
Bušidó!
Cesta válečníka



2



Místo konání
Bold Gallery
U Měšťanského pivovaru 6a
170 00 Praha 7

Výstava
20/05 — 21/06/2022 

Web
www.arcimboldo.cz

Odborní poradci
Jakub Zeman (trojrozměrné artefakty)
Helena Honcoopová (dvourozměrné artefakty, 
úvod, editace)

Redakce
Petra Makuková

Fotografie
Oto Palán

Grafická úprava
Studio Divize

BUŠIDÓ!
Cesta válečníka



2 Výstava BUŠIDÓ! Cesta válečníka prezentuje unikátní kolekci 
výjimečných samurajských zbrojí, mečů a jejich doplňků, spolu 
s ukázkami japonské malby a grafiky.

Jedná se v českém prostředí o bezprecedentní počin, protože 
některé vystavené exponáty svou kvalitou nemají ekvivalenty ani 
v depozitářích státních sbírek a kolekce vzácných zbrojí a mečů 
tak vysoké kvality je v Čechách vystavena vůbec poprvé.

Zbroje i meče bývaly často signovány svými tvůrci a při 
dálněvýchodní absenci rozdílu mezi „vysokým“ a užitým uměním 
často představovaly nejcennější a nejváženější umělecké 
předměty z držby samurajských rodin.

Pro japonskou válečnickou vrstvu představovaly zbroje nejen 
praktickou ochranu před nepřátelskými útoky v ohni bitev, ale 
i vyjádření samurajovy individuality, téměř mystický kontakt 
s předky rodu a vyjádření válečnické tradice předchozích 
generací. Zbroj se v době míru adjustovala do tokonomy, 
nejčestnějšího místa interiéru, a suplovala tak téměř roli plastiky, 
což bylo umocněno tím, že byla často doplněna antropomorfní 
obličejovou maskou menpó. O mečích se říkalo, že jsou duší 
samuraje, a stejně jako u zbrojí se v nich snoubila funkčnost 
s vysoce ceněným estetickým rozměrem.

K nejcennějším exponátům výstavy patří například zbroj 
ójoroi, kterou v polovině 18. století věnoval šógun Tokugawa 
Jošimune knížeti ze Sacumy, přilba kabutó, zhotovená slavným 
platnéřem 17. století Nobuie Mjóčinem, či meč tači, vykovaný 
koncem 13. století Rai Kunitošim, jedním z nejvýznamnějších 
japonských mečířů vůbec. Další z význačných mečů tači 
koval a kalil Sekišú Naocuna, věhlasný student legendárního 
Masamuneho. Démonický charakter byl přisuzován mečům od 
mečíře Muramasy z provincie Ise na počátku 16. století. Jeho 
tvorba je zastoupena krátkým mečem wakizaši. Další vystavená 
katana od Hódžódži Kuniterua ze 17. století nese přípis, že při 
testu (tamešigiri) rozetnula tři lidská těla jedním sekem. Zbroje 
doplňuje soubor mečových záštit cuba, de facto drobných plastik 
suplující úlohu samurajského šperku. 

Japonskou válečnou historií se inspirují dřevořezy mj. i mistra 
Kunijošiho, jehož kompletní sérii 50 brokátových tisků (tzv. muša-e) 
Hrdinové Velkého míru (Taiheiki Eijúden, 1848–1850) výstava nabízí 
v neporušeném stavu svázanou v albu. Kunijošiho oblíbené 
heroické tisky jsou mimochodem nejčastěji reprodukovanou 
předlohou pro tradiční japonské tetování (wabori). Čtyři 
vzácné velké skládací zástěny bjóbu, jež zdobily síně samurajů, 
reprezentují malířství škol Kanó, Bundžinga a Rinpa rozšířené 
od 17. do 19. století. 

Výjimečný je i v českém prostředí poprvé vystavený cyklus 
sítotiskových grafik Genpei význačného současného japonského 
umělce Hideo Takedy (*1948) na téma válek konce 12. století mezi 
Minamoty a Tairy, jejichž epický ethos v kronice Heike monogatari 
ovlivnil válečnickou tradici starého Japonska po staletí. Takeda, 
jehož přístup k tradici s novými a často obskurními kontexty nám 
může připomínat dalšího velkého excentrika Arakiho, se chopil 
v Japonsku notoricky známých témat ze zmiňované válečné 
kroniky z počátku 13. sepsané ve 14. století a posunul je do 
surreálného světa odvážné dekorativnosti a bizarní, zneklidňující 
senzuality.

PROČ BUŠIDÓ?
Téma boje a statečnosti bylo, je a bude aktuální. A s ním 
i polozapomenuté, a do dávné minulosti zasuté vlastnosti jako 
odvaha k obrannému boji, smělost a vytrvalost v něm, fyzická 
zdatnost a důvtip při strategii boje a především víra, že nutné 
násilí obranné války, vedené v zájmu zachování principů lidskosti 
a svobody, není zlem, ale sebezáchovnou nutností. 

Tradiční japonská bojová umění jsou pro sebezáchovu tou nejlepší 
psychickou i fyzickou průpravou, neboť se v Japonsku pojí 
s pradávným moudrým etickým kodexem zvaným bušidó.

KODEX BUŠIDÓ
Bušidó neboli „cesta válečníka“ jako samurajský etický kodex 
zahrnuje „osm ctností“, pocházejících jak z čínské konfuciánské 
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3a neokonfuciánské tradice, tak z vlastní japonské historie 
a kulturní tradice. Pilíři jeho duchovního paradigmatu jsou tyto 
koncepty:
仁 (džin) humanita – nepodmíněná lidumilnost a dobromyslnost 
vůči všem lidským bytostem
義 (gi) spravedlnost – nestrannost i v případě, že tím ohrožujeme 
vlastní zájmy
礼 (rei) zdvořilost – nepodmíněná úcta ke všem, kteří se o ni svým 
špatným jednáním sami nepřipraví
智 (či) inteligence, vzdělanost
信 (šin) důvěryhodnost
誠 (makoto) upřímnost
孝 (kó) synovská oddanost
勇 (jú) odvaha

Samurajové dále vyznávali ideál bunbu iči 文武一, jednotu 
kultury a bojových umění. Samuraj nebyl jen nevzdělaný válečník 
chrastící zbrojí, ale i kaligraf, básník, malíř i mistr čajového 
obřadu. Válečník Hódžó Sóun zanechal v 16. století pro svého 
syna odkaz s jednadvaceti principy jednání samuraje, z nichž 
poslední zní: „Je nezbytné, aby se muž cvičil jak v literárním, tak 
válečném umění. Stará moudrost nás učí, že vzdělanost v historii 
a poezii je levou a smělost a zdatnost v boji je pravou rukou 
muže. Ani jednu z nich nelze zanedbávat.“ Zdá se, že tyto hodnoty, 
ověřené staletími, nalézají své četné příznivce i v současném, 
postmoderním světě.

LETEM SVĚTEM JAPONSKÉ VÁLEČNÉ HISTORIE 
Nejstarší dějiny Japonska nejsou krvavé. Kulturu Džómon 
(12.–3. století př. n. l.), již na japonských ostrovech vytvořily 
zakavkazské a sibiřské asijské kmeny lovců a sběračů potravy, 
bez známek násilí postupně vystřídala zemědělská kultura Jajoi 
(3. století př. n. l. – 3. století n. l.), se kterou na ostrovy přišlo 
s migrací z jihovýchodní Asie a jižních moří mnoho civilizačních 
novinek, hlavně čínského a korejského původu. Až ze 3. století 
n. l. existují v čínských kronikách první historické záznamy 
o ostrovní zemi Wa, v jejíchž jižních částech zřejmě existoval 
kmenový matriarchát. Až v době bronzové a době železné, jež 
v Japonsku probíhaly mezi 4. a 7. stoletím a jsou známy jako 
období Kofun (podle pohřbívání velmožů do hrobek), se zde začaly 
užívat materiály vhodné k válčení a od 5. století i dosud neznámí 
koně jako výhradně jezdecká a vojenská (ne tažná) zvířata. To 
vše pod silným vlivem z daleko vyspělejší čínské civilizace, jenž 
byl přes Japonské moře zprostředkován skrze sousední Koreu 
v době Tří království (Kogurjó, Pekče a Silla). Japonsko od 6. do 
konce 9. století v jednom velkém civilizačním skoku absorbovalo 
nejen čínské technologické vymoženosti, ale i čínské písmo, 
konfuciánský systém centrálního řízení státu a hlavně novou víru 
v zázračnou moc buddhů, o niž se opíraly mocné rody japonské 
dědičné šlechty, spjaté s linií rodu nejmocnějšího, císařského, 
údajně založeného legendárním předkem Džimmu už roku 660 
př. n. l. Prvním obdobím pevné centralizované vlády císařů bylo až 
období Nara (710–794), nazvané podle hlavního města říše v kraji 
Jamato, jak se tehdy Japonsko nazývalo. Již v této době budování 
velkých buddhistických klášterů podle čínských vzorů a kultu 
čínské vzdělanosti a mahájánového učení došlo ke splynutí 
importovaného náboženství s domácím přírodním polyteismem, 
„cestou bohů“ (šintó). V Japonsku neexistovala náboženská 
nesnášenlivost, z níž v Evropě vyplynuly mnohé středověké 
války, a veškeré války japonského středověku vznikly z bojů mezi 
místními mocenskými klany při zachování formálního respektu 
a kontinuity jediného císařského rodu, který zde vládne dodnes.

