. 197 
7

' Winkclh(ikrm ú. op. cit.. s. I O 
76 Yanagi. op. cit.. s. 179 
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styl života sám utváří poptávku. Zatímco u západního nádobí existuje několik druhů nádobí 

víceméně odlišených pouze velikostí, přičemž si nikdo moc nelámal hlavu, zda ten či onen 

talíř použije na zcela odlišné pokrmy, v Japonské kuchyni převažoval jiný způsob užívání. 

Každá miska,talíř, šálek nebo zásobnice měla přesný účel využití a existovalo mnoho druhú 

speciálního nádobí pouze pro konkrétní účeL nebo dokonce období : například různé dlouhé 

mělké obdélníkové talíře byly určeny pouze pro podávání např. solených nebo uzených ryb. 

přičemž se činil rozdíl i mezi velikostí ryb apod. 77 Čajové šálky z některých dílen (Koišiwara. 

Onta) měly, ač velmi podobné. rozdělené "role", a to například na ženský či mužský šálek 

nebo šálek pro zimní a letní období (viz. Obrazová příloha). 

Neznamená to však, že by západní řemeslníci nevyráběli předměty čistě pro daný účeL ale 

v Japonsku je tato tradice silněji zakořeněná, nehledě na to, že průmyslová revoluce a tovární 

produkce odehrávající se mnohem dříve na západě mohla způsobit pomalé stírání těchto 

výhradních funkcí některých kusů. I rozdílný zpúsob stolování, kdy Japonci přijdou do 

mnohem bližšího styku s denními potřebami, například tak, že u jídla misky berou do rukou, 

způsobil zakořeněný intimnější a srdečnější vztah k těmto předmětům denní potřeby. 

"Přesnému účelu užití" se částečně vymyká nádobí pro čajový obřad- cestu čaje, jehož mistři 

adoptovali a vysoce cenili obyčejnost krásy prostých korejských misek vyráběných a 

používaných púvodně na servírování rýže. V tomto ojedinělém a zvláštním případě se Janagi 

domnívaL že cesta čaje púvodně vznikla. byla vytvořena. právě díky těmto miskám.n Tento 

názor podporuje fakt. že před začátkem cílené výroby čajových misek, například raku nebo 

šina čajoví mistři adoptovali to, co bylo v té době dostupné a vyhovovalo jejich zenovému 

ideálu o neokázalé a prosté kráse. Janagi považoval za opravdové lidové řemeslo právě 

původní čajové nádobí, ve kterém, přes jeho prostotu, byla nacházena estetická hodnota, na 

rozdíl od později schválně prostč vypadajících výrobků, které jsou sice vělmi esteticky ceněné. 

ale díky faktu, že hrubost a nepravidelnost je záměrná, už zcela nezapadají do Janagiho 

představy lidového výrobku. V přeneseném významu Janagi uvažoval o tom, že skrze tyto 

výrobky mohli čajoví mistři reprodukovat univerzální aspekty krásy v zenovém pojetí.
79 

Pojem "ruce uživatele" spojený s užíváním výrobku stojí v oblasti lidového umění a řemesla 

vedle druhého základního pojmu, a tím je "oko, které vidí''. 
80 

Janagiho zdúrazil.ování funkce účelu neznamenalo striktní rozdělení bez možnosti určité 

invence uživatele s výrobkem. Jeho pojem "vidění" byl stavěn v posloupnosti před použití. 

které bylo z vidění odvozené. Přesto bylo nejpřirozenější použít výrobek k účelu, ke kterému 

byl vyroben, a zamě11ování účelu není příliš obvyklým jevem. 

Prvotní nezakalený pohled považoval za nejdúležitější úkon, ze kterého dále plynulo poznání 

o charakteru a účelu výrobku. Nejdúležitější v tomto přímém pozorování byla podle Janagiho 

77 Winkclhiiťcrovú. op. cit.. s. 21 - 22: s. 49 
78 Y anagi. op. cit.. s. I RO 
79 Y anagi. op. cit.. s. I R3 
80 Yanagi. op. cit.. s. ISO 

35 



absence odboného vzdělání. Znalosti v žádném případě neusnadúovaly pozorovateli práci, spíš 

naopak mu ji stěžovaly, jelikož jeho mysl už byla ovlivněna nastřádanými znalostmi a tudíž 

nebyla jasná a čistá pro přímé poznávání a mohlo docházet k předsouvání názorů před 

"čistým" vjemem. Ve své koncepci ,,instinktivního pohledu"81 prosazoval teorii, že každý 

člověk. nehledě na vzdělání nebo stav apod. je schopen vidět "krásu".V poznávání krásy kladl 

na první místo instinkt u kterého uvedl, že s ním se člověk musí už narodit a není tudíž 

nahraditelný, na rozdíl od znalostí, na které může během studia vlastní pílí dosáhnout. 

Dále bylo v pozorování nutné do určité míry zaujmout pasivní postoj (mu.\:in) 82 a nechat 

výrobek. aby sám promloval k příjemci. Kromě pasivního postoje němě! být výrobek 

hodnocen intelektem a také neměl být souzen na první pohled navenek/při kterém je pro 

zdánlivou obyčejnost právě opomíjená estetická stránka lidového řemesla./. Janagi toto prosté 

.. dívání se", . .instinktivní pohled" nazval 6Jkkan ( intuice. instinkt "okamžitý pocit"8
\ 

Intuitivní pozorovatel podle Janagiho dovoluje dojmúm. aby ho stále překvapovaly a byly 

nové. 

S touto "novotou dojmú'" není podle Janagiho spojená jen intuice pozorovatele, ale i samotná 

krása výrobku i japonské vnímání času a historie, které je je zaměřeno na momentální okamžik. 

což jen podporuje momcntálnost a aktuálnost prožitku. Je však nutné připočíst aspekt 

nadčasovosti krásy lidových výrobkú. Podle Janagiho nemúže čas, jakkoli dlouhý, zasáhnout 

věci, které jsou skutečně krásné84
; jejich krása je stále svěží. 

Podle Janagiho definice slova "krása" v buddhistickém kontextu neznamená pouze být 

opakem ke slovu ,,ošklivost"", naopak tento a jiné dualistické principy buddhismus od základu 

odmítá. s:; 

S buddhistickou estetikou je úzce spjatý zenový pojem .\:ihui86
, kterému Janagi připisoval 

zvláští postavení jakožto adjektiva. které dokáže nejlépe popsat krásu lidových výrobkú. Toto 

přídavné jméno je jedno z nesnadně přcložitelných slov do cizího jazyka z japonštiny. Spíš než 

přesný jednoslovný ekvivalet je nutné tuto vlastnost opsat. V případě adjektiva .\:i bu i, které 

vyjadřuje ideály lidového výrobku se nejčastěji užívá několik následujících termínú a spojení ; 

.\:ibui popisuje střízlivou, tlumenou a uměřenou klidnou krásu v tom smyslu, že nejde o okázalý, 

nápadný nebo křiklavý výrobek. ,~ihui vyjadřuje hlubokou a vyzrálu krásu, ze které přesto 

vyzařuje pokora a prostota. Už samotné slovo šihui by mělo vzbuzovat laskavou pokoru před 

výrobkem, který je jím označován, a jako takové by mělo plně postačit k popisu výrobku bez 

nutnosti užití dalších zpúsobů. V praxi mťiže být výrobkem označovaným adjektivem .\:ihui 

například kameninový talíř používaný na zachytávání odkapávajícího oleje ahurazara ze 

