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Anotace

Bakalářská  práce  se  zaměřuje  na  představení  nových  západních 

uměleckých  technik,  které  se  v  Japonsku rozšířily  během období  Meidži,  dále 

na  způsob  jejich  interakce  s  tradičními  žánry  a  formami.  Soustřeďuje  se  na 

role  jedinců,  zejména Ernesta  Fenollosy a  Okakury Tenšina,  spolků a  institucí 

při  vytváření  vědomí  národní  identity a  také  na  roli,  kterou  kultura  zastala  ve 

vznikající moderní ideologii.

Annotation

This  bachelor  dissertation  concentrates  on  the  introduction  of  the  new 

artistic  techniques,  which  spread  out  in  Japan during  the  Meiji  period,  and on 

their  interaction with the traditional  genres  and forms.  It  examines the role  of 

individuals,  particularly  Ernest  Fenollosa  and  Okakura  Tenshin,  societies  and 

insti tutions in the process of creating a national identi ty.  It  also deals with the 

part  of the culture in the developing of a modern ideology.
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Poznámka:

Japonská jména jsou uvedena v japonském pořadí,  tedy nejdříve příjmení, 

pak  jméno.  Pro  přepis  japonských  slov  je  použito  české  transkripce,  pokud 

nejde  o  autora  publikace  v  angličtině.  Pokud  to  bylo  alespoň  trochu  možné  a 

vhodné,  jsou  jména  organizací,  insti tucí,  spolků,  děl aj . ,  přeložena  z 

japonštiny  do  češtiny  a  v  textu  jsou  pak  zvýrazněna  kurzívou.  Jejich  seznam 

je   společně  s  původními  názvy  a  znakovým  zápisem umístěn  na  konci  práce 

(bez  názvů  jednotlivých  uměleckých  děl).  Pokud  se  název  vyskytuje  v  textu 

poprvé,  je  v  závorce  uvedeno  i  japonské  jméno.  Kurzívou  nejsou  uváděny 

dostatečně  zavedené  a  obecné  názvy,  jako  jména  ministerstev  apod.,  a  jména 

osob, ér,  či  míst.  

Citace  jsou  uváděny  přímo  v  textu  ve  formátu  (Příjmení  autora,  rok 

vydání:  číslo  strany),  poznámky  pod  čarou  slouží  k  bližšímu  vysvětlení  a 

doplnění informací.

Pakliže  u  obrazové  přílohy  není  uveden  pramen,  jedná  se  o  vlastní 

fotografii.  V  textu  práce  není  číslování  odkazů  na  obrazovou  přílohu 

chronologické.
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1. Úvod
S  restaurací  císařské  vlády  v  roce  1868  a  obnovením  aktivního  kontaktu 

se světem nastalo v dějinách Japonska nové období.  Kromě západního způsobu 

správy  země,  průmyslu,  železniční  sítě,  povinné  školní  docházky  a  mnoha 

jiných  výdobytků  civilizace  přineslo  Japonsku  i  nový  impuls  kulturní.  Jednou 

z  oblastí,  kde  se  tento  kontakt  silně  projevil,  bylo  i  umění.  Otevření  se 

zároveň ale  vyvolalo  novou potřebu sebeurčení  v  rámci  najednou tak  velikého 

světa. 

Během  období  Meidži  se  stát  snažil  převést  sebeidentifikaci  jedince, 

která  tradičně  ležela  v  rámci  rodiny  a  komunity,  na  národ.  Jenže  k  tomu  by 

bylo potřeba nějaké silné jednotící  ideje.  O tom, co by takovou idejí  mělo být, 

se  samozřejmě  vedly  rozmanité  debaty,  do  kterých  se  zapojovaly  nejen 

intelektuální  eli ty,  ale  také  širší  veřejnost.  Japonsko  v  této  době  teprve 

hledalo  hodnoty,  na  kterých  by  mohlo  svou  identitu  stavět.  Našlo  se  mnoho 

intelektuálů  a  veřejných  činitelů,  kteří  nevěřili,  že  nejen  technické  znalosti, 

ale  ani  jakékoli  japonské  charakterist ické  vlastnosti  by  se  mohly  rovnat  těm 

západním.  Avšak  našli  se  i  takoví,  kteří  poukazovali  na  historickou 

výjimečnost  či  dlouhou  a  jedinečnou  japonskou  estetickou  tradici.  Například 

Šiga  Šigetaka,  člen  Společnosti  pro  politickou  výchovu  (Seikjóša) ,  v  roce 

1888,  v  článku  pro  časopis  Japonec  (Nihondžin) ,  zhruba  načrtl  japonskou 

podstatu  jako  „umělecký  cit“,  který  se  projevuje  harmonií  v  dílech  Murasaki 

Šikibu,  obrazech  školy  Kanó ,  keramice,  laku,  sašimi  i  sladkostech.  (Pyle, 

1969:  68-69)  Tedy  vidíme,  že  umělecká  a  estetická  oblast  nebyla  v  debatě 

ohledně národní identity přehlížena.

V  práci  se  zaměřím  na  to,  jakou  roli  při  vytváření  národní  identity 

zastávali  nejen  samotní  umělci,  ale  také  osobnosti,  které  umělecký  vývoj  v 

Japonsku  zásadním  způsobem  ovlivnily,  a  jakou  roli  vůbec  umění  hrálo  při 

vytváření  moderní  ideologie.  Pojem  umění  zahrnuje  široké  spektrum  tvůrčích 

lidských  činností,  ovšem  pro  účely  této  práce  jsem  se  jej  rozhodla  omezit 

výhradně  na  umění  výtvarné,  sochařství  a  architekturu.  Japonci  sice  zpočátku 

na architekturu pohlíželi  spíše pragmaticky než jako na prostředek estetického 

vyjádření,  ovšem  tento  náhled  prošel  během  období  Meidži  značnou 

proměnou.  Architektura  navíc  bezesporu  k  vizuálním  uměním  patří  a  v 
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prezentaci nově zformovaného státu sehrála nezastupitelnou úlohu. 

Tímto  omezením  v  záběru  práce  se  rozhodně  nesnažím  naznačit,  že  by 

mezi hudbou, poezií  či  prózou a utvářením moderní japonské ideologie neměla 

být  žádná  souvislost,  nebo  že  jejich  proměny  byly  v  důsledku  kontaktu  se 

Západem  méně  dramatické.  Pouze  jsem  z  rozmanité  oblasti  vybrala  tu  část, 

která logicky patří k sobě, ostatně dějiny výtvarného umění,  hudby a literatury 

se již tradičně rozebírají  odděleně.  

Navíc  se  domnívám,  že  výtvarné  umění  dosahovalo  při  vytváření  vědomí 

národní  identity  ze  všech  uměleckých  odvětví  největšího  účinku,  především 

díky  tomu,  že  mohlo  působit  i  na  pasivního  diváka.  Jak  li teratura,  tak  tehdy, 

ještě  před  rozšířením  rozhlasu,  také  hudba,  vyžadovaly  aktivní  přístup  ze 

strany  čtenáře  či  posluchače.  Oproti  tomu  nikdo  nemohl  přehlédnout  nové 

budovy či sochy na veřejných prostranstvích.   

Předtím,  než  ale  přistoupím ke  zkoumání  vztahu mezi  výtvarným uměním 

a vznikající  národní identitou bude nutné představit západní techniky,  které do 

Japonska  přišly  v  období  Meidži,  to,  jak  se  zde  rozvíjely,  jakým  způsobem 

reagovaly  s  původními  uměleckými  styly  a  jak  se  tyto  styly  vůči  sobě 

vymezovaly.  

Časově  jsem  práci  omezila  přibližně  na  období  Meidži,  tedy  léta  1868-

1912,  kdy  bylo  hledání  národní  identity  nejaktuálnější,  ačkoli  problém 

sebeurčení je problémem přítomným patrně v každé době a kdekoli na světě.  

Vzhledem  ke  komplexnosti  této  problematiky  a  úzké  provázanosti  mezi 

uměleckým vývojem a  změnami  ve  společnosti  v  tomto  období  je  velice  těžké 

tyto  dvě  oblasti  od  sebe  oddělit.  V  rámci  přehlednosti  jsem  však  práci 

rozděli la  na  tři  úseky.  V  prvním  představím  vývoj  umění,  novinky,  které 

přinesl  kontakt  se  Západem a  jejich  šíření,  hlavní  představitele  tohoto  období 

a  jejich  díla.  Zaměřuji  se  na  malbu,  sochařství  a  architekturu.  Ve  druhém pak 

změnu, kterou umění prošlo v rámci společnosti,  jak ve smyslu jeho úlohy, tak 

jeho  organizace  a  pojetí  ze  strany  veřejnosti  i  umělců  samých.  V  posledním 

nastiňuji ideologické a společenské pozadí těchto změn.

Sice  se  nepodařilo  dojít  k  závěru,  který  by  odhalil  senzační  vliv,  jaký 

výtvarné  umění  mělo  na  utváření  národní  identi ty,  oba  jevy  jsou  však  pevně 

provázány  a  na  vývinu  jejich  vzájemného  vztahu  je  vidět  přerod  Japonska  v 
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moderní  stát.  Lze  myslím  říci,  že  na  počátku  to  byl  stát,  kdo  těžil  z  umění, 

postupně se však stává jeho ochranitelem a pěstitelem.
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2. Vývoj výtvarného umění a architektury
2.1. Vývoj výtvarného umění

2.1.1. Kontakty před moderním obdobím

První  západní  umělecké  techniky  se  do  Japonska  dostaly  s  příchodem 

jezuitských  misionářů  ve  druhé  polovině  16.  století,  kteří  náboženských 

obrazů  používali  pro  vysvětlování  víry.  Ovlivnění  západním  uměním  se  tedy 

projevilo  j iž  během  období  Edo.  Například  v  18.  století  Šiba  Kókan  (1747-

1818)  rozebíral  problém  obrazového  výrazu  a  kritizoval  tzv.  li terátskou 

malbu .1  Marujama  Ókjo  uplatňoval  v  tvorbě  zásady  perspektivy 2  a  Watanabe 

Kazan  zas  používal  stínování,  aby  svým portrétům přidal  na  objemu.  (Mason, 

1993:  357)  Navíc  lze  od  konce  18.  století  pozorovat  některé  rysy  typické  pro 

moderní  umění,  zejména značný synkretismus a  nejednotnost  stylů.  Umělci  již 

striktně nepřísluší  k jediné škole,  ale často,  buď z donucení,  nebo dobrovolně, 

vystřídají  za  svůj  život  škol  několik,  než  naleznou  styl  vlastní.  Díla  jsou  i 

veřejně  vystavována  a  je  umožněn  jejich  prodej,  místní  umělci  jsou  dokonce 

zmiňováni  v  průvodcích.  Polit ická  patronace  a  daná  příslušnost  k  jedné  dílně 

již tedy nejsou omezujícím faktorem umělecké tvorby.  (Clark,  1995: 255) 

2.1.2. Rozvoj nových technik

Jaké  nové  techniky  a  nástroje  se  ale  vlastně  do  Japonska  dostaly?  Šlo 

především  o  olejomalbu,  tuhé  západní  štětce  a  hrubé  plátno,  ale  také  zcela 

odlišný způsob pohledu na přírodu a  figuru,  soustředící  se  spíše  na  objektivně 

přesvědčivé  zobrazení  detailů  než  na  vytváření  subjektivní  interpretace. 

(Mason,  1993:  357)  Akvarel  a  kvaš  musel  být  japonským  umělcům  mnohem 

bližší,  neboť stejně jako původní japonská pigmentová a tušová malba používá 

jako  ředidla  vody  a  nechává  přibližně  stejné  možnosti  pro  práci  s  lazurností 

barvy.  Oproti  tomu  olejomalba  představuje  zcela  jiný  způsob  práce,  kde  je 

1 Bundžinga, literátská malba, je styl, který se vyvinul v Číně. Zde se u společenské vrstvy učenců 
předpokládala určitá svoboda výrazu. Čínský umělec z období Ming, Dong Qichang (1555-1636), rozdělil ve 
své teorii malbu na ortodoxní, kterou nazval severní, a expresivní, kterou označil za jižní, nanga. Pojem 
nanga v japonském prostředí označuje víceméně totéž, co bundžinga, tedy tvorbu intelektuální elity. Počátek 
této tvorby se datuje zhruba k Ogjú Soraiovi (1666-1728), který propagoval názor, že kaligrafie a tušová 
malba jsou dovednostmi pravých vzdělaných mužů a tento styl pak dosáhl v Japonsku většího rozšíření než v 
Číně. (Mason, 1993: 285-286) Jedná se tedy většinou o kombinaci kaligrafie a obrázku v proměnlivém 
poměru. 

2 Marujama Ókjo (1733-1795) byl zakladatelem školy Marujama-Šidžó, pro kterou je charakteristický značný 
realismus a prostorová modelace, získané kontaktem se západním uměním. (Mason, 1993: 279-280, 374)
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nutné  využívat  a  počítat  s  jednak  vysokou  kryvostí  a  hlavně  pomalým 

vysycháním.  Nicméně  příchodem  těchto  technik  se  japonské  výtvarné  umění 

rozděluje  na  dvě  části,  a  sice  na  obrazy  navazující  na  japonskou  tradici, 

nazývané nihonga ,  a  západní obrazy,  jóga .  

Každopádně  japonští  umělci  mohli  těžko  intenzivně  rozvíjet  nové 

techniky,  dokud  se  Japonsko  bránilo  jakýmkoli  cizím  vlivům.  Po  otevření 

Japonska  docházelo  k  prvnímu  soustředěnému  kontaktu  se  západním 

realismem  v  Úřadu  pro  studium  západních  textů  (Banšo  širabešo).  Zde  však 

nebylo toto umění zkoumáno ani tak proto,  že by bylo považováno za kdovíjak 

krásné,  ale  spíše  protože  se  tehdy  věřilo,  že  jeho  zvládnutí  je  jedním  z 

důležitých  bodů  pro  dohnání  Západu,  vládě  se  totiž  hodilo  do  mnoha 

praktických  oblastí.  Jedním  z  umělců,  kteří  se  zde  učili,  byl  Takahaši  Juiči 

(1828-1894),  původem z  níže  postaveného  samurajského  rodu.   V té  době  byl 

již  výtvarně  vzdělán  ve  stylu  Kanó .3  Učitelem  mu  byl  také  britský  novinář 

Charles  Wirgman  (1835-1891),  korespondent  plátku  The  Ilustrated  London 

News ,  který  sice  nebyl  profesionáloním  malířem,  ale  zato  velmi  schopným 

amatérem.  (Mason,  1993:  357)  Kontakt  s  cizími  umělci  a  fotografy  (někteří 

cestovali,  jiní  působili  stále  na  jednom  místě),  kteří  často  pracovali  jako 

zahraniční  zpravodajové  pro  západní  tisk,  byl  všeobecně  jedním  ze  způsobů, 

prostřednictvím kterého se  západní  umění  šíři lo  po Japonsku.  Svou úlohu také 

sehráli  Japonci,  kteří  se  po roce  1870 vraceli  z  cest  a  západní  umění  přiváželi 

s  sebou.  Především  po  roce  1875  jsou  tato  díla  šířena  dále  kopírováním. 

