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1 Úvod 
Nefrit se jako jeden z nejluxusnějších materiálů Dálného východu těšil pozornosti 

historiků a literátů již od počátku čínských dějin. I na Západě mu sběratelé a milovníci 

umění, stejně jako historici a archeologové věnovali a věnují mnoho pozornosti. 

Dokladem toho je existence několika velkých monografií věnovaných právě tomuto 

materiálu, jako příklad uveďme Chinese Jade Throughout the Ages od Stanleyho C. 

Notta1 a Jade. A Study in Chinese Archaeology and Religion od Bertholda Laufera2. Již 

z názvu je patrné, že se obě zmíněné práce věnovaly výhradně nefritu v Číně. Na tom není 

nic pozoruhodného, když uvážíme bohatost tradice zpracování nefritu sahající od neolitu 

(tedy cca 6000 př. n. l.) po současnost, cíle této práce jsou ovšem odlišné. 

Zaprvé, tato práce se neomezuje pouze na oblast Číny, ale zahrnuje celý region Východní 

Asie, tedy i Korejský poloostrov a Japonské ostrovy. Zadruhé, je zaměřena na období 

první poloviny prvního tisíciletí, tedy dobu určitého útlumu zpracování nefritu na území 

Číny, zejména po stránce umělecké. Zároveň se ovšem jedná o období vzniku prvních 

státních útvarů na území Koreje a Japonska, které díky vzájemným kontaktům vstupují do 

dějin prostřednictvím čínských historických zápisů. Zatřetí se tato práce soustředí na 

určité srovnání vývoje v těchto oblastech. Klade si za cíl sledovat, zda v těchto kontaktech 

hrál nefrit nějakou roli, případně posoudit a popsat jakou, to vše na základě hmotné 

kultury, dostupné literatury a překladu písemných pramenů.  

Dále je nutné upozornit, že cílem této práce rozhodně není získat vyčerpávající seznam 

nálezů a lokalit všech nefritových předmětů v regionu, což by snad ani nebylo možné. 

Chceme nabídnout souhrn charakteristických rysů a jevů spojených s nefritem v kulturách 

Dálného Východu v daném období, popsat jednotlivé typy artefaktů, jejich funkci, způsob 

výroby a použití, a roli, kterou mohly plnit v dané kultuře. Zároveň je nezbytné upozornit 

na značná omezení vyplývající z velké geografické vzdálenosti a především z významné 

jazykové bariéry. Nutnost odkazovat se na odbornou literaturu západu jistě omezuje šíři 

záběru studia, totéž platí i pro užívání překladů písemných pramenů namísto originálních 

textů. 3  I přesto je však autorka přesvědčena, že dostupné zdroje informací poskytují 

dostatečné podklady pro vypracování této práce, a že výjimečnost zvoleného tématu, 

                                                             
1 Nott, S.C. 1936 
2 Laufer, B. 1974 
3 Jedná se zde o literaturu zejména anglickou, ve výrazně menší míře pak německou a zcela minimálně českou. 



relativně nepoznaného v našich zeměpisných šířkách, přinese něco nového místnímu 

archeologickému bádání. 



2 Nefrit jako materiál 
V úvodní kapitole bude představen nefrit z hlediska etymologie a pojmosloví západní i 

východní vědy a zejména z hlediska geologického a gemologického. Kromě podrobného 

popisu chemických a fyzikálních vlastností jako je barva, lesk, nebo tvrdost budou krátce 

představeny principy změn, kterými mohou nefrity projít po uložení v zemi, nebo 

představeny oblasti, kde se vyskytuje, či vyskytovaly výchozy nefritových surovin. Na 

konec této kapitoly je připojena podkapitola a způsobech zpracování surového materiálu a 

to zejména v Číně a v Japonsku. 

2.1 Etymologie názvů 
Jedním z prvních problémů, na které badatel narazí při studiu starověkých nefritů, je 

názvosloví. Například anglický výraz jade 4 , který je nejčastěji používán ve spojení 

s nefrity, totiž ve skutečnosti zahrnuje celou řadu nerostů. Z toho hlavní dva jsou nefrit5 a 

jadeit. Vzájemně je od sebe odlišil francouzský badatel Alexis Damour roku 1863 

(Bukanov 2006, 286). Pro označení obou nerostů existují tedy i přesnější názvy nephrite a 

jadeite, jejich souhrnný název se však zachoval dodnes a je hojně používán. 

Podobně se s problémem označení nejen těchto dvou nerostů vypořádává čínština, která 

užívá již přes 7000 let velmi široký pojem 玉 yu zahrnující množství nerostů, které se 

vyznačují jemnou strukturou, lesknou se po vyleštění a mají barvu a texturu odlišnou od 

obyčejných kamenů. Jednotlivé barevné varianty pak dostávaly konkrétní označení, např. 

feicui yu „nefrit barvy ledňáčkových křídel“ podle červeného a zeleného zbarvení 

ledňáčka (Boda – Weng 1982, 251). V japonštině i čínštině se pravý nefritový kámen píše 

znaky 翡翠 (Č=feicui, J=hisui). Zde je odkaz na ledňáčka ještě silnější, tento výraz se 

skládá ze dvou znaků označujících ledňáčka, znak 翡 pro samce a znak 翠 pro samičku, 

k tomu navíc znak 翡  implikuje zelenou barvu, zatímco znak 翠  se pojí s červenou. 

Významově se japonský výraz hisui dá přirovnat k anglickému jade jako shrnující 

označení pro všechny nefritové materiály. Japonština také rozlišuje nefrit a jadeit, 

                                                             
4 Slovo jade se odvozuje z konce španělského piedra de hijada (nebo také piedra de yjada), což se dá přeložit 

jako „bederní či ledvinový kámen“. Španělští dobrodruzi Cortézovy doby totiž z Nového světa přivezli 
množství plochých hlazených valounů, které svými zaoblenými hranami připomínaly ledviny. Z toho se 
vyvozovalo, že tyto kameny působí příznivě právě na ledviny, či bederní potíže (Webster 1994, 267).  

5 Původ slova nefrit je v podstatě obdobný, odvozuje se taktéž ze španělštiny, kdy překladem výrazu pierda de 
riñones („ledvinový kámen”) do latiny vzniklo označení lapis nephriticus (Webster 1994, 267). Jedním 
z těchto způsobů zřejmě mohl vzniknout i méně používaný český název pro nefrit – ledvinec. 



v pojmech nangjoku 軟玉 pro nefrit (znak 軟 znamená jemný) a kógjoku 硬玉 pro jadeit 

(znak 硬 znamená tvrdý). (Mijadžima 2006, 30 – 3). 

V rámci této práce bude podobně jako v angličtině a čínštině užíváno označení nefrity pro 

všechny nerosty souhrnně, a v případě potřeby budou jednotlivé nerosty odlišeny 

mineralogickými názvy. 

2.2 Chemické a fyzikální vlastnosti 
Pro shrnutí základních fyzikálních a chemických vlastností dvou hlavních nefritových 

surovin je příloze uvedena podrobná tabulka 6 . Podrobnější popisy a vysvětlení 

jednotlivých údajů pak následují v textu. 

2.2.1 Barva 
Barva nefritu byla a je jedním z nejdůležitějších kritérií pro určování jeho kvality. 

Varianty s nejjasnějšími odstíny patří mezi nejcennější a celkově nejvíc ceněnou barevnou 

variantou je smaragdově zelená. V principu se rozlišuje pět základních barev – bílá, světle 

zelená, žlutá, tmavě zelená a černá. Rozmanitá barevnost nerostů se odvíjí od obsahu 

různých příměsí. Nefrity se s vyšším obsahem železa barví do tmavší zelené, zatímco u 

těch s nižším obsahem železa nacházíme odstíny světlejší. Nejcennějším odstínem jadeitu 

je smaragdově zelená, která závisí na obsahu chromu. Další odstín jako je nafialovělá 

závisí na obsahu manganu. A například u nefritů s vysokým obsahem oxidů železa se 

barva pohybuje od tmavě zelené až po černou. Tato skupina nerostů, kterým se říká 

chloromelanity bývá někdy také vyčleňována jako samostatná. Dostáváme pak dělení na 

nefrity, jadeity a chloromelanity. (Webster 1994, 273). 

2.2.2 Lesk a transparence 
Lesk je jedním z dalších ukazatelů, jehož je možné použít při rozlišování nerostů. Pro 

nefrit a jadeit je to také další z jejich odlišností. Obecně u nerostů rozlišujeme lesk 

kovový, nekovový a polokovový. U nekovových lesků je dále možno podle intenzity 

rozlišit lesk diamantový, skelný, mastný a matný (Bauer 2009, 20). Jak je uvedeno 

v tabulce, nefrit je charakteristický spíše leskem matným, zatímco jadeit spíše mastným 

popřípadě skelným. 

                                                             
6 Viz Tabulka I 



Transparence neboli propustnost světla je sice u obou nerostů ve stejné kategorii, je ovšem 

možné se setkat s variantami, které díky trochu odlišnému složení nemusí do dané 

kategorie přesně zapadat. Pro úplnost uveďme, že se transparence nerostů rozlišuje na 

průhlednou, což znamená, že přes nerost je možné číst text, dále průsvitnou, kde příměsi 

již nedovolují text číst, ale dovolují propouštět světlo. Nakonec máme neprůhlednou 

neboli opaktní. Do této poslední kategorie patří všechny kovově lesklé nerosty a mnoho 

matných minerálů (Bauer 2009, 20). 

2.2.3 Tvrdost 
Tvrdost nerostů je tradičně udávána v jednotkách podle Mohsovy poměrné stupnice 

tvrdosti. Friedrich Mohs (1773 – 1839), německý mineralog určil stupnici deseti nerostů s 

typickou tvrdostí od nejměkčího po nejtvrdší7 (Pellant 2005, 25). 

Určování tvrdosti pak probíhá tím způsobem, že je určovaným nerostem postupně rýpáno 

do vzorků typických nerostů ze stupnice. Pokud je určovaným nerostem možné narušit 

například křemen (tvrdost 7) a je zároveň možné jej narušit topazem (tvrdost 8), pak je 

jeho poměrná tvrdost 7,5 (Boda – Weng 1982, 251). Pro srovnání uveďme, že nerosty, 

které je možné narušit nehtem, mají tvrdost 2,5. Ty, které narušíme pomocí mince, mají 

tvrdost 3,5. Nerosty, které naruší čepel nože, mají tvrdost 5,5. Nerosty, které naruší sklo, 

mají tvrdost 6 a nakonec, ty, které lze narušit křemenem, mají tvrdost 7 (Pellant 2005, 

25). Většina čínských nefritů (yu shi) má tvrdost mezi 5 a 7. Lze se ovšem setkat i 

s nefritovými kameny výrazně měkčími, tedy takovými, které je možné poškodit železem. 

V kategorii tvrdších nefritových kamenů jsou potom samotný nefrit a jadeit, dále achát a 

křemen (Boda – Weng 1982, 251).  

Vzhledem k tomu, že nefrity právě díky své tvrdosti nemohou být opracovány rytím nebo 

tesáním, vyvinula se ve starověkých kulturách nejen v Číně řada vyspělých technik 

broušení, řezání a vrtání. K tomu je dobré alespoň poznamenat, že se jedná o 

pravděpodobně nejhouževnatější nerosty užívané jako ozdobný kámen (Bouška - 

Kouřimský 1976, 239). 

2.2.4 Další fyzikální a chemické vlastnosti 
Chemické složení řadí nefrit a jadeit mezi křemičitany. Nefrit do skupiny amfibolů a 

jadeit do skupiny pyroxenů. Při nahlédnutí do odborné literatury se ovšem dovídáme, že 

                                                             
7 Viz Tabulka II v příloze. 



tyto skupiny mají téměř shodné charakteristiky. Jedná se o křemičitany velmi složité, 

v jejichž vazbách se vyskytují zejména kovové prvky, u pyroxenů hořčík (Mg), mangan 

(Mn), železo (Fe), hliník (Al), vápník (Ca) a sodík (Na). Pro amfiboly se udává podobný 

výčet s tím rozdílem, že chybí mangan (Mn), a objevuje se titan (Ti). Pro obě skupiny jsou 

uváděny podobnosti v krystalové struktuře, která je kryptokrystalická, což znamená, že 

má strukturu navenek vypadající amorfně, její jemná vnitřní stavba je však krystalická 

(Bauer 2009, 7). Nerosty obou skupin jsou dobře štěpné, liší se ovšem v úhlu štěpných 

ploch. Pro pyroxeny jsou udávány úhly kolem 90°, zatímco pro amfiboly úhly kolem 120° 

(Kouřimský – Sejkora 2005, 294). 

2.3 Alterace8 nefritových předmětů 
Důležitým jevem u nefritů a předmětů z nich vyrobených je změna barvy na povrchu do 

žlutavých až hnědých odstínů9. Tuto přeměnu způsobuje koroze železité složky, pokud je 

kámen vystaven rozmarům počasí. Hnědý povlak pak pokrývá povrch kamene, stejně jako 

místa podél lomů, prasklin a dalších narušených částí. Pro úplnost dodejme, že takový 

kámen je pak považován za znehodnocený, existují i případy, kdy čínští řemeslníci využili 

zkorodovaného povrchu kamene pro výrobu předmětů s dvoubarevným dekorem. 

Pro archeologii je barevná přeměna naopak jevem velmi důležitým. Existuje například typ 

žlutavého, či hnědavo-šedého nefritu nazývaného „pohřbený nefrit“. Jedná se o předměty, 

které získaly dlouhým ležením v čínských žlutých spraších jedinečnou patinu, způsobenou 

buď vysokým oběhem podzemních vod, nebo blízkostí rozkládajících se těl (Webster 

1994, 268 - 70). Každopádně je to také přítomnost této patiny, která napomáhá znalcům 

při určení autentičnosti zkoumaných artefaktů. 

U předmětů z nefritů, zejména u těch archaických může dojít k celé řadě dalších alterací, 

jako je vápenatění, eroze a slábnutí materiálu. Tyto procesy se nejčastěji projevují změnou 

barvy, tvrdosti, změnou odrazivosti světla, běláním, rekrystalizací a vytvářením 

druhotného minerálního povlaku. Takové změny na nefritu byly vždy považovány za 

zlověstné znamení a měly velkou váhu. Obecně se dá říci, že se pod pojem změny nefritů 

dají shrnout všechny procesy, které nefrit ovlivňují od jeho dokončení. Škála těchto 

procesů je velmi široká, počínaje na pohled viditelnými změnami barvy a rekrystalizace10 

až po hůře zaznamenatelné procesy jako je vznik mikropórů nebo změny poměrů u 

                                                             
8 Fyzikální, nebo chemická změna horniny nebo minerálu 
9 Viz odstavec 2.2.5 
10 Rekrystalizací jsou myšleny změny velikosti krystalu bez změny mineralogie. 



stopových prvků. Struktura a rozsah změn na artefaktu jsou pochopitelně odlišné, většinou 

je změna soustředěna jen na jednom místě, eroze na celém povrchu předmětu bývá spíše 

výjimečná (Tan – Tsien 1997, 123-4). 

U rekrystalizace povrchu nefritu se často setkáme s tím, že se objevuje jen na jedné straně. 

Přes změnu velikosti krystalů si nefrit zachovává své charakteristické mineralogické 

složení, k tomuto procesu dochází za přítomnosti vody a je spojen s rozpustností minerálu. 

Nové krystaly jsou často uspořádány do rozet, které v některých případech dosahují 

průměru až 2 cm. Když destičkovité krystaly tremolitu dostanou jehlovitý nebo vláknitý 

tvar, struktura krystalu se zároveň stane náhodná a neuspořádaná, což způsobí výrazný 

pokles tvrdosti a měrné hmotnosti nefritu. Tato změna je pozorována jen na vybělených 

místech archaických artefaktů. 