Rl Moc:ran. op. ciL s. 30 
8' . . - Yanag1. op. ClL s. 112 
XJ .:léktronick)· výk1adov\· slovník 
R.J Y anagi. op.- ci;., s. 13 1-: s. 209 - 21 O 
xs Yanagi. op. ciL s. 12R - 129 
86 Yanagi. op. cit.. s. 1~7- 157: Wink.:lhiifcrovú. Vlasta: Boháčková. Libuše: Vějíř a meč. Nakladatelství Panorama. 
Praha. 1987. s. I ~3 
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setské pece ze 16.století. Tento talíř vyrobený anonymním hrnčířem je glazován tlumenou 

bílo-béžovou barvou s jednoduchým tříbarevným dekorem v podobě rýžového klasu, který je 

zhotoven decentními přírodními barvami i odstíny. Tvar je čistě funkční, zdravý a sloužící 

uživateli nenáročnou údržbou. V glazui·e se za staletí utvořila hustá sít prasklinek. ukazující 

přirozené stárnutí výrobku. jehož přirozená patina je další estetickou předností výrobku. 

Přirozeným stárnutím spojeným s jemnými vnějšími proměnami a vztahem člověka 

k předmětu se výrobek pomalu zahaluje do závoje patiny, dalšího japonského termínu sahi. 

Pokud je to skutečně "!iilmi ·· výrobek, i přes jeho stáří z něj vyzařuje určitá svěžest užitého 

motivu a celý výrobek působí velmi nadčasově.(viz. Obrazová příloha) 

Na výrobní proces krásného výrobku dále aplikoval buddhistickou dvojí cestu k dosáhnutí 

buddhovství- cestu svépomoci a vlastního úsilí- džiriki. a cestu pomoci zvenčí- tariki.
87 Obě 

tyto buddhistické cesty se podle Janagiho dají aplikovat i na lidovou a autorskou tvorbu. První 

cesta je podle Janagiho cestou individuálního umělce. složitá cesta; Janagi ji přirovnával 

k cestě jedince po souši, kdy musí čelit mnohým nástrahám. Oproti tomu druhou cestu 

přirovnával ke kolektivní plavbě na lodi po moři. kdy jsou potlačeny individuální zájmy 

jednotlivých lidí na palubě a kromě kolektivní pomoci je zdůrazněna pomoc zvenčí, kterou je 

v tomto případě vítr nebo mořský proud, který je donese k cíli. 88 Tato aplikace dvou cest se 

dotýkala převážně tématu práce řemeslníka, kolektivu a lokálních tradic. 

3.2 Důležitost lokálnosti a komunity 

Dalším důležitým mezníkem ve tvorbě lidových výrobků je podle Janagiho pojem lokálnost a 

s ní související komunita a tradice. (Jzemní roztáhlost japonských ostrovú způsobuje velkou 

zeměpisnou i podnební různorodost. Členitá a hornatá krajina od sebe často oddělovala jinak 

nedaleké vesnice a zpi'1sobila tak nesnadnou vz~jemnou dostupnost nebo ji téměř zcela omezila. 

a proto v mnohých případech musela být tato sídla zcela soběstačná, z čehož přirozeně 

vyplynulo to. že pro svou oblast museli nejen sami vyrábět zboží denní potřeby, ale museli se 

při výrobě spolehnout jen na lokální a dostupné zdroje. Obrovská zásobnice hlín na 

japonských ostrovech bohatá na rúzné druhy tuto jedinečnou lokální produkci ještě podpohla. 

Také díky i například podnební různorodosti vznikaly v rúzných oblastech částečně se lišící 

zvyky nebo návyky, ať už například stravovací nebo týkající se svátkú, které se odrazili i ve 

vybavení domácností a některé oblasti se vyznačují ojedinělými výrobky, které nenajdeme 

jinde po Japonsku. V tomto ohledu vyniklo především souostroví Rjúkjú. 

Hnčířina. jak ji neznáme dnes, byla v dávných dobách nástroj, nebo jeden z nástroj li obživy a 

sloužila k výrobě užitkových výrobkú denní potřeby. Pouze rituální keramika a později vzniklá 

keramika určená pro potřeby čajového obřadu se z tohoto účelu vymanila. V hrnčířně šlo o 

X? Y anagi. op. cit.. s. 132 - 136 

xx Yanagi. op cit.. s. 132 - 136 
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řemeslo předávané a děděné v rodině s dlouhou tradicí. Hrnčíři vyrábějící lidové výrobky 

pracovali s určitým zavedeným postupem, který opakovali den co den a připravovali na výpal 

keramiku v řádech desítek každý den. gq Proto je za jedno ze základních kritérií výroby lidové 

keramiky považována právě výroba ve velkých množstvích a za dostupné ceny. Pokud šlo o 

učně keramického řemesla v rodině. nejednalo se o učně jako takového, jako spíš o jednodušše 

pomalé připojení dalšího člena rodiny do této tradice. 

Uče!l. tedy zpravidla vyrústal v rodině se silnou tradicí svého řemesla a neustálým 

opakováním a cvičením sám po letech byl schopen s řemeslem sám začít. Za nejdúležitější 

element v pokračování v tradici považuje Janagi právě opakování a dlouholeté, celoživotní 

cvičení. Stejně tak byla práce tradičně rozdělena mezi celou rodinu, přičemž uče!l. zpravidla 

začínával na nejnižších pozicích. ze kterých se vypracoval - musel znát všechny práce. vše. co 

výrobu obnáší. Rúzní členové měli rozdělené rúzné úkony ve výrobním procesu- točení měli 

samozřejmě na starosti hrnčíři. ale ostatní členové se podíleli na procesu sušení. dekorování, 

nakládání a vykládání pece a citlivou péči o ohe!l. v prúběhu pálení. Toto společenství 

pracovalo jako dobře fungující organismus a existence silné individuality by pro ně nebyla 

přínosná, jelikož by se mohl tento vyrovnaný systém zhroutit.90 

Janagi považoval za silný a fungující, ale bohužel se již neexistující aspekt řemesel existenci 

cechú. Prostřednictvím tohoto pojmu rozšiřoval svou teorii fungujícího organismu společenství 

I rodiny do sítě fungujících řemeslných společenství v jedné oblasti, například keramickém 

centru. Cechy označoval za společenství. které si vzájemně pomáhá a ochra!l.uje řemeslo.91 

Již zmíněnou buddhistickou teorii dvou cest diiriki a turiki Janagi aplikoval právě na 

společenství. Na rozdíl od cesty individuálního umělce diiriki, kdy se podle Janagiho musel 

nutně potýkat s mnohými úskalími92 byla cesta pomoci zvenčí tariki cestou. která pomáhala 

výrobku ,.narodit se". ne .. být stvořen". Kromě aspektu kolektivní výroby a tradice byla 

důležitá lokálnost. a to v mnoha ohledech. Hlavní úlohu v lokálnosti hrály tamnější suroviny. 