Navzdory původně neagresivnímu, inzulárnímu charakteru 
japonského etnika se stal jedním z jeho symbolů meč – proslulý 
japonský meč nihontó. Meč je vedle klenotu magatama 
a zrcadla jednou ze tří císařských insignií, přičemž podle jedné 
interpretace magatama vyjadřuje lidumilnost, zrcadlo moudrost 
a meč odvahu. Ostatně meče bývají citovány i v legendách 
a historických zápisech kronik Kodžiki a Nihon Šoki z let 712 a 720. 
Meče sloužily též jako votivní předměty, věnované buddhistickým 
a šintoistickým svatyním (hónótó), i jako rituální předměty, 
nejčastěji v archaické formě rovného dvousečného meče 
s dvoubřitou čepelí (ken).

V období Heian (794–1192), postaveném na hédonistické, 
rafinované a elegantní kultuře dvořanů u císařského dvora 

v hlavním městě Kjótu, se vojenský duch a zbraně netěšily přízni 
(dvořané užívali menší dvoubřité mečíky s bohatě zdobenými 
pochvami spíš pro okrasu). Válečné umění se rozvíjelo na 
venkovských lokalitách a šlechta z metropole na nevzdělané 
provinční hrubiány na koních s luky a šípy shlížela svrchu. 
Pojem samuraj, „sloužící“, měl v ústech zjemnělých šlechticů 
spíše pejorativní příchuť. Až do chvíle, než vojenské rody začaly 
navzájem zápasit ve jménu nástupnických sporů o císařský 
trůn v druhé polovině 12. století, kdy se odehrávaly ničivé 
boje mezi rody Minamoto (Gendži) a Taira (Heike), tzv. války 
Genpei probíhající přímo v metropoli a na dalších lokalitách 
jihozápadního Japonska. Nová, silná a odvážná vojenská vrstva 
vyrvala moc z rukou japonské rodové aristokracie. Války Genpei se 
staly velkým tématem tradiční japonské literatury a divadelních 
forem nó, džóruri i kabuki. Jejich hrdinové, válečníci vyznávající 
zenovou filosofii, jsou námětem četných japonských dřevořezů 
a knih od 17. do 20. století na této výstavě a také série sítotisků 
současného grafika Hideo Takedy.

V roce 1192, kdy císař jmenoval hlavního velitele armád vítězného 
rodu Minamoto prvním šógunem, nastává historický předěl, po 
němž se formální existence císařského dvora a dvorské šlechty 
kuge stala pouhou hříčkou v plánech vojenské moci. Vláda 
vojenské kasty samurajů trvala dalších 650 let až do obnovení 
císařské moci v roce 1868. Během těchto staletí se vystřídaly 
tři šógunské rody – Minamoto, Ašikaga a Tokugawa. Zatímco za 
vlády prvních dvou šógunátů (13.–17. století) zmítaly japonským 
středověkem zuřivé, ničivé, bratrovražedné občanské války, 
především během 16. století nazvaného stoletím Válčících států 
(Sengoku džidai), posledních 250 let pod vládou šógunů rodu 
Tokugawa zavládl tak striktní militaristický režim, že se země 
ocitla ve vynuceném hlubokém míru. Techniku praktikování 
vojenské moci, tedy izolace země, přísného dohledu nad 
provinčními knížaty, striktní cenzury, krutého systému naturálních 
i monetárních daní a tuhé byrokracie jako předpoklady 
tokugawského míru necháme stranou, ale zdůrazníme, 
že postavení samurajů prodělalo v období Edo (1615–1868) strmý 
vzestup k nejvyšší společenské prestiži. V pozadí tohoto vývoje 
postupně krystalizoval na principech neokonfuciánského učení 
a zenové filosofie etický kodex samurajů, filosofie bušidó. 

Samurajové se po několik staletí věnovali pouze bojovému cvičení 
a vzdělanosti a jejich pánové, knížata jednotlivých japonských 
provincií (daimjó) je za službu odměňovali v naturáliích, žocích 
rýže, neboť peníze byly nečistou substancí. Jelikož se období 
Edo či Tokugawa obešla bez válek, stali se z třídy samurajů (buši) 
vzdělanci (bundžin) a právě oni vytvořili vysoké kulturní milieu 
Japonska mezi 17. a 19. stoletím.

V druhé polovině 19. století došlo k otevření Japonska světu 
a k obnovení císařské moci Meidži (1868). Samurajové knížectví 
Sacuma (a také Čóšú a Tosa) statečně bojovali ve válce Bošin 
(1868–1869) na císařské straně proti zastaralé ideologii šógunátu. 
Jelikož po pádu šógunátu v Edu (nově v Tokiu) třída samurajů 
zanikla a ztratila veškerá privilegia, stalo se paradoxně po deseti 
letech (1877) právě knížectví Sacuma poslední baštou ozbrojeného 
odporu samurajů proti překotné westernizaci Japonska, který 
v krvi utopila již moderní technikou vybavená žoldnéřská císařská 
vojska, vybudovaná na pruském válečném modelu. 

Superiorní válečné schopnosti samurajů se sice uplatnily ještě 
ve dvou úspěšných dobyvačných „moderních“ válkách proti 
Číně (1894–1895) a proti Rusku (1904–1905), jež Japonsku získaly 
mezinárodní prestiž a respekt západních velmocí, ale už od 
konce dvacátých let 20. století došlo v Japonsku, paralelně a ve 
spojenectví s hitlerovským Německem, k světovládné nacifikaci 
vrcholící ve druhé světové válce, kdy se Japoncům už roku 
1937 podařilo dobýt velkou část východní a jihovýchodní Asie 
a Oceánie. Militarismus však přivedl zemi k naprosté porážce 
a bezmála sebezničení. Jako jediná země světa Japonsko zažilo 
následky dvou ničivých atomových bomb. Po kapitulaci v září 
1945 a obsazení ostrovů americkými vojsky došlo k pozvolnému 
zlepšení postavení Japonska ve světě a také k celospolečenskému 
rozkvětu pacifismu, který ústavně vyloučil existenci armády 
v rámci státních institucí a (stejně jako v poválečném Německu) 
vedl k denacifikaci byvších militaristických skupin.



4 Teprve po uzavření příměří a přijetí Japonska do OSN v roce 1957 
se začaly postupně obnovovat i staré samurajské ideály (např. 
v díle spisovatele a velkého šiřitele bušidó Jukia Mišimy). Bušidó 
se v Japonsku vrátilo na scénu jako sport, především na pozadí 
tradičních bojových disciplín zvaných budó – bojová umění.

NÁSTIN SBĚRATELSKÉ TRADICE JAPONSKÝCH MILITARIÍ 
V ČECHÁCH
Na našem území má sbírání japonských artefaktů již čtyřsetletou 
tradici sahající k rudolfinským sbírkám. A artefakty spojené 
s japonskou vojenskou šlechtou, samuraji, patřily mezi nejranější 
ukázky vysoké úrovně hmotné kultury na vzdálených a těžko 
dostupných ostrovech. První styky s ostrovní říší se datují do 
poloviny 16. století (tedy do století označovaného v Japonsku jako 
Sengoku džidai, „Období válčících států“), kdy se po otevření jižní 
námořní cesty kolem afrického mysu Dobré naděje a dále kolem 
indického poloostrova až do jihovýchodní a východní Asie jako 
první vypravili portugalští a španělští jezuitští misionáři a v jejich 
stopách i holandští a angličtí obchodníci – tehdejší páni moří.

Zboží z Číny a Japonska, jež doputovalo přes přístavy Macao, 
Goa a kolem mysu Dobré naděje až do evropského Ostende, 
Amsterdamu či Londýna, bylo určeno jen pro krále a nejvyšší 
šlechtu, neboť bylo nesmírně vzácné a drahé. Vůbec prvními 
artefakty byly právě japonské samurajské zbroje dovezené prvním 
poselstvem z Japonska pro španělský (tehdy habsburský) dvůr, 
další pro poslední Stuartovce v Londýně. Poté se ke zbrojím 
přidávaly i samotné meče a helmice, malované paravány, 
lakové truhlice a skříňky, předměty ze slonoviny, modrobílý 
i barevný porcelán, keramika, kimona a jiné textilie (hedvábí, 
brokáty) a různé exotické dřeviny, koření, vyřezávané skříňky 
a sošky, bambusové i papírové vějíře atd. A k tomu vždy 
truhlice stříbrných a zlatých mincí jako platba za evropské zboží 
dovezené do Japonska, neboť na ostrovech bylo vzácných kovů 
dostatek. Všechny japonské předměty ohromovaly originalitou 
a dokonalostí řemeslného provedení a byly nejvyšší evropskou 
šlechtou vyhledávány jako výraz luxusu. Dodnes jsou vystavovány 
na odiv v různých zámeckých expozicích.