Kalcinace, neboli zvápenatění je změna barvy kamene a vzniká zahřátím. S rozdílnou 

teplotou je možné získat různé barvy. Pokud tremolitový nefrit zahřejeme po dobu 4 hodin 

na 700°C, změní se jeho barva na hnědou11, při zahřátí na 860°C (stejnou dobu) pak 

zčerná a při zahřátí na 900°C získá slonovinově bílou barvu (Tan – Tsien 1997, 125 - 7). 

2.4 Oblasti výskytu 
U nefritů známe dva druhy zdrojů suroviny. Kusy nasbírané mezi říčními kameny a kusy 

ze skalních výchozů, které nebyly v kontaktu s vodou až do doby svého zpracování. Navíc 

se zdá, že řemeslníci v nejstarších dobách byli do značné míry konzervativní co do výběru 

suroviny. Protože jednotlivé výchozy nabízí surovinu s konkrétním složením (zejména 

s podílem železa), mívají nefrity z jednoho místa specifickou barvu. Snaha držet se 

jednoho odstínu tedy podporovala využívání konkrétních výchozů, což samozřejmě platilo 

v případě, že tato lokalita byla dostupná vzhledem ke geopolitické situaci (Nott 1962, 13). 

Z geologického hlediska se rozlišují dva druhy ložisek nefritů – jedny přidružené 

k dolomitickým mramorům 12  a druhé k serpentinizovaným ultrabazickým horninám 13 . 

První typ zahrnuje hlavní zdroje nefritů pro Čínu, zatímco druhý zdroje pro ostatní oblasti. 

Je pochopitelné, že odlišnost původních ložisek se odrazí na chemickém složení kamene a 

tedy i na jeho vlastnostech. Například nefrit původem ze serpentinizovaných 

                                                             
11 Viz odstavec zabývající se barvou nefritů (2.2.1) 
12 Druh dolomitického vápence, který prošel metamorfózou a obsahuje dolomity. 
13 První typ je reprezentován ložisky z Kunlun v provincii Xinjiang, Kuandian v provincii Liaoning, Wenchuan 

v provincii Sichuan a Chunchon v jižní Koreji. Druhý typ má příklady z Tianshan v Xinjiang, Xichuan 
v provincii Henan a Huanlien, Fentien na Taiwanu.(Guang – Zichun 1999, 114) 



ultrabazických hornin je charakterizovaný vyšším obsahem železa a stopami prvků jako 

jsou chrom, nikl a kobalt. Při zkoumání historických zdrojů nefritů v Číně ovšem 

narážíme na to, že v dnešní době těchto lokalit není známo mnoho. Řada takových 

zdrojových míst ještě čeká na své znovuobjevení. (Guang – Zhichun 1999, 114) 

Už v dobových textech je možno nalézt odkazy na konkrétní lokality, kde se nefrity 

získávaly a které se později zákonitě staly cílem zkoumání mnohých badatelů. Jedná se 

například o lokalitu Nanyang v dnešní provincii Henan, hory Jing (Chu) v provincii 

Hubei, dále Huo a Lantian v provincii Shaanxi. Jako zdroj vzácného kamene je uváděno 

taktéž jihovýchodní pobřeží, západní část provincie Sichuam, severovýchodní provincie 

Liaoning, Jilin a Heilongjiang. Dále jih ostrova Hainan a velká oblast Xin, dnes 

autonomní ujgurský region Xinjiang, která zahrnuje i proslulá pohoří Kunlun14 a Kashgar. 

(Boda-Weng 1982, 268) V Koreji se nachází významná výchozí lokalita Chuncheon. V 

Japonsku jsou známy výchozí lokality nefritů – v tomto případě jadeitu v Itoigawa-Ómi 

(prefektura Niigata), Oja Wakasa, Osajama Nišisonogi (prefektura Nagasaki). (Stern 

2013, Table DR1) 

2.5 Pseudonefrity 
Je pouze logické, že pro tak prestižní materiál jako je nefrit budou hledány náhražky – 

minerály podobného vzhledu a kvality, které by poskytly levnější a lépe dostupné potěšení 

z krásy nefritů15. Guang a Zhichun poskytli zpracování několika tisíc nefritových artefaktů 

z více než 40 lokalit datovaných od raného neolitu (6. tis. př. n. l.) do doby západních Han 

(206 př. n. l – 8 n. l.), Z toho množství autoři vybrali 500 reprezentativních typů pro 

mineralogickou analýzu. Výsledky této analýzy ukázaly přítomnost celkem 20 různých 

druhů minerálů příbuzných s nefritem. Jadeit v této studii chybí, z čehož autoři vyvozují 

jeho malé použití v neolitu a následující době bronzové. Většina pseudonefritů se odlišuje 

svou měrnou hmotností16 a jinou tvrdostí oproti pravému nefritu. Ze zpracování ovšem 

kromě jiného vyšel i velmi vyčerpávají seznam minerálů řazených a užitých jako 

                                                             
14 Někdy také nazývané „nefritové hory“ (Bukanov 2006, 254) 
15 Zvláště vezmeme-li v potaz vágnost vymezení pojmu nefrit (viz. výše) 
16 Poměr měrné hmotnosti obyčejného kamene oproti nefritu je přibližně 6:7 -  kámen má poměrnou hmotnost 
2,6 a nefrit 3,0. Na tento fakt upozorňují i dobové prameny. V jednom z komentářů Zhou yi – Dongguan 
kaogong ji – Yuren – (Obřady dynastie Zhou – Záznamy o severních řemeslnících – Nefritoví řemeslníci) říká, 
že pokud objekt (myšleno kámen) obsahuje yu (nefrit) tak bude těžší než objekt, který obsahuje méně yu. Nebo 
také vysvětlivka Jia Gongyan z doby dynastie Tang říká, že jeden krychlový palec yu váží sedm liang (váhová 
jednotka) zatímco krychlový palec obyčejného kamene váží 6 liang. (Guang – Zhichun 1997, 111 – 3) 



pseudonefrity, na jehož základě vznikl výčet v příloze17. (Guang – Zhichun 1997, 105 - 

114) 

2.6 Způsoby opracování nefritů 
Obecně lze postup opracování kamene shrnout do čtyř kroků, které se budou v případě 

nefritů odlišovat jen zvolenými technikami. Bylo již řečeno, že díky jejich tvrdosti nelze 

nefrity ani tesat ani do nich rýt, proto je nutné je opracovat řezáním, broušením, hlazením, 

leštěním a vrtáním. 

Prvním krokem v tomto postupu ještě před začátkem samotného opracování je nezbytné 

zhodnocení připraveného materiálu, jeho ceny, barvy, struktury, případných kazů či 

nečistot, na základě kterého se rozhoduje o dalším postupu a nejlepším využití. V dalším 

přípravném kroku si umělec načrtne základní tvary a rozkreslí jednotlivé kroky pro celý 

postup práce. K samotnému opracování jsou pak využívány brusné kotouče 

z pískovcových či břidlicových destiček, vrtáky z dutého bambusu, či další nástroje 

rozličných tvarů a brusné pasty – směsi vody a písku většinou také s příměsí diamantu, 

korundu a dalších tvrdých hornin. Tyto nástroje poháněli řemeslníci nohama s pomocí 

soustavy kožených pásů, čímž získali rotační přístroje. Závěrečnou fází opracování bylo 

následné leštění za použití jemnější brusné pasty nanášené dřevěným, koženým a někdy i 

kamenným nanášedlem na topůrku. Tím se docílilo zjemnění hrubých míst. K dosažení co 

nejvyššího lesku pak sloužila buď olejová, nebo vosková leštidla (Boda – Weng 1982, 

251). 

V Japonsku taktéž známe několik zpracovatelských lokalit a nálezů víme, že se v 

nejstarších obdobích výroba soustředila hlavně na oblast Itoigawa – Ómi, přirozeného 

zdroje kvalitního jadeitu. Ještě v rané době džómon, kdy se vyráběly kamenné sekery18, 

můžeme vidět technologie opracování kamene, které se později uplatnily v preciznější 

práci s menšími tama 19 . Na lokalitě Čódžagahara, kde se nacházelo zpracovatelské 

centrum, bylo nalezeno velké množství broušených seker z různých materiálů v různém 

stadiu dokončení. Podle toho víme, že technologie opracování kamene se zřejmě nelišila 

od technologií v Číně nebo jinde ve světě. Surový materiál byl nejdříve hrubě opracován 

kladivem, nebo jiným tloukem, následně byl obroušen na pískovcových bruskách a 

                                                             
17 Viz Tabulka III v příloze 
18 Obvyklé byly serpentinové, amfibolové, ale i nefritové kusy. (Kidžima 2006, 56) 
19 Znak tama 玉 v japonštině označuje spíš než kámen (jako je tomu v čínštině) malý, většinou kulatý nebo oblý 
předmět – kuličku, míč, kouli. Ale také různé typy přívěsků, korálů a ozdob s provrtanou dírkou na upevnění. 



vyleštěn do hladka. Důležitou součástí opracování bylo taktéž vrtání. Podle válečkovitých 

pozůstatků v nedovrtaných polotovarech víme, že vrtáky byly z dutého materiálu, 

pravděpodobně bambusu. Z práce experimentální archeologie víme také, že aby se vrták 

neopotřeboval příliš rychle, je nutné používat při vrtání podsypového materiálu tvrdšího, 

než jsou nefrity (Kidžima 2006, 56 – 9) Provrtání vidíme také na přívěsku z opracovaného 

nefritu z lokality Tendžin (Óizumi, Kitakoma, pref. Jamanaši), ačkoliv neznáme nálezy 

přímo vrtáků, existuje obecný předpoklad, že možný postup při vrtání trubičkovitých kusů 

byl ten, že do přívěsku řemeslník nejprve vyvrtal malou dírku bambusovým vrtákem a pak 

ji rozšiřoval protahováním provázku. Pro období Jajoi a kofun známe lokalitu Ómija 

(Kašiwazaki, pref. Niigata) se zbytky po výrobě kamenných nádob, nástrojů na leštění 

kamene. (Fudžita 2006, 44 – 7). 



3 20Historie regionu v daném období 
Na přelomu letopočtu nacházíme společenství v regionu na různých stupních vývoje. Už krátký 

pohled do chronologických tabulek napoví něco málo o těchto odlišnostech. Například na území 

Číny je tato doba již považována za dobu historickou, zatímco kultury Koreje a Japonska se stále 

nacházejí v období protohistorickém. Je zde také vidět, že v této době dochází k určitým předělům. 

V Číně střídá Západní dynastii Han dynastie Východní21, v Koreji začíná období označované jako 

pozdní doba železná22, kdy se začínají formovat základy Tří království. V Japonsku na přelomu 

letopočtu nacházíme kulturu Jajoi, respektive její střední období. U této kultury se ovšem 

setkáváme se spíše plynulejším vývojem23 (Barnes 1999, 26). 

3.1 Čína 
Prvních pět set let nového letopočtu znamenalo pro Čínu cestu od centralizovaného 

impéria za vlády Východní dynastie Han k rozpadu na množství menších státečků, z nichž 

málokteré měly delšího trvání. Významnou roli v tomto období hrály kočovné kmeny, 

které přispívaly nejen k destabilizaci situace v regionu, ale záhy se staly novou 

mocenskou skupinou, jež převzala některé prvky čínského správního systému a přinesla 

nové impulsy do místní kultury. Přejímáním kulturních prvků od čínských komandérií, 

zřízených Hany v oblasti Mandžuské pánve a severní Koreje, se důležité kulturní prvky 

dostaly na Korejský poloostrov a přes moře i na Japonské ostrovy. Bez ohledu na svou 

nejednotnost v tomto období si tedy Čína udržovala svou pozici kolébky civilizace na 

Dálném východě. 

3.1.1 Dynastie Han 
Západní dynastie Han začala spravovat čínskou říši v roce 206 př. n. l. V západní části říše 

zřídila čtrnáct komandérií, zatímco východní, hustěji osídlenou část ponechala ve správě 

aristokratických rodů24. Poprvé bylo založeno město Chang´an, jen na opačné straně řeky 

Wei než ležel qinský Xianyang, podruhé roku 25 n. l., kdy bylo dál směrem na východ 

vystavěno město Luoyang. Dalším rysem této doby je růst počtu obyvatel. Také se dále 

rozšířilo pozemkové vlastnictví místních magnátů. (Fairbank 2004, 68 - 72). 

                                                             
20 Viz Tabulka IV v příloze 
21 S malým intermezzem dynastie Xin (9 – 23 n. l.). V historickém vnímání období se častěji sekáváme s tímto 
pojetím, pro archeologickou práci docela postačí označení raná, střední a pozdní doba Han. (Barnes 1999, 23) 
22 nebo také proto-období Tři království 
23 Viz mapa I, II a III v příloze 
24 V roce 108 př. n. l. ovšem měla hanská říše podřízených už 84 komandérií a osmnáct menších království. Po 
celé říši byla rozmístěná správní střediska, která pravidelně posílala zprávy o místním dění do hlavního města, 
jehož poloha se za vlády této dynastie změnila hned dvakrát. 



Na počátku 2. stol. př. n. l. hanský dvůr přijal tributární systém a výměnou za velmi cenné 

hedvábí si udržoval status suveréna, aby nemusel v hraničních oblastech udržovat stálou 

armádu. Tento systém se ovšem v průběhu 1. stol. př. n. l. stal velikou zátěží pro státní 

pokladnu. Kromě tlaku nomádských kmenů ze severu a následné migrace obyvatel 

v rámci říše směrem na jih se však dá říci, že k rozpadu říše napomohla také řada 

domácích povstání se začátkem v roce 187 n. l. Oficiálně se říše rozpadla roku 220 a jí 

dříve ovládané území si rozdělily tři vládnoucí rody. Toto období nazývané doba Tří 

království ovšem také nemělo dlouhého trvání (220 – 265) Mocenská nestabilita a časté 

konflikty způsobily úbytek obyvatel a celkový hospodářský úpadek 25 . Toho hojně 

využívali kočovnické kmeny, zejména Hunové. (Fairbank 2004, 86 – 7, Jurjev – 

Simonovskaja 1978, 65 – 68). 

3.1.2 Po rozpadu hanského impéria 
Nestabilní situace a nájezdy kočovníků přinutily množství obyvatel k přesunu na jih. To 

bylo příhodné, protože v těchto oblastech bylo dosud jen relativně málo obyvatel jak 

čínských, tak původních a to i přes rozsáhlé plochy úrodné půdy, která doposud nebyla 

obdělaná. S přílivem nových obyvatel tak logicky docházelo ke zvětšování obdělaných 

ploch, zřizování zavlažovacích systémů a celkové kultivace. Území, které původně 

náleželo pod správu dynastie Han, se po roce 220 rozdělilo mezi tři panovnické rody. 