které jsou zajisté hlavním činitelem ve vytváření charakteru místních výrobkú, stejně jako 

tamnější životní styL který se na výsledné podobě také podílel. Zmíněná občasná nedostupnost 

nebo odříznutost center od sebe znesnadt'í.ovala dovoz jakýchkoli surovin na výrobu. nehledě 

na to, že nemajetní vesničané a rolníci pravděpodobně ani takto neuvažovali a snažili se 

pracovat s tím, co jim v dané oblasti příroda nabízela. Tento element pokory se projevoval i v 

akceptování a přizpúsobení se dostupným materiálúm, kdy místo aby se snažili si tyto 

materiály, nejčastěji hlínu. podmanit. podřídili se jejím vlastnostem.93 Není proto neobvyklé se 

dočíst, že například hrnčíři z Onty i ve 20. století při zvýšené poptávce na určitý keramický 

tvar odpovídali. že z tamnější hlíny tento tvar zhotovit nelze. (viz. kapitola 4.2) 

89 
Winkélhokriivá. op. cit.. s. 10 

90 
Yanagi. op. cit.. s. I 99- 200 

91 
Yanagi. op. cit.. s. 20X 

92 
Yanagi. op. cit.. s. 20 I 

'!J Winkelhoťcrová. op. cit.. s. 21 
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Pokora k materiálu se tedy projevovala i v užité technice, kdy hrnčíř nechával mluvit 

suroviny, aniž by se je sám snažil násilím formovat do požadovaných tvarú, a pracoval 

instinktivně. To, že mohly vznikat- rodit se- výrobky připisuje ve své knize kromě 

zmíněných aspektú i určité nevinnosti hrnčířt'i nazatížených znalostmi. ŘemeslícL ať se jedná o 

hrnčíře, barvíře nebo jiné, samozřejmě nevyráběli své výrobky s žádnou teorií nebo konceptem 

o tom, jak by měl výrobek vypadat. Pouze jen za pomocí vlastních instinktú, které se dotýkaly 

jak práce se surovinou, tak práce například s dekorem, navíc v rámci dodržovaní tradice. 

Hamada Šódži při jedné demonstraci výroby keramické misky, která mu zabrala všeho všudy 

pouze asi 15 vteřin, na připomínky, zda není tato výroba příliš rychlá odpověděl "vyrobit tuto 

misku mi zabralo 60 let a 15 vteřin času". 94 

Do určité nevinnosti hrnčířú, která pomáhala výrobkúm přicházet na svět Janagi ale řadil i 

téměř nutnost aby řemeslník nebyl vzděláný, jelikož podle něj vzdělávání odstraňovalo tuto 

bezprostřednost oddanost a pokoru ve výrobě a spíše pouze nevzdělaní lidé mohli vyrábět 

skutečně krásné věci, protože nebyli spoutáni intelektem. Právě tato bezprostřednost a pokora 

ve výrobě pomáhala podle .lanagiho přicházet výrobkúm na svět; dovolit jim "produkovat se'". 

přičemž prostředník této akce byl člověk, na rozdíl od umělciL kdy oni prezentovali skrz 

výrobek sebe, to považoval za hlavní aspekt své teorie a "rození"výrobkú, ne vytváření. Jeho 

názory o nepotřebnosti nebo rovnou škodlivosti vzdělání i některé jiné názory později vedly 

k polemikám s ostatními autory nebo lidmi, kteří se pohybovali v prostředí hnčířú ve 2.pol 

20.stoL nehledě na názory hrnčířů samotných. 

3.3 Výroba a vlastnosti lidové keramiky 

Janagi spatřoval výlučnou, speciální kvalitu lidových výrobků v několika aspektech. Začíná 

již na zpúsobu výroby, ve kterém převládá tradice a opakování. Hrnčíři mající pokoru pracují 

s materiálem instinktivně, bez teoretických znalostí, přičemž musí brát v úvahu budoucí roli 

výrobku a vyrábět ho s ohledem na uživatele tak, aby sloužil a nebyl tudíž příliš náročný na 

údržbu apod. Pravé výrobky kategorie mingei odráží potřeby života a životní styl daného 

regionu a díky používání výhradně lokálních surovin vznikají v daných oblastech předměty 

charakteristického a nezaměnitelného rázu. 

Podle .lanagiho má výrobní proces předmětu z kategorie mingei probíhat každodenně ve 

dostatečném množství tak, aby nasytil poptávku lidu, a má být prodáván za ceny jemu běžně 

dostupné. Cenová dostupnost však nedělá z každé levné věci výrobek mingei, který musí být 

na rozdíl od levných nekvalitních výrobkú udělaný poctivě s důrazem na odolnou a 

dlouhotrvající kvalitu. 95 V záležitosti cen došlo později k výrazné změně, jak bude zmíněno 

později, přesto měl Janagi v době svého pátrání i vzniku jeho knihy poměrně volné ruce 

94 L.:ach. llamada pottcr. op. cit.. s. 136 
95 Winkclhii!Crovú. op. cit.. s. 9- 10 
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v bádání v oblasti, kde doposud nikdo nebádal96 a tudíž nedotčené jakýmikoli vlivy, což mělo 

velmi zásadní význam na charakter jeho názorů. 

V konkrétnějším popisu keramického výrobku mingei a jeho specifických vlastností je spolu 

s praktičností a ohledem na uživatele konkrétně spojen tvar. Jednoduchý praktický tvar, který 

dovolí snadnou manipulaci i údržbu má ohled k uživateli. Přirozený, zdravý tvar bez podléhání 

modním trendům a výstřelkům má ohled jak k přírodě, tak ke tradici.
97 

Ke tvaru se pojí i 

symetrie, hojně diskutovaný pojem v estetice na Dálném východě. Symetrie obecně nepatří 

mezi vyznávané estetické kvality v Japonském umění, není tomu jinak ani u mingei. přesto se 

neodmítá prvoplánově. ale existují určitá pravidla, která ji definují. Nejedná se o striktní 

symetrii. kterou je třeba bezmezně dodržovat v duchu, co není pravidelné, je nehezké. přesto jí 

Janagi přiznává důležitost v tom smyslu, že určitá pravidelnost je odrazem řádu, který je vidět i 

v přírodě. 98 Na druhou stranu známé estetické výroky o tom, že ani v přírodě není nic 

symetrického, tak proč by mělo být jinde, neodmítá, ale poupravuje. V symetrii vidí určitý řád, 

nikoli přesné stranové kopírování, pokud však dojde k neplánovanému porušení této 

pravidelnosti (tvaru), považuje to jen za estetické plus. Asymetrie, pokud k ní dojde, je ceněná 

pouze. pokud vznikla náhodně a neplánovaně (instinktivně). Takovou nepravidelnost považuje 

Janagi za svobodu a pojem "svoboda" je pro něj úzce spjatý s pojmem ,.krása". 99 

Proti tendencím vyrábět plánovaně tuto spontánní nepravidelnost, které propukly po 

tzv.mingei-boomu v různých dílnách, se Janagi důrazně ohrazoval. Shrnuto, dá se říct, že 

Janagi se nebránil symetrii nebo pravidelnosti do určité míry, pokud nebyla násilná a 

nepřirozená, za estetickou nutnost výrobku ji však v žádném případě nepovažoval. Odkazoval 

na to. že vyžadovaná přesná symetrie. a celková "bezvadnost" výrobku vede k jeho chladnému . 

.. dokonalému" vzezření. 100 

Dalším bodem jeho teoretických úvah byl vzor, který ještě více než tvar, odrážel řád v přírodě. 