Hlavně  v  80.  letech  se  pak  západního  umění  užívalo  k  tvorbě  učebnicových 

ilustrací.  (Clark,  1995:  260)  Jaké  konkrétní  techniky  bylo  pro  kopírování 

používáno,  ani  jak  kvali tní  tyto  kopie  byly,  bohužel  Clark  dále  nerozvádí. 

Domnívám se  ale,  že  mohlo  j ít  o  buď  o  litografii,  techniku  pro  šíření  obrazů 

více  než  vhodnou,  která  byla  vynalezena  koncem  18.  století,  ve  století 

3 Vzestup školy Kanó nastal za působení Kanó Masanobua (1434-1530), příslušníka nižší samurajské vrstvy, 
ale její vliv přetrval až dlouho do moderního období. Masanobu byl ustanoven oficiálním šógunátním 
malířem roku 1481, ale až jeho syn Motonobu (1476-1559) dotáhl jeho dílo do konce a definitivně utvořil 
rodinný styl, který jeho potomkům zaručil pevné místo předních šógunátních malířů. (Mason, 1993: 205-207) 
Tento styl byl poměrně rozmanitý, kombinoval čínské náměty a dekorativní styl, často se používal pro 
velkoplošné malby k výzdobě stěn, posuvných dveří a zástěn,  kde bylo užíváno  jak monochromatické 
schéma barev, tak zářivý zlatý či stříbrný podklad. (Mason, 1993: 217, 253) Prakticky každý začínající 
umělec obdržel nejdříve vzdělání od mistra školy Kanó. Nakonec se tento styl stal standardem, proti kterému 
inovativnější tvůrci rebelovali, ale nelze popřít, že škola Kanó byla v rámci čínské malby (kanga) školou 
vůdčí. (Mason, 1993: 205-207)
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devatenáctém  už  byla  na  Západě  hojně  využívána  a  do  Japonska  se  dostala 

záhy  po  jeho  otevření,  nebo  mohly  být  obrazy  prostě  malovány  či 

překreslovány podle předloh.  Taková tvorba je totiž mnohem snazší,  než podle 

skutečného modelu.4  

Takahaši Juiči  si pak roku 1873 v Tokiu otevřel  vlastní  uměleckou školu a 

byl  jednou  z  hlavních  výtvarných  osobností  počátku  období  Meidži.  (Mason, 

1993:  357)  Mimo jiné  jde  také  zřejmě  o  průkopníka  žánru  realistického  zátiší 

v  Japonsku.  Témata  si  volil  rozmanitá,  od  námětů  jako  např.  tófu  a  psací 

potřeby,  až  po  zpola  naporcovaného lososa.  Řídil  se  zásadou „malovat  vše,  na 

co  mu  padne  zrak“  a  podle  Hagy  Tórua  nebyl  mezi  malíř i  zátiší  na  světě 

nikdo,  kdo  by  šel  dál  v  tom,  jak  si  zvolit  za  předlohu  věc,  která  běžně 

rozhodně není  obdivována pro své estetické hodnoty.  (Haga,  2010:  157,  159)  I 

když  o  tom  by  se  myslím,  při  pohledu  na  evropská  zátiší,  zamýšlená  jako 

výzdoba j ídelen šlechtických sídel,  dalo s úspěchem pochybovat.  Velký vliv na 

něj  mělo  zřejmě  i  dílo  již  výše  zmíněného  Šiby  Kókana  a  také  činnost  Hiragy 

Gennaie.  (Cudži, 2005: 329)

2.1.3. Období rozvoje stylu jóga  

Generace,  která  přišla  ke  slovu  po  Takahaši  Juičim,  měla  nespornou 

výhodu  v  tom,  že  už  nebyla  odkázána  především  na  samouctví,  ale  mohla 

navštěvovat  regulérní  uměleckou  školu  a  studovat  přímo  pod  západními 

mistry.  V  roce  1876  totiž  vláda  založila  v  rámci  Vysokého  učení  technického 

(Kóbu  daigaku)  Umělecko-průmyslovou  školu  (Kóbu  bidžucu  gakkó) ,  kam 

pozvala  evropské  instruktory,  konkrétně  z  Itálie  architekta  Giovanniho 

Cappelettiho (zemřel kolem roku 1885),  který vyučoval základům  geometrie a 

perspektivě,  sochaře  Vincenza  Ragusu  (1841-1928),  který  dával  lekce  v 

modelování  hlíny  a  odlévání,  a  konečně  malíře  barbizonské  školy 5  Antonia 

Fontanesiho  (1818-1881),  který  dostal  na  starost  kresbu  a  malbu.  Je  s 

podivem,  že  ač  vládu  vedly  k  podpoře  západního  umění  čistě  util itární 

4 Tento poznatek jistě rád potvrdí kdokoli, kdo se kdy pokoušel zachytit trojrozměrnou realitu na 
dvojrozměrnou plochu papíru či plátna. Kopírováním již existující předlohy také odpadá problém volby 
vhodné kompozice čí palety barev, tedy značná část celkové práce, pro kterou je potřeba notná dávka cviku a 
zkušeností.

5 Název barbizonské školy pochází od francouzské vesnice Barbizonu, kde se roku 1848 sešla skupina malířů, 
kteří svou tvorbou představovali tematickou revoltu proti akademistům. Malovali hlavně prosté venkovské 
výjevy, bez příkras idealizovaných hrdinů, což bylo do té doby něco nevídaného. (Gombrich, 1997: 508)
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pohnutky  –  zajímali  se  o  využitelnost  z  hlediska  kartografie  nebo  tvorby 

architektonických  návrhů  –  pozvaní  muži  byli  především  umělci.  Možná  sice 

ne  zcela  zásadní  z  hlediska  dějin  umění,  ale  ve  své  době  patřili  k  velmi 

uznávaným  a  úspěšným.  (Mason,  1993:  358)  Pro  vývoj  architektury  v 

Japonsku  byl  ovšem  mnohem  zásadnější  příjezd  a  působení  Josiaha  Condera 

(1852-1920)  na  Vysokém  učení  technickém  od  roku  1877  do  roku  1884  a  poté 

1886  až  1888,  kdy  už  ovšem  Katedra  architektury  patřila  pod  Tokijskou 

univerzitu. (Mason, 1993: 324, 328)

Ragusa  vyučoval  na  Umělecko-průmyslové  škole  v  letech  1876  až  1882  a 

jeho  přínos  byl  vpravdě  revoluční.  Před  obdobím  Meidži  totiž  sochařství 

nebylo  vnímáno  jako  prostředek  k  sebevyjádření,  plnilo  pouze  náboženskou 

funkci  v  podobě  buddhistických  soch.  Samozřejmě  řezbářství  dosahovalo 

skvělé  úrovně  ve  výrobě  necuke ,  zde  se  však  jednalo  pouze  o  předměty  spíše 

dekorativního  charakteru.  Sám  Ragusa  označil  svou  učitelskou  praxi  v 

Japonsku jako nesnadnou – studenti  totiž prý měli  velké problémy s tím, jak si 

model představit  objemově. (Mason, 1993: 381)

Japonští mladí umělci  záhy dostali možnost ještě intenzivnějšího kontaktu 

se  západním  uměním,  a  sice  prostřednictvím  studijních  cest  do  Evropy. 

Prvním,  kdo  takto  vycestoval,  byl  Fontanesiho  žák  Jamamoto  Hósui  (1850-

1906),  který  se  vydal  do  Francie.  V  této  době  v  Evropě  dochází  k  poměrně 

radikální  změně  na  umělecké  scéně,  zvolna  končí  éra  realist ického 

zobrazování  skutečnosti.  Bohužel,  žáky  do  svých  ateliérů  pochopitelně 

přij ímali  pouze  zavedení  akademisté6 ,  nikoli  revoltující  mládež,  takže  se 

japonští  studenti  učí stylu,  který už nenávratně vychází z módy. (Mason, 1993: 

358-359)  Ostatně  ani  jej ich  učitelé  v  Japonsku  nepatřil i  už  zrovna  k 

nejmladším.  Tedy ačkoli  studenti  zvládli  dokonale  techniku,  včetně  obtížných 

perspektivních  zkratek  a  objemové  modelace,  jej ich  tvorba  v  celosvětovém 

měřítku nepřinesla nic nového. (obr. 1)

6 Akademismem můžeme souhrnně označit soudobé uznávané oficiální konzervativní umění tak, jak se 
vyučovalo na akademiích, které od 18. století zaujímaly místo výuky umění namísto tradičního předávání v 
mistrovských dílnách. Patronaci nad akademiemi sice držel obvykle dvůr, ale umělci měli najednou většinou 
problémy najít odbyt pro svá díla. To vedlo ke vzniku pravidelných výstav, které se staly společenskými 
událostmi. Úspěch a živobytí umělce pak ovšem závisely na přijetí veřejnosti, která nemusí být zrovna 
chápavá. Proto mnoho umělců sklouzlo k podbízivosti v podobě efektnosti a okázalosti maleb na úkor 
upřímnosti výrazu. (Gombrich, 1997: 480-481, 504) Odtud také patrně pochází spíše pejorativní nádech 
tohoto pojmu. 
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2.1.4. Pokles zájmu o západní malbu

Umělecko-průmyslová  škola  však  byla  poměrně  záhy  uzavřena,  již  v  roce 

1883.  Žádný  ze  zdrojů,  se  kterými  jsem  pracovala,  bohužel  explicitně 

nezmiňuje  nějaký konkrétní  důvod,  proč  k tomu došlo.  Domnívám se,  že  šlo  o 

projev dlouhodobějšího trendu a změnu náhledu na důležitost  výuky západního 

umění  v  odborných  kruzích,  které  měly  zrovna  vliv  na  rozhodování  o 

budoucnosti  vzdělávacích  institucí,  tedy  konkrétně  na  Ministerstvu  školství. 

Nová  umělecká  škola,  Tokijská  akademie  výtvarných  umění  (Tókjó  bidžucu  

gakkó) ,  je  sice  otevřena  roku 1889 7 ,  ale  západní  umění  je  z  jejích  osnov zcela 

vypuštěno.  Co  bylo  na  pozadí  tak  zásadního  obratu,  rozeberu  v  následující 

kapitole,  tedy  nyní  pouze  ve  stručnosti.  Od  konce  70.  let  společnost  svůj 

zájem  začíná  zvolna  orientovat  na  domácí  pole.  (Hirayama,  1996:  57)  Po 

Fenollosově  přednášce  na  obranu  japonského  umění,  kterou  přednesl  před 

společností  Rjúčikai  v  roce  18828 ,  se  do  centra  pozornosti  dostává  tradiční 

japonské  umění.  Osiřelí  stoupenci  západního  umění  zakládají  tedy  v  roce 

otevření  Tokijské  akademie ,  1889,  Uměleckou  společnost  Meidži  (Meidži  

bidžucukai) ,  kde pořádají  pravidelné výstavy svých členů.  (Mason, 1993:  360) 

Jejich  tvorba,  zpočátku  západní  jak  technicky,  tak  tematicky,  nebyla  širokou 

veřejností  vždy  kladně  přij ímána,  jako  problematické  se  jevily  hlavně  akty. 

Koncem  osmdesátých  let  si  však  uvědomili  nutnost  tematické  změny  (volí 

hlavně  japonskou  krajinu,  žánrovou  malbu,  náboženské  motivy,  náměty  z 

monogatari  apod.)  a  vznikají  tak  díla  jako  Kirjú  Kannon  (Kannon  jedoucí  na 

draku ,  1890),  (obr.  2)  od  Tojamy  Masakazua  (1868-1900),  který  nejen  že  se 

tím  obrací  k  národní  tematice,  ale  zároveň  vyzdvihuje  význam  imaginace  v 

realist ické tvorbě. (Cudži,  2005: 352)

7 V tom, v jakém roce byla Tokijská akademie otevřena, se prameny poněkud rozcházejí, připadají v úvahu léta 
1887 (Fenollosa, 2000: xvii), 1888 (Tanaka, 1994: 27) a 1889 (Cudži, 2005: 371; Guth, 1996: 18; Mason, 
1993: 324). Proč se data takto liší, je nejasné. Je možné, že nastala nějaká prodleva mezi ustanovením této 
instituce a dobou, kdy fakticky začala výuka. Zdálo by se nejvhodnější považovat za pravdivý pramen časově 
nejbližší k této události, tedy paměti od Fenollosovy manželky Mary. Nicméně ze záznamu není patrné, jestli 
se tito dva v té době už vůbec znali. Navíc učitelem na této škole se měl původně stát Kanó Hógai, který se 
toho ovšem nedožil, zemřel roku 1888. (viz níže) Nadále se proto kloním k nejfrekventovanějšímu datu, a 
sice 1889.

8 Zde mj. prohlásil: „Japonské umění je ve skutečnosti mnohem lepší než umění západní, které jen mechanicky 
zachycuje vše, co se mu dostane pod ruku, zapomínajíc na nejdůležitější věc, a sice vyjádření ideje. Navzdory 
této nadřazenosti Japonci zavrhují svou klasickou malbu a při klanění se západní civilizaci obdivují její 
umělecky bezcenná díla a pro nic za nic je napodobují. Jak smutný je to pohled! Japonci by se měli vrátit ke 
své přirozenosti a starobylým tradicím a pak teprve převzít to dobré ze západního umění, pokud tedy něco 
takového vůbec je.“ (Tanaka, 1994: 30)
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2.1.5. Rozkvět japonských technik

Lze  říci,  že  v  té  době  byla  situace  nejen  ve  výtvarném  umění  velice 

nestálá,  v  postojích  vůči  stylu  jóga  i  nihonga  došlo  k  několika  dramatickým 

převratům.  Tradičním  umělcům,  jako  byl  například  Kanó  Hógai  (1828-1888), 

se  totiž  po  restauraci  Meidži  vedlo  poměrně  špatně.  Sám  Hógai,  ač 

pokračovatel  školy  Kanó ,  se  musel  živit  sléváním  železa  a  prodejem  psacích 

potřeb.  Fenollosa ho objevil  až  v roce 1884 na  Druhé domácí  malířské soutěži  

(Daini  naikoku  kaiga  kjóšinkai)  a  spatřil  v  něm  naději  pro  svou  vizi  o 

budoucím  japonském  umění.  (Mason,  1993:  364)  Hašimoto  Gahó  (1835-1908 

(Cudži,  2005:  371))  se  zas  živil  malováním  vějířů  na  export  do  Číny  a 

kreslením  map  pro  námořní  školu.  (Mason,  1993:  365)  Dost  možná  byl  tedy 

jedním  z  důvodů  uzavření  Umělecko-průmyslové  školy,  protože  si  díky  němu 

vláda uvědomila, že na kreslení map západní umění nepotřebuje.  