Dynastie Wei na severu, Wu na jihu a Shu na jihozápadě. Toto období nazývané také jako 

doba Tří království, skončilo velmi rychle poté, co se po převratu na území dynastie Wei 

sjednotila oblast pod vládou dynastie Jin26. Ta udržovala své severní hranice tím, že drželi 

vůdce kmenů Xiongnu jako rukojmí na svém dvoře, což v dlouhodobém měřítku vedlo 

k postupné sinizaci, která se projevila v pozdější organizaci na čínské pevnině. Když 

v letech 311 – 316 nomádské kmeny zničily hlavní města západních Jin, země se rozpadla 

na množství malých státečků (nebo také Šestnáct dynastií). Koncem 4. století pak na 

Centrální planině vznikl první stát pod vládou severních nomádů – dynastie Toba Wei 

(386 – 532). (Barnes 1999, 206) 

                                                             
25 Například zanášení zavlažovacích kanálů, nerovnoměrné rozložení držení půdy, které musely být ošetřeny 
výnosy o půdě a jejích přídělech. Tyto výnosy se nevztahovaly na již zabrané plochy, přesto tato strategie 
ohrožovala velkostatkáře, protože vyvolávala odliv pracovních sil. Výhodné příděly půdy využívala dynastie Jin 
pro získání podpory úředníků, nezbytné pro udržení silného mocenského postavení (Jurjev – Simonovskaja 1978, 
67 - 68). 
26 Západní Jin v letech 265 – 317 a východní Jin v letech 317 – 419 (Barnes 1999, 206) 



3.2 Korea  
Na korejském poloostrově byl historický vývoj neméně komplexní než v kontinentální 

Číně. Již na přelomu 1. a 2. stol. př. n. l. se v historických záznamech objevuje zmínka o 

dobytí malého státečku Čoson 27  Hany, který se zřejmě nacházel v oblasti dnešního 

Pchjongjangu. Po porážce Čosonu vznikly v oblasti východní Mandžuské pánve a 

severovýchodu poloostrova celkem čtyři hanské komanderie, z nichž pouze tři zůstaly 

životaschopné. Byly to Liaodong, Xuantu a Lelang. Pro vývoj na jižní části poloostrova se 

používá označení proto-období Tří království, je to také období kdy se na poloostrově 

rozšířila technologie zpracování železa, přestože na severu byla tato technologie známá už 

kolem 400 př. n. l. Mohylové kultury Kogurja, Silly a Pekče, které spadají do období Tří 

Království (300 – 668), mají své začátky ve 4. stol. n. l., kdy již počítáme s vyspělým 

administrativním systémem a také značně konkurenčními vztahy na poloostrově. Kromě 

výše zmíněných států se zhruba v centru jižního pobřeží poloostrova nacházelo uskupení 

menších státečků nazývaných Kaja, velmi významné vzhledem k rozsáhlé produkci 

železných výrobků. 

3.2.1 Doba železná, proto-období Tří království (Sam han) 
Jak je vidět z chronologické tabulky28, základní dělení doby železné rozlišuje dva rámcové 

časové úseky, tedy ranou a pozdní dobu železnou, nebo také proto-období tří království29. 

Podle nálezů na archeologických lokalitách lze také vydělit tři regionální skupiny 

s odlišnou hmotnou kulturou. První je oblast údolí řeky Naktong30. V druhé oblasti jižního 

pobřeží a ostrovní části Korejského poloostrova31 a třetí archeologická kultura byla ve 

vnitrozemí32 (Portal 2000, 38). 

Přímý vztah s Čínou dokládají nálezy zrcadel, mincí a věštebných kostí čínské 

provenience. Předpokládá se, že se tyto artefakty se do Koreje dostaly podél pobřeží přes 

údolí řeky Tedong, kde se mezi hrobovými přídavky vyskytují také součásti koňských 

postrojů naznačující kontakt místní elity se severní Čínou. Nálezy mincí severočínského 

                                                             
27 Jestli byl tento Čoson pouze městským státem, nebo jestli se rozkládal na větším území, dnes není známo. 
28 Viz Příloha 3 
29 Různí badatelé, toto základní dělení ještě rozčleňují, pro potřeby této práce však postačí dělení základní 
Například Choi Sung-rak dělí dobu železnou až na čtyři fáze. (Portal 2000, 38) 
30 kde se archeologická kultura vyznačuje pohřby do vyhloubených jam obložených dřevem nebo s dřevěnou 
rakví. V hrobech jsou nalézány bronzové dýky, zrcadla a výrobky z železa 
31 jsou mrtví pohřbívání do dvou keramických nádob zasunutých do sebe 
32 Charakteristické jsou cistové pohřby a nálezy sídelních lokalit. 



státu Yan byly učiněny na území jednoho ze zástupců elit, státního útvaru Wiman 

Čoson33, který se nacházel v severní části poloostrova. (Eckert 2001, 14). 

Již v úvodním odstavci k dějinám Koreje, byla jmenována tři království v jižní části 

korejského poloostrova, a to Mahan na jihozápadě, Pjonhan v oblasti řeky Naktong  a 

Činhan na jihovýchodě poloostrova. Důvod, proč se pozdní doba železná nazývá také 

proto-období Tří království, leží právě u těchto království. V dalším období se z těchto 

státečků „han“ vyvinuly pozdější státy doby Tří království, tedy z Mahanu Pekče, 

z Pjonhanu Kaja a z Činhanu Silla. Poslední z velkých států, které vznikly na počátku 

milénia je Kogurjo. To se vyvinulo v severní části poloostrova v oblasti Čínských 

komanderií, zřejmě na základě národa Pujo a čínských imigrantů.  

Intenzivní kontakty s vyspělejší Čínou opět dokazují archeologické nálezy hanských 

bronzových zrcadel, železných zbraní v lakovaných pochvách, skla a pohárů na nožce, za 

doklad postupného přenosu sofistikované kultury se dají pokládat nálezy štětců na psaní 

na různých lokalitách na jižním poloostrově. (Portal 2000, 40). 

3.2.2 Lelang a čínské komandérie 
Když dynastie Han v letech 109 a108 př. n. l. zničila Wiman Čoson, jednalo se o součást 

expanzivní politiky této dynastie, která byla neodlučně spojena s hledáním nových zdrojů 

surovin, zejména soli a železa34. Nejdůležitější z těchto center byl Lelang35 , který se 

nacházel na území Wiman Čoson a jeho hlavní město bylo taktéž v blízkosti dnešního 

Pchjongjangu. (Portal 2000, 39). 

3.2.3 Tři království (Samguk) a Kaja 
Korejské dějiny sice tradičně nazývají období mezi lety 300 a 668 n. l. dobou Tří 

království, čímž jsou myšleny rozlohou největší Kogurjo36, nacházející se v severních 

oblastech, kde korejský poloostrov přechází v mandžuskou pánev, dále Pekče, ležící na 
                                                             
33 Kronika Shi ji popisuje, jak v roce 195 př. n. l. utekl z Čínského státu Yan úředník jménem Weiman (korejsky 
Wima) a našel útočiště v korejském Čosonu (čínsky Chaoxian), kde založil stát podle čínského vzoru jménem 
Wiman Čoson. Hlavní město tohoto státu se nacházelo nedaleko dnešního Pchjongjangu a bylo pod vládou 
Wimanových potomků téměř sto let, dokud ho v letech 109 – 108 př. n. l. nezničila vojska dynastie Han. 
Vzhledem k zaujatosti kronikáře není dodnes jasné, zda byl Wiman Čoson městským státem, nebo útvarem 
s větší rozlohou (Eckhert 2001, 14-15; Portal 2000, 38). 
34 Obě tyto komodity byly pod monopolem Hanské vlády. (Portal 2000, 38) 
35 V letech 1934 -5 zde japonští archeologové na lokalitě Tosong-ri na jižním břehu řeky Tedong obezděný areál 
a dlážděnými cestami, krytou kanalizací a střešní krytinu s nápisy „ceremoniální palác Lelang“. (Portal 2000, 
39) 
36 Archeologické nálezy dokládají přítomnost Kogurja na lokalitě Tang´gon na místě dnešního čínského města 
Ji´an u severního břehu řeky Amnok, dále směrem k povodí řeky Liao na západě, a řeky Taedong na jihu. V roce 
313 se Kogurjo dostává na území Lelangu, kde se sráží s mocenskými zájmy Pekče. (Portal 2000, 45) 



jihozápadě poloostrova a Silla na jihovýchodě. Do tohoto výčtu je ovšem nutné zahnout 

také konfederaci politických uskupení jménem Kaja37, nebo také Karak, která ačkoliv 

nebyla sjednoceným královstvím, také hrála významnou roli v regionu, tedy až do dobytí 

a absorbování Sillou v roce 532. (Portal 2000, 43). 

Jako tradiční datum založení Kogurja je uváděn rok 37 př. n. l.38, v současné době jsou 

však všechny tradiční roky založení korejských království revidovány na základě 

archeologických a jiných nových poznatků. Přestože se Kogurjo nacházelo v zájmové 

oblasti Číny a na jeho hranicích docházelo k menším šarvátkám, nijak to nezabránilo 

proudění obchodu v oblasti. Z Číny byly importovány řemeslné výrobky a luxusní zboží 

jako jsou zbraně, hedvábí, šperky a knihy s psacími potřebami. (Portal 2000, 45; Eckert 

2001, 23). 

Datum založení Pekče, dalšího ze tří království, není známé. Kronika Samguk sagi uvádí 

sice rok 18 př. n. l.39 Pekče se vyvinulo z jednoho z opevněných měst na území Mahan. 

Kroniky uvádějí jako panovníka 8. krále jménem Koi (vládl v letech 234 – 86). Za jehož 

vlády již v Pekče bylo zavedeno uspořádání 16 stupňového systému úředních hodností. To 

určovalo způsoby oblékání a kodifikovanými protikorupčními opatřeními (Portal 2000, 

50). Ve 4. stol., kdy zničilo Mahan na jihu a zaútočilo na Kogurjo na severu, čímž si 

otevřelo možnost kontaktů s dynastií Východní Jin na jihu Číny a také s královstvím Wa 

v Japonsku. Ve 4. stol. n. l. přijalo Pekče buddhismus. V roce 433 spojilo Pekče své síly 

se Sillou. Úspěšně ubránilo své pozice a vstoupilo do období rozmachu. Spojenectví 

Pekče se Sillou skončilo relativně brzy, když Silla obsadila území kolem řeky Han40. A 

když poslední ze silných panovníků Song zemřel v bitvě, Pekče se raději spojilo se svým 

dřívějším nepřítelem Kogurjem. 

Kaja nebo také Karak na dolním toku řeky Naktong v oblasti původního Pjonhanu se 

vyvinula z šesti z původních dvanácti států. Umístění mezi Sillou a Pekče pro Kaju 

znamenalo dlouhodobé ústrky mocnějších sousedů. Během 6. stol. byly části Kaji 

postupně dobyty Sillou. Absorbce Kaji Sillou se později projevila na Sillské hmotné 

                                                             
37 Kaja se nacházela v oblasti řeky Naktongu a dnešního Pusanu. Toto období končí rokem 668, kdy se právě 
Sille podaří nejen sjednotit celý poloostrov, ale následně tuto jednotu ubránit před tlakem čínské dynastie Tang a 
to až do roku 935. 
38 V příloze 2b je uveden seznam korejských panovníků podle tradičního podání. 
39 Současní badatelé však tyto údaje bere s rezervou. 
40 Toto území Paekche předtím dobylo na Koguryu. 



kultuře tak, že například u pohřební keramiky je velmi těžké rozeznat keramiku Silly a 

Kaji. 

Počátky království Silla jsou spojovány s jedním ze 78 městských států na území Samhan, 

který se jmenoval Saro, a skládal se ze šesti klanů 41. V 2. pol. 5. stol. bylo těchto 6 klanů 

v rámci vývoje centrální autority zorganizováno do administrativních celků. Přes tlaky 

Kogurja, které v roce 433 dovedly Sillu ke spojenectví s Pekče, si Silla dlouhodobě 

udržovala samostatnou pozici v izolaci od zbytku poloostrova.  

3.3 Japonsko 
Japonská prehistorie se obvykle dělí na tři období. Pro potřeby této práce jsou významné 

zemědělské kultury Jajoi (300 př. n. l. – 300 n. l.) a Kofun (300 – 600) se základy 

společenské stratifikace a raného státního zřízení. Protože se právě v tomto období kultury 

v Japonsku rozšířilo závlahové hospodářství, bývá kultura Jajoi vnímána jako doba 

položení základů tradiční japonské kultury, důraz je kladen na technologický rozvoj, 

komplexnější uspořádání společnosti a rostoucí stratifikace obyvatelstva. Jajoi tedy 

představuje nejranější stadium japonských dějin (Mizoguchi 2006, 55 – 65). 

Do Japonska přinesla několik nových technologií a změny ve způsobu obživy v některých 

oblastech. Pro kulturu Jajoi 42  je typická jednoduchá keramika vyráběná na kruhu. 

Nejdůležitější změnou je však začátek užívání zavlažovacího systému při pěstování rýže, 

které kontrastuje s původním lovecko-sběračským způsobem obživy. V některých 

oblastech, zvláště na pobřeží se lov, tedy lov ryb jako způsob života udržel i později. 

Dalším výdobytkem kultury je téměř současný začátek výroby bronzových a železných 

předmětů. Podobně jako v jiných kulturách v regionu se z bronzu vyráběly rituální 

předměty, jako zrcadla čínského typu, zbraně a zvonce. Tyto kulturní výdobytky jsou 

považovány za přivezené z pevniny, zřejmě via Korejský poloostrov. Přímý styk 

Japonských ostrovů s Čínou ovšem také nejde vyloučit, vzhledem k nálezům hanských 

mincí a zrcadel. Kolem roku 300 n. l. se kultura Jajoi postupně mění na mohylovou 

kulturu kofun. Ta se vyznačuje nejen hrobkami elity s navršenou mohylou, často ve tvaru 

klíčové dírky, ale také pohřební keramikou haniwa a hlavně jezdecko-válečnickým 

charakterem hrobové výbavy. Známe nálezy postrojů, sedel, dlouhých železných mečů a 

brnění z železných plátů. Pro tuto práci je důležité také to, že se v této době objevují 
                                                             
41 V Samguk jusa se uvádí, že se Saro skládalo z 6 vesnic nebo klanových komunit, jejichž vůdci všichni 
pocházeli z klanů Pak, Sok a Kim. (Portal 2000, 58). 
42 Pojmenovaná podle naleziště v Tokiu. 



takzvané „zakřivené drahokamy“ japonsky magatama téměř totožné s nálezy z jižní 

Koreje (Craig – Reischauer 2000, 8 – 10). 

3.3.1 Kultura Jajoi 
G. Barnes spojuje vznik kultury Jajoi s  procesem přenosu závlahového hospodářství. 

Samotná rýže jako plodina se ve východní Asii šířila ve dvou hlavních variantách 

(krátkozrnné a dlouhozrnné) a to již v pozdním 2. tis. př. n. l. Nejstarší nálezy rýžových 

zrnek v Japonsku známe již z 2. a pol. 1. tis. př. n. l, tedy ještě z doby Džómon. 

S příchodem rýže a několika dalších zejména kovozpracujících technologií se začaly 

v místní kultuře měnit samotné subsistenční vzorce (Barnes 1999, 170 – 1).  

Jako inkubátor kultury Jajoi posloužila oblast severního Kjúšú, kde přechod k nové 

kultuře odstartovalo právě přijetí závlahového hospodářství kulturou džómon. Znamená to 

pokračování džómonské keramiky i takzvaných mušlových hromad spojených 

s rybolovem a k tomu současného rozšiřování se závlahového hospodářství. K proměně 

dochází rychle, ale ne okamžitě. A i když časem keramika Jajoi nahradila původní 

keramiku džómon, daly se v nové keramice najít džómonské motivy43. Přejímání tedy 

probíhalo ve dvou fázích, nejprve s loveckým i zemědělským způsobem života a později 

jen se zemědělstvím. Tato vlna přeměn se ovšem nerozšíří na celé území Japonských 

ostrovů, například na Hokkaidu se původní džómonský způsob života udržel až do 8. stol. 

n. l. Tento epidžómonský způsob života tedy vcelku úspěšně koexistoval s následujícími 

kulturami Jajoi, kofun a nara. (Barnes 1999, 186). 

V době kultury Jajoi se vedle sebe vydělují dvě specifické kultury. Severovýchodní Jajoi 

je zřejmě ta část, kde k přeměně na zemědělský způsob života došlo skrze přenos 

technologie bez faktické imigrace. Mezi badateli ovšem není shoda, zda v tomto období 

byla hlavní plodinou rýže nebo proso, či jiné plodiny. Pohřební tradice byla založena na 

principu druhotného pohřbu, kdy byly kosti mrtvého po spálení vybrány z ohniště a 

pohřbeny v urně do jam, ve kterých mohlo být uloženo až několik uren najednou. 