U vzoru, stejně jako u jiných fází výroby, byla důležitá intuice, bez níž se vzor stával pouhým 

designem. 101 Když se podíváme na škálu vzorů užívaných v lidové keramické tvorbě Japonska. 

zjistíme, že existuje obrovská rozmatinost jak užitých motivů. tak technik. Co se týče 

barevného provedení dekoru i celého výrobku, v kategorii lidové keramiky se témeř výhradně 

jedná o barvy tlumené, zemité a ty. co se dají snadno nalézt v přírodě. Dekor samotný bývá 

rozmanitý, od abstraktních jednoduchých čar, přes přírodní, krajinné nebo zemědělské více či 

méně zjednodušené motivy. až po realistický figurativní dekor, hlavně zvířecí. Příliš konkrétní 

motivy nejsou. až na okinawskou keramiku. příliš rozšířené. Co převládalo, a bylo i Janagim 

nejvíce považováno za lidový dekor. byly jednoduché poněkud abstraktní motivy nebo 

zjednodušené přírodní motivy. I u dekoru podle Janagiho platí. že by měl být namalován 

96 Winkclhiiťcrová. op. cit.. '· 9 
97 Winkclhoťcrovú. op. cit.. s. I O 
9s Y anagi. op. cit.. s. I 16 
9

'
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Yanagi. op. cit .. s. 119- 126 

J(lll Yanagi. op. cit.. s. 120 
101 Yanagi. op. cit.. s. I I~ 
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rychle a svižně a přitom být neokázale krásný a skromný, přičemž dekor nebyl hlavní částí 

výrobku, tou, na kterou by měla výhradně směřovat pozornost.; pro Janagiho celkově byla na 

prvním místě užitnost. 
V dekorování oslavoval také staré a tradiční techniky, kromě klasického ponoru, polití nebo 

smočení a následovného dekorování štetcem také rúzné specificky japonské (popř.korejské) 

techniky zdobení. Mezi ně patřil například zpúsob plastického dekorování poskakujícím 

zahnutým měkkým páskem z kovu, který na výrobku otáčejícím se na kruhu zanechával malé 

zuby ve zvětšující se spirále nebo soustředných kruzích (tobikanna- "skákající kanna"). Dále 

pak částečné polití stran glazurou, které vytvářelo efekt stékající skvrny ( učikake) nebo 

malování hustým nástřepím na otáčející se výrobek na kruhu širokým štetcem, který 

zanechával viditelné stopy (hakeme), všechny styly k nalezení v kjúšúských dílnách. Všechny 

tyto zpúsoby dekorování ani výsledné dekory nejsou pracné (ač vyžadují zručnost, které hrnčíř 

postupně dosáhne). nehrají nejdúležitejší roli na výrobku, a jsou střídmé a púvabné(vše 

Obrazová pi·í!oha). 

Kromě neoti·elosti spatřoval hlavní plusy těchto stylú dekorování ve funkčnosti dekoru. 

Přestože dekor není stavěn na první místo, dophl.uje, spolu s jinými estetickými kvalitami 

v)Tobku. celistvost výrobku. I jednoduchý dekor je podle Janagiho funkční v tom slova smyslu. 

že pozorovatele pohne a je dúležitým aspektem v získávání náklonosti k celému předmětu. 

Janagi se domnívaL že není třeba okázalých a propracovaných detailních dekorú, že tuto úlohu 

možná spíš zastane jednoduchý a poctivý dekor. který se spíše stane součástí celého výrobku 

než vyumělkovaný obrázek, na který se seustřed\~je pozornost. V tomto ohledu spatřoval 

plastický dekor tohikanna nebo u6kake jako funkční, zvláštní zájem projevoval však o 

techniku hakeme. 

S hakeme 102 se poprvé setkal v Koreji, ale na Kjúšú, které bylo od 6.století pod vlivem 

korejských pi"istěhovalcú, se setkal s touto technikou také. Tuto techniku neobdivoval pouze 

pro její estetickou krásu, ale hlavně proto. že vzešla z potřeb hrnčířú, kteří hakeme používali 

hlavně pro jeho jednoduchost a účelnost. Nejen že tato technika nabízela snadnější nanášení 

nástřepí na nádobu a jeho lepší přilnavost, ale i jiné praktické dúvody vedly hrnčíře k 

používání tohoto dekoru, a to byla úspora materiálu, tj. nástřepí. Celkovou jednoduchou a 

neokázalou krásu výrobku mingei ve všech aspektech přirovnává! Janagi například ke kráse 

lučního kvítí, a čím více byl výrobek používaný, tím byl stále krásnější. 103 

Krása podle Janagiho vychází ve všech odvětvích ze svobody řemeslníka, proto i při výrobě 

keramiky a jejím dekorování pociťoval, že je nutné, aby hrnčíř měl nespoutanou, svobodnou 

ruku, která by ze štetcem zacházela v tomto duchu, považoval však dovednost "nechat štetec, 

ať maluje sám" za velmi obtížnou na dosáhnutí a vyžadující dlouholetý trénink, než bylo 

dosáhnuto opravdového mistrovství. Všechny Janagiho teoretické poznatky vzešly 

102 
Yanagi. op. cil.. s. 171 - 6 

103 
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z dlouholetého poznávání již zavedených dílen s dlouhou tradicí, proto zdúrazňoval, že jeho 

názory jsou jeho výsledkem a nebyly převzány od hrnčířú nebo jiných řemeslníkú, kteří 

naopak nepracovali s žádným konceptem nebo teorií v hlavě. 

Konkrétní shrnutí a popis výrobku mingei, resp.lidové keramiky, je nelehký a nejlépe ho asi 

vyjadřují japonské estetické termíny jako je /;ihui, wahi nebo sabi, které díky své nasnadné 

přeložitelnosti musí být více či méně opsány. Nevyumělkovaná a neokázalá krása, naopak 

určitá skromnost a skrytost spolu s jednoduchým a přirozeným dekorem je hlavní vizuální 

vlasností. Přirozená krása výrobku ještě zesiluje vzájemným vztahem s uživatelem a také díky 

svojí vlastní historii. V porovnání se západem, jehož výrobky obecně Janagi považoval za 

uhlazené, pravidelné a perfektní v negativním slova smyslu, podle něj byly výrobky dálného 

východu přirozené, se krásou vzešlou ze svobody a ne strojově pravidelné.
104

0 tom, do jaké 

míry se dají tyto skutečnosti a tradice zachovat a jaký vliv měly Janagiho myšlenky a hnutí na 

tvář a vývoj řemeseL se stalo námětem mnohých prací v v dnešní době. 

JO.J Yanagi.op.cit..s. 119-121 
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4. Myšlenkový základ hnutí a jeho fungování v reálném světě řemesel 

4.1 Myšlenkový základ hnutí za záchranu lidových řemesel v Japonsku 

Mnohokrát byla položená otázka, zda je Janagiho kulturní a duchovní hnutí zcela originální 

nebo má n~jakého myšlenkového předchůdce. Ač on sám v jednom období (období II. světové 

války) tvrdiL že hnutí, které vzniklo v Japonsku je zcela původní a jedinečné. jako obecně 
uznávaný fakt v kruzích zabývajících se lidovým řemeslem nebo antropologií je ten. že určitý 

myšlenkový základ mohl přijít z Anglie. kde o zhruba století dříve probíhaly podobné snahy o 

záchanu a oživení kultury lidových řemesel. 105 

Pro vznik hnutí tohoto rázu. které se snažilo zachovat dědictví a tradici z hlediska národního i 

tradičního. se v Japonsku po otevření se západu začalo utvářet ideální prostředí. Po masovém 

přílivu západního zboží. okouzlení vším novým a překotným přijímáním se začaly ve 

společnosti vymaňovat skupiny. které. nasyceny cizí produkcí, nabádaly k návratu a zachování 

starých tradic vlastní země. 