V čele  Tokijské  akademie  stanul  Okakura  Tenšin  (1862-1913),  Fenollosův 

dlouhodobý  spolupracovník.  Jako  vedoucího  oddělení  malby  sice  chtěl  Kanó 

Hógaie,  ten  se  však  bohužel  nástupu  do  funkce  nedožil,  a  tak  byl  místo  něj 

jmenován  Hašimoto  Gahó  (Cudži,  2005:  371),  který  s  Okakurou  putoval  i  na 

Akademii  Japonského  umění  (Nihon  bidžucuin) ,  kterou  založil,  když  na 

Tokijské  akademii  výtvarných  umění  upadl  v  nemilost.  (Mason,  1993:  365)  Na 

katedru  sochařství  (povšimněme  si,  že  tento  obor,  ač  v  uměleckém  pojetí 

západní,  zůstal  v  osnovách)  povolal  Takamuru  Kóuna  (1852-1934),  který  sám 

prošel  výukou  u  buddhistického  sochaře,  ale  učarovaly  mu  expresivita  a 

realismus  západních  děl,  takže  zkoušel  pomocí  tradičních  technik  vyjádřit 

nová  témata.  (Mason,  1993:  385)  Zpočátku  se  věnoval  hlavně  vyřezávání  ze 

dřeva  a  slonoviny.  Na  chicagské  Světové  výstavě  roku  1893  zaujal  soškou 

Róen  (Stará  opice ,  1893),  (obr.  14),  ale  později  se  od  drobných plastik  dostal 

k  monumentálním  bronzovým  sochám,  je  také  autorem  pomníku  Saigóa 

Takamoriho v Uenu. (Cudži, 2005: 356)

2.1.6. Obnova západní malby

Oživení  na  západní  umělecké  scéně  nastává,  když  se  roku  1893  ze  studií 

ve  Francii  vrací  Kuroda  Seiki  (1866-1924)  a  připojuje  se  k  Umělecké 

společnosti  Meidži .  Původně  byl  do  ciziny  sice  poslán  za  studiem  práv 
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(Mason,  1993:  359-360),  ale  zběhl  k  umění  a  učil  se  pod  akademickým 

malířem  Raphaelem  Collinem.  (Cudži,  2005:  367)  Během  deseti  let,  které  v 

zahraničí  strávil,  měl  evidentně  dost  času  a  příležitostí  vstřebat  kromě 

oficiálního  akademismu  také  síl ící  vlivy  impresionismu,  takže  do  Japonska  s 

sebou  přivezl  praxi  malby  v  plenéru,  cit  pro  užití  zářivých  barev  (Mason, 

1993:  360)  a  především  jistou  uvolněnost.  (obr.  10)  Roku  1896  se  brány 

Tokijské  akademie  otevřely  i  pro  stoupence  západního  umění  a  Kuroda  Seiki 

zde  byl  ustanoven  učitelem.  Vystupuje  z  Umělecké  společnosti  Meidži  a 

společně  se  svými  kolegy  z  katedry  stylu  jóga  na  Tokijské  akademii  zakládá 

společnost  Společnost  bílého  koně  (Hakubakai) .  Na  protest  je  Umělecká 

společnost  Meidži  roku  1901  rozpuštěna  a  zbylí  členové  se  zformují  v 

Pacifickou  výtvarnou  společnost  (Taiheijó  gakkai) .  Proti  sobě  tak  stojí 

progresnivnější  Společnost  bílého  koně ,  reprezentující  kompromisní 

akademismus ovlivněný impresionismem, a  Pacifická výtvarná společnost ,  kde 

se  sdružil i  zastánci  původního  akademismu.  Zároveň  ale  společně  utvářejí 

platformu  západního  umění.  Pro  obě  skupiny  jsou  také  charakteristické 

rozdílné  materiály.  Pacifická  společnost  se  soustředila  především  na  kvaš  a 

akvarel.  Byť  šlo  o  člena  Pacifické  společnosti  a  tedy  stoupence  západního 

umění,  v  obraze  Securin  kiboku  (Krávy  vracející  se  zasněženým  lesem,  1897) 

od  Nakagawy  Hačiróa  lze  spatřit  tradici  tušové  malby  v  moderní  podobě. 

(Cudži, 2005: 367-368), (obr. 11)

2.1.7 Okakura a Akademie japonského umění

V  roce  1898  se  Okakurovi  vymstil  jeho  zjevně  příliš  autoritářský  až 

dogmatický  přístup  k  výuce.  Stává  se  terčem  pomluv,  takže  raději  Tokijskou 

akademii  opouští  a spolu s  učiteli  a žáky,  kteří  odešli  s  ním,  zakládá  Akademii  

japonského  umění ,  školu  zaměřenou  na  rozvoj  tradičních  japonských 

uměleckých  technik.  (Cudži,  2005:  371-372)  Nejvýznamnějšími  osobnostmi 

zde  byli  Jokojama  Taikan  (1868-1958),  Šimomura  Kanzan  (1873-1930)  a 

Hišida Šunsó (1874-1911).  Šimomura Kazan byl vyslán Ministerstvem školství 

do  Británie  studovat  akvarel.  V  jeho  tvorbě  se  hodně  projevily  klasické 
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tendence,  patrné  jsou  zejména  vlivy  obrazů  jamatoe9  a  školy  rinpa1 0 ,  témata 

vybíral  zejména z li teratury.  Jokojama a Hišida spolu často sbírali  inspiraci  na 

cestách,  mj. do Indie, Evropy a Ameriky.  (Mason, 1993: 365)

 Jejich  styl  se  vyznačoval  tím,  že  se  nespoléhali  na  linky,  ale  určovali 

formu  pomocí  barevných  ploch.  Tomuto  stylu  se  říkalo  mlžný  styl  (mórótai) . 

Byl  pokusem  přinést  západní  techniky  zdůrazňující  prostor  a  světlo  do 

japonského  umění  skrze  utlumení  nebo  úplné  vypuštění  l inek,  hlavně  těch 

vnějších.  Charakteristickým  námětem  jsou  krajiny  jakoby  se  rozplývající  v 

mlžném  oparu.  Taková  díla  byla  ale  často  krit izována  jako  příliš  nejaponská. 

Tento  styl  Taikan  a  Šunsó  obhajovali  i  v  prvním  japonském  uměleckém 

manifestu  O  malbě  (Kaiga  ni  cuite)  z  roku  1905.  Poukazovali  na  to,  že 

element  linky  byl  převzat  z  Číny  a  že  linka  spíše  spadá  do  oblasti  výchovy, 

neboť  je  nástrojem  kaligrafie.  Oproti  tomu  barva  je  schopna  vyjádřit  čistě 

japonskou citovost.  (Wattles,  1996:  50-51)  Je  poněkud zvláštní,  že  potlačovali 

právě  linku,  protože  když  se  dnes  řekne  japonské  umění,  leckomu  se  vybaví 

právě  obrazy  s  výraznou  dělící  linkou,  jako  jsou  dřevotisky,  a  myslím,  že 

právě tento rys japonské tvorby měl rozsáhlý vliv na vývoj umění na Západě.  

Projevil  se  zde  patrně  vliv  Okakury,  který  odsuzoval  literátskou  malbu 

jako  příliš  neuměleckou.  Mlžný  styl  je  až  antirealist ický  a  jeho  estetickou 

prioritou  byl  náznak,  sugesce.  Uvedením onoho  manifestu  do  praxe  byl  obraz 

Pouštění  lampionů  (Rjútó)  od  Jokojamy  Taikana  z  roku  1909.  (obr.  16)  Na 

obraze  je  patrný  vliv  preraffaelismu 11 ,  zejména  v  niternosti  vyobrazení,  ale 

kompozice  postav  je  zcela  nezápadní.  V  pozadí,  kde  splývá  l istoví  se 

schodištěm,  zas  můžeme pozorovat  prvky  mlžného  stylu .  Technika  zpodobnění 

9 Ternín jamatoe označuje barevná ozdobná plátna a svitky, které znázorňovaly příběhy, krajiny a městské 
výjevy a zobrazovaly japonské předměty, prostředí a vkus. Jednalo se hlavně o světská díla. Typickým 
příkladem tohoto stylu jsou výpravné horizontální svitky emakimono a portréty vládců.

10 Škola Rinpa odvozuje své jméno od Ógaty Kórina (1658-1716), který pocházel z obchodnicko-umělecké 
vrstvy. Jeho rodina získala na vlivu koncem období válčících států. Tato škola se vyznačuje okázalým 
používáním jasných barev, také zlaté a stříbrné, připomínajíc tak skvělost umění doby Heian, kdy byla šlechta 
na vrcholu moci a slávy. Často používanou technikou je tzv. tarašikomi, se kterou přišel mistr Sótacu (tvořil 
1600-1640), při které se do ještě mokrých ploch nanášely další vrstvy barvy, což vedlo k jejich intenzivnímu 
a nepravidelnému prolínání. (Mason, 1993: 273-274) Mezi Kórinova skvostná díla patří především zástěny s 
kosatci na zlatém pozadí nebo kvetoucí slivoně u řeky, opět na zlatém podkladě. Charakteristická je pro ně 
absence linky, obsah je sdělován pomocí barevných ploch.

11 Tzv. Preraffaelitské bratrstvo bylo seskupením anglických umělců, kteří se svým uměním chtěli vrátit do 
doby před Raffaelem Santim (1483-1520), od kterého se datují metody „idealizování“ přírody, které využívali 
akademisté. Proti tomu Preraffaelité chtěli docílit upřímného a nevinného výrazu dávných prostých umělců. 
(Gombrich, 1997: 511)
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obličejů je nejaponská,  nepoužívá totiž zahnutou čárku pro nos ani jednoduché 

tahy  pro  oči,  ale  spíše  v  duchu  soudobého  evropského  zachycování  tváří  žen 

jsou  jejich  oči  velké  a  mandlově  vykrojené,  tváře  světlé,  zploštělé  a  lehce 

stínované.  Někteří  kri tici  spatřovali  v  tomto  díle  také  vliv  žánru  bidžinga , 

obrazů  krásek ,  které  měly  tradici  především  v  ukijoe .  Odkazovali  na  bohatý 

oděv  a  smyslné  vyvedení  především  prstů,  nohou  a  rtů.  Došlo  tu  tak  k 

neortodoxnímu  smíšení  náboženského  a  světského,  neboť  téma  pouštění 

lampionů po vodě odkazuje k buddhistickému rituálu. (Wattles, 1996: 51, 53)

Vzhledem  k  tomu,  že  obraz  Rjútó  vznikal  pod  Okakurovým  vedením,  je 

myslím nutné  si  uvědomit,  že  ačkoli  bývá  Okakura  prezentován  jako  zastánce 

japonského  umění,  neznamená  to,  že  by  byl  nějaký  zarytý  zpátečnický 

tradicionalista.  Ostatně,  jak  sám  napsal:  „Končí  snad  potřeba  zkoumat  dějiny 

umění  zaznamenáváním minulosti?  Ne,  je  nutné,  aby  ta  se  stala  základem pro 

umění  budoucí.  My jsme  ti,  kdo  vytvářejí  umění  budoucnosti.  Dnes,  v  období 

Meidži,  neseme  obrovskou  zodpovědnost.  Jak  j istě  víte,  měníme  všechny 

standardy:  v  literatuře  a  vědách,  technice,  náboženství,  zvycích.. .  Je  v  takové 

situaci  jakýkoli  důvod, aby pouze umění  stálo stranou a zůstalo neovlivněno?“ 

(Tanaka,  1994:  28-29)  Pod  jeho  vedením  umělci  aktivně  rozvíjeli  dědictví 

japonské  malby  a  snažil i  se  hledat  novou  formu.  Metoda  tohoto  snažení  je 

však  diskutabilní,  neboť  se  záměrně  odstřihávali  od  cizích  vlivů  v  minulosti  i 

současnosti  a obírali se tak o přirozenou možnost osvěžení stylu.

V  roce  1906  se  Okakurova  Akademie  japonského  umění  dostala  do 

finančních  potíží  a  tak  byli  nuceni  přestěhovat  se  do  rybářské  vesnice  Izura  v 

prefektuře  Ibaragi,  což  umělce  odsuzovalo  k  dosti  spartanskému  způsobu 

života.  Podmínky  se  přesto  neustále  zhoršovaly,  až  v  roce  1914,  rok  po 

Okakurově  smrti,  Jokojama  Taikan  a  Šimomura  Kanzan  spolu  s  mladšími 

umělci  z  řad  stylu  nihonga  začali  usilovat  o  opětovné  pozvednutí  úrovně  této 

instituce  a  ta  tak  i  s  každoročními  výstavami  Inten  přetrvala  dodnes. 

(Mason,1993: 367)

V oblasti  vývoje stylu nihonga  byla, samozřejmě kromě Okakury,  důležitá 

společnost  Kódžikai ,  pořádající  pravidelné  výstavy.  Svou  roli  sehráli  také 

zámožní  sběratelé,  jako  Hara  Tomitaró,  který  skupině  nadějných  umělců 

umožnil roku 1911 studium svých sbírek v Odawaře. Zde se snažil i dodat stylu 
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nihonga  nový  rozměr  větším  důrazem  na  tradici  jamatoe  spíše  než  na  školu 

Kanó .