3.3.2 Kultura Kofun a počátky státního útvaru 
Japonsko do psaných dějin regionu vstupuje v polovině prvního století. Jak zaznamenává kronika 

Wei shu, poselstva ze země Wa se dostala na Hanský dvůr, pravděpodobně přes Lelang v letech 57 

                                                             
43 Tato otázka je mírně problematická. Je pravda, že prostá keramika typu Jusu z pozdní doby džómon nalezená 
na Kjúšú se velmi podobná keramice Jajoi. Je však také podobná současné keramice z oblasti kolem korejského 
Pusanu. Kromě keramických typů navíc v hmotné kultuře nacházíme také další prvky korejské kultury, jako jsou 
například dolmeny a některé typy kamenných nástrojů. (Pearson 1976, 322) 



a 107 n. l. Také mezi lety 238 a 247 byla poslaná celkem čtyři poselstva z Wa do Taifangu. Tato 

poselstva přivážela tribut složený z místních produktů, jako byly protkávané látky, nefrit, perly, 

luky a šípy a také otroci. Oproti tomu si poselstva odvážela množství darů jako je hedvábí, 

brokáty, zlato, meče, bronzová zrcadla, nefritové a červené korále. Je samozřejmostí, že tyto cesty 

přes Žluté moře a Korejský průliv vyžadovaly dobře konstruované lodě a dobré navigační 

schopnosti. Podle popisu ve Wei shu se Wu svým uspořádáním podobalo situaci Samhan, skládalo 

se tedy z více jak stovky menších uskupení, roztroušených po západních ostrovech, s několika pod 

nadvládou státu Jamatai. Tento stát se zatím nepodařilo lokalizovat, ani čínské ani japonské 

písemné prameny neposkytují dostatečný popis jeho polohy. V Japonsku jsou obecně přijímány 

dvě teorie, z nichž jedna umisťuje Jamatai nebo také Jamai na ostrov Kjúšú, zatímco druhá teorie 

ji umisťuje na ostrov Honšú do oblasti Kinai. Kronika Wei shu dále zaznamenává, že hlavou státu 

Jamatai, byla starší žena jménem Himiko, která zřejmě plnila také funkci šamanky. Když Himiko 

poslala prostřednictvím Taifangu tribut na Weiský dvůr, dostalo se jí titulu „Královna Wa, 

přátelská vůči Wei“, zlaté pečeti a množství dalších darů včetně stovky bronzových zrcadel 

(Barnes 1999, 219). Wei shu také popisuje, jak po smrti Himiko byla postavena rozlehlá mohyla, 

což je prvek, který podobně jako v dalších východoasijských starověkých kulturách doprovází 

přechod k vysoce hierarchizované společnosti, v Japonsku mající podobu mohylové kultury kofun 

(300 – 710) 



4 Písemné prameny a literatura 

Následující kapitola se věnuje historickým pramenům a tomu, do jaké míry poskytují 

informace o roli nefritu v kultuře dané země. Existuje zde obrovský nepoměr ve stáří a 

rozsahu písemných pramenů Číny oproti Koreji a Japonsku. Nejstarší čínské texty – 

věštby zapsané na želvích krunýřích a nápisy na bronzech známe již z období dynastie 

Shang, rozsáhlejší literární díla klasické literatury z doby dynastie Zhou, zatímco v Koreji 

předpokládáme existenci dnes již nedochovaných kronik až o stovky let později v době 

Tří království. V Japonsku jsou nejstarší kroniky datovány na začátek 8. století. Vzhledem 

k těmto rozdílnostem je náročné zaujmout jednotný přístup ke zpracování takto rozdílných 

materiálů. 

4.1 Čína 
Nejstarší texty psané na želvích krunýřích a zvířecích lopatkách jsou datovány již do doby 

od poloviny 13. do poloviny 11. stol. př. n. l. a podařilo se na nich identifikovat až 3000 

znaků. Z doby západní Zhou potom pocházejí také nápisy na bronzech jinwen a mingwen. 

Důležitý byl vznik částí děl, která se později stala součástí konfuciánského kánonu, jako 

jsou Shang shu, nejstarší části Yi jingu a Shi jing. Mezi kanonické spisy patří kromě 

dalších též anály Chunqiu. (Lomová – Słupski 2007, 23) 

Yi jing, (Kniha proměn) nebo také Zhou yi (Zhouská kniha proměn) a je ve své původní 

podobě hlavně věšteckou příručkou. Tradovala se ústně až do 4. stol. př. n. l., kdy byl 

zapsán. Svou dnešní podobu text dostal pravděpodobně již době dynastie Qin, nebo 

počátku dynastie Han, v jejíž polovině se již těšil značné oblibě44. (Lomová – Słupski 

2007, 26 – 7) Obsah Zhou yi se velice těsně týká zvyků doby Zhou a to do velkých 

podrobností. Podle Laufera ovšem Zhou yi sice byly napsány až v době Han, jejich obsah 

se ovšem velice těsně týká zvyků doby Zhou a to do velkých podrobností. Hanští 

komentátoři ovšem podle Laufera mnohdy sami ne úplně rozuměli tomu, co popisovali a 

jejich interpretace užití rituálních nádob obsahovaly chyby. (Laufer 1974, 15 – 16) 

Shang shu (Kniha starých dokumentů) nebo také Shu jing (Kniha dokumentů nebo Kniha 

historie) je dílem s nesmírně složitou historií, jeho části vznikaly postupně již v době Zhou 

                                                             
44 Podle legend se textem Yi jing sám Konfucius a jeho žáci Mencius a Xun Qinga. Tyto legendy se ovšem 
nepodařilo podložit, jen se předpokládá, že původ těchto legend leží právě v doně Han. (Lomová – Słupski 2007, 
26) 



a následně také Qin a Han. Jeho úpravy pak pokračovaly až do 4. stol. n. l.45 Tradičně se 

její kapitoly třídí na šest kategorií. Tyto kategorie jsou kánony dian, rady mo, 

přísahy/prohlášení shi, příkazy a poučení xun, oznámení gao a dekrety ming. Důležitým 

poznatkem je také to, že se v Shang shu poprvé setkáváme s již sformovaným politickým 

myšlením Číny, jehož největší vymožeností je teorie mandátu Nebes, která změnila zdroj 

legitimity moci z oblasti transcendentní na soubor lidských cností a vlastností. (Lomová – 

Słupski 2007, 28 – 31) 

Shi jing (Kniha písní nebo také Kniha poezie) je antologie obsahující poezii vzniklou mezi 

10. až 6. stol. př. n. l. První zmínky o vzniku souboru tohoto ražení a uspořádání se 

objevují již v 6. stol. př. n. l., svou ustálenou podobu však sbírka dostala až někdy ve 3. 

stol. př. n. l. Shi jing se dělí na 4 části: Guo feng (dříve překládáno jako „mravy“, nebo 

„zvyky států“ dnes jako „nápěvy mnoha krajů“), druhá a třetí část se jmenují Xiao ya a Da 

ya (Malé a Velké ódy), čtvrtou část tvoří Song (Hymny). Také zde se v mnoha písních 

vyskytují nefrity, ať už se jedná o špunty do uší (v písni Jun Zi Xie Lao), žezlo (Qi Yu), 

nebo picí šálek (Zao Lu). (Lomová – Słupski 2007, 34 – 6) 

Li ji - (Kniha obřadů) soubor návodů a poučení týkající se nejen dvorských rituálů a 

etikety, ale také správného chování vůči bohům, předkům a ostatním lidem v době 

dynastie Zhou tak jak bych chápan v době Válčících států. Společně se Zhou yi a Yi li 

tvoří rituální část pěti konfuciánských klasik, jejichž znalost byla podmínkou pro složení 

úřednických zkoušek. Výskyt odkazů na nefrity v Li ji je velmi hojný – velká část zmínek 

se týká nefritových ozdob, jejichž barva ladí s barvou oděvu nebo předmětu, se kterým se 

vyskytuje. V knize Yue ling (Postupy vlády v různých měsících) se setkáváme s případy, 

kdy císař oblékl bílou róbu – pak byla bílá též barva jeho nefritových ozdob. Pokud ovšem 

císař jezdil ve tmavém voze, jeho ozdoby byly naopak tmavé. (Legge 1885, 61 - 88). 

V knize Pin Yi (Význam výměny poslání mezi dvory) se Konfuciův žák Zengzi společně 

s mistrem pozastavují nad tím, proč urození lidé považují nefrit za cennější než mastek, 

jak to dělají lidé méně urození. Ptá se, zda je to proto, že mastku je hodně, zatímco nefritu 

je málo. Konfucius říká, že je to díky kvalitám, které nefrit má. Jemný, hladký a lesklý 

jako laskavost, ušlechtilý, pevný a silný jako rozum, hranatý, ale ne ostrý a zraňující – 

jako spravedlnost, když zavěšený v korálech tak skromně visí k zemi jako sama 

zdvořilost, když do nefritu uhodíš, vydá tón – jasný a dlouhotrvající, končící náhle, jako 

                                                             
45 Opět se objevují legendy o tom, že Shang shu redigoval sám Konfucius, důkazy se pro to ovšem nalézt 
nepodařilo. (Lomová – Słupski 2007, 28) 



hudby. Jeho kazy nepřekrývají jeho krásu – podobně jako věrnost. Jeho vnitřní jas 

viditelný ze všech stran jako dobré úmysly, jasný jako nádherná duha – jako nebesa, 

vynikající a tajemný, k nalezení v proudech řek i v kopcích jako země. Nápadný mezi 

symboly postavení jako cnost. (Hung 1997, 147) Nefrity jsou často jmenovány také jako 

součást obětin, buď jako symbolické žetony, nebo náhrdelníky z nefritových korálů a 

kroužky přes štůčky hedvábí. Jedna z kapitol Li ji má nefrity přímo v názvu, je to Yu zao 

(Nefritové přívěsky na královském čepci). V této kapitole jsou hojně popsána různá užití 

nefritů jako ozdoba na oděvu císaře, nebo součást obětiny. S užitím nefritu při pohřebních 

rituálech se setkáváme v kapitole Sang Da Ji (Velký zápis o smutečních obřadech) – kde 

je popsáno nejen ukládání pohřební výbavy, ale také vkládání nefritů do úst mrtvých. 

Se zmínkami o nefritech se setkáme také v ústředním díle taoismu -  slavném Dao De Jing 

(Kanonické pojednání o cestě a síle). V několika případech je nefrit použitý46 jako symbol 

elegance a bohatství, což jen podtrhuje všudypřítomnost nefritů ve vnímání hodnoty. 

(Lomová – Słupski 2007, 70 - 1) 

Jako poslední příklad v obrovské sumy textů Shuowen Jiezi (Vysvětlení a analýza znaků) 

je jeden z prvních slovníků popisující znaky, jejich strukturu a etymologii. Autor slovníku 

Xu Shen zde popisuje nefrit prostřednictvím pěti cností. Jeho třpyt dává pocit tepla – cnost 

humanity; jeho průsvitnost umožňuje vidět jeho jádro – jako mravnost. Jeho tón se rozezní 

a dosahuje daleko – jako odvaha. Je ostrý a strohý – nikoho však nezraní – což ukazuje 

jeho čistotu. (Hung 1997, 147) 

4.2 Korejské prameny 
Otázku po počátcích korejské literatury bohužel není úplně snadné zodpovědět. Fakt, že 

čínské znakové písmo bylo v regionu rozšířené již před počátkem letopočtu a odvozujeme 

z nálezů nápisů v hrobkách a z pozdější literatury. V období Tří království zřejmě vznikly 

a tímto písmem byly napsány také kroniky jednotlivých království. Traduje se, že 

v počátcích království Koguryo byly sestaveny sto svazkové letopisy nazývané Jusa 

(Zápisky o minulosti), které v roce 600 revidoval Mistr I Mun-džin v pěti svazcích pod 

názvem Sindžip (Nová sbírka). V Pekče sepsal v roce 375 Mistr Kohung letopisy Sogi 

(Historické zápisky), kromě nich také možná existovala také díla jako Pekče ki (Záznamy 

o Pekče), Pekče pongi (Letopisy Pekče), Pekče sinčchan (Nová edice o Pekče). V Sille 
                                                             
46 Český překlad Berty Kresbové se dokonce vyhýbá přímo výrazu nefrit a místo toho používá slovo drahokam, 
což jen potvrzuje jedinečné a přední místo nefritů v hodnotovém vnímání starých Číňanů. (Lao-c´ 1997, 49, 120, 
186) 



v roce 545 shromáždil Kočchilbu literáty a sestavil Kuksa (Dějiny státu). Žádný z těchto 

textů se ovšem nedochoval. Na vině tomuto stavu jsou zejména časté války, které se přes 

poloostrov několikrát přehnaly a nevyhnuly se mu ani ve 20. století (Čong a kol. 2011, 

13). 

Podoba mýtů i historické záznamy jak je známe dnes, pochází 12. a 13. století, kdy 

vznikly dvě nejvýznamnější historické práce. První z nich jsou Samguk sagi (Dějiny Tří 

království), sestavené v roce 1145 konfuciánským učencem a státníkem Kim Pu-sikem. 

Samguk sagi se sestávalo z 50 svazků a je výsledkem dlouhé tradice korejských 

historiografií a existuje i domněnka, že Kim Pu-sik pouze upravil a zrevidoval Ko 

Samguksa (Staré dějiny Tří království), které v té době ještě existovaly.47 (Löwensteinová 

– Pucek, 2006, 12) 

V Samguk jusa se setkáme s několika zmínkami o nefritech, asi nejrozsáhlejším je 

vyprávění o Nebeském nefritovém pásu – Čchŏnsaoktä. V první knize Zázraků je 

popsáno, jak v roce, kdy nastoupil král Činpchjŏng (posmrtný titul krále Päkčŏnga) 

sestoupil do královské zahrady posel z Nebes a řekl: „Nebeský vládce mi přikázal, abych 

vám předal tento nefritový pás.“ Král ten dar přijal a od té doby ten pás králové nosili 

pokaždé, když v chrámu předků konali oběti. Podle vysvětlujících popisků byl tento pás 

darem prvního ministra Kim Pua prvnímu králi Korjŏ Tchädžoovi. Pás byl zdobený 

zlatem a 62 kusy nefritů a jeho délka stačila na to, aby obepnula deset lidí. Tento Nebeský 

nefritový pás je také společně se šestnáct stop vysokou sochou Buddhy a devítistupňovou 

pagodou z kláštera Hwangnjongsa považován za klenot ochraňující Sillu před nepřáteli48. 