Britský antropolog Brian Moeran. který opakovaně pobýval v kjúšúské komunitě hrčířú, se 

domnívá. že ideální prostředí pro vznik těchto myšlenkových hnutí obracejících se k vlastní 

tradici vzniká v každé společnosti, která projde nějakou rychlou a radikální změnou. ať se 

jedná o industrializaci nebo o otevření zaostalého feudálního státu rozvinutému světu. kde je 

tato industrializace ještě dokonce rychlejší. Tento proces navracení se k tradicím je pak 

vysvětlený jako logické vyústění této překotné změny. 106 

Druhým aspektem je poté fakt. že Janagi opravdu v začátcích svého názorového vývoje mohl 

být ovlivněn názory anglického spisovatele a umělce Williama Morrise ( 1834- 1896). s jehož 

názory se mohl seznámit prostřednictvím Lcache neboTomimota. který pobýval v Británii. 

V mnohých ohledech jsou si názory těchto dvou mužů podobné. William Morris byl britský 

spisovateL který se aktivně věnoval i jiným oborům, z nichž především proslul jako výrobce 

textilíí a tapestrií. Na základě Morrisových myšlenek v jeho dílech později vzniklo v Anglii 

obdobné hnutí za umění a řemesla. přičemž některé základní myšlenky má s Janagim společné. 

Oba žili ve společnosti se silnou tradicí, která se podrobila radikální změně. a oba jako reakci 

na to hledali vzory v minulosti. Pro Janagiho bylo ideálním řemeslným prostředím cech 107
• 

stejně jako pro Morrisc. který za ideál považoval středověké gotické společenství, kde 

probíhala vzájemná spolupráce. Pro oba bylo rozbitím tohoto tradičního uspořádání právě 

industrializace a do jisté míry také kapitalismus. Pokud přišly stroje. měly být pouze 

pomocníky ve výrobě, nástroji. prostředníky. ne však něco, čemu se lidská ruka i duch měl 

podřídit. Podle Janagiho se žádná strojová práce nedala porovnat s ruční výrobou. 10s Stejně 

10
' Mocran. op. cit.. s. 21 

tub Moeran. op. ciL s. 21 
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jako prosazoal názor, že ke vzniku lidového výrobku bylo potřeba, aby řemeslník zapojil do 

výroby své srdce, aby to nebylajen produkce za účelem výdělku. Díky masové produkci 

levných výrobků z továren však z existenčních starostí tato láska k řemeslu mohla ustoupit 

stranou a stát se čistě materiální záležitostí. 

Jelikož Morris zastával socialistické názory, vynil z tohoto poklesu jednoznačně společnost 

v čemž se však odlišoval od Janagiho. Oproti změně společnosti, kterou prosazoval Morris, se 

Janagi obracel k jím velmi diskutovanému problému individuality jedince, kterou podle něj 

bylo potřeba změnit. Co dále odlišovalo Janagiho a Morrise byl fakt, že Janagi, ač byl činným 

pozorovatem i sběratelem a hojně navštěvoval dílny po celé zemi, nemohl do řemesla 

proniknout tak hluboko jako Morris, který byl praktikujícím textilním navrhovatelem

výrobcem. Právě díky tomuto faktu se občas mťtžeme setkat s názory, hlavně u řemeslníků 

samotných, že Janagimu chyběl profesionální vhled do všech aspektú života řemeslníka. 109 

Hnutí v Japonsku, o jehož vznik se zasloužiL se múže zdát jedinečné v tom smyslu, jakých 

výsledkú se za dobu svého púsobení dosáhlo a jaké to mělo nebo má další dopady. 

Pravděpodobně ale nemúžeme tvrdit, že bylo zcela jedinečné a neobsahovalo žádné nepúvodní 

myšlenky nebo názory zvlášť díky faktu, že je s nimi mohl obeznámitjak Leachjako rodilý 

Angličan, tak Tomimoto, který na západě pobýval. Jedinečnost hnutí lze spatřovat v ohlasu a 

úspěšnosti, avšak je nutné vzít v potaz jak ideální dobu a prostředí vznikání, tak zvučnost 

jména prvního hnutL které se tímto tak proslavilo a dostalo do povědomí. 

Janagiho hnutí a jeho úspěšnost múže být pojmenováno jako jedinečné, avšak do jaké míry 

je Janagi inspiroval nebo neinspiroval myšlenkami jiných teoretikú může zústat spekulací, 

stejně jako teorie, že podobná hnutí mají tendenci vznikat při každé velké změně v zavedené 

společnosti. 

4.2 Janagiho teorie v praxi 

Mnohé z toho, co Janagi za dlouhá léta vypozoroval a následně rozváděl ve svých 

teoretických dílech, se v oblasti lidového řemesla za několik desetiletí od založení hnutí 

pomalu proměll.ovalo. V době vznikání hnutí mohl být Janagi považován za nadšeného 

sběratele a obdivovatele lidového umění, co však vliv hnutí v Japonsku v pozdějších dekádách 

zpúsoboval a jak se realita odkláněla od té popisované Janagim, se dalo pozorovat převážně po 

konci padesátých let, kdy se země pomalu vzpamatovala z ekonomických dopadú války a 

začala se soustředit na vlastní rozvoj. Životní úroveú stoupala a lidé se více začínali zajímat o 

volnočasové aktivity a vlastní kulturu, do níž už od třicátých let přispívali lidé okolo hnutí 

časopisy Kógei a později Mingei. Pece, které Janagi ve třicátých letech objevil, a které se 

později těšili zájmu i třeba Leache, například Onta, Mašiko či jiné, vešly ve známost široké 
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44 



veřejnosti stejně jako Janagiho myšlenky a tokijské muzeum. 

Obrovskou popularitu získala zejména pec v Ontě na Kjúšú, jejíž výrobky, stejně ale jako 

výrobky jiných lidových dílen a pecí. nabyly na vysoké popularitě, výrazně se zvýšila 

poptávka a v japonské kulturní společnosti odstartoval tzv. "mingei- boom", který přetrval se 

stejnou intenzitou necelých patnáct let, zhruba do roku 1974, od té doby pomalu klesal. 110 

Takovýto zájem o lidové výrobky, které byly až do vzniku hnutí považovány pouze za součást 

vybavení domácnosti, začal logicky posouvat jejich funkci, myšlenku i cenu jinam. Lidové 

výrobky začaly být považovány za artefakty, někdy v pravém slova smyslu. a lidé je 

nakupovali coby dekorativní předměty "ryzího charakteru''. 