Poté, co se Japonsko konečně po 250 letech totální ostrovní 
izolace za přísného režimu šógunátu rodu Tokugawa (s výjimkou 
právě občasného vývozu zboží z jediného přístavu v Nagasaki 
s licencí pro holandskou Východoindickou společnost) otevřelo 
vnějšímu světu v polovině 19. století, začalo do Evropy proudit 
i to nejlevnější zboží, barevné dřevořezy, jež se staly vášní mezi 
umělci a chudšími evropskými sběrateli. Jako kolbiště tehdejší 
mondializace fungovaly na Západě světové výstavy průmyslu 
a uměleckých řemesel, pořádané v centrech evropských velmocí 
(v Londýně, Vídni, Paříži, Berlíně) a nově objevená říše umění, 
Japonsko, na nich dostávalo nejvyšší ceny právě za své umělecké 
a řemeslné exponáty. Drahé výstavní kusy si pak sběratelé 
a kuratoria nových uměleckoprůmyslových muzeí odváželi 
do svých zemí. 

Až kolem konce 19. století se japonské zboží začalo běžně 
exportovat a obchodovat i mezi méně zámožnou klientelou, 
občany nově vznikajících konstitučních států. Vedle dřevořezu 
a keramiky patřily k nejoblíbenějším sběratelským artefaktům 
už v této rané době fin de siécle také meče katana, ale hlavně 
levnější mečové záštity cuba. To proto, že se vášeň pro japonské 
řemeslo a umění v Evropě rozhořela právě v době úpadku 
a zániku samurajské třídy, kdy se zchudlí vojáci, kteří neuměli nic 
víc než bojovat a přišli o své výplaty od provinčních knížat, byli 
nuceni vzdát se i své duše: meče, jen aby přežili. Jelikož se nové 
císařství ztotožnilo s šintoistickou tradicí a buddhistické kláštery 
na čas upadly v nemilost a byly bez příjmů a často i rušeny, 
začaly se také až v této pozdní době 19. století prodávat a vyvážet 
v Evropě dosud neznámá buddhistická božstva: nádherně 
vyřezávané sochy a oltáře buddhů a bódhisattvů, klášterní obrazy, 
textilie a obřadní nádoby.

A to až do konce století, kdy osvícení vzdělanci ze Západu, kteří ve 
svých univerzitních oborech v Japonsku hostovali jako přednášející 
a propadli kráse japonského umění (např. Ernest Fenollosa,  
Edward Morse, William Sturgis Bigelow), novou japonskou 
konstituční vládu poučili o mimořádné hodnotě jejich umění 
a nutnosti toto své bohatství chránit, takže Japonsko se stalo 

nejen jedinou zemí z východní Asie, jež se vyhnula kolonizaci, 
ale také zemí, jež si nenechala zplundrovat své kulturní hmotné 
a nehmotné statky a chrání je zákony už od počátku 20. století. 
Díky tomu má dnes Japonsko ze všech světových kultur také 
největší počet památek registrovaných v systému UNESCO. 

(HH, JZ)

→
Kunijoši, Série Taiheiki eijúden, 1848–50. Silák Fukušima Masanori 
(1561–1624) v boji proti přesile tří útočníků. List č. 15 (detail).
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6 ZBROJE JOROI 
鎧

Brnění – ochrana ve starověkém boji s luky, kopími a meči – se 
do Japonska dostala z Číny v archaickém typu zvaném keikó, 
užívaném od cca 5. až do 10. století a určeném pro jezdecký 
boj. Brnění keikó mělo podobu vertikálních železných plátů 
sešněrovaných hedvábnými šňůrami, bylo těžké a neumožňovalo 
pěší pohyb. Už od 10. století těžkou železnou zbroj nahradilla 
japonská varianta zbroje zvaná joroi, jež se rozšířila především 
v bojích mezi rody Taira a Minamoto na konci 12. století (války 
Genpei). Na lehčím joroi byly drobné železné a kožené lamely 
(kozane) kyrysu, vykládaného kůží, svázány v hustě protkaných 
řadách barevnými šňůrami a na povrchu napuštěny několika 
vrstvami laku, který na nich utvořil pevnou, šípy neprůstřelnou 
krustu. Vedle ochrany trupu, kyrysu dó, sestávala zbroj z šesti 
hlavních ochranných částí (hei no roku-gu): přílby kabutó, 
obličejové masky menpó, pancéřových rukávců kote, ochrany 
stehen haidate a náholenic suneate. Důležitá byla také ochrana 
krku a hrdla jodarekake, ochrana ramen sode, a oblasti kolem 
boků, kterou zastávala vícedílná suknice kusazuri zavešená 
ke kyrysu od pasu dolů. U typu joroi byla suknice čtyřdílná, 
u pozdějších typů zbroje mohla mít až sedm dílů. Asi 30–50 kg 
těžké a velmi drahé, velké ójoroi, jehož výroba trvala až 264 dní 
a mohli si je pořídit jen nejvýše postavení samurajové válčící na 
koních, v době Muromači nahradil lehčí typ dómaru s lehkým 
kyrysem ze dvou částí se zámkem plátů v pravém podpaží, 
který se užíval v boji na zemi. Nemajetní pešáci se chránili 
i textilním a koženým „obinadlem břicha“ haramaki, zapínaným 
zezadu. Teprve poté, co se v Japonsku v polovině 16. století 
dostaly i muškety a palné zbraně, se zbroje proměnily do typů 
odvozených od evropského brnění s kroužkovými brigandinami 
kusari, zvaného moderní zbroj tósei gusoku. Ta však od 17. století, 
v dlouhé periodě 250 let míru období Edo (1615–1868) měla jen 
symbolický, mocenský a dekorativní charakter a slavní mečíři 
a platnéři té doby běžně pracovali s archaizujícímim prvky 
vyzdvihujícími zdobnost a krásu japonské zbroje joroi, často 
zdobené cizelováním drahými kovy a lakovými ornamenty, 
rodovými emblémy a spektakulárními nástavci maedate na 
přílbách zdobených parožím, draky, hrozivými příšerami, paprsky, 
dvorskými klobouky a dalšími znaky vysoké společenské prestiže 
samurajů.

SAMURAJSKÉ BRNĚNÍ JOROI A ZBROJE GUSOKU
Od roku 1542 se do Japonska skrze portugalské a španělské 
křesťanské misie dostaly střelné zbraně, muškety, což změnilo 
jak dosavadní strategii, tak i konstrukci zbrojí. Zatímco „starobylé 
zbroje“ (mukaši gusoku) byly vyhotoveny především ze silné 
kůže, „moderní zbroje“ (tósei gusoku) už byly převážně ocelové, 
protože se prokázalo, že tento materiál dokáže lépe zastavit kulku 
z muškety. 

Zopakujme si, z čeho se japonské brnění joroi ve své nejobvyklejší 
podobě skládá: z přilbice kabutó, pancéřových rukávů kote, 
nárameníků sode, kyrysu do, pancéřové suknice kusazuri 
a náholenic suneate. Na některé součásti, zejména kyrys na 
krytí hrudi a zad, se používá i brigandina (kikó) nebo kroužková 
brň (kusari). Obličej často chrání nálícnice hóate či obličejová 
maska menpó, často bizarního vzhledu. Ne vždy se však používaly 
všechny uvedené součásti zbroje.

Základní konstrukce zbroje spočívá v sešněrování kožených nebo 
ocelových šupin sane pomocí šňůr odoši ito. Zbroj mohla být 

velice lehká (6–7 kg), pro pěšáky ašigaru, i těžká (cca 50 kg), 
pro jezdce. Dřevěná truhlice na její ukládání a transport gusoku 
zucu sloužila i jako podstavec na vystavení nádherné zbroje na 
čestném místě (tokonoma) v hlavní síni hradu či paláce. Někdy 
je možné se setkat s malými, zhruba 10 cm vysokými bronzovými 
soškami ochranných buddhistických a šintoistických božstev (jako 
např. Fudó Mjóó či Inari), jež se ukládaly do truhlic jako talismany, 
zajišťující nositeli zbroje nadpřirozenou ochranu. 

Mnoho znamenitých starých zbrojí zůstalo dodnes dochováno 
v buddhistických i šintoistických svatyních, do kterých se dostaly 
jako votivní dary. Ostatně brnění se často stávalo i honosným 
sekulárním darem. Též při obřadu dospělosti genpuku, kterým 
procházeli chlapci samurajského původu kolem patnácti let věku, 
obdržel mladík od lenního pána svůj první meč i zbroj. Pokud 
samuraj počítal s tím, že v bitvě padne, napsal svůj poslední vzkaz 
na vnitřek přilbice kabutó.