(Samguk jusa 2012, 60) 

                                                             
47  Tuto domněnku z očividných důvodů nelze ani potvrdit, ani vyvrátit. Přestože se Kim Pu-sik snažil o 
vytvoření vzorového historického díla, neubránil se určitému osobnímu pojetí. Vzhledem nedostatku 
srovnávacího materiálu nebudeme nikdy schopni posoudit rozsah Kim Pu-sikova vlivu na obsah kroniky, ale ze 
způsobu jakým prezentuje legendy coby historická data, a jeho konfuciánské smýšlení jej mnohdy zrazovaly při 
hodnocení některých kulturních zvyků, jako je přechod trůnu z bratra na bratra a podobně. Navíc jako vojevůdce 
měl úctu vůči dlouhé tradici Silly, tedy státu, který sjednotil celý poloostrov a měl všechny atributy potřebné pro 
nástup dynastie Wang (stát Korjo), to se projevuje k omezenému prostoru, kterého se v jeho kronice dostalo 
dalším královstvím a to i přesto, že například z kronik Japonských o nich máme v době vzniku Samguk sagi 
hojné zmínky. (Löwensteinová – Pucek, 2006, 12-16) 
48 Když král Ko[gu]rjŏ uslyšel o klenotech chránících Sillu, rozhodl se upustit od útoku a složil tento hymnus: 
 Dlouhý nefritový pás, jenž sestoupil na oblaku Nebes, 
 náleží k oděvu, který nosil král. 
 Nás panovník má tělo už tak ztěžklé 
 Příště dá postavit železné schody namísto kamenných. (Samguk jusa 2012, 60) 



I v dalších pasážích samguk jusa se setkáme se zmínkami o nefritech. V druhé knize 

zázraků dostal král Čŏngmjŏng z rodu Kim taktéž nefritový pás49 při setkání s drakem 

Východního moře. Usedli spolu k hovoru a král od draka dostal rady, jak správně 

vládnout. Tehdy rozradostněný král sám daroval drakovi „pětibarevné hedvábí, zlato a 

nefrit“. Nefrity byly užívány na ozdobu rituálních předmětů, nebo byly společně 

s hedvábím, různými plody a uměleckými předměty prezentovány jako dary buddhům a 

klášterům. V neposlední řadě se také se zmínkami o nefritu setkáme v oslavných básních, 

kde se za nefritový označuje například významná osobnost, nebo panovník50. (Samguk 

jusa 2012, 105, 203 - 205) 

Jen jednou se v textu Samguk jusa setkáváme se zmínkou o jadeitu51 v kapitole Pagody a 

sochy – Stín Buddhy z Rybí hory – ve dvanáctém roce éry Dading (1180), kdy byl 

postaven klášter Manŏsa poslal mistr Porim list králi. V tom listu popisuje tři zázraky, 

které nalezl v místních horách. Jedním z těchto zázraků je místo – skála, na níž se odráží 

Buddhův obraz. „Dvě třetiny kamenů vydávají zvuky jako zlaté a jadeitové [nástroje]“ 

(Samguk jusa 2012, 232). 

Pokud Samguk sagi odrážejí svou stručností až torzovitostí konfuciánský způsob myšlení 

svého autora, tak druhé z nejstarších dochovaných korejských literárních děl, Samguk jusa  

neboli Odkazy Tří království, svou barvitostí a uměleckým podáním odkazují 

buddhistické založení svého autora, zenového mistra Irjona. Irjon, který pocházel 

z vlivného roku Kimů z Kjongdžu, se taktéž řadil mezi největší zenové mistry své doby. 

Za vlády krále Čchungjola (1274 – 1308) mu byl dokonce udělen titul státního učitele, žil 

u dvora a později obdržel vlastní klášter. Zřejmě byl autorem velkého množství děl 

spojených hlavně s buddhismem, dnes mu ovšem můžeme připisovat autorství pouze 

Samguk jusa. Odkazy Tří království, které spíše než historickým pramenem mohou být 

brány jako „souhrn nejzajímavějších událostí od založení státu mýtickým Tangunem roku 

2333 př. n. l.“ (Löwensteinová – Pucek 2006, 17). Stručně řečeno Samguk jusa obsahují 

mýty, legendy, příběhy králů i obyčejných lidí, dále také životopisy nejslavnějších mnichů 

                                                             
49 V textu se napsáno „černý nefritový pás“ – není však jasné, jestli byl černý pás sám o sobě, nebo jestli šlo o 
barevnou variantu nefritu (Samguk jusa 2012, 105) 
50 V oddílu „milost buddhů“, se poprvé protagonisty příběhů stávají ženy, jako v této oslavné básni: 
 Kolik věků dlela na Západní hoře? 
 Povolala z Nebes víly, aby tkaly božský šat,  
 Taje dlouhého života znala, se zlatým mudrcem se setkala 
 Nefritová císařovna. (Samguk jusa 2012, 341) 
51 Což je zajímavé, protože původní prameny málokdy rozlišují nefrit a jadeit a oba druhy kamene označují 
souhrnným výrazem. 



spojených s dějinami korejského buddhismu. Sestávají se celkem z pěti svazků a počátek 

korejské státnosti odvozují od již zmíněného Tanguna. Jednotlivá vyprávění jsou řazena 

chronologicky s akcentem na zázračné činy, jejich pojetí je bráno jako doplnění 

k oficiálním dějinám, což ostatně naznačuje samotný název jusa, neboli „co zbylo 

z historie“. Přesný rok vydání neznáme, ale nejstarší kompletní dochovaná verze, kterou 

známe, pochází z roku 1512, některé části se nám dochovaly již z dřívějška 

(Löwensteinová – Pucek 2006, 17 - 18). 

Mezi nejstarší literární díla nejen historická dále řadíme nedávno objevené historicko-

životopisné Hwarang sagi datované do 8. Století. Hwarang sagi obsahuje 15 respektive 

32 životopisů52 nejznámějších postav sillské organizace mladých válečníků a jejich vůdců. 

Obsahují celou řadu příběhů o schopnostech válečníků, ale i o zákulisí sillského dvora, 

čímž poskytují zajímavý doplněk k oběma dříve zmiňovaným dílům (Löwensteinová – 

Pucek 2006, 19).  

Pokud bychom se soustředili na zmínky o nefritu v nejstarší korejské literatuře, zjistíme, 

že nefrit je zmiňován, nestává se však předmětem uctívání nebo symbolem lidských 

vlastností, jako je tomu v čínské kultuře.  

4.3 Japonsko 
Zatímco u nejstarších kronik korejských sice předpokládáme existenci již v době Tří 

království, dochovány máme pouze životopisné Hwarang sagi z 8. stol. a mnohem 

pozdější kroniky Samguk sagi a Samguk jusa. Počátky japonského písemnictví klademe 

na začátek 8. Století, kdy byly v letech 712 a 720 zkompilovány kroniky Kodžiki a Nihon 

šoki nebo také Nihongi. Trojici těchto základní kamenů počátků japonské literatury 

doplňuje básnická sbírka Manjóšú. Mezi méně známé patří zápisky z provincií Fudoki53. 

K písemným pramenům dále řadíme taktéž řadu císařských výnosů semmjó54, které se 

zachovaly v jedné ze šesti národních historií a také šintoistické modlitební formule 

                                                             
52 Hwarang sagi se dochovalo ve dvou verzích, z nichž lze jen těžko říct, která je původní. 
53 Známe záznamy z provincií Hitači, Harima, Bungo, Izumo a Hizen. Byly sepsány roku 713 na příkaz císaře a 
je možné, že mohly sloužit jako část podkladového materiálu pro sepsání Nihongi. Řada Fudoki vznikala 
v letech 715 – 733, obsahují informace o administrativě, hospodářství, výklady místních jmen i záznamy o 
historii, dále také písně a legendy jednotlivých provincií. (Boháčková – Winkelhöferová 1987, 148) 
54 Celkem 62 výnosů z let 687 – 789 – jejich archaičnost a vznosnost jazyka se kompilátorům kroniky zdály 
natolik důležité, že byly zachovány v původním znění i přesto, že celá kronika byla psána čínštinou. (Boháčková 
– Winkelhöferová 1987, 148) 



norito 55 , které představují společně s některými básněmi ve sbírce Manjóšú nejstarší 

zachovanou podobu japonštiny – jejich výpovědní hodnota se ovšem vztahuje zejména 

k podobě obřadů šintoistického kultu. V této kapitole bude důkladněji věnována pozornost 

třem hlavním zdrojům – Kodžiki, Nihongi a Manjóšú. (Boháčková – Winkelhöferová 

1987, 144 - 149) 

Kodžiki (Zápisy o starých věcech) je kronika, jejíž vznik je datován do roku 71256. Tuto 

kroniku na pokyn císařského dvora sepsal učenec Ó no Jasumaro57. Cílem této kroniky 

bylo předložit ucelenou formou mýty o vzniku Japonských ostrovů, hrdinech, a založení 

císařského rodu, jehož členové odvozují svůj původ od bohyně slunce Amaterasu 

Ómikami. Kromě mýtů a legend, na něž je kronika zaměřená, obsahuje Kodžiki také řadu 

historických a pseudohistorických vyprávění58 mnohdy dovedených do velkých detailů. 

Kronika je rozdělena do 3 částí. 1. Svitek o věku bohů se věnuje kosmologii, 2. část se 

věnuje tažení císaře Džinmu do krajiny Jamato a končí vládou legendárního císaře 

Ódžina59, 3. Část pokrývá dobu od vlády císaře Nintoku (udává se období 313 – 399) do 

vlády císařovny Suiko (592 – 628). Oproti předchozím částem nemá tato část podobu 

vyprávění – pouze oznamuje fakta o císařské rodině (Löwensteinová – Winkelhoferová 

2006, 93). Kodžiki je napsána zvláštní podobou japonštiny, kdy jsou sice užity čínské 

znaky, ale jejich sled je přizpůsobený japonské gramatice a nikoliv čínské60.(Boháčková – 

Winkelhöferová 1987, 144 - 145) 

Kodžiki se přímo o nefritech v podstatě nezmiňuje vůbec. Na několika místech je sice řeč 

o klenotech tama 61 , není ovšem podrobněji popsáno, z jakého materiálu byly tama 

vyrobeny. Zvláštním druhem tama jsou takzvané zahnuté klenoty – magatama. Ty figurují 

v několika neznámějších legendách. Například v legendě o tom jak se bohyně slunce 

Amaterasu Ómikami po rozmíšce s bratrem schová do jeskyně, čímž na světě způsobí 

úplné zatmění, použijí ostatní bohové šňůry s navlečenými magatama jako součást svého 

                                                             
55 Dnes již velmi špatně srozumitelné modlitby a formule určené pro recitaci kněžími při šintoistických 
obřadech. Zachovaly se nám ve sbírce Engišiki z roku 927. (Löwensteinová – Winkelhoferová 2006, 111 - 112) 
56 Jen o dva roky dříve se počítá začátek nového období Nara – podle nově přestěhovaného hlavního města do 
Heidžókjó, tedy dnešní Nary. 
57 Umírá 723 
58 Zapsáno podle ústního podání vypravěčky či vypravěče jménem Hieda no Are. (Löwensteinová – 
Winkelhöferová 2006, 93) 
59 Udávají se léta 270 – 310 
60 Pro vlastní jména a zápis básní (kterých je v Kodžiki celkem 110) byl použit fonetický slabičný zápis. 
(Boháčková – Winkelhöferová 1987, 144 – 145) 
61 Souhrnné označení většinou kamenných, ale také třeba skleněných nebo keramických korálů – perel. Bude 
podrobněji probráno přímo v kapitole o japonských nefritech. 



plánu62, aby Amaterasu vylákali z její skrýše. (Kodžiki 2007, 50). V dalším významném 

mýtu bohyně Amaterasu Ómikami předává svému vnukovi Ninigi no Mikoto tři mocné 

artefakty, když ho posílá z nebes na zemi, aby se ujal vlády nad Japonskem – jsou to: 

šňůra s klenoty magatama, tepané zrcadlo a obrovský meč Kusanagi63. Tyto posvátné 

předměty se později staly císařskými insigniemi a symboly božského původu císařského 

rodu, který se odvozuje právě od Ninigiho. (Kodžiki 2007, 95 – 96) 

Nihongi nebo též Nihon šoki (Japonské anály) je druhá nejstarší zachovaná písemná 

památka Japonska a její dokončení se datuje do roku 720. Společně s Kodžiki je hlavním 

zdrojem informací o nejstarší japonské mytologii. Na tu kladla velký důraz spíše kronika 

Kodžiki, oproti tomu Nihongi napsaná vznosnou čínštinou64 ve stylu literátů se přibližuje 

vzoru právě kronik čínských a je to tedy charakterem spíš dílo historické65. Tvoří ji 30 

oddílů, první a druhá část začínají mytologií („věkem bohů“) a zbylé části se věnují 

událostem období začínajícího vládou legendárního prvního císaře Džinmua (udávaná 

doba vlády 660 – 585 př. n. l.) až po vládu zcela historické císařovny Džitó (690 – 697 n. 

l.). Do historické doby se také upírá hlavní pozornost kompilátora a následně se tak 

pozornost všech japonských historiků upírala k Nihongi jako základnímu kameni japonské 

historiografie. (Löwensteinová – Winkelhoferová 2006, 110) 

Mezi unikátní literární díla a zdroje poznání estetického cítění starých Japonců patří 

Manjóšú – neboli Sbírka 10 000 listů. Její vznik je datován do pozdního období Asuka a 

období Nara (650- 759), tedy o něco později, ne je vytyčené období této práce. Přesto 

však obsahuje řadu básní, u kterých se předpokládá stáří až třeba 300 let, nebo i více, jde-

li o lidovou slovesnost. Sbírka obsahující 4516 básní je rozdělena do dvaceti knih66 a 

zahrnuje jména 450 autorů – některých známých, jiných anonymních. Mnoho básní je 

opatřeno datem, či komentářem autora s popiskem motivace, či okolností vzniku básně, 
                                                             
62 Bohové ozdobili ústí jeskyně šňůrami s magatama – zde jsou vyrobeny ze zvířecích zubů, zavolali kohouty ze 
země věčného života Tokojo aby neustále kokrhali, svázali kytice, vyzdobili nejbližší stromy bílým a modrým 
plátnem. K ústí jeskyně přistavili tepané zrcadlo a bohyně Ame no Uzume se dala do tance, u kterého postupně 
odkládala své šaty. Všichni bohové se dali do zpěvu a veselého smíchu. Když to Amaterasu uslyšela, vykoukla 
z jeskyně a ptala se, proč se tak veselí. Ame no Uzume jí opověděla, že se radují z příchodu boha ještě většího a 
mocnějšího než je Amaterasu. Tak Amaterasu vyšla ven a v zrcadle uviděla svůj odraz, ten pohled ji zaujal a než 
se stihla zase vrátit do jeskyně, ostatní bohové jí zatarasili cestu, takže už napořád musela zůstat venku a dávat 
zemi světlo. (Kodžiki 2007, 47 – 50) 
63 Tento meč získal bůh Susanoo z ocasu nestvůrného hada a své sestře Amaterasu jej daroval. (Löwensteinová – 
Winkelhöferová 2006, 110) 
64 S výjimkou vlastních jmen a 130 básní, které jsou zapsané způsobem použitým v Kodžiki. Celkem 50 básní 
shodných s básněmi v Kodžiki. (Boháčková – Winkelhöferová 1987, 145) 
65 Proto se také stala první v sérii kronik souhrnně nazývaných Rikkokuši (Šest národních historií), které byly 
kompilovány tradičně po několika desítkách let až do začátku 10. stol. (Boháčková – Winkelhöferová 1987, 145) 
66 V japonštině nazývané maki – svitky. (Manjóšú 2001 , 8) 



což dodává celému textu jistou historickou autenticitu. (Manjóšú 2001, 8 – 9) Velmi 

specifický je také způsob užití písma pro zápis básní. Tomuto složitému grafémickému 

systému se říká manjógana a využívá čínských znaků pro fonetický přepis japonštiny.67 

V Manjóšú se pojem nefritů objevuje v jednotné asociaci spojené s kopím – rovný jako 

kopí z nefritu/zkřížená kopí z nefritu apod. Jako příklad zde uvádím báseň číslo 3995 

Ótomo no Jakamočiho: 

„Až se rozloučíme 

na cestě rovné jak kopí z nefritu, 

kolik bude smutných dnů, 

kdy se neuvidíme!“68 

Takové přirovnání má sice silný estetický význam, ale při pohledu na tvarosloví nefritů na 

japonských ostrovech zjistíme, že nic jako kopí z nefritu se zde nenachází. Tvarově i 

velikostí nejblíže je nefritová sekera, která se ovšem vyráběla zejména v době džómon a 

za kopí se dá těžko zaměnit. Je tedy pravděpodobné, že tento slovní obrat byl přijat 

z poetického jazyka čínských básníků. V čínské hmotné kultuře nefritů se setkáváme již 

v době dynastie Shang (2000 – 1027 př. n. l.) s tvarem ku kuei který víceméně odpovídá 

tvaru hrotu kopí. (Nott 1962, 20) 

                                                             
67 Kromě toho ovšem byly čínské znaky používány jako ideogramy. Spojením těchto dvou metod vznikl velmi 
komplikovaný systém slovních hříček, skrytých významů a asociací. Proto také už v těsně následujících 
obdobích klesal počet učenců schopných manjóganu rozluštit. (Boháčková – Winkelhöferová 1987, 146 - 147) 
 



5 Srovnání nefritů 
Tato kapitola se konečně věnuje předmětům z nefritů. Představí řadu starších i novějších a 
kde to půjde, se pokusí o zasazení do kontextu a interpretaci.  