Roli  smírce  mezi  styly  nihonga  a  jóga  sehrálo  až  Ministerstvo  školství  a 

kultury,  které  v  roce  1907 zavedlo  pravidelnou výstavu  Bunten.  (Cudži,  2005: 

373)  Měla  tři  sekce,  a  sice  jóga ,  nihonga  a  plastika.  Tyto  výstavy  zpočátku 

umožňovaly rivalským frakcím vystavovat bok po boku a  soupeřit  tak o přízeň 

veřejnosti,  nacházet  sponzory  a  kupce.  Nicméně  o  přijetí  rozhodovala  porota, 

která  byla  hlavně  v  oblasti  stylu  jóga  dosti  konzervativní  a  nuti la  tak  umělce 

buď  hledat  štěstí  jinde,  nebo  přizpůsobit  práce  jejímu  vkusu.  (Mason,  1993: 

368)

2.1.8. Umělci mimo styly jóga  a nihonga

Ačkoli  moderní výtvarné umění bylo v Japonsku období Meidži rozděleno 

nekompromisně  na  styl  jóga  a  nihonga ,  tradičním stylem,  který  stále  vzkvétal 

vzdor  tomuto  rozdělení,  byla  li terátská  malba .  Neupadl  patrně  proto,  že  v 

první  generaci  meidžiovských  státníků  bylo  ještě  silně  zakořeněno 

konfuciánství,  které  si  spojovalo  kaligrafii  a  tušovou  malbu  s  osobní  kvali tou 

jedince.  Vědomí,  že  znají  a  mají  takové  hodnoty  v  době,  kdy  se  odevšad 

vynořují  mladí  talenti,  mohlo  být  do  jisté  míry  uklidňující.  (Mason,  1993: 

367).  Mezi  představitele  literátské  malby  patří  například  Kjóťan  Tomioka 

Tessai  (1837-1924),  u  kterého  nejtvořivější  období  nastalo,  až  když  překročil 

úctyhodný  věk  75  let.  (Cudži,  2005:  373)  V  Kjótu  se  vůbec  moderním 

uměleckým  směrům  dostalo  mnohem  umírněnějšího  přijetí,  snad  za  to  mohla 

bohatá  tradice  realističtějších  skic  ve  stylu  marujama-šidžó ,  která  posloužila 

jako  jakýsi  nárazník.  První  umělecká  škola  zde  byla  založena  dokonce  už  v 

roce  1881,  o  celých  osm let  před  Tokijskou  akademií  výtvarného  umění ,  navíc 

se  obešla  bez  třenic,  na  jaký  styl  se  výuka  bude  omezovat.  Na  výuce  se 

podíleli  pokračovatelé  školy  marujama-šidžó ,  literátské  malby  (v  Kjótu  byla 

dlouhodobě  vysoce  ceněna,  takže  její  odsouzení  Fenollosou  a  Okakurou  se 

obešlo bez následků), ale vedle nich byl v osnovách také akvarel  a olejomalba. 

(Cudži, 2005: 373)

Samozřejmě  existovali  také  umělci  tradičních  stylů,  kteří  ovšem  stáli 

mimo  školy  a  také  mimo  Okakurův  zájem,  zřejmě  prostě  protože  vyznávali 

20



odlišné  estetické  principy  a  hodnoty.  Sem  patří  zejména  Kawanabe  Kjósai 

(1831-1889),  který  ve  svém  díle  skloubil  kreslířské  dovednosti  školy  Kanó , 

humor a  silně  jej  ovlivnil  také Kacušika Hokusai.  Jeho obrazy se  vyznačují  až 

hrubou  energií  a  živelností.  (Cudži,  2005:  355)  Zachycuje  mumraj  křepčících 

koček,  žab,  hadů...  (obr.  7)  snad  t ím  odráží  pocity  zmatku  měnící  se 

společnosti.  Dá  se  říci,  že  pokračoval  v  tradici  tvorby  pro  širokou  veřejnost. 

(Haga,  2010:  145)  Do  stejné  skupiny  spadá  i  Kobajaši  Kijočika  (1847-1915), 

který  ve  svých  dřevotiscích  dovedl  k  dokonalosti  tzv.  styl  kósenga ,  malbu 

světelnými  paprsky,  se  kterým  experimentoval  už  Hirošige,  ale  vliv  na  něj 

měly  patrně  především  litografie  z  Ameriky.  Zachycoval  různé  scenérie 

převážně z měnícího se Tokia,  kde atmosféru vytváří  většinou umělé světlo,  ať 

už  z  plynových  lamp nebo  nocí  projíždějícího  vlaku.  (Cudži,  2005:  355)  (obr. 

8) 

2.1.9. Rozkvět moderních směrů

Od  konce  90.  let  19.  století  se  mezi  intelektuální  měšťanskou  vrstvou 

konečně  začíná  šířit  vlna  romantismu.  Protože  ale  jednotlivé  západní 

umělecké  slohy  přicházely  do  Japonska  poměrně  zhuštěně,  ve  výtvarném 

umění  se  tento  trend  překryl  například  se  secesí  a  vášní  pro  dílo  Gustava 

Moreaua1 2  a  Aubrey  Beardseyho 1 3 .  V  tvorbě  členů  Společnosti  bílého  koně , 

především  v  žánrových  malbách,  jaké  malovali  Akamacu  Rinsaku  nebo  Wada 

Eisaku,  je  vidět  chudoba  období  Meidži  a  j istá  teskná  atmosféra  tak  odráží 

právě  romantický  sentimentalismus.  Jiní  se  radostně  vrhli  do  víru  secese. 

Fudžišima  Takedži  experimentuje  s  ornamentálním  romantismem  (obr.  4),  v 

secesním  duchu  tvořila  také  Josano  Akiko,  která  sama  vytvořila  obálku  pro 

svou básnickou  sbírku  Midaregami .  (Cudži,  2005:  369)  Romantismus  pronikal 

i  do  životních  osudů  umělců.  Aoki  Šigeru  (1882-1911)  si  jako  mladík  vymohl 

souhlas  otce,  aby mohl  opusti t  rodné  Kjúšú  a  vydat  se  do Tokia.  Zde  skutečně 

svým  nevídaným  talentem  záhy  dosáhl  uznání,  ale  po  smrti  otce  byl  nucen 

vráti t se domů zaopatři t rodinu. Neunesl však t íhu této odpovědnosti,  dal se na 

tuláctví a zemřel na tuberkulózu.  (Mason, 1993: 362; Cudži,  2005: 370)

12 Gustav Moreau (1826-1898) patřil k hlavním představitelům francouzského symbolismu. (Pijoan, 1991: 11)
13 Aubrey Beardsey (1872-1898) umělec, který hojně a efektivně využíval úspornou uměleckou zkratku, které 

se nicméně naučil z japonského umění. Jeho dílo se uplatnilo hlavně v ilustracích. (Gombrich, 1997: 554)
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Důležitým  stimulem  pro  tvorbu  umělců  z  řad  stylu  jóga  bylo  zahájení 

vydávání  časopisu  Bříza  (Širakaba)  v  roce  1910.  Časopis  byl  sice  primárně 

zaměřen  literárně,  ale  obsahoval  také  pravidelnou  přílohu,  zaměřenou  na 

víceméně  současné  západní  umění.  Pro  mnohé  japonské  umělce  tak 

představoval  formu  kontaktu  s  moderním  uměleckým  světem,  jedinou 

možnost,  kromě  cesty  do  Evropy  či  USA,  jak  se  seznámit  s  prací  takových 

velikánů,  jako byli  Paul  Cézanne (1839-1906),  Vincent  van  Gogh (1853-1890) 

a  Paul  Gauguin  (1848-1903).  (Mason,  1993:  358)  V  době,  kdy  časopis  Bříza 

začal  vycházet,  byli  už  sice  všichni  po  smrti,  ale  jejich  vliv  na  vývoj 

západního  umění  byl  natolik  zásadní,  že  na  tom  myslím  ani  nesejde.  Toto,  v 

rámci  možností  masové,  šíření  jej ich  děl  představovalo  konečně  impuls,  který 

zbavil  styl  jóga  j isté  zastaralosti  a  nemodernosti  v  celosvětovém  měřítku. 

Rovněž v roce 1910 Takamura Kótaró v časopise  Plejády (Subaru) ,  publikoval 

svůj  manifest  Zelené  slunce  (Midori  iro  no  taijó) ,  ve  kterém  vyjádřil  své 

sympatie k expresionismu. (Cudži, 2005: 378)

Postupem  času  dochází  ke  stále  důmyslnějšímu  prolínání  stylů  jóga  a 

nihonga.  Například  Takeuči  Seihó  (1864-1942)  pod  vlivem  romantických 

pláten  Jean-Babtiste-Camilla  Corota 1 4  (Cudži,  2005:  374)  skloubil  exotický 

obraz  akvaduktu  v  lesní  krajině  s  technikou  japonské  malby  tak  dokonale,  že 

na první pohled na obraze není vůbec nic zvláštního.  (obr. 9)

Práce  od  Jorozu  Tecugoróa  (1885-1927),  kterou  v  roce  1913 zakončil  svá 

studia  na  Tokijské  akademii ,  vyvolala  pozdvižení  jak  mezi  jeho  učiteli,  tak 

mezi  spolužáky.  Namaloval  totiž  ve  velmi  hrubých  tazích  polonahou  ženu 

rozvalenou  na  zeleném  trávníku,  která  zpod  přivřených  očí  jakoby  přehlíží 

pinožení  se  za  ideálem  západní  malby.  (Cudži,  2005:  372),  (obr.  12)  Tato 

práce  zřejmě  v  Japonsku  otevřela  dveře  avantgardě.  Na  scénu  přicházejí 

umělci,  kteří  malují  expresionisticky od počátku své tvorby,  aniž by se k tomu 

museli  nějak  propracovávat  –  důkaz  toho,  že  západní  umění  se  v  Japonsku již 

definitivně  zabydlelo.  Také  se  projevuje  anti-akademické  hnutí,  mladí  umělci 

se vymezují proti  Společnosti  bílého koně  a  označují jej í styl  za „starý“.

Umělcem,  který  dokázal  spojit  originálnost  výrazu  spolu  s  tradicí 

japonské  realist ické  malby,  kterou  započal  už  Takahaši  Juiči,  byl  bezesporu 

14 Jean-Babtiste-Camille Corot (1796-1875) francouzský krajinář, který hledal zejména nová barevná řešení při 
modelaci a zobrazování světla a stínu. (Gombrich, 1997: 507)
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Kišida  Rjúsei  (1891-1929).  Na  jeho  obrazech  sice  vidíme  realisticky 

vyobrazené  krajiny,  ale  použití  barev  a  expresivního  výrazu  budí  až  dojem 

surreální.  (obr.  13)  Může  to  být  sice  jen  náhoda,  ale  tímto  stylem  maloval 

ještě  před  rokem  1924,  kdy  André  Breton  zveřejnil  Manifest  surrealismu. 

(Cudži,  2005:  380)  Můžeme  tedy  jednak  říci,  že  Kišida  Rjúsei  byl  velmi 

originální  umělec,  ale  také,  že  se  japonská  umělecká  scéna  konečně  odpoutala 

od  snahy  někoho  napodobit  a  stala  se  tak  scénou  plnohodnotně  žij ící  v  rámci 

scény světové.

2.2. Vývoj architektury

2.2.1. Nová architektura

Architektonický rozvoj  období Meidži se koncentroval v Tokiu,  konkrétně 

obvodu  Čijoda,  kolem  Císařského  paláce  a  také  kolem  parku  Ueno.  Rozdíl 

mezi  japonskou  a  západní  architekturou  spočíval  zejména  v  použitém 

materiálu a následkem toho také pochopitelně ve výsledném stylu a stavebních 

technikách.  Železem  vyztužené  cihlové  a  betonové  stavby,  které  převažovaly 

na  Západě,  na  stavitele  kladly  zcela  j iné  nároky,  než  stavby  dřevěné.  A 

architektonické  prvky  jako  sloupy  a  pilastry  byly  japonské  architektuře 

naprosto  cizí.  (Mason,  1993:  327)  Zatímco  umělci  používali  na  Západě  i  v 

Japonsku  přibližně  stejných  nástrojů,  ve  stavitelství  jde  o  dvě  zcela  odlišné 

profese,  mistra  tesaře  a  architekta.  Proto  bylo  obzvláště  v  této  oblasti  nutné 

povolat  západní  odborníky.  Nejvýznamnějšími  byli  j iž  zmiňovaný  Josiah 

Conder  a  Herman  Ende  (1829-1907)  s  Wilhelmem  Böckmannem  (1832)  z 

berlínské  architektonické  firmy  Ende  und  Böckmann.  (Mason,  1993:  328) 

Conderův  vliv  se  projevil  nejvíce  v  tom,  že  vychovával  budoucí  generaci 

japonských  architektů,  kdežto  Ende  s  Böckmannem po  sobě  zanechali  stopy v 

podobě  budov  ministerstev  a  centrální  i  provinční  správy,  jej ichž  styl 

pomáhali  utvářet.  (Mason,  1993:  334).  Conderovými  žáky,  kteří  se  nejvíce 

prosadili  koncem  období  Meidži,  byli  Tacuno  Kingo  (1854-1911),  Katajama 

Tókuma  (1853-1917)  a  Sone  Tacuzó  (1853-1937).  Tacuno  Kingo  z  nich  byl 

patrně  nejtalentovanější,  architekturu  pak  studoval  i  v  Anglii,  po  návratu  sám 

učil  na  Tokijské  univerzitě  a  v  roce  1902  si  doma  jako  první  Japonec  otevřel 

vlastní  architektonickou  firmu.  Je  autorem  například  budovy  Tokijského 
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nádraží.  (Mason, 1993: 328), (obr. 17)

2.2.2. Eklektismus v architektuře

Budovy  postavené  během  období  Meidži  nemají  více  než  čtyři  podlaží, 

která  se  ještě  považovala  za  odolná  vůči  zemětřesením.  Proto  je  také  valná 

většina těchto budov tak dlouhá.  (Mason, 1993: 334) Architekty kromě strachu 

ze  zemětřesení  trápil  také  problém,  jakou  roli  by v  architektuře  měla  zastávat 

tradice.  Například  jaký  styl  budovy  je  vhodný  pro  divadlo  kabuki?  V  budově 

jakého  stylu  by  mělo  být  vystavováno  tradiční  japonské  umění?  A je  možné 

vytvořit  jedinečný  japonský  architektonický  styl ,  jenž  by  byl  vhodný  nejen 

pro kulturní instituce, ale také pro moderní obchodní stavby?

Zodpovědět  tyto  otázky  se  pokusil  chráněnec  Endeho  a  Böckmanna, 

Cumaki  Jorinaka  (1859-1916),  vytvořením  nového  chrámovo-svatyňového 

slohu  (šadžijó) .  V  něm  se  mísily  tradiční  prvky,  jako  dřevo,  bílá  omítka, 

taškové  střechy  s  tradičními  sedly  a  štíty  karahafu,  s  novými,  podsaditějšími 

proporcemi,  větší  výškou  a  evropskými  detaily,  jako  jsou  třeba  balkóny. 