Stejně jako v Evropě se občas prováděly testy neprůstřelnosti 
brnění nástřelem – tameši gusoku. Existovalo velké množství 
zbrojí a ruku v ruce s jejich zdokonalováním se vyvíjely i snahy 
o jejich překonání. Při boji kopím se samuraj snažil napadnout 
slabiny zbroje – bodal do obličeje, na vnitřní stranu pancéřových 
rukávů kote i mezi pancéřovou suknici kusazuri. Obecně bývá 
tvrzeno, že přilbu kabutó je možno narušit tnutím mečem přes 
tehen, dutý nýt v temeni sféry přilby, nicméně od 14. století se 
vyskytovaly přilby až 7 kg těžké a bezesporu nenarušitelné jakkoliv 
silným tnutím – tomu mohly podlehnout jen lehčí typy helmic.

TŘI KLENOTY VÝSTAVY
Na výstavě BUŠIDÓ! se zcela výjimečně objevují právě ty 
nejluxusnější, nejstarší a nejvzácnější historické sběratelské 
artefakty z Japonska – kompletní samurajské zbroje ójoroi. A to 
hned ve třech mimořádně kvalitních exemplářích, navíc s řádnou 
dokumentací: s ověřenou proveniencí a rodokmenem. 

Nejstarší z nich je zbroj vyrobená platnéřem z rodu Mjóčin 
a datovaná 1748, s prominentním sanskrtským písmenem 
pro hrozivé božstvo Fudó mjóó, vytlačeným uprostřed rzivou 
patinou napuštěného kyrysu. Je na ní také pozoruhodná přilbice, 
vertikalizovaná aureolou slunečních paprsků.

Historicky nejcennější je pak zbroj z poloviny 18. století, 
s ověřeným rodokmenem, kterou věnoval samotný šógun knížeti 
(daimjó) z rodu Sacuma na jihu ostrova Kjúšú jako odměnu za 
jeho loajalitu. Mocný rod pánů rozlehlého a bohatého knížectví 
Sacuma však o 100 let později přešel do tábora nepřátel 
šógunátu mezi věrné ochránce císařského rodu a vyznával heslo 
„úcta k císaři a vyhnání cizinců“ (sonnó joi). Po obnovení císařské 
moci Meidži (1868) samurajové knížectví Sacuma (a také Čóšú 
a Tosa) statečně bojovali na císařské straně proti šógunátu ve 
válce Bošin, ale po deseti letech se z důvodu nespokojenosti 
z podléhání cizím vzorům postavili do čela boje za obnovu 
šógunátu a byli na svém bývalém panství zmasakrováni (1877). 
Také proto jsou jejich zachovalé zbroje unikátní.

Třetí zbroj pochází z 19. století z dílny Mjóčin a je záměrně 
vypracována jako historické brnění v archaickém stylu se 
zlaceným kováním, pozlaceným lvíčkem karadžiši na přilbici 
a s černě lakovanou obličejovou maskou ve tvaru odporného 
dlouhonosého horského skřeta tengú z mýtické hory Kurama 
v Kjótu. Podobné repliky starožitných zbrojí vyžadovaly 
výjimečnou řemeslnou zručnost a vystavovaly se na odiv jako 
velmi drahý, luxusní majetek samuraje. Zbroje obdobné řemeslné 
dokonalosti jsou na současném světovém trhu s uměním 
v nabídce zcela výjimečné. 

(HH, JZ)

→
Kunijoši: série Taiheiki Eijúden, Generál Imagawa Jošimoto  
(1519–1560), list č. 2 (detail). Smrt zběsilého pána nad cestou 
Tókaidó je vylíčena u č. kat. 36.
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8 Glosář termínů japonské 
zbroje

Tehen kanamono

Maedate Fukigaeši

Široko

KabutóMabizaši

Menpó

Jodarekake

Muneita

Dó

Kusazuri

Suneate

Kote

Haidate

Sode



9agemaki – dekorativní střapec v týlní části kabutó či zádové části 
zbroje
bamen – chafron, plátová ochrana koňské hlavy
džingasa – lehká alternativní jednoduchá přilba pro pěšáky 
ašigaru, později nošená úředníky a autoritami léna
cucu kote, suneate – ochrana paží či holení z pevných 
profilovaných plátů
čóčin kabutó – lehká alternativní přilba ze samostatných obručí, 
spojených šněrováním
dó – kyrys
dó maru – typ zbroje se zapínáním v podpaží
džinbaori – kabátec bez rukávů, nošený přes zbroj
ebóši – šlechtická čapka, sloužící původně jako vystýlka přilby 
kabutó
ebóši kabutó – přilba ve formě dvorské čapky ebóši
egawa – potištěná jelenice na polepení částí zbroje
fukigaeši – dekorativní „křidélka“ na bočních stranách přilby 
kabutó
fukurin – dekorativní kování částí zbroje
hači – zvon přilby
hačimanza – alternativní výraz pro dutý temenní nýt přilby 
kabutó, viz tehen
haidate – ochrana stehen
hanagami no bukuro – taštička na kapesníky, v některých 
případech součást kyrysu dó v úrovni pasu
hanbó – obličejová maska, chránící jen bradu a spodní část 
obličeje
hara ate – jednoduchá archaická forma zbroje, chránící tělo jen 
z přední části
haramaki – typ zbroje původně pro vazaly se zapínáním v zádové 
části
hóate – nálícnice
hoši bači kabutó – přilba se zvonem s viditelnými hlavicemi 
spojujících nýtů
hotoke dó – forma zbroje, zobrazující na kyrysu antropomorfně 
lidské tělo technikou učidaši
jadome – „zastavovač šípů“, profilované pláty na lících obličejové 
masky pro pevné prošněrování šňůry podbradníku
jodare kake – totéž co tare, ochrana hrdla, vycházející z obličejové 
masky menpó
joroi – zbroj
joroi zucu – transportní bedna na zbroj, na které se běžně joroi 
vystavuje
kabutó – přilba
kabutó no ó – podbradníková šňůra přilby
kara bóši – duté hlavice nýtů přilby
kasa džituši no kan – kroužek v zadní části přilby pro identifikační 
praporek
kawaribači kabutó – přilba nestandardního tvaru
kikó – brigandina kryjící části zbroje
kobóši hači – zvon přilby s malými hlavicemi nýtů
kote – pancéřové rukávce zbroje
kozane – malá šupina silně šněrované zbroje
kusari – kroužkování, formou brigandiny kryjící některé části 
zbroje
kusazuri – závěsné šupiny, zavěšené nejčastěji v úrovni pasu 
přímo z kyrysu dó a chránící stehna
kuwagata – klenot přilby ve formě velkých plochých rohů, nosili ji 
generálové
mabizaši – čelní štítek, „kšilt“ přilby kabutó
maedate – klenot přilby, ozdoba v její čelní části, často hrozivá
maru bači – zvon přilby tvaru polokoule 
makie – laková výzdobná technika, kterou byly v některých 
případech dekorovány části zbrojí
mandžú no wa – pancéřová vestička nošená pod zbrojí, zesilující 
ochranu jejích slabých míst
mengu – alternativní výraz pro obličejovou masku zbroje
menpó – obličejová maska
mimi ito – dekorativní tkaloun, lemovka na šněrování zbrojí
momonari kabutó – dvouplátová přilba evokující svým tvarem 
zvonu broskev momo
namban dó – importovaný, evropský jednotný kyrys, obzvláště 
u „zbrojí moderního typu“ tósei gusoku od 16. století
nerikawa – vrstvená kůže, materiál kožených šupin zbroje
nišiki – brokát (také v částech zbroje)
nodowa – samostatná ochrana krku
ó dome – krátké kolíky na bradové části obličejové masky pro 

pevné ovinutí podbradníkové šňůry kabutó no ó 
odoši – starší, složitější systém šněrování lamel zbroje
odoši ito – šňůra šněrování zbroje
okaši gusoku – lehká zbroj pro pěšáky ašigaru
ressei menpó – obličejová maska ve formě hněvivé tváře, často 
démonické bytosti
sabimono – dekorativně orezlá zbroj s uměle vykultivovanou 
patinou
sabi nuri – lak imitující ušlechtilou rez
saihai no kan – kroužek na kyrysu dó na zavěšení velitelské hole 
saihai
sašimono gatari – držák na osobní praporec sašimono v zadní 
části zbroje
sane – šupina, lamela zbroje
sode – nárameníky zbroje
sode džiruši no kan – kroužek pro identifikační praporek, 
nacházející se na nárameníku sode
sómen – celoobličejová maska
sudži bači kabutó – přilba se zvonem bez viditelných spojujících 
nýtů
suika bači kabutó – přilba se zvonem pevninského typu
sugake – novější, jednodušší systém šněrování lamel zbroje
suneate – náholenice
šikoro – ochrana týlu přilby, nejčastěji ze sešněrovaných lamel
šino kote, suneate – pancéřové rukávce a náholenice 
z kroužkování zesílené řadou protáhlých rovnoběžných lamel opět 
spojených kroužkováním
tameši gusoku – zbroj testovaná zkušebním nástřelem
tare – ochrana krku u obličejové masky menpó
tengú men – obličejová maska ve formě horského skřeta
učidaši – vytepávání kovového plátu, technika repoussé
tehen – dutý nýt v temenní části přilby
tehen kanamono – kování dutého temenního nýtu tehen
uke zucu – trubka na zádové části zbroje pro zasunutí 
identifikačního praporce sašimono
uširodate – klenot přilby, umístěný v její týlní části
uruši – přírodní lak pro povrchovou impregnaci a dekoraci 
artefaktů včetně zbrojí 
wakibiki – ochrana podpaží, například kroužkováním
wakidate – párové klenoty přilby umístěné symetricky z bočních 
stran zvonu
zunari kabutó – přilba s tříplátovým zvonem
zahóši kabutó – přilba s viditelnými hlavicemi nýtů spojování plátů 
na zvonu