Zvýšená poptávka po "čistých" a prostých výrobcích inspirovala některé výrobce k záměrné 

tvorbě v tomto stylu s vidinou finančního zisku. Oba tyto aspekty ve svém přesvědčení Janagi 

neuznával a tato činnost vedla k pejorativnímu označení "mingei sty/". 111 Samozřejmě 

existovalo mnoho pecí, kde se snažili pracovat ve starém duchu bez ohledu na nové teorie 

nebo trendy, přesto se však nemohli vyhnou minimálně zvýšené poptávce po svém zboží a 

nějakým způsobem se s ní vyrovnat, přestože vyšší zisky přinášely veskrze pozitivní důsledky 

hlavně v podobě větší finanční soběstačnosti. 

Nicméně je třeba říct, že činnost hnutí a Janagiho teoretické bádání. z čehož dohromady 

vzešel zvýšený zájem a poptávka po lidové tvrobě, se nevyhnula žádnému centru a globálně 

zasáhla lidové řemeslo jako takové. 

Rostoucí životní úrovdí a poptávka po výrobcích se nutně musela dotknout každé dílny, i 

pokud chtěla zachovat tvorbu v púvodním duchu,bylo nutné se změnám ve společnosti 

přizpúsobit. byl to však pro hnčíře spíš pozitivní dopad, jejich práce byla velmi ceněná jako 

autentická a ručně vyráběná. Postupně se však tato tvorba vzdalovala od minulosti i Janagiho 

názorú a pomalu se z řemesel začalo stávat řemeslo umělecké, v dnešní době naprosto běžně 

užívané spojení. Proto se hrnčíři pomalu stali soukromníky, specialisty ve svém oboru, kteří 

mají svoje jméno i značku, a Janagiho ideál spolupráce a pomoci na způsob cechů jako takový 

vymizel. Místo něj nastoupily rúzné organizace sdružující umělecké řemeslníky nebo umělce. 

Janagiho názor. že výrobek by měl sloužit se u nových uživatelů ne vždy setkal s odezvou, 

vzrústal počet těch. kteří si výrobek zakoupený v lidové dílně pouze vystaví doma na poličce. 

pi'"estože hrnčíři stále vyráběli a vyrábějí výrobky určené pro denní užití. To, že je vyrábějí, 

ovšem neznamená, že postupem času místo dodržování výhradně tradičních postupů a 

materiálú nezkusili experimentovat nebo si vzít k pomoci stroje. Čistě ruční výroba pouze 

tradičními technikami podle mnohých v rychle se měnící společnosi nebyla možná, ale stroje 

se snažili užívat jako pomocníky. ajejich používání se do určité míry nebránili. V některých 

případech sami nedokázali určit, zda bylo například pro vytočení konkrétího džbánu použit 

elektrický kruh nebo tradiční typ, který se roztáčel rukou, a proto nepovažovali použití 

110 Moeran, op. cit.. s. 27 
111 Moeran, op. cit.. s. 183 
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takového stroje za negativní vliv na tvář výrobku, stejně jako například používání šnekových 

mlýnú, které jim pomáhaly lépe zpracovávat surovou hlínu na točení, než namáhavá ruční 

práce 112 

Stejně tak, jak již bylo zmíněno, přestávali hrnčíři pracovat bez konceptu, popřípadě bez 

vzdělání, o kterém Janagi tvrdiL že je spíš přítěž ve tvorbě i poznávání. Řemeslníci často 

nesouhlasili s Janagiho ideou "čistého řemeslníka" tj. nevzdělaného, naivního, který podle něj 

právě vyráběl nejlepší kusy. jelikož nebyl obtížen znalostmi a vzděláním, které by kalilo jeho 

čistý pohled. 

Stejně tak se hrnčíři i obchodníci s keramikou rozcházeli s Janagim v jeho teorii "přímého. 

intuitivního přijímání'"({okkan). Jednoduše argumentovali mnohými případy posuzování krásy 

keramiky rúznými zákazníky. Pokud by platila Janagiho teorie intuitivního pohledu, teoreticky 

by si všichni pozorovatelé mohli vybrat stejný výrobek. Logicky skutečnost byla zcela jiná. 

díky odlišnému vkusu pozorovatelú. z nichž se utvořilo několik skupin, přičemž každá 
v I v • • • I 11 , ocenova a neco _pne 10. · 

I když byli hrnčíři obeznámeni s Janagiho pracemi prostřednictvím například předplacených 

časopisú o lidovém umění nebo keramice. obecně přiznávali. že jeho teorii sice zhruba znali. 

ale nijak zvlášť jeho pracím nevěnovali pozornost. Pravděpodobně je to proto, že Janagiho styl 

byl akademický a vycházel ze spirituálních a filozofických myšlenek a jeho četba i 

interpretace je v určitých ohledech někdy poněkud složitější. 

Řemeslníci ve své práci stále více či méně využívali instinktivního přístupu a pokud se 

například setkali s poptávkou po výrobku. který je z lokální hlíny němožný zhotovit. nebo 

kombinace glazur. které je v peci na dřevo (stále užívané) těžké dosáhnou díky složitému a 

rúznorodému prostředí v peci při výpalu. tyto zakázky jednoduše odmítali. Praktičnost a láska 

k řemeslu jim zústala ve stejných ohledech, pokud dostali návrh na zhotovení ryze 

nepraktického nebo výstl·edního kusu. který by neměl žádný účeL a pravděpodobně by se 

jednalo o poněkud kýčovitou ozdobu. taktéž odmítli (např.konvička na čaj se dvěma 

hubičkami). 

Pokud shrneme. zdá se. že Janagiho teorie. se základnou v předválečném řemeslném světě. 

který mohl poznávat nepoznamenaný žádnými teoretickými vlivy již téměř od začátku 20. 

století. byla v poválečném světě a v dobách mingei hoomu obecně respektována stejně jako on 

sám. ale díky velkým změnám v tomto prostředí už neodpovídala momentálnímu stavu. 

Odrážela. podle Janagiho, ideální stav řemesel z minulosti, kterého již nebylo možné 

dosáhnout. Díky svému velmi spirituálnímu, někdy utopickému přístupu se názorově rozcházel 

se členy hnutí, z nichž někteří zakládali vlastní organizace (viz.předchozí kapitola 2.5), stejně 

jako se nedokázal přizpúsobit plynoucímu času a změnám v řemeslné komunitě. 

Éru mingei hoomu Janagi už nestihl zažít. jelikož zemřel v roce 1961. je nutné ale říci. že bez 

112 . 
Moc:ran. op. cti.. s. I g6 

tt.~ Mocran. op. cit.. s. I X4 - I g5 
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názorové základny by patrně nedošlo ke vzniku tohoto hnutí, které přiblížilo krásu lidového 

řemesla všeobecně a jako vůbec první hnutí tohoto typu dosáhlo takového úspěchu. Skutečný 

stav řemesel se však od 60.let velmi změnil a úspěšná aplikace jeho myšlenek na současný stav 

již patrně není uskutečnitelná. Jak hnutí změnilo tvář řemesel, nebo jaký by byl stav řemesel 

v současné době bez jeho existence a Janagiho myšlenek, o tom nelze víc než spekulovat. 
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5. Závěr- Přínos Hnutí za záchranu lidových řemesel a současný stav 

Pokud pomineme polemiku a názory některých Janagiho současníků i následníků, že jeho 

teorie a jeho přístup je poněkud ortodoxní nebo zastaralý, vyvstává skutečnost, že jeho snahy a 

hnutí, které vzniklo z velké části na jeho popud, zaznamenalo velký až neví daný úspěch ve 20 

století. Řemeslo jako takové začalo být uznávané jako součást uměleckého, popř. umělecko

řemeslného světa, což Janagi sám možná nezamýšleL ale tato transformace na umělecké 

řemeslo byla v tomto procesu, jak se zdá, nevyhnutelná. Namísto cechů nebo pouze rodinných 

f·emeslných společenství začaly vznikat skupiny sdružující umělecké řemeslníky a umělce. což 

by se dalo chápat i jako současná obdoba cechovních spolkú. Po počátečním poválečném 

období se země začala prudce modernizovat, což přineslo nové moderní a technické 

vymoženosti i rostoucí životní úroveJ1. 