(Mason,  1993:  335-336)  Tento  sloh  se  často  užíval  při  stavbách  hotelů  a 

prefekturálních  úřadů.  (obr.  18)  Pozoruhodné  je,  že  stejně  jako  západní  slohy 

19.  století  je  slohem  historizujícím.  Architekti,  kteří  tento  styl  užívali,  byli 

často pověřováni  rekonstrukcemi  starých  chrámů a  svatyní  a  bylo proto nutné, 

aby  znali  také  principy  tradiční  architektury,  zásady  práce  se  dřevem  a 

tradiční  měrný  systém  kiwarihó.  Bylo  tedy  žádoucí  umožnit  spolupráci 

tradičních  mistrů  tesařů  s  mladými  architekty.  První  přednášky  japonské 

architektury  se  na  Tokijské  univerzitě  uskutečnily  v  roce  1889.  (Wendelken, 

1996:  29-30)  Tedy  ve  stejném  roce,  kdy  byla  otevřena  Tokijská  akademie 

výtvarného umění.

Ačkoli  je  období  Meidži  často  spojováno  s  úpadkem tradičních  umění,  v 

případě tesařství  je tomu spíše naopak. V tomto oboru se uplatňují dokonalejší 

postupy  a  lepší  nástroje  než  dříve,  rozvíjel  se  i  vkus  ve  zdobení.  Mezi  nově 

postavené  dřevěné  stavby  v  tradičním  stylu  patří  zejména  Císařský  palác  z 

roku  1887,  jehož  zbudováním byl  pověřen  mistr  Kigo  Kijojoši  (zemřel  1915), 

jehož  rodina  údajně  sloužila  císaři  již  od  období  Heian. 1 5  Další  významnou 

15 Byl to právě on, kdo na Tokijské univerzitě přednášel japonskou architekturu. (Wendelken, 1996: 31)
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stavbou je  také  svatyně  Heian  v  Kjótu,  postavená  k  příležitosti  jedenáctistého 

výročí  založení  města.  Šlo  o  jeden  z  prvních  projektů,  na  kterém  pracovali 

absolventi  architektury z  Tokijské  univerzity,  a  jde  tedy i  o  výrazný mezník  v 

rámci spolupráce architektů a tesařů. (Wendelken,  1996: 32)

Zemětřesení  v  San  Franciscu  v  roce  1906  a  následné  ničivé  požáry  však 

měly  za  následek  pokles  zájmu  Japonců  o  používání  dřevěných  konstrukcí. 

Zájem o japonskou architekturu nicméně neopadl, pouze se cílem snažení stalo 

napodobit  formu dřevostavby pomocí železobetonu. (Wendelken, 1996: 35)
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3. Pojetí a význam výtvarného umění  v japonské společnosti
3.1. Nový náhled na výtvarné umění

Celý  koncept  umění,  jak  jej  dnes  chápeme  my,   nebyl  Japonsku  vlastní, 

byl  sem  přinesen  až  kontaktem  se  Západem.  (Cudži,  2005:  356) 1 6  Samotné 

slovo pro umění,  bidžucu (美術 ),  je novotvarem, který do té doby v Japonštině 

neexistoval.  Toto  označení  bylo  zavedeno  s  ohledem  na  blížící  se  účast 

Japonska  na  Světové  výstavě  v  roce  1873  ve  Vídni.  Vzdor  asociacím,  které 

spojení  znaků pro „krásu“ a  „dovednost“  vyvolává,  bylo tehdy umění  vnímáno 

spíše  materialisticky  a  řazeno  k  obchodu,  vědě  a  technologiím.  (Guth,  1996: 

17) 

Koncept  krásy,  bi ,  pochopitelně  nebyl  Japonsku  cizí,  uplatňoval  se 

zejména  v  l iteratuře  (v  ideálech  jako  mono  no  aware,  júgen,  wabi . . .) ,  ale 

nauka  o  kráse  jakožto  filosofická  disciplína  byla  do  Japonska  také  přinesena 

až  v  období  Meidži,  a  to  hlavně  z  Německa.  Poprvé  tento  koncept 

zprostředkoval  Niši  Amane  (1829-1897),  který  studoval  v  Leidenu.  V  Kjótu 

pak  roku 1867 vydal  spis  Hjakuiči  šinron ,  kde  představil  estetiku  jako  vědu  o 

dobrém  a  krásném,  zenbigaku .  Největší  kus  práce  na  představení  estetiky 

patrně  vykonal  Mori  Ógai  (1862-1922),  který  v  Německu  studoval  lékařství  v 

letech 1884-1888. (Lewin,  2001: 68-69)

Japonsko  tedy  převzalo  západní  pojetí  umění.  Dříve  patrně  totiž  nikdo 

tolik  nezkoumal,  co  umění  je  a  co  už  ne.  Také  koncept  japonské  malby 

celkově,  nihonga,  se  objevil  až  společně  se  západní  malbou  jóga .  Což 

neznamená,  že  do  té  doby  neexistovala,  jen  tak  nebyla  vnímána.  Místo  ní  tu 

byly různé podoby vizuální krásy,  které představovaly rozmanité školy a styly, 

jako Kanó, li terátská malba,  či  jamatoe.  (Tanaka,  1994: 27)

Důkazem o  novém pojetí  umění  je  také  zavedení  insti tuce  muzea.  Úloha, 

kterou  muzea  zastávají  v  rozvoji  národa,  patří  mezi  cenné  poznatky,  jež 

zprostředkovalo  Iwakurovo  poselstvo  (1871-1873).  V  muzeu  můžeme 

pozorovat  proces změny,  v Japonsku do té  doby žádný takový záznam o vývoji 

16 Což je jen obtížně představitelné, ale kdo dnes může s jistotou tvrdit, že se představitelé kupříkladu již 
zmiňované školy Kanó nepovažovali spíše za řemeslníky, než za umělce? V průběhu japonských dějin vznikl 
bezpočet nádherných předmětů a dekorativních maleb, které my dnes považujeme za umění, ale považovali 
jeho tvůrci za stěžejní zachytit nějakou vyšší podstatu, nebo „jen“ zkrášlit prostor? Pokud my dnes 
považujeme ukijoe za umění, nebyl to pro tvůrce a diváky spíše zdroj pobavení a prostředek šíření informací 
o soudobém dění ve společnosti? V žádném případě se tím nesnažím naznačit, že Japonsko nemá umělecku 
minulost, jen že se pohled na tuto minulost značně změnil příchodem západní civilizace.
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neexistoval.  První  Národní  muzeum  (Kokuricu  hakubucukan)  bylo  otevřeno 

roku  1871  v  konfuciánském  chrámu  Jušima  Seidó1 7 ,  ale  šlo  zatím  spíše  o 

nahodilou  skrumáž  uměleckých,  vědeckých,  přírodních  a  historických 

výstavek.  První  skutečné  stálé  muzeum umění  nechala  však  vláda  zbudovat  už 

v roce 1882. (Mason, 1993: 323-324)

3.2. Vztah  Japonska  k  vlastnímu  výtvarnému  umění  na  počátku 

období Meidži

 Vztah  japonské  společnosti  ke  svému  vlastnímu  umění  byl  od  počátku 

značně  problematický  a  prošel  několika  zvraty.  Na  jedné  straně  stála  vláda, 

která  jej  vnímala  čistě  util itárně,  jako  něco  originálního,  čím  se  může 

prezentovat  na  Světových výstavách.  Právě  japonské  tradiční  umění  a  řemeslo 

na  nich  vystavované  se  významně  podílelo  na  vlně  japonismu,  která  v  Evropě 

a  Americe  kulminovala  v  60.  a  80.  letech.  (Mason,  1993:  357)  Produkce  a 

prodej  „exotických“  předmětů  byly  jedním  ze  zdrojů  příjmů  nového  státu. 

Tento  prospěchářský  přístup  se  samozřejmě  neobešel  bez  komentářů  ze  strany 

umělců.  Třeba  výše  zmiňovaný  Kanó  Hógai  kritizoval  práci  v  „továrně  na 

umění“.  (Tanaka,  1994:  27)  Kromě  toho  vláda  potřebovala  umění  pro  mnoho 

modernizačních  kroků  spojených  s  reprezentací  nového  režimu,  například  pro 

vydávání poštovních známek a peněz. 

Na  straně  druhé  následkem  změny  společenského  řádu  v  této  době 

bohužel  dochází  k  narušení  celistvosti  kulturního  dědictví.  Mnoho  knížat 

daimjó  a  jej ich  vazalů  přišlo  o  postavení  i  majetek  a  nahromaděné  sbírky 

maleb,  porcelánu,  laku,  bronzu  a  dřevotisků  tak  byly  ztraceny.  V  lepším 

případě  se  cenná  díla  prodávala  za  nicotnou  cenu,  v  horším  byla  rovnou 

pálena.  Podobný osud čekal  sbírky mnoha buddhistických chrámů.  (Fenollosa, 

2000: xv) 

Proti  tomuto  stavu se  začínají  ozývat  hlasy na  konci  70.  let.  V roce  1879 

byl  založen  klub  pro  podporu  tradičních  umění  nazvaný  Rjúčikai .  Jeho  členy 

byli  i  vládní  činitelé  angažovaní  v  účasti  Japonska  na  mezinárodních 

výstavách  a  jedním z  jejich  cílů  bylo  podporovat  ty  druhy japonského  umění, 

které byly na Západě právě v kurzu. Až za zlom ve vnímání japonského umění, 

17 Dodnes existující pod jménem Tokijské národní muzeum (Tókjó kokuricu hakubucukan), nebo také Národní  
muzeum vědy (Kokuricu kagaku hakubucukan).
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který  měl  dalekosáhlé  následky,  lze  bezesporu  označit  přednášku,  kterou  před 

členy Rjúčikai  přednesl Ernest  Fenollosa v roce 1882. (Mason, 1993: 324-325) 

3.3. Fenollosův a Okakurův přínos

3.3.1. Fenollosovo úsilí

Ernest  Francisco  Fenollosa  (1853-1908)  se  narodil  v  Salemu  a  byl 

vynikajícím  studentem  filosofie  na  Harvardu.  Poté  se  na  čas  zaměřil  na 

studium kresby a  malby.  V roce  1878  byl  na  přímluvu  jednoho  ze  salemských 

profesorů  pozván  na  Tokijskou  univerzitu,  která  právě  otevřela  své  brány 

zahraničním odborníkům.  Zde  začal  přednášet  politickou  ekonomii  a  filosofii 

a působil  tak na mnoho budoucích japonských vůdců až do roku 1886, mezitím 

mu  přibila  ještě  logika  a  estetika.  Vzhledem k  jeho  zájmu  o  umění  není  divu, 

že  mu  neuniklo  ani  to  japonské,  které  k  jeho  zklamání  neprocházelo  zrovna 

nejšťastnějším obdobím. 

Fenollosa  byl  přesvědčen,  že  stav,  kdy  národ  ničí  vlastní  minulost  a 

kulturní  bohatství,  nemůže  být  správný,  a  rozhodl  se  začít  jednat.  Ve  volném 

čase  objížděl  i  vzdálené  chrámy,  kde  se  měla  nacházet  cenná  umělecká  díla, 

která  zkoumal,  časově  určoval  a  katalogizoval.  Japonská  vláda  postupně 

začala  oceňovat  jeho  snahu,  takže  se  dočkal  větších  pravomocí,  financování  a 

dokonce  schopných  asistentů  a  překladatelů.  V  roce  1881  založil  malý 

umělecký  klub  Společnost  vzorového  umění  (Kangakai) ,  který  zaští til  jednak 

finančně,  ale  také  organizačně  –  pořádal  pravidelná  setkání  a  výstavy,  kam 

sezval  tradiční  umělce.  (Fenollosa,  2000:  xiv-xvi)  Jedním  ze  členů  byl  j iž 

zmiňovaný  Kanó  Hógai,  kterého  Fenollosa  povzbuzoval  k  inovaci  v  japonské 

malbě.  Jeho  díla  byla  sice  někdy  současníky  odsuzována  jako  až  komická 

(Cudži,  2005:350),  (obr.  5,  6),  nicméně  v  roce  1883  už  byla  Společnost  

vzorového  umění  finančně  soběstačná,  těšila  se  stále  větší  oblibě  a  od  roku 

1886  si  jí  japonská  vláda  dokonce  začala  hledět  jako  zdroje  kreativní  síly. 

Mistr  Hógai  měl  najednou  více  zakázek,  než  mohl  být  schopen  splnit. 

(Fenollosa, 2000: xvi-xvii)

Fenollosovo  úsilí  zachránit  a  zmapovat  japonské  umělecké  dědictví  našlo 

odezvu i  u  společenské  elity.  Právě  proto  byl  pozván,  aby připravil  přednášku 

pro  společnost  Rjúčikai  (Hirayama,  1996:  57;  Tanaka,  1994:  30).  Tuto 
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přednášku nazval  O pravé podstatě  umění  (Hirayama,  1996:  57)  a mimo jiné v 

ní  odsoudil  národ,  který  si  své  dědictví  nechává  proklouznout  mezi  prsty. 