(Sestavil Jakub Zeman)



10 „Když vyráží do války, je válečník připraven na útoky šípy i střelbou 
z mušket, připraven vrhnout se do ohně či vroucí vody. Jeho 
neohroženost může pocházet z loajální duše či přirozené odvahy, 
ale pokud nemá pevnou zbroj, může být prospěšný jen malým 
dílem.“ Takto uvádí své pojednání o zbrojích a jejich užívání Tanki 
joriaku (Osamělý jezdec) autor Hajakawa Kjúkei v roce 1735.

Při legendární vendetě 47 róninů z Akó v roce 1702 bylo zabito 
19 a zraněno 22 Kirových obránců, zatímco z róninů, bojujících 
proti nim, nebyl zabit žádný. Důvod pro toto impozantní skóre 
byl prozaický – všichni loajální róninové měli na rozdíl od svých 
soupeřů kroužkové zbroje, takže i tato nejlehčí forma defensivy 
dokázala velmi účinně chránit svého nositele před většinou útoků. 
A kvalitní zbroje sklonku období válčících států neměly problém 
zastavit i kuli z muškety.

Jak vidno, přikládali v dávném Japonsku samurajové zbrojím 
nemalou důležitost. Za všechny uveďme příběh konfuciánského 
učence jménem Arai Hakuseki (1657–1725), který v roce 1698 
od svého pána obdržel 50 rjó (zlatých mincí), aby si mohl dát 
postavit nový dům místo starého, zničeného zemětřesením 
a požárem. Hakuseki si však za příslušný obnos koupil přilbu 
a zbroj. Vzhledem k tomu, že během zemětřesení přišel Hakuseki, 
teoretik zbraní a zbrojí, o celý majetek, koupě zbroje za jediné 
peníze vypovídá jasně o prioritě, přikládané zbroji v samurajské 
společnosti. 

Ve hře divadla nó „Jošicune a tisíc sakur“ (Jošicune senbonzakura) 
zastupuje brnění, opřené o sakurový kmen, jeho nepřítomného 
nositele Kuróa Jošicuneho a jeho milenka Šizuka před zbrojí 
tančí jako před živou osobou nositele zbroje. Věřilo se, že zbroje 
mohou zastupovat duše předků, kteří je nosili (sosen no rei), a se 
zbrojí se vázalo množství pozoruhodných zvyklostí, například že je 
zhoubné oblékat si zbroj tváří k severu (na základě čínského učení 
feng-šuei), naopak doporučená světová strana pro tuto činnost 
byl východ.

Pokud samuraj počítal s tím, že v bitvě padne, napsal svůj 
poslední vzkaz na vnitřek přilby kabutó. Kimura Šigenari, vědom si 
při obléhání Ósackého hradu v roce 1615 své jisté smrti, provoněl 
vnitřek své přilbice vonnými tyčinkami, což zjistil a vysoce 
hodnotil sám Tokugawa Iejasu při obřadu prohlížení uřezaných 
hlav nepřátel (kubi džiken). Tato historka inspirovala o necelých 
100 let později dramatika Monzaemona Čikamacua k jedné 
z úvodních scén hry o 47 róninech Kanadehon čúšingura, kdy je 
přilbice válečníka rozpoznatelná podle slabé vůně kadidla.

Zbroj mnohdy chránila svého nositele opravdu velice dobře, 
což zjistil v bitvě u Udži roku 1180 válečný mnich Džómjó Meišú 
z Cucui. V bitvě na mostě pobil lukem jumi, halapartnou naginata 
i mečem tači množství nepřátel. Když vystřílel šípy a přerazil 
v boji halapartnu i meč, vrhl se na nepřátele ozbrojen toliko větší 
dýkou. Po bitvě si spočítal, že byl zasažen cca 60 šípy, které však 
pronikly jen na pěti místech a pravděpodobně nezpůsobily větší 
zranění, protože byl schopen si vypálit rány, a poté, co zlomil luk, 
chopit se hole a vzývaje buddhu Amidu, zamířit k Naře. 

Ochrana zbrojí však nebyla absolutní, jak napovídá ukázka 
z Taiheiki (Kronika Velkého míru), popisující bitvu u Minatogawy 
roku 1336: „Když se obrátil na sever od Minatogawy, (Kusunogi) 
Masašige doběhl do jedné vesnice. Zde měl v úmyslu rozpárat si 
břicho (seppuku). Sňal tedy brnění, a když spatřil své tělo, ukázalo 
se, že na něm má jedenáct těžkých ran. Bylo s ním 72 lidí z oddílu, 
a ani jeden neměl méně než tři až pět ran.“ 

(JZ)

Epizody ze života slavných 
samurajů

→
Kunijoši, série Taiheiki eijúden, 1848–50. Lovec Horio Mosuke 
Jošiharu (1544–1611) zabíjí holýma rukama obřího kance.  
List č. 23 (detail).
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ŠESTNÁCTIPLÁTOVÁ PŘILBA SUDŽI BAČI AKODA-NARI KABUTÓ 
16. století
rozměry: v. 28 cm
signatura: Nobuie 信家

Zvon a mabizaši v provedení sabimono s vícedílným tehen 
kanamono, černě lakované čtyřdílné šikoro šněrované tmavě 
modrým tkalounem odoši ito barvy Hačiman guro. Fukigaeši 
s olemováním zlacenou mědí a dvěma plaketami ze zlacené mědi 
s precizně rytými párovými rodovými znaky (kamon) na podkladě 
puncovaném technikou „rybích jiker“ nanako ve formě šippó ni 
hanabiši (květinový diamant v buddhistické perle omnipotence). 
V týlní části přilby očko pro identifikační praporek (kasa džiruši no 
kan) s dekorativním střapcem agemaki oranžové barvy. Na vnitřní 
straně zvonu signováno: nidžimei Nobuie.

Mistr Nobuie z proslavené platnéřské rodiny Mjóčin 明弥 žil 
a tvořil v letech 1521 až 1564 v provincii Kii. Podle jedné teorie se 
přestěhoval do knížectví Kai a pracoval pro slavného vojevůdce 
a knížete provincie Kai Takedy Šingena (1521–1573), z jehož 
jména dostal právo používat jako poctu znak Šin/Nobu. Patrně 
se však jedná o záměnu se stejnojmenným mečířem Hitači no 
kami Nobuie (o němž se traduje obdobná anekdota) a Nobuie 
Mjóčin se s Šingenem nikdy nesetkal. Zároveň lze považovat za 
téměř jisté, že se nejedná o totožnou osobu s mistrem Nobuie 
z knížectví Owari, slavným výrobcem mečových záštit cuba.

Takeda Šingen byl jeden z nejvýznamnějších válečníků sklonku 
Období válčících států. Během jedné z bitev u Kawanakadžimy 
ho osudový soupeř, Uesugi Kenšin (1530–1578) vládnoucí 
v sousedním Ečigo, napadl mečem z koňského hřbetu, když 
Šingena překvapil sedícího na stoličce ve velitelském stanovišti. 
Šingen se ale nenechal zaskočit a soupeřovy zuřivé seky 
chladnokrevně vykryl železným vějířem, který se v bitvách používal 
k signalizaci. Takedovým mottem, které měl na svém rodovém 
praporci, byl text z čínského textu O umění válečném: „Rychlý 
jako vítr, tichý jako les, prudký jako oheň a nehybný jako hora.“
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DVAAŠEDESÁTIPLÁTOVÁ PŘILBA KOBÓŠI KABUTÓ 
počátek období Edo, 17. století
rozměry: v. 28 cm

Přilba ve formě Akoda-nari s kobóši (malými dekorativně 
vystouplými nýty zvonu), zvon hači a šikoro, přelakovaný černým 
lakem kuronuri, šikoro šněrované tmavě modrým odoši ito 
ve stylu sukage, mabizaši zdobené v lakové technice našidži 
a makie s motivem čínských travin karakusa, s třemi bronzovými 
medailonky s heraldickou paulownií gosan-kuri a dekorativním 
olemováním okraje fukurin, fukigaeši polepené potištěnou jelenicí 
egawa, vícedílné tehen kanamono ryté florálním motivem 
technikou kebori a puncované vzorem „rybích jiker“ nanako. 