Původní řemeslné výrobky vyráběné jen pro účel a podstata řemesla samotného se posunula 

jinam. Jako jeden s dúsledkú stoupajícího zájmu o lidové řemeslo v 60. letech je obecně 

chápáno vznikání řemesla jako "hobby'"- oblíbené aktivity, které se člověk mohl věnovat a 

zdokonalovat ve volném čase ne jako prostředek obživy, nýbrž jako zábavu. 

Po té. co se Japonci vzpamatovali z první poválečné fáze a začali mít více volného času, 

pravděpodobně začali toužit po něčem starém, intimním a známém, a krása lidového umění a 

řemesla mingei, vzešlá z rukou člověka představená už před válkou se ukázala jako silný 

objekt zájmu veřejnosti. Začalo vznikat více muzejí, přidružovat se více členů a v pozdějších 

desetiletích se mingei stalo koníčkem, často žen, které začaly navštevovat volnočasové kurzy 

keramiky. výroby přírodních látek a nebo například hraček. 114 

Změna v poptávce po řemeslném zboží způsobila změnu v charakteru řeineslné tvorby. 

Členové hnutí, kteří byli aktivními řemeslníky. se inspirovali dlouhou tradicí řemeslné tvorby 

svých zemí a usazovali se v místech, kde tato tradice byla stále silná (Hamada). popřípadě 

oživili nebo dali vzniknout řemeslu nově v místech, kde se dříve nevyskytovalo, a oni sami 

tak založili novou tradici řemeslné výroby v místě svého púsobení (Leach) a začali nebo 

pokračovali tak v kulturním rozvíjení daného místa. Přestože se všichni hlásili k určitému 

řemeslnému odkazu lidové keramiky a snažili se pracovat ve stejném duchu a inspirovat se 

lidovým řemeslem, jejich práce nesla už od počátkú osobnostní rysy, stali se známými 

osobnostmi, a proto se jejich tvorba do čistě lidového řemesla řadit nedá. 

Stejná tendence se začala vyskytovat i v jiných dílnách a u jiných řemeslníkú. kteří se pomalu 

začali stávat řemeslníky uměleckými. a "anonymní mistr řemesel" se pomalu začal vytrácet. 

Janagi prvoplánově neodsuzoval umělecké řemeslníky; naopak ve svých otázkách do 

budoucna se na ně zaměřoval jako na budoucí nositele odkazu mingei, ale kritizoval 

114 Mo.:ran. op. ciL s. 2() 
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nedostatek pokory k tradici i přírodě a přehnaný individualismus, který se u některých mohl 
ll'\ vyskytnout. · 

Keramická nebo jiná řemeslná dílna a řemeslník získali jméno, svou značku a povětšinou se 

jejich výrobky staly charakteristickými, jak je tomu i dnes. Lidé začali toužit po kusu 

z patřičné dílny, nebo od konkrétního umělce- řemeslníka. Důsledkem toho, došlo u 

některých uživatelů i k transformaci těchto výrobků na dekorační, pozbyly tak užitnosti a 

jejich funkce se stala čistě dekorativní. Janagiho teorie výroby čistě pro užitek se někdy dostala 

do konfrontace s touhou po estetické hodnotě a užitnosti s tím, že na estetickou stránku byl u 

kupujících kladen větší dúraz. ale mingei se jen ozdobou domácností naštěští nestalo. 

Mingei si udrželo status něčeho vyjímečného a typického pro národ- již zmíněné ocenění 

"Živoucí národní poklad'" (Á FF19 00 ':'E, Ningen Kokuhó) udělované uměleckým řemeslníkům 116
, 

z nichž někteří se angažovali v hnutí, pořádání výročních výstav (dentó kógeiten) zaměřených 

na lidové umění a řemeslo, výstavy nebo vznikání obchodů i řetězců (Takumi) speciálně 

zaměřených na mingei vypovídá o silném zázemí lidových řemesel v Japonsku. 

Hnutí a jeho rozsáhlá činnost ve dvacátém století tak zapříčinila vzik nové umělecké vrstvy 

jako celku se všemi náležitostmi, která se rychle dostala do všeobecného povědomí. Díky 

poznávání tváře lidových řemesel v předválečné době bylo objeveno a v některých případech 

zachráněno mnoho dílen, i když v době "mingei- hoomu'' mnoho z nich ztratilo svou púvodní 

tvář nebo nevinnost což se však dá považovat za proces. v dnešní hektické době jako 

nevyhnutelný. Ncvíme. zda by dílny i staletí dlouhé tradice řemesel upadly bez činnosti hnutí 

v zapomnění, co je však zřejmé je to, že díky jeho činnosti si i v dnešní době múžeme 

prohlédnout řemeslné výrobky, tak jak je běžně používali lidé i před několika staletími, 

v neporušené formě, které jsou díky sběratelské činnosti shromážděny v muzejích po celém 

Japonsku. Díky snahám pokračovatelú v tradici můžeme i dnes vidět, sice pravděpodobně 

v modernější dílně, ve které najdeme i novější technické vymoženosti, jak řemeslo vzniká a 

výrobek "se rodí''. Přestože po světe se hojně užívá převážně nových typú pecí, jako jsou 

elektrické nebo plynové, v Japonsku jsou stále k vidění pece na dřevo tradičního typu, ve 

kterých se stále vypaluje. Přestože některé tradiční dílny podlehly finanční náročnosti provozu 

tradičních zařízení v dnešní době, stále je udržení tradičního výrobního procesu, který 

v pf·ípadě užívání pece na dřevo přináší mnohá překvapení z nečekané efekty v práci 117
, 

velkou touhou spousty řemeslníkú. 

Řemeslná práce je v současném světě plném strojově vyráběných předmětú bez fantazie 

velmi ceněná, řemeslník má své jméno, je respektován a brán jako mistr ve svém oboru a 

řemeslný výrobek. který vzejde z rukou člověka, jako něco, čemu se v jeho poctivosti a kráse 

tovární výrobek rovnat nemúže. Existence volnočasových kroužkú a kurzú, které se věnují 

odkazu lidových řemesel je v dnešní nejen v japonské společnosti běžným jevem, stále 

115 Yanagi. op. cit.. s. 200 
1 

li• http://www.e-yakimono.net/html/living-natl-treasures.htm, přístup 2.6.2008 
117 WinkelhOťerová. op. cit.. s. 47-8 
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vznikají nové a některé zanikají. Podobně některé dílny jsou na začátku třetího tisíciletí 

v existenčním ohrožení 11 x a některé pravděpodobně budou zanikat dál, přesto se zdá, že lidové 

umění a řemeslo mingei má v Japonsku vybudovanou silnou základnu. I přes povědomí o této 

kulturní bohatosti a oblíbenosti výrobkú mingei je však stále třeba o tuto ojedinělou oblast 

pečovat a podílet se na její budoucnosti, která teprve ukáže, jak silná tradice řemesel je a jak 

dokáže vzdorovat času a moderní době. 