5.1 Čínské nefrity 
Tradice nefritových artefaktů na území Číny začíná již kolem roku 5000 př. n. l., kam byly 

datovány nejstarší nefritové artefakty, tou dobou nejprve v primitivní podobě prstenů, 

různých malých kroužků, korálků a trubiček, velmi podobně jako na Korejském 

poloostrově a v Japonsku. V neolitu se ovšem kultura zpracování nefritu, stejně jako škála 

výrobků v Číně nebývale rozšířila. V období Válčících států jsou nefrity dávány za příklad 

mezi drahokamy a paradigma dokonalosti a Konfucius dává nefrity za příklad vlastností, o 

které má usilovat muž. C. Nott ve své práci pro přehlednost nabízí dělení archaických 

nefritů na dvě časová období, na nefrity datované do doby před nástupem dynastie Han 

(206 př. n. l) a ty následující v období končícím nástupem dynastie Ming (1368 n. l.). Toto 

dělení se v podstatě hodí ke konceptu této práce, která si klade za cíl prozkoumání toho, 

do jaké míry a jestli vůbec se společně s přenosem jiných kulturních prvků rozšířil nefrit a 

jeho využití ve zbytku regionu, tedy právě v době dynastie Han. (Nott 1962, 13). 

5.1.1 Nejstarší nefritové kultury 
Mezi lety 3700 a 2000 př. n. l. známe tedy na čínské pevnině dvě hlavní kultury 

zpracovávající nefrit. Severní kultury Hongshan byla nedávno potvrzena jako velmi stará 

– vyznačovala se hlavně ploché zvíření figurky s perforacemi na zadní straně, které 

umožňovaly připevnění na šaty nebo jiné použití. Mezi velmi časté tvary patří želvy a 

ptáci a mohlo jít o totemické symboly přijaté jednotlivými skupinami Hongshan. Tradice 

Liangzhu se vyznačuje rituálními předměty. Trubicovité Zhong, s kulatým otvorem 

symbolizujícím nebe a hranatým povrchem symbolizujícím zemi, disky s otvorem 

uprostřed zvané bi, které byly ploché a elegantní – zřejmě sloužily jako ozdoba šatů či 

hlavy a symbolizovaly nebesa. Technologicky se o nefritech Liangzhu dá říci, že byly 

snazší na výrobu, díky plochým tvarům oproti prostorovějším nefritům Hongshan, jejich 

precizní provedení a detailní ornamentice ovšem vyžadovaly mistrovské zpracování. 

Důležitým prvkem v kultuře Liangzhu je motiv tváře na ozdobách hlavy. Tento motiv má 

dvě možné interpretace. Tvář nahoře a pod ní tělo s ohnutýma rukama, pod nimiž se 



nachází centrální obličej (oči, nos a hranatá ústa) nad kterou se ohýbají lokty rukou, které 

tvoří obočí.69 (Barnes 1999, 114 -  122) 

5.1.2 Změna užívání 
Využití v neolitu tolik významného materiálu začíná během pozdních Shangů a Západních 

Zhou plynule klesat, J. Rawson pro to uvádí dva důvody, první je logický úbytek zdrojů 

suroviny a druhý je umenšení ceremoniální role nefritu na počátku dynastie Zhou oproti 

dřívějším obdobím. Oproti tomu ovšem vzrostlo využití nefritu při pohřbívání (Rawson 

1997, 179). Také se v době dynastie Han začínají více vyrábět ozdoby a luxusní zboží. 

(Boda-Weng 1982, 252 – 258). Přístup ke kvalitnímu nefritu z Xinjiangu byl v té době 

umožněn napojením Číny na hedvábnou stezku. Ovšem v chaosu, který nastal v Číně 

s pádem Hanské dynastie našlo cestu z okrajové oblasti Xintiangu do zpracovatelských 

center v centrální Číně jen menší množství kvalitních kusů suroviny a k oživení produkce 

dochází až po konsolidaci situace se sjednocením za dynastií Sui a Tang. 

5.1.3 Pohřební masky 
Protože hrobová výbava z nefritu patří mezi výrazné rysy čínské archeologie70, pro období 

dynastie Han se uvádějí čtyři hlavní druhy. Za prvé nefrity, které se vkládají do úst 

mrtvého, za druhé nefrity, které se vkládají do tělesných otvorů, za třetí nefrity vkládané 

do dlaní mrtvého a nakonec nefritové obleky71. Klasickým příkladem posmrtných obleků 

jsou zajisté nálezy z hrobek Liu Shenga a Dou Wan v Manchengu. Ještě než se budeme 

věnovat tomuto luxusnímu druhu pohřební výbavy, bylo by vhodné alespoň ve stručnosti 

popsat jejich předchůdce, posmrtné nefritové masky a nefritem zdobené šaty72. Tento druh 

hrobové výbavy byl velice populární v době Východních Zhou, a jeho počátky sahají 

zřejmě do doby rané dynastie Západních Zhou, a to i přesto, že zejména z neolitického 

období víme o velmi bohatých hrobových výbavách z nefritu někdy čítající i stovky 

kusů73. Masky z tohoto období se skládají z několika kusů, na jejichž lícové straně jsou 

v realistickém podání vyryty části obličeje74. Z  rubové strany byly vyvrtané šikmé dírky, 

které naznačují, že původně byly kusy nefritu přišity k látce, pravděpodobně hedvábné 

                                                             
69 Viz obrázky 1 a 2 v příloze 
70 Pohřební nefrity, čínsky zangyu. 
71 Druhů pohřebních nefritů by bylo možné vyjmenovat jistě celou řadu, zde jsou však vyjmuty ty 
nejvýznamnější a nejchrakterističtější pro dobu dynastie Han (Liu – Wang 1997, 133) 
72 Viz obrázek 3 v příloze 
73 Existuje sice nález nefritové masky, který je možná dřívějšího data – umělecký styl se shoduje se stylem 
bronzových nádob pozdních Shang, zatím ovšem nejsou žádná vědecká data, která by tuto domněnku potvrdila 
nebo vyvrátila. 
74 Oči, obočí, nos, ústa a uši. 



roušce, která se dávala mrtvému přes obličej (Liu – Wang 1997, 134). Konkrétní nálezy se 

mohly lišit počtem kusů75, nefritových ozdob v principu se však jednalo o menší kusy 

zobrazující jednotlivé části tváře přišité na látku, někdy se součástí masky staly také kusy 

ztvárňující zvířata76, některé masky skládající se z většího množství kusu jsou uspořádány 

do dvou vrstev77. Zajímavým poznatkem je také fakt, že posmrtné masky nemusely být 

pouze z nefritu, ale i jiných obyčejnějších druhů kamene, vyvedené ve shodném stylu, 

jako masky nefritové (Liu – Wang 1997, 138).  

Mezistupněm mezi jednoduchými maskami a oblekem na celou postavu skládané masky 

na celou tvář. Spojení několika nefritových destiček se objevuje v období Válčících států a 

přetrvává až do doby dynastie Han, kdy se v průběhu 2. stol. př. n. l. tento způsob rozšíří 

z obličeje a krku na celé tělo. Podle Rawson se tradice obleků z nefritu pojí k rodu Liu – 

který zformoval dynastii Han a ke kterému patřil majitel nejznámější hrobky s těmito 

obleky, král hanského státu Zhongshan Liu Sheng. S tímto rodem pojí Rawson celkově 

pohled na tradici pohřbívání. Například přechod z pohřbívání do vertikálních jam 

tradičním v dřívějších dobách na horizontální orientaci hrobek zahloubených do skály. 

Jako příklad uvádí hrobky hanských králů Chu, Liang, a Lu v Xuzhou, Yongcheng a Qufu 

– tedy v celku uzavřené oblasti severní části provincie Jiangsu, východ provincie Henan a 

jih dnešní provincie Shandong. Kromě vzorové hrobky v Manchengu o níž bude 

podrobněji psáno později, je důležitým zdrojem také hrobka krále Nan Zue – Zhai Hu 

(137 – 22 př. n. l.) v Guangzhou, provincii Guangdong. Takové hrobky pak kromě 

nefritových obleků obsahovaly množství dalšího velmi ceněného zboží. Zlaté a stříbrné 

nádoby, pozlacené bronzy a také mnoho dalších předmětů z nefritu. Nádobky, disky, 

zbraně, železné zbraně s nefritovým zdobením, ozdoby, pečeti a přívěsky. (Rawson 1999, 

8 -9) 

5.1.4 Pohřební obleky 
Podle Hu Wanga nefritové obleky jsou ve skutečnosti více než to, považuje je za nefritové 

tělo, kdy postupným vrstvením souborů vyřezaných nefritů připevněný na tělo mrtvého. 

Utěsnit ho, pokrýt a obalit ho dokud původní tělo úplně nezmizí a není nahrazeno 

nefritem. To potom nepodléhá zkáze – stává se nedotknutelné časem i přírodními živly.  

                                                             
75 Maska nalezená na hřbitově státu Jin v provincii Shanxi se setávala z 52 kusů (Liu – Wang 1997, 135) 
76 Draky, tygry, ptáky a králíky. 
77 Někteří badatelé si považují za pravděpodobnější, že se jednalo o dva různé sety masek položených na sebe. 



Pokud budeme vycházet z toho, že v čínských starověkých rituálech byl kladen důraz 

nejen na tvar, zdobení, či popis ale také na materiálu – dostaneme se ke klíčové otázce 

této práce. Jaký je význam použití nefritu v čínské kultuře. Na příkladu dvou velmi 

známých hrobek Prince Liu Shenga z knížectví Zhongshan a jeho ženy Dou Wan78 - které 

obsahují nefritové obleky 79 . Jejich proslavenost bohužel měla určitý negativní efekt 

způsobený vytržením těchto jedinečných nálezů z jejich širšího kontextu. Protože 

Manchengská hrobka číslo 1 je na rozdíl od většiny dřívějších hrobek horizontálně 

orientovaná, je vhodné se nejdřív lehce pozastavit nad její strukturou a použitými 

materiály, než přistoupíme k interpretaci. Pohřební komplex prince Liu Shenga se sestává 

z vstupní chodby a dvou bočních komor, dále byla centrální komora a konečně prostor 

s rakví. Zatímco přední a střední části hrobky je postavena ze dřevěné konstrukce a 

dlaždic, komora s rakví je čistě kamenná. Kámen byl jako materiál v pohřební architektuře 

objeven až v 1. a 2. stol. př. n. l. – do té doby byly konstrukce hrobek a chrámů dřevěné, 

jen s malým množstvím kamenných stél či soch nalezených na hřbitově z doby 

předcházející dobu Han. I známý císař Qin se „spokojil“ s terakotovou armádou a 

bronzovými vozíky. Už od 1. stol. n. l. se začíná objevovat řada monumentálních 

kamenných prvků80, což je vcelku neočekávaná změna oproti dosavadní převaze dřeva. 

Ovšem přirozené charakteristiky kamene – jeho tvrdost, prostota a trvalost – se dají chápat 

jako analogie věčnosti, zatímco relativní křehkost dřeva a jeho náchylnost vůči působení 

přírodních živlů připomíná pomíjivost smrtelného života. Z této dichotomie přístupů pak 

vychází dva stavební styly – dřevěné stavby určené živým a kamenné stavby určené 

mrtvým, bohům a nesmrtelným. Tak vzniká spojení kamene se smrtí, ale také 

s nesmrtelností a toto spojení vypovídá o náboženském smýšlení rozvíjejícím se v 1. a 2. 

stol. př. n. l. Toto smýšlení pak připravilo půdu pro nové pojetí posmrtného života – které 

změnilo pohřební architekturu i umění a tím tedy i užití kamene.81 Z hrobky najednou 

nebyl pouze dům pro mrtvé, ale místo magické přeměny mrtvých v nesmrtelné. Smrt byla 

vnímána jako nevyhnutelný stupeň na delší cestě. (Hung 1997, 148 -155) 

                                                             
78 Vybudované v druhém století př. n. l.  – 113? 
79 Viz obrázky 4, 5, 6 v příloze 
80 Nápisy na takových stélách často mluví o tom, že tyto kameny pocházely z jižní strany jižních hor a že 
vybrané kameny byly z materiálu čisté kvality, bez zažloutnutí. (Hung 1997, 154) 
81 Wu Hung charakterizuje pojetí nesmrtelnosti v době před nástupem dynastie han jako nesmrtelnost v tomto 
světě a tomto životě, tedy nikoliv jako něco co následuje po smrti, ale jako absolutní formu dlouhověkosti. 
Oproti tomu pojetí nesmrtelnosti se v průběhu doby Han velmi přiblížilo k oblasti posmrtného života, z čehož 
vzešla koncepce nesmrtelnosti po smrti. (Hung 1997, 155) 



Na tělech Liu Shenga a Dou Wan byly celkem čtyři vrstvy nefritů. Vnitřní vrstva se 

sestávala z kusů ucpávajících 9 tělesných otvorů – sestával se z dvou plochých krytek na 

oči, 4 trubičkovitých kusů na ucpání uší a nosních dírek, velký amulet do pusy a další dva 

kusy pro anus a genitálie. Tato praktika se připisuje přesvědčení, že lidské tělo nebude 

podléhat zkáze, budou-li utěsněny všechny otvory. Další vrstvou byla řada disků bi82. 

Všechny disky na sobě měly známky textilie – dá se tedy předpokládat, že byly buď 

spojeny, nebo připevněny na látkovou podšívku. (Hung 1997, 159 -160) 

Důvody pro interpretaci tohoto jsou založeny na faktu, že jak Liu Sheng tak Dou Wan 

mají své obleky vyvedené do nejmenších detailů, jako je tvar nosu, či dokonce uši. Pokud 

si vezmeme například nefritový oblek patřící Zhongshanskému králi83 pocházející z 1. 

stol. n. l. – uvidíme, že ten má dokonce vytvarované oční bulvy. U obleků z Manchengu je 

také výjimečně kladena pozornost na trup pohřbených – protože u jiných obleků bývá tato 

část těla pokryta buď pravým oblečením, nebo nefritovou zbrojí, jako například u obleku 

z 2. stol. př. n. l. Ten se sestává z hlavy, dvou paží a dvou chodidel. Dále také obsahuje 

nefritový kabát (svrchní oděv) a kalhoty. U tohoto pohřbu je dobré si všimnout rozdílu 

mezi kvalitou práce i materiálu, která je vynikající u těch částí zastupujících holé tělo, a 

naopak přinejmenším hrubá u částí oděvu84 . Zajímavým nálezem jsou také části těla 

zhotovené z nefritu, které byly součástí výbavy hrobky Liu Ci v Linyi v provincii 

Shandong. Ta se sestávala z hlavy s výrazným nosem, rukou s ohnutými prsty a chodidel. 