Excelentní maedate ve formě démonického maskarona kidžin 
ze zlaceného dřeva s vloženýma skleněnýma očima a jačí srstí 
imitující démonovy vlasy, týlní kroužek na identifikační praporek 
kasa džiruši no kan doplněn dekorativním střapcem agemaki, 
podbradníková šňůra kabutó no ó potažená hedvábím rudé barvy.

Ďáblové oni a démonické postavy kidžin se do japonské kultury 
dostali s příchodem buddhismu v roce 538. Kromě ďáblů 
s koňskou či býčí hlavou je jejich podoba blízká našim čertům, 
mají na hlavě rohy, kolem pasu jsou opásáni zástěrou z tygří kůže 
a bývají ozbrojeni železnou palicí tecubó. Často mají červenou 
nebo modrou barvu těla. Peklo džigoku je ovšem strašlivé místo, 
v němž se hříšníci topí v moři krve či v ledovém jezeře, nebo na 
ně neustále padají jehly z hory jehel. Vládne zde Emma Ó, vládce 
podsvětí, soudící duše nebožtíků. Všechny jejich pozemské skutky 
vidí v magickém zrcadle a podle toho vyměřuje jejich muka.
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PŘILBA SUDŽI BAČI KABUTÓ S OBLIČEJOVOU MASKOU MENPÓ
období Edo (1603–1868)
rozměry: v. 52 cm včetně masky menpó

Dvaašedesátiplátový zvon v provedení sabimono, šikoro lakované 
v technice kuro išime nuri, vícedílné tehen kanamono. Přilba je 
doplněná korespondující ocelovou, hnědě lakovanou obličejovou 
maskou menpó v provedení ressei men, se snímatelným nosem. 
Podbradníková šňůra kabutó no ó, šněrování šikoro a jodare 
kake v technice sugake jsou tmavě modré barvy s dekorativní 
lemovkou mimi ito.

Zlacený klenot maedate ve formě rodového znaku kamon 
v podobě stylizovaného květu s pěti okvětními lístky, používaného 
například rodem Akeči. Boční klenoty wakidate jsou ve formě 
rohů vodního buvola.

Nejznámější člen tohoto rodu, vojevůdce Akeči Micuhide  
明智 光秀 (1528–1582) proslul tím, že v roce 1582 v kjótském 
chrámu Honnódži překvapil a zavraždil svého pána, sjednotitele 
Japonska Odu Nobunagu, patrně zděšen jeho zbytečnou 
krutostí a navíc osobně veřejně uražen Nobunagovou veřejnou 
inzultací železným vějířem. Podle jedné teorie toužil Nobunaga, 
disponující téměř neomezenou mocí, odstranit posvátnou osobu 
císaře a nahradit ho, a to mohl být důvod, proč Micuhide svého 
pána napadl a připravil ho o život. Micuhide byl ovšem po dvou 
týdnech poražen v bitvě u Yamazaki a na útěku z bojiště zabit 
bambusovým kopím velitele lokální loupežné bandy. Ačkoliv ho 
pozdější samurajská tradice vnímala jako padoucha a zrádce, 
nezávislý pohled historika Akeči Micuhideho nevnímá tak 
černobíle.
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OBLIČEJOVÁ PŮLMASKA HÓATE
období Edo (1603–1868)
rozměry: 27 × 21 cm
signatura: Takajoši 高義

Ochrana brady a lící ze železa skvělé patiny, na lícní části 
symetrické profilované pláty jadome (ochrany proti šípům), 
sloužící stejně jako párové kolíky ódome na bradě masky 
k pevnému ovinutí podbradníkovou šňůrou kabutó no ó, fixující 
přilbu kabutó i menpó na hlavě válečníka. Vnitřní strana masky 
lakovaná červeným lakem aka uruši, ochrana krku yodare-kake 
z profilovaných šupin spojených šňěrováním odoši ito tmavě 
modré barvy (Hačiman-guro).

Hačiman 八幡神, posmrtně zbožštělý císař Ódžin 応神天皇, 
vládnoucí ve 3.–4. století, se stal bohem lukostřelby a války. Barva 
šňůry ale není podle tohoto ochránce válečníků, ale podle kjótské 
čtvrti Hačiman, v níž se „Hačimanova černá“ (ve skutečnosti 
tmavě modrá) barva na šněrování zbrojí aplikovala. 
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OBLIČEJOVÁ MASKA JAPONSKÉ ZBROJE RESSEI MENPÓ
střední období Edo, 18. století
rozměry: 25 × 27 cm

Obvyklé provedení me no šita bó s vousem a knírem z kančích 
štětin, snímatelným nosem, ochranou hrdla jodare kake ze čtyř 
lamel sane, šněrovaných systémem sugake, odoši ito tmavě 
modré barvy, kromě okrajového mimi ito světlé barvy. Na lících 
masky dva symetrické háky orikugi na šněrování helmy kabutó.

Ochrana krku tare (jodare-gake) je lakovaná černě, zatímco 
samotná maska z obou stran sytě rudou barvou (aka uruši), 
což bylo typické pro tzv. Hikone gusoku, zbroje inspirované 
„rudýmy ďábly“, elitními samuraji z rodu Ii. 
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OBLIČEJOVÁ MASKA JAPONSKÉ ZBROJE MENPÓ VE STYLU 
RJUBU 
18. století
rozměry: 14 × 18 cm

Nesignovaná práce věhlasné platnéřské rodiny Mjóčin. 
V obvyklém provedení me no šita bó, s otvory k navázání ochrany 
hrdla tare v dolní části masky. Železo s excelentní patinou, 
na lícní části symetrické profilované pláty „ochrany proti šípům“ 
(jadome), sloužící – stejně jako solitérní kolík na bradě masky – 
k pevnému ovinutí podbradníkovou šňůrou kabutó no ó, fixující 
přilbu kabutó i menpó na hlavě válečníka. Odnímatelná nosní část 
masky, zpodobení uší s prolamováním v negativní siluetě ve tvaru 
„oka divokého kance“ (inome sukaši). Vnitřní strana masky 
lakovaná černým lakem kuronuri.
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OBLIČEJOVÁ MASKA KARASU TENGÚ MENPÓ 
19. století
rozměry: 28 × 23 cm
signatura: signováno na spodní části brady masky – Naka 
Hačiman Minamoto Takejasu 中八幡源武保, zhotovil v 79 letech 
věku 七十九才造之

Železo s ušlechtilou vykultivovanou patinou, formované technikou 
učidaši, na vnitřní straně lakované uruši tmavě červené barvy, 
s odnímatelným nosem imitujícím zobák horského skřeta karasu-
tengu. 

Maska je doplněna dvoudílnou ochranou krku tare a imitací 
kníru z jačí srsti. Maska má pár háků a profilovaných kolíků na 
podložkách ve formě hanabiši k provléknutí šňůry kabutó no ó, 
sloužící jako podbradník přilby.

Mistr Takejasu žil v 19. století v Edu ve čtvrti Naka-Hačiman. 
Byl platnéřem pracujícím pro rodinu Hačizuka 蜂須賀, vládnoucí 
v Awa 阿波 lénu Tokušima 徳島藩. Jeho roční důchod byl 4 koku 
(1 koku – cca 150 kg rýže) a služné pro vydržování tří osob. 
Signoval také Ašú (Awa)džin Minamoto Takejasu cukuru kore  
阿州臣・源武保造之 – „zhotovil Minamoto Takejasu, vazal knížectví 
Awa“.

Horský skřet tengú „nebeský pes“ bylo původně čínské označení 
pro kometu, věštící svým zjevem vypuknutí války, v Japonsku 
se jednalo původně o podobu ptačího démona, který se později 
počal zpodobňovat jako horský asketa jamabuši. Jeho atributem 
je vějíř z peří, s jehož pomocí dovede létat či vyvolat bouři. 
Jednalo se o postavu zlomyslnou, ne však nezbytně hrozivou, 
která nesla některé rysy horského božstva jama no kami. 
V období Edo (1603–1868) se ustálila stylizace obličeje do forem 
s rudou tváří a dlouhým nosem (hanadaka tengú) či vraního 
tengú se zobákem (karasu tengú). Tento horský skřet býval 
často spojován se světem japonského šermu a bojových umění. 
Například slavný vojevůdce Minamoto Jošicune (1159–1188) se 
jako dítě údajně učil šermu u tengúa z hory Kurama.
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CELOOBLIČEJOVÁ MASKA SAMURAJSKÉ ZBROJE SÓMEN
období Edo (1603–1868)
rozměry: 38 × 19 cm

Tento vzácně se vyskytující typ obličejové masky sómen, kterou 
zhotovil platnéř (kaččúši) v technice učidaši (repousse), nosívali 
i pro dobově vysokou cenu samurajové vyššího ranku. Pomůcka 
ochrany celého obličeje (mengu) je vyhotovena z oceli s uměle 
vykultivovanou patinou (sabimono), na vnitřní straně přelakované 
rudým uruši. Jedná se o typ menpó s hněvivým výrazem (ressei), 
představující horského skřeta tengu, démonickou bytost kidžin. 
Expresivní výraz masky je umocněn hlubokými vráskami na čele, 
ostře tvarovanou bradou a vypouklýma očima. Nosní část je 
snímatelná.