118 Winkelhoterová, op. cit.. s. 49 
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I. Příležitostné foto skupiny hlavních představitelů zrniněných v textu ; zleva : Janagi Sóecu, Bernard Leach, 

Rudy Autio, Peter Voulkos a Hamada Šódži. 

2. Společné vykládání pece v Mašiku, I 934, zleva Bernard Leach a Hamada Šódži. 

' 
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3. Současná produkce z pecí v Ontě ; čajová konvice z 90. le 20. století, vzor učikake na těle nádoby na 
na víku ; ženský a mužský šálek z 50. let 20. století, plastický dekor tobikanna (viz. strana 39 ), stékavý 
pruh zelenavé glazury. Soukromá sbírka Praha 

4. Jídelní talíř z pece v Koišiwaře, 60. léta 20. století; vzor tobikanna (viz. strana 39) s nanesenými tahy 
zelené glazury.Soukromá sbírka Praha. 

' 
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5. Talíř z kameniny se vzorem uma no me ("koňské oči"- viz. strana 27 ), bílá barva střepu, 
pravděpodobně ze Seta, 19. století. Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha. 

6. Kameninová mělká miska typu šina, pozdní 16. století, technika vykrývání voskem, následného užití 
nástřepí a vyrývání (sgrafito); dekor konipáska na hoře s bambusy. Průměr 26, 8 cm, výška 8,9 cm. 
Tokio National Museum 
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7. Produkce pecí z Karacu, tzv. egaracu ("korejské malované karacu"), 17. století, malba železitou 
glazurou. Označeno za důležitou kulturní památku. Průměr 2 I ,5 cm, výška I 4 cm .. Nihon Mingeikan, 
Tokio 

"\ 

8. Pece v Tambě, kameninová nádoba na sůl s neplánovaně vzniklou nepravidelnou popelovou glazurou 
(viz. strana 9 - I 0), 17. století. Výška I 1 cm. Nihon Mingeikan, Tokio 

, 
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9. Produkce ze Seta, 17. století, talíř typu aburazara na zachytávání odkapávajícího oleje, dekor 
rýžového klasu engobou. Průměr 24,5 cm. Nihon Mingeikan, Tokio 

I O. Produkce ze Seta, 19. století, kameninový servírovací talíř typu išizara, dekor engobou a kobaltem 
pod glazurou. Průměr 27 cm. 

' 
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ll. Produkce z Karacu, kameninová vodní zásobnice, abstraktní motiv malovaný železem pod glazuru, 
rané 17. století. Výška ll ,9 cm, průměř 12 cm. Soukromá sbírka, Japonsko 

12. Hamada Šódži, zásobnice, 1926, výška 21, I cm. Taktéž dekor železem pod glazuru. Hamada 
uvažoval , že mohl být inspirován korejskou keramikou dynastie I, pod jejímž vlivem byli i korejští 
hrnčíři produkující karacu (viz výše, obr. č. ll). 

' 
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13. Korejská kameninová miska dynastie I, 17. století, užitá technika hakeme (viz. strana 39), průměř 
17,1 cm 

14. Okinawská lahev, 1927, technika hakeme, nástřepí aplikováno na syrový střep. Výška 27,7 cm. 

' 
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15. Hamada Šódži, čajová miska, 1943, technika hakeme s pigmenty železa. Výška 8,8 cm. 

16. Bernard Leach, váza, technika hakeme s pigmenty železa. Výška 27,9 cm. Leach Pottery Studio & 
Museum, St. Ives. 
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17. Okinawská produkce, 1968, hranatá lahev (technika ořezávání tlustých stěn kožovitého střepu).Jako 
u ostatní tradiční keramiky i tento kus byl naengobován, naglazován, na to nadekorován smalty a až poté 
vypálen. 
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18. Hamada Šódži se také zabýval dekorováním smalty. Okinawská keramika jej vžd~ velmi inspirovala, 
některé z jeho výrobků dekorovaných smalty byly dovezené "polotovary" z Okinawy 19

• Nechal si 
dovést již naglazované a vypálené kusy, které pak v Mašiku dekoroval smalty. Výše zobrazené kusy 
jsou všechny tohoto typu. U užitého dekoru zobrazených kusů je jasně patrná inspirace v okinawském 
dekoru cukrové třtiny, který velmi často užíval, i inspirace v barvách okinawských dekorů, tj. červné a 
zelené. 

11 9 Peterson , op. cit. , s. I 04- liS 
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19. Polní lahev na sake typu dačibin, která se nosí na boku, Okinawa, 19. století. výška ll ,8 cm. Nihon 
Mingeikan, Tokio. 

20. Kindžó Džiró (nositel ocenění Živoucí národní poklad), kameninová polní lahev typu dačibin, 
podglazurní malba, 1912, Okinava, pec Cuboja. Průměr 24 cm, výška 16,3 cm. Hachiró Yuasa 
Memorial Museum, Christian University, Tokio. 

' 
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21. Čajová miska typu Kizaemon Idó (majitel), Korea, dynastie I, 16. století. Prostá korejská miska 
původně na rýži vyzdvižená čajovými mjstry jako absolutní ideál. 120 Výška 8,8 cm. Nihon 
Mingeikan,Tokio 

22. Hamada Šódži, čajová miska, 1937. Smytý železitý pigment (oxid železa plus malé množství hlíny) 
pod průhlednou glazurou. Hamada přirovnává výsledný efekt ke korejským miskám typu Idó (viz. výše). 
Výška 8,6 cm. 

120 Yanagi , . 190-196 
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23. Hamada se ve své tvorbě inspiroval také lokální historií produkce rozměrných talířů (přes 50 cm), 
toto jsou ukázky některých jeho prací. Na užitých kusech vidíme zleva tradiční černou glazuru temnoku 
na glazuře typu nuka, nebo například tradiční okinawské vzory bambusu a cukrové třt-iny vyk-rývané 
před aplikací glazury voskem, který v peci vyhoří. 

24. Hamada Šódži, čajová miska, období 1955 - 1960. Glazura typu ame, na výrobku můžeme 
pozorovat částečnou asymetrii , nepravidelné ohnutí okraje a uprostřed misky hrbol táhnoucí se směrem 
dolů , který náhodně vznikl při točení. Všechny tyto náhodné události považoval Hamada za pozitivní. 
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25. Hamada Šódži , čajová miska, I 936. Malba železitými pigmenty na glazuru typu nuka. Hamadou 
často používaný vzor bambusu. Výška 8,2 cm. 

26. Hamada Šódži , dóza na kadidlo, poloporcelán, 194 I. Dekor červeným a zeleným smaltem na glazuře. 
I na tomto kusu můžeme vidět Hamadův často používaný dekor cukrové třtiny a bambusu a celkovou 
inspiraci v okinawské keramice. 
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27. Bernard Leach, váza, 1931. Motiv ryb engobou pod glazurou.Výška 33 cm. 

28. Kawai Kandžiró, hranatá váza, 1937. Rostlinný motiv modrou a červenou pod glazurou. Výška 28 
cm.Nihon Mingeikan, Tokio. 
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