Zbytek těla byl pravděpodobně zakryt látkovými šaty. V případě Liu Shenga a Dou Wan, 

se ovšem o oblečení mluvit nedá, nefritový oblek představuje holé tělo se všemi 

nejdrobnějšími detaily – prsty různé tloušťky a délky, zaoblené pozadí a Liu Sheng má 

dokonce genitálie. Na rozdíl od nálezů z jižního Yue – které mají knoflíky a výrazné 

předěly suplující překryv látky. Wu Hung shrnuje, že u částečných obleků se jedná o 

metonymický význam, kdy části těla - respektive nefritové náhrady zastupují přeměnu 

celého těla. Oproti tomu obleky z Manchengu představují tělo kompletně přeměněné ve 

zcela fyzickém slova smyslu. (Hung 1997, 161 - 2) 

                                                             
82 Liu Shengova horní polovina těla pokryta celkem 18 kusy, na hrudi uloženy tři největší, pět pod zády, pět na 
každém boku. Další bi chránily také ramena a bedra mrtvého. (Hung 1997, 160) 
83 Liu Yan, 90 n. l. (Hung 1997, 161) 
84 Části nahrazující holé tělo jsou z pečlivě řezaných a leštěných kusů jednotné tloušťky s malými dírkami 
vyvyrtanými v rozích a umožňujících přesné spojení do jednoho dokonalého celku. Oproti tomu části plnící 
funkci oblečení jsou udělány z kusů horší kvality, často ze zbytků po výrobě jiných předmětů. Jsou jen nahrubo 
opracované a svázané tlustými pásky. Chybí jim provrtané dírky a tak jsou pouze připevněné na látkovou 
podšívku. (Hung1997, 162) 



O výjimečnosti Manchengské výbavy svědčí také to, že nejen tělo, ale i rakev Dou Wan 

zdobily nefrity. Ve vnitřním polstrování bylo použito 192 obdélných kusů a zvenčí byla 

rakev vyložena 26 disky bi. Také mezi rakve byly uloženy nefritové předměty, včetně 

honosně zdobeného disku bi se dvěma propletenými draky. Vedle disku stála nefritová 

soška muže ve formálním sedu, s rukama položenýma na nízkém podstavci. Na spodní 

straně je nápis „Nefritový pán starověku“. (Hung 1997, 164 - 5) 

5.1.5 Stručný výčet dalších typů předmětů a motivů 
Skupina motivů, které se vyskytují v hmotné kultuře dále, jsou zástupci hodinového 

zvířetníku. Patří mezi ně býk, kůň, krysa, koza, pes, kohout, tygr, had, drak, zajíc, opice a 

prase. Každému z těchto zvířat byla přisuzována moc nad určitou hodinou, částí dne a 

roku. Tento zvyk sice zřejmě nepocházel z čínské kultury, jeho počátky vedou ke kultuře 

tatarské. Pochopitelně se vyvíjí i zdobení ne nefritech. Příkladem mohou být nefritové 

lampy se vzorem květin. Lampy jako takové byly v době Han obvykle keramické nebo 

kovové, lampy z nefritu nejspíš sloužily jen jako dekorace, vzhledem k tomu, že nefrit při 

styku s plameny mění barvu a texturu. Tyto lampy se vyznačují jemnou dekorací a 

perfektní technikou, ty se ovšem dají najít již v období Válčících států, hanské lampy se 

vyznačují právě květinovým vzorem. 

5.1.6 Opětovné použití nefritů 
Díky svým fyzikálním vlastnostem se nefrit řadí mezi velmi trvanlivé materiály. Je velmi 

pevný, což ztěžuje jeho opracování, ale zároveň také zničení nebo poškození. To můžeme 

vidět na tom, jak málo se nefrit opotřebuje nošením nebo používáním. Dlouhým uložením 

v zemi sice může zkorodovat jeho povrch, minimálně však dochází k jeho mechanickému 

porušení. Některé kusy dokonce vydržely v neporušeném stavu i přes to, že byly 

předávány z generace na generaci a vcelku nečekaně se objevily ve zcela novém kontextu. 

Tento fenomén známe jak z dob dynastií Shang a Západních i Východních Zhou, tak i 

z doby výrazně pozdějších dynastií Ming a Qing. V hrobce Fu Hao, manželce shangského 

krále Wu Dinga (kolem 1200 př. n. l. byla nalezena celá kolekce přibližně 700 kusů 

nefritu a to nejen z období Shang, ale také mnohem starší kusy85 , navíc pocházející 

z různých částí Číny (Rawson 1997, 172).  

                                                             
85 Nejstarší nálezy jsou připisovány kultuře Hongshan, další předměty jako například náhrdelníky jsou datovány 
do období Erligang (1500 – 1300 př. n. l.). 



Nefrity nemusely nutně být jen součástí sbírky, známe samozřejmě i případy kdy byly 

z větších kusů, třeba z rituálních disků bi byly vyřezány menší kousky, ozdoby nebo 

přívěsky. Potřeba opakovaného využití kamene se samozřejmě vázala na nedostatek 

surového materiálu, který se v dějinách opakoval v závislosti na politické situaci. Tato 

praktika ovšem přináší nemalé komplikace při snaze zmapovat výchozy surového nefritu 

v tom daném období. Nakonec zařaďme ještě jeden druh velmi luxusního zboží. Jedná se 

o bronzy vykládané nefritem z doby Han – v bohatých šachtových hrobkách Markýze 

z Dai 86 , jeho ženy a syna byly kromě neskutečně honosné výbavy naskládané do 

zahloubených lakovaných rakví vloženy i bronzové nádoby s pozlaceným povrchem a 

vykládané nefritem, stejně jako zbraně se zlatými ornamenty, bronzové a stříbrné spony a 

mnoho dalších luxusních předmětů. Hrobky se nacházejí v Mawangdui, blízko dnešního 

města Changsha. (Barnes 1999, 202)Nefrity v Koreji 
Začátkem této podkapitoly je nutné předeslat, že důsledkem dlouhodobě neutěšené 

politické situace na území korejského poloostrova, je pro západní badatele přinejmenším 

komplikované zde provádět důkladnější výzkumy a pracovat s místním materiálem. To 

samozřejmě neznamená, že by v Koreji neexistovala archeologie, je však hůře přístupná 

západu a zpracování je mnohdy možné, jen když má dobré znalosti korejštiny. Takoví 

badatelé samozřejmě existují a jejich práce jsou zde zahrnuty. Výsledky, které přinášejí, 

jsou ovšem na obecné rovině, a tak se obecné roviny bude držet i tato práce. Ve srovnání 

s ostatními podkapitolami se tato číst může zdát až příliš stručná, ale důvody pro to již 

byly uvedeny výše. 

Obecně vzato, se škála nefritových předmětů na korejském poloostrově neliší od té 

v Japonsku. Ke staršímu typu předmětů se řadí vřetena z luxusních kamenných materiálů, 

jako jsou nefrit nebo jaspis. Se kterými se setkáváme v hrobech elit u zemědělských kultur 

Asie jako je Hemudu, Yangshao nebo Jajoi, také ovšem u postglaciální kultury Čulmun. 

(Barnes 1999, 172). Nejvýraznějšímu jsou asi zlaté koruny Sillských panovníků. 

5.2.1 Pohřební výbava sillských králů 
Nesmírně bohaté jsou nálezy královských hrobových výbav panovníků Silly. Množství 

takových luxusních předmětů jako jsou koruny, pásky, boty87, náušnice, čepice a nádoby, 

vyrobených z tenkých plátků zlata, drátků se zdobením z tepaných zlatých lístků a 

nefritových korálů zahnutého tvaru, který velmi připomíná japonské magatama dokládá 

                                                             
86 Zemřel 186 př. n. l. (Barnes 1999, 202) 
87 Pravděpodobně dekorativní 



vysoce sofistikovaný životní styl Sillského dvora. Takto honosně vybavená hrobka byla 

objevena v roce 1922 na lokalitě Kyongju, které se také říká Hrobka zlaté koruny. Je 

samozřejmě otázkou, zda tato regália patřila do užívaného inventáře krále či královny, 

nebo jestli se jednalo o výbavu určenou čistě k posmrtnému životu. První interpretaci by 

odpovídaly známky opotřebení nalezené na koruně z Kyongju 88 , která na hlavě 

panovníka s členěnými rameny vztyčenými a zdobenými řetězy visícími podél uší jistě 

vypadala velmi honosně a impozantně – cinkání a třepetání lístků a nefritů mohlo 

panovníkovi dodat až božské vzezření. Druhé interpretaci by naopak odpovídala 

nepraktičnost některých součástí výbavy, například zlatých bot. 

J. Portal ve své práci uvádí paralely a možné předobrazy v nálezech z oblasti Černého 

moře v Sarmatských hrobkách z 1. až 2. stol. Nalezeny byly taktéž koruny se vztyčenými 

větvemi a zavěšenými řetízky velmi podobné těm Sillským. Ještě bližší paralely 

z tenkých zlatých plátků byly nalezeny na lokalitě Tillya Teppe v severním Afganistánu a 

jsou datované do 1. stol. O tom, že by tato technologie mohla do Koreje přijít pře 

provincii Liaoning. Tam byly v hrobce Fangshen datované do doby severních Jin (265 – 

316) nalezeny ozdoby hlavy z tenkého zlata. (Portal 2000, 61 -2) 

Protože rozvětvené zdobení korun připomíná paroží jelena, někteří badatelé se domnívají, 

že se jednalo o náboženské symboly přejaté z některého ze Skýtsko-sibiřských 

šamanistických kultů, vysoce hierarchizovaná Sillská společnost však dodržovala přísný 

žebříček hodností, které určovaly, jak honosné ozdoby kdo mohl nosit. Zlatá koruna tedy 

mohla nést také společenský význam. Zatím bylo nalezeno kolem deseti zlatých korun na 

Korejském poloostrově, z nichž šest je hodně zdobných. Severně od Kyongju na lokalitě 

Uisong byla objevena koruna připomínající svým tvarem fénixe. 

Další součástí pohřební výbavy jsou opasky s přívěsky připomínající jisté čínské vlivy. 

Zlaté pláty byly všity do hedvábného pásku nebo kůže, k němu byly připevněny různé 

řetízky a přívěsky, zajímavé je, že každý opasek měl jeden výrazně větší přívěšek než 

všechny ostatní. Mezi přívěsky můžeme najít předměty jako malý nožík ve zlaté pochvě, 

rybičky nebo právě nefritové zahnuté korále. Nefritové přívěsky zdobily taktéž zlaté 

náušnice. Na těch je zajímavé, že je nosili stejně muži jako ženy a jejich granulování 

zdobení je považované za přímý vliv hanské Číny. O tom, by svědčil také fakt, že tento 

typ náušnice známe taktéž z hrobek v Pekče, které by molo být spojovacím článkem mezi 

                                                             
88 Viz obrázek 7 v příloze 



Sillou a čínskou pevninou. Tyto náušnice mají kromě hexagonálního granulovaného 

zdobení také výrazný centrální masivní kruh a někdy bývají zdobené taktéž skleněnými 

korálky. (Barnes 2001, 224 - 5) 

Jako obecný výčet by tento krátký oddíl mohl posloužit. Kromě zahnutých přívěsků tvoří 

škála nefritů také trubičkovité korále a další drobné předměty. Většina nefritů byla 

nalezena pohřebním kontextu, nejsou známky o tom, že by byl kladen zvláštní důraz na 

to, zda byl na šperku pověšený pravý nefrit nebo pseudonefrit.  

5.3 Nefrity v Japonsku 
Přestože nálezy nefritů na Japonských ostrovech známe ze všech starověkých období 

počínaje dobou džómon, přes Jajoi a kofun až do období Nara – kde tato tradice v podstatě 

mizí, až do 50. let minulého století si japonští badatelé vcelku jednotně mysleli, že 

materiál k jejich výrobě pochází z Myanmaru. Tamní nefrity jsou velmi známé pro svoji 

sytou zelenou barvu, a protože na Japonských ostrovech panuje obecný nedostatek 

nerostných surovin, zdálo se zřejmě snadné dojít k závěru, že zde nebudou ani zdroje 

nefritů. V roce 1956 89  se však v mineralogických kruzích rozšířilo povědomí o 

existujících zdrojích nefritů přímo na ostrově Honšú na horním toku řeky Himekawy. A 

hlavní z nich leží u města Ómi v Itoigawě90 . Další zdrojové lokality můžeme nalézt 

v prefekturách Tottori, Okajama a Nagasaki. Zvlášť ceněný se zdá nefrit z oblasti Koši na 

severu Honšú. Do této oblasti patří prefektury Fukui, Išikawa, Tojama a Niigata (Mori 

2006, 5 -8). 

5.3.1 Tama 
Prvními předměty vyráběnými z nefritů na japonských ostrovech byly sekery, se kterými 

se setkáváme v prvních obdobích doby džómon, pro potřeby této práce jsou ovšem 

důležitější tvary, které se táhnou až do doby Jajoi a kofun. Právě tímto je celá řada 

nefritových korálů a přívěsků, kterým se souhrnně říká tama. V Japonštině znamená tama 

kulička, nebo také šperk – drahokam, podle kontextu a použitého znaku. Předsazením 

dalšího charakteristického rysu, či popisu před označení tama vznikají označení pro různé 

druhy tama, které jsou obecně užívané jako korále, přívěsky nebo ozdoby na šaty. Druhů 

                                                             
89 30. rok éry Šówa 
90 Podle správního systému dělení se Itoigawa řadí mezi ši – města nad 50 000 obyvatel a Ómi mezi čó (nebo 
mači – jde o dvě čtení stejného znaku) – což jsou městyse s menším množstvím obyvatel do 50 000 



tama je několik91 a nejsou vyráběny výhradně z nefritů, ale i z řady dalších materiálů jako 

je jaspis, serpentin nebo sklo (Mori 2006, 7 – 8). 

Výčet základních tvarů nefritů je následující. Nejznámějším z tvarů jsou magatama – 

neboli zahnuté nefrity, které budou podrobně popsány později. Dále kudatama – korále 

trubičkových tvarů, marudama – kulaté korále, nacumedama92 - které jsou podlouhlé se 

zakulacenými konci se zářezem. Méně používané pojmy jsou například sorobandama – 

podle tradičního druhu počítadla, kirikodama – s fasetovaným povrchem, nebo takzvané 

nodama – podle zatočeného tvaru znaku japonské abecedy の „no“. Přívěsky podlouhlého 

oblého tvaru se ztluštěním uprostřed se nazývají šindžu93 a jejich tvar se podobá kacuobuši 

a patří mezi spíše větší kusy. 

Je vhodné si uvědomit, že pokud se budeme soustředit jen na jednotlivé kusy (byť ty 

z nefritu) mohly by nám ujít důležité souvislosti samozřejmě. Je důležité věnovat 

pozornost i tomu v jaké sestavě a na jaké pozici se nacházel. Například u nálezů 

z východní rakve v kofunu Izumikoganezuka 94  známe sestavu 4 řetězů jaspisových 

kudatama s jedním nefritovým magatama jako hlavní kámen. Je zajímavé, že z nálezové 

situace vyplývá, že náhrdelník neměl mrtvý na krku, ale byl přidán do hrobu společně 

s bronzovým zrcadlem. Další nefrity byly nalezeny u zápěstí – po 1 magatamě a 2 

nacumedamách z jadeitu, dále bylo nalezeno u pravé ruky 22 a u levé ruky 25 drobných 

kudatama (Mori 2006, 17 – 20). 