Ochrana krku jodare kake ze čtyř lamel (tare no sane) je 
sešněrována rudým odoši ito s dekorativním mimi ito na periferii 

siluety. Kolíky na bradě ódome sloužily na prošněrování šňůrou 
kabutó no ó, podbradníku přilby kabutó, fixující i obličejovou 
masku. Jedná se o výjimečný exemplář mengu, prezentující 
velmi vysokou úroveň mistrovství svého tvůrce, který však není 
signován.

V době Edo (1603–1868) se zhotovovaly obličejové masky – 
například ve formě dračích hlav – i pro samurajské koně. 
Vypadaly impresivně, ale de facto sloužily v době téměř 300 let 
trvajícího míru, stejně jako zbroje, už jen jako dekorace pro 
oficiální příležitosti, obřady či při průvodu lenního pána při 
pravidelné oficiální cestě do sídelního města Edo zvané daimjó 
gjórecu. I v současnosti se na Svátek chlapců Tango no sekku 
pátého května vystavují kopie zbrojí a přileb kabutó, někdy ve 
zmenšené variantě, aby dětem připomínaly samurajské ctnosti.
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ZBROJ MODERNÍHO TYPU TÓSEI GUSOKU
datace: 5. rok éry Enkjó 延享五年 (1748)
signatura: Tosa no kuni Ki Munetoši saku 土佐国紀宗利作 
rozměry: v. 170 cm

Jedná se o výjimečně kvalitní zbroj, zhotovenou ve středním 
období Edo, v polovině 18. století, věhlasnou platnéřskou rodinou 
Mjóčin. Povrch ocelových plátů vyniká skvělým řemeslným 
provedením s uměle vykultivovanou ušlechtilou patinou železa 
(sabimono). Na pětidílném kyrysu gomaidó s vertikálními 
segmenty (Sendai dó) je technikou repoussé učidaši reliéfně 
vytlačen sánskrtský znak (bondži) odkazující k ochrannému 
hrozivému božstvu Fudó Mjóó (sáns. Áčala). Ve stejné technice 
se nachází párové bondži na ochraně rukávů Sendai sode, 
s mantrami odkazujícími k buddhovi Západního ráje (Amida 
Njorai) a plamennému ochránci Fudó Mjóó. Signatura a datace 
jsou vypáleny na jelenici egawa na vnitřní straně rukávců sode. 

V oblasti šíje je zbroj doplněna brigandinou kikó. Pancéřové 
rukávce typu cucu kote. Kusazuri sešněrované tmavě modrým 
odoši ito (v černé barvě boha války Hačiman-guro) je rozdělené 
do desíti proudů. 

Dvaatřicetiplátová přilba sudži bači kabutó ve stylu Akoda nari 
je vertikálně nastavena polychromovaným dřevěným klenotem 
maedate ve formě paprsků banrin a gošiči no kiri (heraldická 
paulownia imperialis) a doplněná obličejovou maskou menpó 
v provedení me no šita bó s ochranou krku tare. 

Zbroj je vybavena původní transportní bednou joroi zucu, 
používanou i na vystavení vzácné zbroje v čestné části místnosti 
(tokonoma).
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HISTORICKÁ ZBROJ TATE HAGI DÓ GUSOKU
datováno 1709
signatura: Mjōčin Ōsumi-no-kami Ki Munesuke 明珍大隅守 紀 宗介
rozměry: v. 151 cm včetně bedny

Jde o vzácnou historickou zbroj, kterou věnoval osmý šógun rodu 
Tokugawa Jošimune 徳川 吉宗 (1684–1751) knížecímu rodu Šimazu, 
byla zhotovena význačným platnéřem Myōčin Ōsumi-no-kami  
Ki Munesukem 明珍大隅守 紀 宗介

Přilba kabutó: Přípis na týlní straně – 菩薩 幡 大 菩薩 Velký 
bódhisattva Hačiman (bůh války, zbožštělý císař Ódžin tennó). 天
照皇大神宮 Tenšó kodai daidžingú (název svatyně, nacházející se 
ve velké svatyni v Ise). 春日大明神 Kasuga Dai Myójin (Velké zářivé 
božstvo svatyně Kasuga)

Signatura na vnitřní straně kabutó: 宝永五戊子歳 八月吉日 甲
冑良工明珍大隅守 紀 宗介 (5. rok éry Hóei, šťastného dne 
osmého měsíce. (1709) 明珍大隅守 紀 宗介 Zhotovil mistr platnéř 
Ki Munesuke, Ósumi no kami – guvernér provincie Ósumi (zde jen 
čestný titul bez skutečné pravomoci).

Dvanáctiplátový zvon s umělou patinou sabimono, maedate ve 
formě rodového znaku klanu Šimazu a velkých plochých rohů 
(kuwagata), velké fukigaeši polepené potištěnou jelenicí egawa 
opět s rodovým znakem Šimazu a ozdobným šněrováním mimi 
ito, stejně jako u mabizaši s dekorativním kováním nawa fukurin, 
s vícedílným tehen kanamono z různých barevných kovů. Šikoro 
šněrováno tmavě modrým tkalounem barvy Hačiman guro ve 
stylu sugake s dekorativními šňůrami mimi ito na poslední lamele, 
na týlní straně kroužek na upevnění identifikačního praporku kasa 
džiruši no kan.

Obličejová maska menpó značena na spodní straně bradové části: 
紀 珍 政 作 „zhotovil Ki Munemasa“ (syn Munesukeho). Ve stylu 
ressei menpó, obličejová část ve stylu sabimono zhotovená 
technikou učidaši (repoussé) se snímatelným nosem, vnitřní 
část obvyklým způsobem lakovaná červeným lakem aka uruši, 
ochrana hrdla jodarekake lakovaná černým lakem kuro uruši, 
šněrování ve stylu sugake s dekorativním šněrováním mimi ito 
na periferii tare. Se dvěma ódome s podložkami seppa ve formě 
„květinového diamantu“ hanabiši.
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Kyrys s patinou sabimono se zapínáním v pravém podpaží ve 
stylu tate hagi dó, s gjójó s rodovými znaky klanu Šimazu, 
s kroužky na zavěšení velitelské signalizační hole saihai. Vnitřní 
strana kyrysu vyzlacena. Na zádové části držák na osobní 
identifikační praporec sašimono gatari. Kyrys doplněn 
brigandinou kikkó, zhotovenou z importovaného čínského brokátu. 
Kusazuri rozdělené do sedmi proudů.

Příslušenství: pancéřové rukávy cucu kote z lamel sane 
a kroužkování, našitých na brokátu. Na zápěstnících teko zlacené 
rodové znaky rodu Šimazu. Nárameníky tósei sode z černě 
lakovaných lamel (kuro nuri sane) se šněrováním ve stylu sukage, 
s mimi ito. Haidate opět brigandina – kroužkování a lamely – 
našité na brokátu tmavě modré barvy. Náholenice cucu suneate 
vybavané i ochranou chodidla, na zbroji nepříliš častou.