Kritizoval také praxi výtvarné výchovy na školách,  kde se učí kresba tužkou, a 

studium malby a soch z mramoru, které vedou italští učitelé.  (Fenollosa,  2000: 

xvi)  Vyjádřil  také  přesvědčení,  že  malba  japonská  předčí  západní  ve  své 

schopnosti  vyjadřovat  podstatu  (Hirayama,  1996:  57),  neboť  na  rozdíl  od 

západní  totiž  zbytečně  nelpí  na  realismu.  (Tanaka,  1994:  30)  Takový  názor 

jistě  posluchače  šokoval.  Protože  Fenollosa  byl  tehdy  ve  společnosti  znám  a 

uznáván,  tak  si  ho  onen  den  nejenže  přišlo  poslechnout  mnoho  lidí,  ale  jeho 

projev  vyvolal  i  náležitou  kladnou  odezvu.  Lze  dokonce  říci,  že  tradiční 

japonské  umění  bylo  Fenollosovým  objevem  –  umění  nemůže  být  uměním, 

pokud  ho  nikdo  jako  umění  nevnímá.  Japonské  umění  do  té  doby  sice 

existovalo,  ale to, že se o něm jako o umění začalo mluvit,  je výsledkem právě 

Fenollosových aktivit.  (Kiratani, 2001: 44)

3.3.2. Změny ve výuce výtvarného umění

Roku 1883 byla uzavřena Umělecko-průmyslová škola  (Cudži,  2005: 367), 

v roce 1885 zvláštní  Umělecká komise rozhodla,  že  se do školních osnov vrátí 

japonské  umění  používající  tuš,  štětec  a  papír. 1 8  Debatou  na  toto  téma  se 

zabývala  od  roku  1884  a  Okakura  k  tomu  poznamenal,  že:  „problémy  umění 

konečně  začaly  poutat  pozornost  široké  veřejnosti.“  (Hirayama,  1996:  57) 

Započaly přípravy pro otevření  nové umělecké školy a  muzea umění,  projekty, 

na  nichž  spolupracovalo  Ministerstvo  školství  a  Ministerstvo  pro  císařskou 

domácnost.  Pro  Fenollosu  to  v  roce  1886  znamenalo  jmenování  do  několika 

dalších  funkcí  a  odjezd spolu se  dvěma japonskými  spolupracovníky,  jedním z 

nich  byl  Okakura  Tenšin  (Cudži,  2005:  371),  do  Evropy,  aby  prozkoumali 

způsoby  organizování  výuky  umění.  S  touto  expedicí  navštívil  mnohá 

evropská  kulturní  centra  a  zpět  s  sebou přivezl  ohromné množství  fotografií  a 

knih.  (Fenollosa,  2000:  xvii)  Tokijská  akademie  výtvarného  umění  byla 

otevřena  roku  1889,  a  ačkoli  sloužila  pouze  výuce  tradičního  japonského 

umění  a  svým  obsahem  tedy  šla  proti  trendu  bezmyšlenkovitého  přejímání 

18 Westernizace byla obzvláště silná až přehnaná právě v oblastech vzdělávání a její přehodnocování začalo už 
na konci 70. let, kdy se do osnov vrátilo studium konfuciánské etiky. V 80. letech byl dokonce zaveden zákaz 
jakýchkoli západních etických textů. (Pyle, 1969: 120-121)
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západních  vzorů,  svou západní  organizací  se  sama  stává  vzorem westernizace. 

(Junko,  2001:  44)  Systém  uměleckého  vzdělávání  se  totiž  v  mnohém  změnil. 

Během pozdního období  Edo se zájemci  o  studium rekrutovali  většinou z  širší 

rodiny,  většinou  z  příslušníků  společenské  vrstvy  nižšího  samurajstva  nebo  z 

řad  zručných  měšťanských  řemeslníků.  Koncem  19.  století  se  však  stává 

klíčovým faktorem dostupnost  uměleckého  vzdělání  a  uchazečovy schopnosti. 

Výuka  byla  určena  sylabem  a  všeobecně  uznávanými  dovednostmi.  (Clark, 

1995:  260)  Nicméně  koncept  uměleckého  vzdělávání  tedy  nebyl  v  japonském 

prostředí  úplně  nový,  v  j iné  formě  už  v  historii  spolehlivě  fungoval  a 

existovaly  i  metody  cirkulace  umění  mezi  obyvatelstvem,  hlavně 

měšťanstvem. Takový model byl  v Asii  poměrně ojedinělý,  což se projevilo i  v 

různých  způsobech  přijetí  západního  umění  v  těchto  zemích.  (Clark,  1995: 

366-267) 

3.3.3. Fenollosův přínos výtvarnému umění

Fenollosa  postupně  přestává  být  hlavním hybatelem japonského umělecké 

obrody  a  iniciativu  přejímají  domácí  představitelé.  Za  období,  kdy  byl  jeho 

vliv  na  vrcholu,  lze  považovat  léta  1886–1889.  (Fenollosa,  2000:  xvii)  V roce 

1890  dostává  nabídku  od  Bostonského  uměleckého  muzea  na  post  kurátora 

nově  otevřeného  oddělení  orientálního  umění. 1 9  Bylo  tak  tedy  jeho  velkou 

zásluhou,  že  hodnota  japonského  umění  v  celé  jeho  šíří  byla  představena  i 

zahraničnímu  divákovi.  Už  tehdy  se  dokonce  organizovaly  speciální  výstavy, 

na které byla zapůjčována díla z Japonska. (Fenollosa,  2000: xviii)

Pobyt  v  Japonsku  výrazně  ovlivnil  jeho  názory  na  výuku  umění.  Začal 

razit  teorii,  že  klasická  metoda,  kdy  žáci  stínují  krychle,  jehlany  a  koule  a 

kreslí  podle  sádrových  odlitků,  jde  zcela  proti  přirozenosti  a  potlačuje 

jakýkoli  skutečný  vývoj.  Tuto  metodu  hanlivě  označoval  jako  „obkreslování 

stínu  stínu“  a  zdůrazňoval,  že  umělecké  vyjádření  dětí  a  primitivních  národů 

má  jeden  společný  prvek,  a  sice  důraz  na  rozmístění,  který  jediný  má  v  sobě 

potenciál  růstu,  ale  bývá  následnou  výukou  ubit.  Tento  názor  byl  ve  své  době 

vskutku  revoluční  a  setkal  se  s  ostrou  kritikou,  nicméně  se  mu  jej  s  pomocí 

několika  kolegů  povedlo  uvést  do  praxe  a  můžeme  tedy  říci,  že  zásadním 

19 Ostatně, velkou část sbírky tvořilo japonské umění, které během pobytu zde shromáždil, a v roce 1886 pak 
Bostonskému muzeu sám prodal.  (Fenollosa, 2000: xviii)
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způsobem  neovlivnil  pouze  umění  japonské,  ale  také  západní.  V  průběhu 

dalších  let  aktivně  přednášel  na  nejrůznějších  místech  v  Americe  o japonském 

a  čínském  umění  i  kultuře  a  pracoval  na  jejich  zmapování.  Do  Japonska  se 

posléze  soukromně  vráti l2 0  a  když  náhle  roku  1908  zemřel  v  Londýně,  jeho 

popel byl uložen v chrámu Miidera v Kjótu.  (Fenollosa, 2000: xix-xxii)

3.3.4. Okakura Tenšin

Jestliže  Fenollosův  bezprostřední  vliv  na  dění  na  japonské  umělecké 

scéně  skončil  v  roce  1890,  lze  říci,  že  štafetu  po  něm převzal  Okakura  Tenšin 

(1862-1913).  Okakura,  vlastním  jménem  Kakuzó,  Pocházel  z  Jokohamy  a 

okolní  svět  začal  prakticky  vnímat  v  době,  kdy  bylo  Japonsko  přinuceno 

otevřít  své  hranice  a  uvrhnuto  do  všeprostupujícího  zmatku.  Již  od  útlého 

věku  se  učil  anglicky,  dokonce  pod  vedením samotného  Jamese  Hepburna.  Do 

jistého  věku  rozuměl  dokonce  lépe  anglicky,  než  japonsky,  což  jeho  otec 

napravil  tím, že ho navíc zapsal na hodiny klasické japonštiny a čínštiny.  

Okakura  tak  na  vlastní  kůži  prožil  kulturní  rozpolcenost  Japonska 

charakteristickou  pro  onu  složitou  dobu.  Na druhou stranu,  tato  zkušenost  mu 

umožnila plně docenit  japonské dědictví  a zároveň ho srozumitelně předat i  za 

hranicemi  Japonska.  Když  rodina  přesídli la  do  Tokia,  začal  zde  navštěvovat 

školu  Kasei  gakkó ,  která  byla  roku 1877 přejmenována na Tokijskou císařskou 

univerzitu.  Právě  zde  se  na  přednáškách  filosofie  setkal  poprvé  s  Fenollosou. 

Zároveň  pokračoval  ve  studiu  tradičních  japonských  umění,  hře  na  koto, 

kaligrafii,  li teratuře.. .  V  roce  1880  nastoupil  na  Ministerstvo  školství  do 

úseku  hudebního  vzdělávání,  ale  záhy  byl  přeložen  do  výtvarné  sekce  a 

rozvoji  výtvarného  umění  v  Japonsku  zasvětil  další  dvě  desetiletí  svého 

života.  V  letech  1901-1902  podnikl  cestu  do  Indie,  v  roce  1904  pak  do 

Spojených  států.  Od  roku  1906  dostal  v  Bostonském muzeu  umění  na  starosti 

čínské  a  japonské  oddělení  a  až  do  své  smrti  trávil  střídavě  půl  roku  v 

Americe a půl roku doma v Japonsku. (Nymburská,  1999: 79-86)

Kromě založení  Tokijské  akademie  se  Okakura  na  šíření  slávy japonského 

umění  podílel  ještě  mnoha  j inými  způsoby.  Taktéž  v  roce  1889  začal  s 

Takahašim Kenzóem vydávat časopis Květy národa (Kokka) .  Podle názvu by se 

20 Kromě dalšího studia umění se věnoval se svou ženou také buddhismu. (Fenollosa, 2000: xx)
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mohlo  zdát,  že  to  byl  nějaký  nacionalistický  plátek,  ale  šlo  o  časopis,  který 

měl  představit  pravou  cenu  celkového  asijského  umění,  takže  jeho  záběr  byl 

velmi  široký.  Od  roku  1891  navíc  přednášel  dějiny  japonského  umění, 

mimochodem  se  jedná  o  první  počin  tohoto  typu,  který  vykonal  Japonec. 

(Cudži,  2005:  371)  Také  se  podílel  na  založení  Císařského  archeologického 

výboru,  který  měl  za  cíl  studovat,  třídit  a  uchovávat  starou  architekturu, 

klášterní  archivy  a  všechny  druhy  starého  umění.  (Okakura,  1905:  x)  Jeho 

aktivity  proti  westernizaci  zahrnovaly  i  zakládání  různých  klubů  a  vydávání 

periodik  zaměřených  na  zachování  japonské  tradice  nejen  v  umění,  ale  i  v 

literatuře a divadle. (Okakura, 1905: 190)

3.4. Prohloubení zájmu o výtvarné umění

Během  období  Meidži  se  rozvíjí  diskuse  o  umění  obecně  a  nabírá  na 

intenzitě,  jak  si  společnost  zvyká  na  jeho  nové  pojetí.  Výjimkou  nebyla  ani 

architektura.  Když  Josiah  Conder  postavil  dvě  pro  tehdejší  Japonsko poměrně 

významné  stavby,  a  sice  budovu  Národního  muzea  v  Uenu  (1882)  a  pavilón 

Rokumeikan  (1883),  v  tisku  se  tyto  události  dočkaly  jen  prostého  oznámení  o 

otevření.  Jednak  tehdy  chyběl  prostor,  ve  kterém  by  případné  komentáře 

mohly  být  vyjádřeny,  ale  architektura  tehdy  ani  nebyla  považována  za  něco 

hodného estetického komentování a pravděpodobně pro tuto činnost  ještě stále 

chyběla  zažitá  slovní zásoba.  Propagace architektury jakožto záležitosti  umění 

byla  také  jedním z  Conderových  přínosů.  (Watanabe,  1996:  26-27)  Vývoj  ale, 

patrně  ne  úplně  bez  souvislosti  s  Fenollosovou  přednáškou,  začal  nabírat  na 

obrátkách.  V  roce  1886  je  založena  Japonská  architektonická  společnost  

(Nihon zóka gakkai)  a  od roku následujícího vychází  i  Architektonický časopis 

(Kenčiku zašši) .  (Watanabe,  1996:  27) Vzniká tak konečně platforma,  kde se o 

několik  let  později  povede  bouřlivá  diskuse  ohledně  vhodného  slohu  pro 

budovu japonského parlamentu.

3.4.1. Jóga  či nihonga

Během prakticky celého období Meidži pokračovala debata,  který ze dvou 

stylů,  jóga  či  nihonga ,  je  lepší,  jež  v  závislosti  na  ostatních  událostech 

utichala,  či  získávala  na  intenzitě,  jako  například  po  Rusko-japonské  válce. 
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Tehdy  jak  umělecké  kruhy,  tak  široká  veřejnost  požadovaly  díla,  která  by 

prezentovala  Japonsko  jako  novou  kulturně  vyspělou  mocnost.  Bylo  otištěno 

množství  esejů,  jej ichž  autory  byli  jak  umělečtí  kri tici,  tak  umělci  sami. 

Diskuze  o  budoucnosti  japonského  malířství  sledovala  především  tři  hlavní 

témata.  

Zaprvé  nadřazenost  jednoho stylu  nad druhým.  Oba styly byly hodnoceny 

na  základě  specifických  technických  rysů  a  uměleckého,  ale  také  komerčního 

přínosu.  Zadruhé  tu  byla  otázka,  jak  nejlépe  oživit  japonskou  malbu.  Zde  se 

řešila  hlavně  vhodnost  eklektického  přístupu,  který  by zkombinoval  přednosti 

japonské  a  západní  malby.  A konečně  třetím  tématem  bylo  zkoumání,  zda  je 

vůbec opodstatněné dělit  malbu na západní  a  japonskou. (Hirayama,  1996:  57-

58) 

Kritikem  posledního  bodu  byl  především  malíř  stylu  jóga  Išii  Hakutei 

(1882-1958),  který  navíc  odsuzoval  ještě  vnitřní  dělení  těchto  skupin  na  staré 

a nové školy,  absurdní vzhledem k tomu, jak mladé a nedospělé ještě oba styly 

byly.  Vyjádřil  přesvědčení,  že  je  jen  otázkou  času,  než  budou  všechna  díla 

vytvořená  Japonci  nazývána  japonským uměním,  bez  ohledu  na  použitý  styl  a 

materiál.  (Hirayama,  1996:  61)  Jiní,  jako  například  Okakura,  měli  jasno.  V 

díle  The  Awakening  of  Japan  se  vyjádřil:  „Nemíníme  tvrdit,  že  studium 

evropského umění  a li teratury je jakkoli  škodlivé nebo dokonce nežádoucí,  ale 

doposud  se  jeho  výsledky  v  žádném  případě  nemohou  srovnávat  s  úspěchy 

národní školy.“  (Okakura,  1905:  196) Kdo by takové sebevědomí předpokládal 

o třicet let dříve? 