5.3.2 Magatama 
Magatama, nebo-li „prohnutý klenot“ je velmi důležitý pojem v japonské hmotné kultuře. 

Označuje kamenné přívěsky specifického tvaru připomínajícího zvířecí dráp, nebo tesák 

nebo ledvinu. Takovéto přívěsky byly nalezeny nejen na území samotného Japonska, ale i 

na asijské pevnině, zejména na korejském poloostrově, například jako součást zdobení 

zlatých korun sillských panovníků. Materiál, z něhož se magatama vyráběly, ovšem nebyl 

pouze na nefrit. Vyráběly se také z achátu, jaspisu, hadce, chrysoprasu nebo skla95  - 

                                                             
91 Každý badatel má tendenci nacházet nové typy a dávat jim jména – zde budou vyjmenovány ty hlavní. 
92 Nacume je japonský výraz pro cicimek datlový, neboli jujube 
93 Toto označení může být trochu matoucí, protože v čínské kultuře se šindžu píše stejnými znaky jako označení 
pro perly – což je asociace, která v Japonsku chybí. (Mori 2006, 22) 
94 Viz obrázek 8 v příloze 
95 Nálezy ze skla, nejen magatama, jsou často nalézané na lokalitách, odkud známe nálezy bronzových kopí, 
mečů, nádob, ale forem na odlévání kovu i skla. Například lokality Sugu (pref. Fukuoka), nebo Higašinara 
(město Ibaraki, Ósacká správní oblast.), kde byly nalezeny zvony dótoku společně s formami na kodama – 
skleněné perly velikosti 4 – 5 mm. (Mori 2006, 27 – 8) 



v době Jajoi, kdy se rozšířily technologie zpracování kovu. Sloužily jako šperky, 

navlékané do náhrdelníků, ale také jim byla přičítána magická moc a plnily tak i roli 

ochranných talismanů. Náhrdelník z prohnutých klenotů se dokonce stal společně 

s mečem a bronzovým zrcadlem jedním ze tří korunovačních klenotů japonských císařů. 

Podle mýtů v cyklu Jamato použili bohové zvířecích zubů, které navlékali na šňůry. Právě 

tvar zahnutých rubů se nejspíše přenesl i do kamenného tvarosloví a je společný japonské 

i korejské kultuře, stejně jako hmotné kultuře některých asijských kmenů. (Löwensteinová 

– Winkelhöferová 2006, 103).  

V období kofun známe nálezy magatama ze 4. Stol. kdy jsou magatama a nacumedama 

z himekawských nefritů – konkrétně jadeitu celkem běžnou součástí pohřební výbavy 

hrobek tvaru klíčové dírky. Do této výbavy se často řadí i jaspisové kudatama a skleněné 

perly. Pro raný kofun jsou typické kvalitní kusy transparentního jasně zeleného jadeitu. 

Ve střední době kofun96 se taktéž setkáme například ve výbavách kofunů Daisen a Kjodai 

s jadeitovými magatama a nacumedama – snižuje se však jejich počet. V průběhu pozdní 

doby kofun se pak množství magatama zmenšuje, až v nastupující době Nara mizí úplně 

(Mori 2006, 23). 

5.3.3 Náušnice 
V rané době džómon se začínají objevovat tzv. kecudžó mimikazari – kruhové kusy a 

malým průřezem ve tvaru písmene C. Během rané doby džómon, se setkáváme 

s jadeitovými a serpentinovými kusy. Pozůstatky výroby jadeitových kusů známe z oblasti 

Itoigawa. Jejich tvar se postupem času protahuje ve spodní části. Ve střední době džómon 

tohoto typu ubývá a začínají se objevovat kusy z méně ušlechtilých materiálů, jako jsou 

břidlice, nebo jílovec (Fudžita 2006, 41 – 42). 

Náušnice patří k dalšímu druhu šperků s nefritovými součástmi – v kofunu 

Tonogikurumazuka (Ósaka, město Takaiši) byla v kulaté části hrobky97 mimo kamennou 

komoru se nacházela dřevěná rakev – zde byly na zbytcích víka přilepeny  nejen stříbrné 

duté korále (zvané také ucurodama)98 , ale hlavně šperky považované za náušnice – 

kroužky potažené kovy spojené s množstvím99 skleněných perel o průměru 4 mm100 které 

jsou častým nálezem v kofunech ze 6. stol. (Mori 2006, 20). Navíc o nošení náušnic víme 
                                                             
96 Ze které ovšem pochází 80-90% všech kofunů (Mori 2006, 23) 
97 Tento kofun má tvar klíčové dírky 
98 celkem 38 kusů, zřejmě tvořily náhrdelník 
99 Na pravém uchu 28 a na levém 42 kusů 
100 druh kovů použitých k potažení nebyl specifikován 



také z nálezů keramiky haniwa101 v oblasti Kantó, kde ženské figury mívají nad ušním 

lalůčkem zobrazeny korále. Přestože u keramiky haniwa se s náušnicemi setkáváme u 

ženských figur, nebylo by vhodné řadit hroby s nálezy náušnic jako automaticky ženské 

(Mori 2006, 21). 

Existuje obecná představa, že nefritové nálezy ve hrobech kultury džómon se soustředí 

hlavně do oblasti hrudi v hrobech mužů šamanů. Taký příklad známe například z lokality 

Jamagakaizuka (pref. Fukuoka). V hrobě byly kromě nefritu na hrudi, byly přidány také 

náramky z mušloviny rozhodně není úplná. Například mezi nálezy z doby džómon - 

lokality Funahaku (poloostrov Rebuntó, Hokkaidó) známe z  hrobu číslo 7, kde byl uložen 

muž středního věku, nefrity položené v oblasti rukou. Rozbory ukázaly, že materiál byl 

dovezený z Nagasaki. Dále měl také náušnice ze zubů žraloka. Ze stejné lokality, hrobu č. 

11 známe ženský pohřeb, kde uložení nefritů odpovídá poloze na rukou, ačkoliv zde 

Fudžita předkládá teorii, zda nebyly korále s nefrity použity ke svázání končetin 

pohřbeného do polohy skrčence. Také v dětském hrobě č. 27 bylo do hrobu ani ne 

jednoletého dítěte, byly nefrity a olivíny uloženy v oblasti páteře, nejspíš jako zdobení 

šatů. Nefrity tedy evidentně už v rámci jedné lokality mohly vykazovat variabilitu 

v poloze uložení i u různých pohlaví, věků a postavení (Fudžita 2006, 46 – 52). 

5.3.4 Distribuce 
Již byla zmíněna oblast Itoigawa-Ómi jako hlavní zdroj jadeitu a výrobků z něho. Japonci 

ve starověkých obdobích si uvědomovali kvalitu a jedinečnost itoigawských nefritů. Na 

mnoha lokalitách tedy nacházíme nefrity dovezené z Itoigawy a to i ve vzdálených 

oblastech jako je Kantó, Tóhoku a dokonce Hokkaidó. Kidžima má za to, že pro distribuci 

nefritů po ostrovech využívali lidé doby džómon obchodních cest již existujícího obchodu 

se serpentinovými sekerami. Jak již víme, technologicky se výroba nefritových předmětů 

a od výroby seker liší pouze ve velikosti. (Kidžima 2006, 60). 

I G. Barnes se zmiňuje důležitost Itoigawské oblasti jako zdroje nefritů. Tato oblast na 

sever od centrálních hor na pobřeží Japonského moře patřila ve střední době džómon do 

okruhu lidu s keramikou typu Umetaka102. A protože v této oblasti jsou přirozené zdroje 

nefritů a mastku menších rozměrů. V rané době džómon byly hlavním obchodním 
                                                             
101 Haniwa je druh keramiky typických pro hrobky kofun – její podoba se různí ve tvarech i velikosti od 
jednoduchých válců až po složité sochy zvířat – například koní, domů, či lidských figur 
102 Barnes pro střední dobu džómon rozlišuje na středním tři keramické okruhy. Typ Umetaka  soustředěný na 
severním pobřeží, Kacusaka ve středních horách a západním Kantó a typ Atamadai v širším okolí Tokijského 
zálivu. (Barnes 1999, 80) 



artiklem mastkové náušnice z hory Široma, ale ve střední době džómon si oblibu získaly 

výrobky z dílen na řece Itoigawě. (Barnes 1999, 80). Za své rozšíření do celé oblasti 

středního Honšú, podle Barnes vděčí nefritové výrobky úzkým obchodním stykům lidu 

s keramikou Umetaka a lidu s keramikou Kacusaka. jejichž území se nacházelo mezi 

dvěma pobřežími a kteří do obchodu vkládali své výrobky z obsidiánu a zprostředkovávali 

cestu sušených mořských plodů typických pro lid s keramikou Atamadai směrem na 

sever.(Barnes 1999, 89). 

5.3.5 Úpadek 
Úpadek ve výrobě se od rané a v  průběhu střední doby kofun sledovat i na lokalitách 

s výrobními centry v Ómi v Itoigawě. Změnu přístupu k hodnotě a užití himekawských 

nefritů lze dobře vidět na výbavě kofunu Fudžinoki (město Ikaruga, prefektura Nara, 

nedaleko chrámu Hórjúdži), ta se totiž sestává z neskutečných 18 000 kusů tama z nichž 

ovšem ani jeden nebyl z nefritů. Vzhledem k šíření buddhismu se dá předpokládat, že 

s novým myšlenkovým systémem byl přijat i nový přístup k pohřební tradici. V tomto 

ohledu by bylo vhodné zmínit diadém sochy Fukúkendžaku kannon v Lotosové síni 

chrámu Tódaidži. Ten je totiž zdobený jadeitovými magatama, marudama a kirikodama a 

jde zřejmě o jedno z posledních významných použití nefritů ve starověkém Japonsku. 

Podle Moriho bylo při stavbě nového hlavního města Heidžókjó 103  zničeno velké 

množství kofunů jejichž pozůstatky na mnoha místech nacházíme dodnes, a nefrity 

nalezené v těchto zničených kofunech jsou použity v diadému sochy, aby pomohly usmířit 

mrtvé z narušených hrobek (Mori 2006, 23 - 6). 

                                                             
103 Dnešní Nara 



6 Závěr 
Tato práce se zabývá nefrity na Dálném Východě v letech 0 – 500. Jako první naráží na problém 

vágnosti termínu nefrit v několika asijských i západních jazycích. Zjišťujeme, že výraz nefrit 

zahrnuje nejen dva takzvané pravé nefrity (nefrit a jadeit), ale také řadu dalších minerálů 

(pseudonefrity). Sleduje jejich fyzikální vlastnosti, které díky velké houževnatosti kamene 

zabraňuje opracování nefritů tesáním nebo štípáním. Nefrity naopak vyžadují abrazivní způsoby 

opracování jako je řezání, hlazení, broušení a vrtání. Tím, že jsou ztíženy možnosti opracování, se 

prodlužuje doba výroby a také zvětšuje hodnota. Precizní opracování a plánování práce pak vede 

k nádherným výsledkům, jaké představují neolitické čínské nefrity. Naleziště nefritů se dají nalézt 

jak v Číně, tak na Korejském poloostrově i na Japonských ostrovech. Když k tomu připočteme 

fakt, že čínské nefrity ze zadaného období jsou většinou z nefritu, zatímco japonské magatama 

jsou z jadeitu většinou z oblasti Itoigawy, již se začíná rýsovat první známka oddělenosti obou 

tradic. 

Další velká kapitola se zabývá historií regionu. Ukazuje na rozdíl mezi vyspělou civilizací Číny, 

která v tomto období prožívá postupný rozklad do té doby relativně sjednocené říše, v jejímž čele 

se vystřídalo několik následných dynastií. Vrcholící dynastiemi Han na přelomu letopočtu. Oproti 

tomu na Korejském poloostrově v této době vzniklo několik nových států a celé období se tak 

nazývá doba Tří království. Na Japonských ostrovech je v plném proudu vývoj kutury Jajoi a 

teprve dochází k přerodu do kultury Kofun a postupném vzniku státního zřízení a sjednocování 

menších mocenských center. 

Podobný rozdíl se ukazuje i v písemných pramenech, jejichž vývoj jde logicky ruku v ruce 

s vývojem civilizace. Zatímco v Číně již existovala dlouhá tradice písemnictví, literátství a 

sstudia jazyka za pomoci etymologických slovníků, v Koreji a Japonsku teprve vznikají první 

kroniky.  Prostřednictvím diplomatických a obchodních styků a šíření buddhismu dochází 

zároveň k šíření gramotnosti do zbytku regionu. Ovšem nefrity jako součást kultovního i 

estetického života Číny se vyskytuje nejen jako synonymum krásy a čistoty, ale také jako téměř 

filozofický pojem zastupující ty nejlepší hodnoty a vlastnosti člověka. Pokud se s nefrity setkáme 

v literatuře Koreje, jde spíše o výjimku, nebo možná o přejatý obrat z čínštiny jako v případě 

japonského Manjóšú. V dalších japonských pramenech se spíš setkáme s pojmem magatama, 

který nemusí ovšem znamenat, že se jedná o nefrit. Z toho se dá odvodit, že v japonské kultuře 

samotný nefrit jako takový nenese takový význam, jako tvar magatama, se kterým se setkáváme 

nejen ve výbavách kofunů, ale dodnes je považován za jeden z císařských insignií, společně 

s mečem a bronzovým zrcadlem. V mytologii Koreje se s takovou rolí magatama nesetkáváme, 

přestože ve hmotné kultuře je tento tvar vcelku výrazný. Je tedy otázka, jestli v Koreji stále 

působily pevninské nomádské vlivy, nebo jestli se jen nedochovaly ty správné kroniky. 



V neposlední řadě přichází srovnání hmotné kultury, ta má v oblasti Číny tak silnou tradici, že by 

jen shrnutí vydalo na samotnou publikaci. V této práci se pozornost soustředí na pohřební obleky 

sešité z několika stovek nefritových destiček. Jedná se o velmi luxusní rituál, který si mohli 

dovolit jen velmi bohatí a vysoce postavení lidé. Navíc podle materiálu, kterým byly destičky 

spojeny ještě rozlišit rozdílné postavení. V tomto případě vyvstala otázka, jestli se oblek mám 

skutečně považovat za oblek – tedy něco, co má zahalit tělo nebo ho nahradit. Nefrit je v Čínské 

kultuře považován za symbol věčnosti. Společně s dalšími rituály jako je například ucpání všech 

tělesných otvorů nefritovými zátkami tak, aby tělo co nejméně podléhalo zkáze je spojován právě 

se životem po smrti. Je to ovšem právě doba dynastie Han, kdy se výhradně rituální vnímání a 

funkce nefritů začíná měnit na společenskou a později dokonce hlavně dekorativní. Hojné 

využívání množství materiálu vedlo nejen k jeho postupnému vytěžení předpokládaných 

domácích výchozů, ale také k opakovanému užívání starších nefritů, které byly rozřezávány a 

upravovány pro potřeby té dané doby. O výskytu nefritů a jejich možné roli v kulturách 

korejského poloostrova toho mnoho nevíme. Prominentní místu zaujímají koruny panovníků 

Silly, které byly zdobené již zmiňovanými korály podobní japonským magatama. Magatama jsou 

také prominentním tvarem ve  hmotné kultuře Japonska, kde se společně s korály všech možných 

tvarů souhrnně nazývaných tama setkáváme velmi hojně. Jejich zdrojový materiál je místní jadeit 

z oblasti Itoigawa-Ómi.  

Na závěr je tedy možné vyvodit, že ani ve tvarosloví ani v materiálu se tradice Koreje a Japonska 

ve zpracování nefritu neshodují s těmi čínskými. Zatímco například písmo, včetně poezie 

přenášelo jisté kulturní prvky z Číny do zbytku regionu, stejně jako se to dělo s různými 

výrobními technologiemi a tradicemi, v případě nefritů si Korea i Japonsko zachovaly své tradice 

i vnímání tohoto materiálu. O tom, zda se ke Korejským zahnutým korálům vázal i nějaký 

šamanistický rituální význam je zatím možné jen spekulovat. Japonská magatama mají své pevné 

místo zakotvené v mytologii a je zřejmé, že samotný zahnutý tvar kamene měl větší význam, než 

to, jestli kus byl nebo nebyl vyroben z nefritu. 

Tato práce má jistě mnoho nedostatků, použité prameny nebyly vždy vyrovnané a některá témata 

by si zasloužila významně hlubší zkoumání. Narážíme zde ovšem výraznou jazykovou bariéru, 

která ještě podpořená neuspokojivou společenskou situací v regionu ztěžuje podmínky bádání. 

Přesto byly předloženy základní informace o regionu v daném období, které by mohly 

zjednodušit práci nezasvěceným badatelům.  
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