3.4.2. Úloha umělců a výtvarného umění

Jak  ale  umělci  vlastně  vnímali  sami  sebe?  A  co  od  nich  očekávala 

společnost?   Podle Johna Clarka lze z  námětů z  japonské historie,  náboženství 

a  mytologie,  která  umělci  z  obou  skupin,  stoupenců  stylů  jóga  i  nihonga , 

upřednostňovali,  usuzovat,  že tvořili  pro stát,  snažil i  se vyvolat  ducha národní 

soudržnosti.  (Clark,  1995: 262) Ovšem z vývoje japonského moderního umění, 

jak  ho  popisuje  Cudži  Nobuo  v  Nihon  bidžucu no  rekiši ,  to  vyznívá  spíše  tak, 

že západní umění, které bylo západní se vším všudy, včetně námětů (Ležící  akt  

(Garafu)  z  roku  1881  od  Hajkutake  Kanejukiho  -  obr.  1),  bylo  přijato  velmi 
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kriticky,  a  umělci  se  proto  snažili  přiblížit  publiku  alespoň tematicky.  (Cudži, 

2005:  348)  I  tak  tento  trend  neměl  dlouhého  trvání.  Roku  1890  sice  Harada 

Naodžiró  namaloval  Kannon  jedoucí  na  draku ,  ale  v  devadesátých  letech  už 

působí  Kuroda  Seiki,  který  se  sice  drží  japonských  motivů,  ale  spíše  v  tom 

smyslu,  že prostě čerpal náměty ze svého přirozeného prostředí a okolí,  než že 

by  se  tím  snažil  zapůsobit  na  myšlenku  národní  jednoty  (srov.  obr.  2  a  3). 

Zřejmě  se  tak  stáváme  svědky  vzniku  dvou  táborů  umělců,  jedněch,  kteří 

působí  na  vlasteneckou  strunu,  a  druhých,  kteří  hledají  výhradně  estetické 

hodnoty.  Tomu  by  napovídala  i  disputace,  která  probíhala  v  letech  1897  až 

1900  mezi  estetikem  Takajamou  Čogjúem  (1871-1902)  a  Tsuboučim  Šójóem 

(1859-1935),  ve  které  se  přeli,  zda  je  na  historických  malbách  podstatnější 

krása,  nebo  zobrazovaná  událost.  (Watanabe,  2001:  115-122)  Z  toho  je  také 

možné  vyvozovat  dvě  věci,  a  sice  že  historické  malby  byly  zřejmě  skutečně 

populární  a  umělci  se  tedy  skutečně  obraceli  k  národním  kořenům  a 

vyzdvihovali  hrdiny,  ale  také  že  umění  bylo  j iž  natolik  v  kurzu,  aby se  o  něm 

vedly veřejné spory na odborné úrovni. 
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4. Ideologické pozadí
4.1. Úloha státu

Vývoj  výtvarného  umění  se  odehrával  poměrně  nezávisle  na  státu.  Ten 

sice  investoval  a  zakládal  instituce,  ale  to,  jakým  směrem  se  na  nich  bude 

umění  ubírat,  bylo  přenecháno  na  umělcích,  případně  odbornících.  (Clark, 

1995:  269)  Pokud  je  ovšem  zodpovědná  osoba  na  příslušném  ministerstvu 

poněkud neobjektivní  a  je  zároveň jmenována do čela  nově založené instituce, 

jako  byl  Okakura  Tenšin  jmenován  ředitelem  Tokijské  akademie,  pak  se  už 

přístup  státu  nezdá  tak  nestranný,  minimálně  do  doby,  než  je  dosazen  také 

člověk  s  odlišnými  názory,  v  tomto  případě  Kuroda  Seiki.  Je  třeba  si  ale 

uvědomit,  že  ani  počáteční  opomíjení  stylu  nihonga ,  ani  dočasné  vykázání 

stylu jóga z akademické půdy, nezabránilo příslušným umělcům v tvorbě.

Mnohem větší  byla  role  vlády ve vývoji  architektury.  Investice do výroby 

nových  známek  pravděpodobně  ani  zdaleka  nedosahovaly  výše,  kterou 

představovaly  zakázky  na  nové  administrativní  a  reprezentační  budovy.  Proto 

také  myslím  můžeme  dojít  k  závěru,  že  architektura  měla  při  tvorbě  nové 

ideologie  a  procesu  vytváření  národní  identi ty  mnohem  větší  význam,  než 

samotné  výtvarné umění.  Zároveň byla  na aktivní  podpoře  ze strany státu  také 

vzhledem k nákladnosti mnohem závislejší.

4.2. Reprezentace skrze architekturu

Nejvýznamnější  budovou,  která  v  tomto  období  měla  být  postavena,  je 

bezesporu  sídlo  parlamentu.  Ačkoli  byla  tato  stavba  dokončena  až  roku  1936 

(Mason,  1993:  335),  plány  na  její  výstavbu  započaly  už  v  80.  letech  19. 

století.  Jedním z  důvodů,  proč  se  realizace  tak  protáhla,  bylo  to,  že  si  všichni 

sice  uvědomovali  potenciál  budovy  parlamentu  stát  se  symbolem vládní  moci 

jak  vnitrostátně,  tak  mezinárodně,  ale  méně  se  už  však  dokázali  shodnout  v 

bodě, jakou konkrétní podobu by tento symbol měl mít.  (Reynolds, 1996: 38)

Kromě  parlamentu  bylo  třeba  postavit  také  řadu  reprezentativních  a 

funkčních  prostor,  kam  umístit  rostoucí  úřednický  aparát,  armádu,  školy, 

kulturní  instituce.. .  Architektura  byla  zároveň  dobrým  prostředkem,  jak 

Japonsko prezentovat  jako moderní národ,  k čemuž byly vhodné právě západní 

architektonické  slohy.  Snad  nešlo  ani  tak  o  odmítání  japonské  identity,  jako 
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spíše  o  přesvědčení,  že  identita  musí  být  pevně  propojena  s  moderností.  A 

moderní  se  tehdy  rovnalo  západnímu.  (Reynolds,  1996:  38)  Za  stavitelským 

boomem v období Meidži jsou tedy jasně i důvody ideologické.

Účelem  vznosných,  impozantních  budov  bylo  na  domácím  poli  vytvořit 

dojem silné centrální  vlády,  na poli  mezinárodním pak dokázat,  že Japonsko je 

moderní  země  s  vlastní  historií,  prezentovanou  v  Národním  muzeu ,  se  kterou 

není  radno  si  zahrávat,  protože  má  rozsáhlé  kasárny  plné  vojáků.  A aby  tato 

zpráva  byla  dostatečně  srozumitelná,  byl  za  jediný  přijatelný  stavební  styl 

považován  styl  západní. 2 1  Nová  vláda  se  také  potřebovala  zřetelně  vizuálně 

odlišit  od  starého  režimu  a  k  tomu  tradiční  japonská  architektura  nabízela 

málo  prostoru.  Lidé  dokázali  jasně  identifikovat  buddhistickou  architekturu, 

ale buddhismus byl příliš silně provázán s tokugawským režimem. Šintoistická 

architektura  by  byla  ideologicky  sice  mnohem  vhodnější,  ale  nezdála  se 

dostatečně  majestátná.  Západní  architektura  se  jevila  jako  mnohem 

impozantnější,  patrová  struktura  a  použití  cihel  či  kamene  zas  budilo  zdání 

dlouhodobosti a solidnosti.  (Watanabe, 1996: 22-23)

Zatímco  pro  budovy  nějakým  způsobem  reprezentující  státní  moc  a 

prestiž,  jako  mincovna  nebo  univerzita,  byl  v  počátku  období  Meidži  volen 

čistě  západní  styl ,  u  budov  veřejného  a  komerčního  charakteru  se  dostával  ke 

slovu  styl  eklektický.  Autory  byli  často  japonští  stavitelé,  kteří  měli  tradiční 

vzdělání  ve  svém  oboru,  ale  zároveň  byli  fascinováni  architekturou  novou, 

takže  do  svých  děl  zakomponovávali  různé  věžičky,  kupole,  pantová  okna  a 

okenice,  žlábkované  sloupy  a  tepané  brány.  Nicméně  ponechali  si  i  řadu 

japonských prvků, jako oblé  ští ty  karahafu  a  dekorativní lucerny.  Jednalo se o 

budovy,  u  kterých  se  primárně  neuvažovalo  v  žádné  souvislosti  s  cizinci, 

kterým  by  připadaly  divné.  Stačilo,  aby  je  Japonci  vnímali  jako  moderní  a 

západní,  ale  díky použitým japonským prvkům jim zas  nepřipadaly příliš  cizí. 

(Watanabe,  1996: 25)

Vrchol  snahy  meidžiovské  vlády  prezentovat  se  skrze  architekturu 

představuje  pavilón  Rokumeikan .  Budova byla  oficiálně  otevřena  v  roce  1883. 

21 Nic takového, jako jednotný západní styl, pochopitelně neexistuje. V Japonsku se v té době ujaly hlavně 
historizující slohy, především neorenesanční a neoklasicistní. Běžný Japonec ale pravděpodobně nezkoumal 
různé nuance v západní architektuře, podstatné pro něj bylo, že výsledný dojem byl naprosto odlišný od 
domácí tradice. 
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Původně  měla  sloužit  hlavně  jako  ubytovací  zařízení  pro  představitele 

západních  zemí,  ale  záhy  se  stala  víc  než  t ím  –  dějištěm  večírků, 

dobročinných  bazarů  a  velkolepých  bálů.  Během  své  největší  slávy,  která 

trvala  do  roku  1887,  byl  symbolem  nového  způsobu  života,  jak  ho  změnila 

postupující  westernizace,  i  reklamou  na  něj.  (Watanabe,  1996:  21-22)  O  jeho 

stavbu se zasadil  především ministr  Inoue.  V té době totiž státníci  usilovali  na 

mezinárodním  poli  především  o  narovnání  nerovnoprávných  smluv.  Podle 

Inoueho  k  uznání  ze  strany  západních  mocností  vedla  cesta  jen  skrze 

naprostou westernizaci,  jej ímž symbolem se právě Rokumeikan  stal.

4.3. Odsuzování minulosti

Snaha  o  totální  westernizaci  charakterizuje  i  smýšlení  části  společnosti, 

jej íž  představitelé  se  na  konci  80.  let  sdružili  do  Společnosti  přátel  národa 

(Min'júša) .  Věřil i  totiž,  že  jedině  tak  bude  možné  úspěšně  převzít  západní 

vymoženosti  a  pokrok.  (Pyle,  1969:  106-107)  S  nespokojeností  se  zaostalostí 

země  souvisí  i  odsuzování  vlastního  historického  odkazu,  vlastních  tradic  a 

umění.  Mnoho  z  nich  mělo  na  tuto  problematiku  dosti  vyhraněné  názory, 

například  Tokutomi  Sóhó,  novinář  a  zakladatel  výše  zmíněné  společnosti, 

prohlašoval:  „Lidé  se  dívají  na  pokročilost  umění  v  naší  zemi  jako  na  zdroj 

hrdosti.  Ale  je  to  něco,  nač  být  pyšný?  Jak je  možné,  že  země tak  chudá,  jako 

je  ta  naše,  vytvořila  skvělá  umění,  tak  neúměrná  národnímu  bohatství?  Jen 

díky aristokratickému mecenášství.  A proč  toto  mecenášství  existovalo?  Kvůli 

chudobě  většiny.“  (Pyle,  1969:  41-42)  Stejné  postřehy  měli  i  západní 

vzdělanci,  kteří  v  Japonsku  působili,  například  Basil  Hall  Chamberlain 

prohlásil :  „Ať  už  budete  dělat  cokoli,  vyhněte  se  v  přítomnosti  mladých 

moderních  Japonců  rozebírání  těch  starých,  malebných  a  krásných japonských 

věcí,  které  vyvolávají  náš  nejupřímnější  obdiv.. .  Obecně  řečeno,  vzdělaní 

Japonci  skoncovali  s  minulostí.  Chtějí  být  někým  a  něčím  jiným,  než  byli,  a 

čím  ještě  stále  částečně  jsou.“  (Pyle,  1969:  20)  Naštěstí  si  toto  doporučení 

nevzali k srdci všichni cizinci.

Na  druhou  stranu  je  ovšem frustrace  Japonců  z  toho,  jak  se  na  ně  Západ 

díval,  vcelku  pochopitelná.  Tehdejší  společnost  evidentně  nestála  o  to,  být 

obdivována pouze pro díla vytvořená lidmi, kteří už byli  dávno mrtví.  Ostatně, 
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která  společnost  stojí  o  to  stojí  dnes,  být  zastíněna  vlastní  minulostí?  Chtěli, 

aby  je  Západ  viděl  jako  moderní  a  pokrokový  národ  a  byli  tomu  ochotni 

obětovat  vše,  včetně  vlastní  minulosti,  takže  j im  snahy  lidí,  jako  byl 

Fenollosa,  byly  dost  protivné.  Tokutomi  Sóhó  to  opět  zformuloval  poměrně 

výstižně:  „Proč  bychom  měli  naši  zemi  vychvalovat  jako  domov  jedinečného 

umění  a  estetiky,  zapomínajíc  na  to,  jaký  nedostatek  jejich  upřednostňování 

ukazuje  v  naší  národní  povaze?  Jakou cenu mají  l ichotky cizinců?  Tito  cizinci 

se  na Japonsko dívají  jako na světové hřiště,  jako na muzeum...  Platí  vstupné, 

protože  je  tu  tolik  zvláštních  a  divných  věcí  k  vidění.. .  Pakliže  se  náš  národ 

stal  atrakcí,  pak  se  obzvláště  musíme  zajímat  o  reformy  a  pokrok,  který  nás 

učiní  normální,  civilizovanou zemí.“  (Pyle,  1969:  85)  Pro takový typ  lidí  bylo 

v  extrémních  případech  typické,  že  se  styděli  za  to,  že  jsou  Japonci.  V zájmu 

zachování  Japonska  chtěli  jeho  naprostou  změnu.  Pokud Západ  složil  poklonu 

japonské  vytříbenosti  a  jemnosti,  ale  neobdivoval  rozvoj  průmyslu,  železnice 

a obchodu, znamenalo to, že se na ně dívá jako na slabochy. (Pyle,  1969: 86)

4.4. Odpůrci absolutní westernizace

Názory,  které  odsuzovaly  vlastní  kulturní  dědictví,  ovšem  pochopitelně 

nezastávala  celá  společnost.  Stoupenci  Společnosti  pro  polit ickou  výchovu , 

která  taktéž  vznikla  na  konci  80.  let,  naopak  poukazovali  na  to,  že  přílišná 

nápodoba  koloniálních  mocností  povede  ke  ztrátě  nezávislosti  Japonska,  tak 

jako  svou  samostatnost  ztrati lo  mnoho  okolních  asijských  států.  Tento  proud 

sílil  od  80.  let,  kdy  se  právě  Japonsko  ve  snaze  o  narovnání  smluv  Západu 

nejvíce  podbízelo.  (Pyle,  1969:  103)  Zároveň  tato  skupina  neodmítala 

přejímání  západního  modelu  státu,  ale  poukazovala  na  nutnost  nalezení 

nějakého  původního  prvku,  který  by  se  stal  zdrojem  národní  hrdosti  a  jako 

tmel  tak  spojil  japonskou  společnost.  Nepochybovali,  že  existuje  nějaká 

specifická japonská vlastnost  či  nadání,  hodné zachování  a  kultivace,  ale  měli 

problém shodnout se na tom, co konkrétně by to mělo být.  (Pyle,  1969: 54-55) 

Kritik  a  zeměpisec  Šiga  Šigetaka  v  roce  1887  napsal:  „Obávám  se,  že  s  tím, 

jak  se  dnes  v  Japonsku  provádějí  reformy  ve  všech  společenských  oblastech, 

časem  dojde  s  naplněním  těchto  reforem  k  tomu,  že  se  bude  pohrdat 

jedinečnými  japonskými  věcmi.  Vidíme  sklon  považovat  si  těch  zemí,  které 
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inspirují  reformátory,  a  zanedbávat  naše  vlastní  dědictví. . .  Jestliže  jsou 

reformátoři  takovými  vlastenci,  jak  o  sobě  tvrdí,  proč  neustále  jen 

napodobují?“  Později  k  tomu  dodal:  „Nadšeně  zdůrazňuji  důležitost  přijetí 

západních  způsobů,  ale  nemohu  souhlasit  se  zdůvodněním,  že  na  japonské 

kultuře  není  nic  krásného,  že  tu  není  žádná  zvláštní  schopnost  a  nic 

kultivovaného,  a  proto  tedy  musíme  imitovat  západní  styly  a  přesadit  celou 

západní  civilizaci  do  japonské  půdy.“  (Pyle,  1969:  56)  Jak  již  bylo  řečeno  v 

úvodu,  za  typicky  japonskou  vlastnost  nakonec  označil  cit  pro  umění  a 

harmonii,  protože  harmonie  je  základem umění.  Poukazoval  na  to,  že  tento  cit 

můžeme  nalézt  už  v  díle  Murasaki  Šikibu,  obrazech  školy  Kanó ,  keramice, 

laku i  sašimi. (Pyle,  1969: 69)

4.5. Panasijské ideje a nárůst nacionalismu

Zájem  o  vlastní  kulturu  nabývá  na  síle  v  devadesátých  letech,  kdy  už  v 

centru pozornosti  není  pouze Japonsko, ale celá  Asie.  Navzdory tomu, že ještě 

v roce 1885 volal  Fukuzawa Jukiči  po nutnosti  kulturně se od Asie distancovat 

–  žádal  zpřetrhání  pout  se  špatnou  společností,  aby  se  na  ně  Západ  přestal 

dívat  jako na zaostalou zemi.  (Pyle,  1969: 149) Povšimněme si,  že  Okakura ve 

svých  dílech,  která  napsal  krátce  po  počátku  20.  století,  jako  Ideals  of  the  

East  a  The  Awakening  of  Japan ,  naopak  zdůrazňuje  kulturní  jednotu  Asie 

(heslem  Asia  is  one).  Tyto  panasijské  ideje  se  promítly  i  do  umělecké  tvorby, 

třeba  do  již  zmiňovaného  obrazu  Pouštění  lampionů  (obr.  16)  od  Jokojamy 

Taikana,  který  tvořil  právě  pod  Okakurovou  ochranou  v  Akademii  japonského 

umění .  Tento  obraz  sice  namaloval  až  v  roce  1909,  ale  Jokojama Taikan  se  již 

předtím  indické  tematice  v  díle  věnoval.  Navíc  podle  kladného  ohlasu,  který 

obraz  Pouštění  lampionů  vzbudil  (Wattles,  1996:  48),  lze  usuzovat,  že  bylo 

téma asijské vzájemnosti stále velmi aktuální.

V  rámci  tohoto  panasijského  trendu  volá  část  společenské  elity  po 

zkoumání  a  mapování  kulturního  dědictví  ostatních  asijských  zemí,  protože 

Západ  o  tuto  oblast  nejevil  zájem,  ale  Japonci  už  znají  západní  metodiku 

vhodnou pro takové zkoumání.  Navíc  si  sami  prošli  zkušeností,  kdy jim jejich 

vlastní  kulturu  musel  vykládat  cizinec.  Součástí  mělo  být  pořádání 

výzkumných  cest  a  založení  knihovny  a  muzea  Asie.  (Pyle,  1969:  154-155) 
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Bohužel,  tento  akademický  zájem  se  časem  zvrtnul  v  expanzionismus,  který 

vyústil  mj.  v  Sino-japonskou  válku  (1894-1895).  Následná  trojintervence 

způsobila  ztrátu  důvěry  vůči  západním  mocnostem  a  způsobila  nárůst 

nacionalistických tendencí  a další  kritiku westernizace.  (Pyle,  1969:  183) Sice 

se  tím obnovil  zájem o  japonskou  minulost  a  Japonci  konečně  nalezli  národní 

sebevědomí,  ale za jakou cenu a s jakými následky? 

Uchylování  se  k  národním  symbolům  poskytovalo  jistou  formu  útěchy  v 

době  plné  tlaků.  V umění  se  však  tato  tendence  neprojevila  tak  drasticky,  sice 

se objevují  japonské náměty,  ale nikoli  vypjatě nacionalistické.  Je samozřejmě 

možné,  že se takové exempláře prostě nedostaly do výběru reprezentovaného v 

dějinách  japonského  umění.  Nebo  je  to  t ím,  že  hlavní  iniciátoři  rozvoje 

tradičního  umění  zastávali  názor,  že  k  národní  identi tě  zcela  stačí  společné 

kulturní  dědictví,  tedy  názor,  se  kterým  nacionalisté  se  sklony  k  expanzi 

nesouhlasili.  (Pyle,  1969:  198)  Tento  umírněný  umělecký  proud  vystihuje 

Okakura:  „Rádi  bychom zůstali  barbary,  kdyby náš  nárok na civilizaci  měl  být 

založen  na  hrůzné  válečné  slávě.  Rádi  bychom  se  dočkali  doby,  kdy  bude 

náležitá úcta věnována našemu umění a ideálům.“ (Okakura,  1999: 12)
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5. Závěr
Je  nutné  si  uvědomit,  že  otevření  se  světu  a  konfrontace  s  realitou 

nasadila  zdrcující  ránu  japonskému  sebevědomí.  Veškeré  aspekty  japonské 

společnosti,  kulturní  a  umělecký  nevyjímaje,  pak  byly  vnímány  jako 

méněcenné  v  porovnání  se  Západem  a  stávaly  se  tak  předmětem  studu. 

Domnívám  se,  že  umění  mělo  podíl  na  zvýšení  národní  hrdosti,  ale  obrat  od 

zavržení japonského umění  k jeho docenění  a aktivnímu zapojení do novodobé 

umělecké  scény  by  zřejmě  nebyl  možný  beze  změny  celkové  nálady  alespoň 

části  společnosti,  která  si  začala  uvědomovat  potenciální  nebezpečí  skrývající 

se  v  naprostém  přizpůsobení  se  Západu.  Na  to,  aby  japonské  umění  samo  o 

sobě  vyvolalo  změnu  postoje  společnosti,  totiž  jeho  rozvoj  v  moderní  době 

nedostatečně  předchází  takovým  národním  mezníkům,  jako  bylo  vyhlášení 

ústavy  (1889)  a  první  volby  do  parlamentu  (1890).  Proto  se  domnívám,  že 

tento  obrat  byl  prostě  součástí  širšího  trendu,  kdy  si  japonská  společnost 

přestává  Západ  idealizovat  a  nepřistupuje  již  k  němu  automaticky  jako  ke 

zdroji  nějaké  absolutní  pravdy.  Následný rozvoj  tradice japonského umění  pak 

ale  j istě  zpětně  působil  na  smýšlení  společnosti  a  pozit ivně  tak  přispěl  k 

utváření  národní  identi ty,  která  nespočívala  v  odsuzování  sebe  sama,  ale  na 

kterou bylo možno být hrdý.

Zásadním  způsobem  se  změnil  také  postoj  státu  vůči  umění.  Na  počátku 

období  Meidži  na  něj  pohlíží  z  čistě  utili tárního  hlediska,  jednak  v  případě 

západního umění  jako  na  nutný nástroj ,  který  poslouží  modernizaci  země – ke 

kresbě  map,  tvorbě  známek,  vytváření  nákresů  a  plánů,  ale  v  případě 

tradičního  umění  také  jako  na  snadno  obchodovatelné  zboží  a  tedy  potřebný 

zdroj  příjmů,  čímž  ale  tradiční  japonské  umění  degradoval  na  nižší  úroveň. 

Pak  dochází  k  opadnutí  těchto  zájmů  a  stát  přebírá  novou  úlohu  ochranitele 

japonské tradice,  která  vyvrcholila v roce 1889 založením Tokijské akademie a 

zavržením západní  malby stylu  jóga .  Postupem času se  však daří  nalézt  zlatou 

střední  cestu  a  jóga  je  vrácena  na  akademickou  půdu  roku  1896.  Je  ovšem 

otázkou,  nakolik  byly  tyto  dramatické  změny  dílem  nějakého  širšího  plánu  a 

nakolik  dílem  osobního  přesvědčení  pracovníků  ministerstev.  Od  80.  let  totiž 

ve  výtvarné  sekci  Ministerstva  školství  působil  právě  velký  propagátor  a 

ochranitel  stylu  nihonga  Okakura  Tenšin.  Okamžikem,  kdy  si  stát  konečně 
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uvědomil,  že by měl  k rozvoji  umění aktivněji  přispívat a snažit  se ho chránit, 

protože  tvoří  nepostradatelnou  součást  krásné  kultury,  o  kterou  je  třeba 

pečovat,  bylo  patrně  zřízení  pravidelných  výstav  Bunten  pořádaných 

minsterstvem  školství  v  roce  1907,  kam  se  mohli  přihlašovat  umělci  všech 

směrů. 

Za  povšimnutí  stojí  i  fakt,  že  zatímco  představitelé  stylu  jóga  za  sebe  v 

dobách  rozkvětu  i  oficiálního  přehlížení  vystupují  sami,  v  počátečních  fázích 

rozvoje  stylu  nihonga  za  ní  stojí  nikoli  profesionální  výtvarníci,  ale  spíše 

zapálení teoretici  a znalci Ernest  Fenollosa a Okakura Tenšin.  

Pro  budování  moderního  obrazu  Japonska  jak  na  domácí  půdě,  tak  v 

zahraničí,  byla  zřejmě  mnohem  významnější  architektura,  ve  které  se  stát 

angažoval  aktivněji  než  v  rozvoji  umění.  Zde  se  také  projevil  v  80.  letech 

obrat  k  tradicím  zavedením  chrámovo-svatyňového  slohu ,  ale  protože  zde 

přeci  jen  měly  rozhodující  vliv  funkčnost  a  praktičnost,  šlo  o  obrat  méně 

radikální,  než v umění výtvarném.

Neměli  bychom  také  přehlédnout  oboustranný  přínos,  který  znamenal 

příchod  západních  odborníků  do  Japonska.  Již  byl  zmíněn  Fenollosa,  který  se 

vlastně  po celý  zbytek  svého života  Japonskem a jeho  kulturní  tradicí  zabýval 

a  vykonal  mnoho  pro  její  rozšíření  a  popularizaci  v  zámoří.  Podobným 

způsobem spojil  s  Japonskem svůj  život  i  Josiah  Conder,  který  zde  působil  až 

do  své  smrti  a  aktivně  se  zajímal  o  tradiční  japonské  umění  –  vstoupil 

dokonce  do  školy  Kawanabeho  Kjósaie  a  navázal  s  ním  důvěrné  přátelství. 

(Haga,  2010:  147)  Pobyt  v  Japonsku zanechal  nesmazatelné  stopy i  v  životě  a 

díle  sochaře  Ragusy,  který  vytvořil  mj.  bustu  své  ženy,  Kijohary  Tamy.  (obr. 

15)  S  ní  i  jej í  rodinou  se  vrátil  do  Itálie  a  nechal  pro  ně  zde  zbudovat  dílnu, 

kde představili  svoje keramické dovednosti.  (Mason, 1993: 381)

„Není  podstatné,  že  umělec  maluje  slunce  zelené,  pokud to  je  vyjádřením 

jeho  osobnosti,“  napsal  v  roce  1910  Takamura  Kótaró  ve  svém  eseji  Zelené 

slunce .  (Kindai  nihon  bidžucu  no  ajumi,  2002:  21)  Důkaz  toho,  jak  obrovský 

kus  cesty japonské  umění  urazilo  za  pouhých pár  desetiletí.  Dokázalo  navázat 

na  své  tradice  a  ty  časem  úspěšně  zapojit  do  umění  moderního,  které  začalo 

jako  pouhé  napodobování  cizích  vzorů,  ale  dosáhlo  úrovně  vyjadřující 

především  pocity  jedince,  který  už  nemusí  řešit,  jak  manifestovat  to,  že  je 
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Japonec,  prostě  protože  ten  pocit  je  v  něm  už  pevně  zakořeněn  a  do  centra 

zájmů  se  tak  dostává  svoboda  výrazu  a  japonské  umění  tak  vstupuje  do  nové 

kapitoly svých dějin.
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6. Přehled japonských názvů

Akademie japonského umění nihon bidžucuin 日本美術院
Bříza širakaba 白樺
Druhá domácí malířská soutěž daini naikoku kaiga 

kjóšinkai
第二内国絵画共進会

estetika zenbigaku 善美学
chrámovo-svatyňový sloh šadžijó 社寺様
Japonská architektonická společnost nihon zóka gakkai 日本造家学会
japonská malba nihonga 日本画
Japonec nihondžin 日本人
Kódžikai 紅児会
literátská malba bundžinga 文人画
malba světelnými paprsky kósenga 光線画
mlžný styl mórótai 朦朧体
Národní muzeum kokuricu hakubucukan 国立博物館
obrazy krásek bidžinga 美人画
Pacifická výtvarná společnost taiheijó gakai 太平洋画会
Plejády subaru 昴
Rjúčikai 竜池会
Společnost bílého koně hakubakai 白馬会
Společnost pro politickou výchovu seikjóša 政教社
Společnost přátel národa min'júša 民友社
Společnost vzorového umění kangakai 鑑画会
Tokijská akademie výtvarného umění tókjó bidžucu gakkó 東京美術学校
Umělecká společnost Meidži meidži bidžucukai 明治美術会
Umělecko-průmyslová škola kóbu bidžucu gakkó 工部美術学校
umění bidžucu 美術
Úřad pro studium západních textů banšo širabešo 蕃書調所
Vysoké učení technické kóbu daigaku 工部大学
západní malba jóga 洋画
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