Hodnocení: Výjimečná, kvalitní, kulturně hodnotná historická 
zbroj s rodokmenem, jenž vyplývá z přiložené dokumentace. 
Přípis na vnitřní straně transportní bedny joroi zucu, sloužící i na 
instalování zbroje pro vystavení je tuší vepsáno: 

記 八代将軍吉宗公より 吉貴公御拝領後 第廿三代大守宗信公 初御下
向磯へ被為入作 節吉高公より宗信公へ 被進ゆく

„Záznam: Po obdržení této zbroje Jeho excelencí osmým šógunem 
Jošimunem, urozený pán Jošitaka tuto zbroj věnoval urozenému 
pánovi Munenobuovi, když ho posílal ze sídelního města na pobřeží.“

Prvotní dárce této zbroje, šógun a faktický vládce Japonska 
Tokugawa Jošimune 徳川 吉宗 (1684–1751) bývá označován 
za nejschopnějšího z tokugawských šógunů a je řazen mezi 
nejvýznamnější postavy japonské historie. V době jeho osvícené 
vlády dospěla země velkého rozkvětu na poli hospodářství i kultury. 
Hlava rodu Šimazu v jednadvacáté generaci, Jošitaka (1675–1747), 
byl v pořadí čtvrtý daimjó, tj. kníže, v provincii Sacuma na jihu 
ostrova Kjúšú. Druhý zmiňovaný obdarovaný touto zbrojí, Munenobu 
(1728–1749, hlava klanu Šimazu třiadvacáté generace a šestý daimjó 
knížectví Sacuma), byl vnukem šógunem poctěného knížete ze 
Sacumy, Jošitaky. Vládl pouhé tři roky v letech 1746 až 1749. Mocný 
rod pánů rozlehlého a bohatého knížectví Sacuma patřil v 18. století 
mezi věrné ochránce šógunova rodu Tokugawa.
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ARCHAIZUJÍCÍ ZBROJ JOROI V PROVEDENÍ DÓ MARU
pozdní období Edo (1603–1868)
rozměry: v. 150 cm včetně bedny

Práce platnéřské rodiny Mjóčin, Jedná se o výjimečně kvalitní, 
atraktivní a ve své době velmi nákladnou zbroj samurajského 
velitele vysokého ranku, nesoucí řadu archaizujících prvků, což 
byl v platnéřství trend již od období válek 16. století (Sengoku 
džidai). Antikvární zbroje se často vyráběly na sklonku období Edo, 
kdy se výrobcům zbrojí dařilo vytvářet velmi věrné repliky joroi 
předchozích staletí.

Přilbice hoši bači kabutó v honosném stylu ranného období 
Muromači (14. století) s výrazným dekorativním zlaceným kováním 
fukurin a tehen kanamono s námětem chryzantém a travin 
prolamovaných v technice ranma sukaši a rytím, vícebarevným 
šněrováním šikoro v kombinaci fialové a modré, s oranžovým 
a černobílým tkanicemi mimi ito. Šněrování kabutó a menpó 
barevně a stylem koresponduje se šněrováním celé zbroje. 
Zlacený čelní a týlní plát nese rytinu heraldického čtyřlístku 

(mokkó gata), který se nachází i na fukigaeši ve formě erbů 
kamon s motivem mokkó ni hanabiši (květinových diamantů 
v čtyřlaločném obrysu). Jedná se o osobní rodový znak klanu 
Asakura, vládnoucí v provincii Ečizen a později Tótómi. Mabisaši 
a fukigaeši polepeny kůží, klenotem kuwagata v obvyklé formě 
plochých rohů a maedate ze zlaceného dřeva ve tvaru lvíčka 
karašiši. Na týlní části přilby kroužek na identifikační praporek 
kasa džiruši no kan 

Obličejová maska menpó ve formě horského skřeta tengú 
je černě lakovaná. Menpó doplněno ochranou krku nodowa. 

Kyrys dó šněrovaný ve starém stylu kebiki, s řadou precizně 
cizelovaných dekorativních zlacených kování fukurin, parciálně 
polepený jelenicí bez potisku, na gjójó opět shodný rodový erb 
kamon jako na fukigaeši. Ochrana stehen kusazuri rozdělená do 
osmi proudů. Na zádech velký dekorativní uzel agemaki, komplet 
doplňují nárameníky čú sode, cucu kote, kawara haidate a cucu 
suneate. Doplněno transportní bednou joroi zucu, na kterou se 
zbroj tradičně instaluje při vystavení.
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JAPONSKÝ MEČ NIHONTÓ A SAMURAJSKÁ DUŠE
Co je to samurajský meč? Jedna z nejdokonalejších chladných 
zbraní, kterou kdy lidstvo stvořilo, meč schopný rozetnout 
soupeře na dvě půlky, nebo fascinující ukázka uměleckého 
řemesla, technologicky se blížící hranicím možnosti vyšlechtění 
použitého materiálu? Uctívaný garant a ochránce cti dávných 
samurajů, nebo sakrální předmět, související s buddhistickým 
a šintoistickým náboženstvím? Podle některých znalců toto 
všechno dohromady: jedná se o předmět, který dokonale 
vyjadřuje Jamato damašii, mýtickou „duši Japonska“. 

TYPY MEČŮ
Nejjednodušší rozdělení mečů je dáno jejich rozměry a způsobem 
montáže. Do délky 30 cm (jedné stopy) se mluví o dýce (tantó), 
včetně často dosti subtilních dýk kaiken. Tantó blížící se rozměry 
30 cm (jedna stopa) bývá označeno jako ó tantó. Od 30 do 60 cm 
(jedna až dvě stopy) mluvíme o mečíku wakizaši (kodači). Čepel 
přesahující jednu stopu bývá označována jako ko wakizaši či 
sunnobe tantó. Nejdelší varianta wakizaši, blížící se délce 60 cm 
(dvě stopy), bývá označována jako ó wakizaši, nejobvyklejší 
rozměr mečíku však je cca 45 cm, což bývala často předpisová 
délka, určená nařízeními Tokugawského šógunátu. Meč nad 
60 cm (nad dvě stopy) (ni šaku amari) bývá označován jako 
katana nebo tači. Meč katana se nosil přímo zasunut za opaskem 

JAPONSKÝ MEČ NIHONTÓ
日本刀

(obi) ostřím nahoru, zatímco tači na závěsech koši-ate ostřím 
dolů. Největší z arzenálu japonských mečů, ódači, dosahoval 
až dvoumetrových rozměrů. V bitvách sloužil především 
k odsekávání koňských nohou. 

MEČ JAKO ATRIBUT SPOLEČENSKÉHO POSTAVENÍ 
Od přelomu 16. a 17. století bylo novým režimem šógunátu 
Tokugawa určeno, že jen příslušníci samurajské vrstvy měli právo 
nosit pár mečů, daišó, meč katana společně s wakizaši. Plebejci 
měli nošení mečů buď zapovězeno, nebo se museli spokojit 
s nošením jediného meče wakizaši, nejčastěji s předpisovou 
délkou čepele 45cm. Pokud by samuraj, například v opilosti, svůj 
meč někde zapomněl nebo ztratil, byl by odsouzen k rituální 
sebevraždě seppuku (na Západě známé jako harakiri).

U samurajské vrstvy platilo, že válečník může mít meč, který 
odpovídá jeho postavení ve feudální společnosti (mibun). V praxi 
to znamenalo, že běžný hira samuraj nemohl vlastnit meč, 
který byl úrovně meitó (význačný meč), příslušící jen vysoké 
šlechtě, knížeti daimjó a podobně. Každý mohl mít meč úrovně 
odpovídající jeho společenskému postavení mibun a porušení 
této zásady mohlo vést pána i k příkazu sebevraždy seppuku. Jen 
těžko si lze představit, jak vysoké úrovně musel být v dobovém 
vnímání meč, který nosil sám císař, potomek sluneční bohyně 
Amaterasu, či člen jeho rodiny. Císař byl de facto rituálně 
nejdůležitější osobou Japonska, ačkoliv faktickou moc od konce 
12. století uzurpovali válečníci, vojenští diktátoři šógunové či 
rozliční regenti a zdatní vojevůdci. Císařská autorita však nikdy 
nebyla vzhledem k božskému původu dynastie zpochybňována. 

Ostatně i v současnosti se meče hodnotí jako bidžutsu tóken 
neboli umělecké meče, předměty posuzované z hlediska krásy 
mistrovsky zpracovaného kvalitního materiálu. To se týká 
i současné mečířské produkce, mečíř je vnímán mnohem více 
jako umělec než řemeslník. V minulosti byl akt kování meče 
doprovázen i řadou mečířových meditací, postů, polévání se 
ledovou vodou a dalšími rituálně magickými úkony, díky kterým 
meč získával výjimečné vlastnosti. To se samozřejmě netýkalo 
všech mečů, pro bitevní pole se kovaly čepele nižších uměleckých 
kvalit, obzvláště spotřební meče kazu uči-mono pro pěšáky 
nízkého ranku ašigaru od 15. století.

PROCES VÝROBY MEČŮ
Metalurgicky jeho výroba počíná vytavením oceli tamahagane 
z železitých písků (satecu). Získaná ruda se třídí a dále upravuje, 
pro výrobu meče se používal jen nejkvalitnější materiálu. 
Charakteristickým rysem japonského meče je konstrukce formou 
svářkového damašku, kombinující tvrdou, ale křehčí ocel tvořící 
břit a měkčí, ale houževnatější ocel, tvořící zbytek čepele. Pokud 
by celá čepel byla zhotovena jen z tvrdé oceli, mohla by snadno 
prasknout při nárazu do soupeřovy čepele, kosti či zbroje. Pokud 
by naopak byla zhotovena z měkčího a pružnějšího materiálu, 
snadno by na ní vznikaly zuby a rychle by se otupila. Kombinací 
obou materiálů jsou posíleny jejich žádané a eliminovány jejich 
nežádoucí vlastnosti. Druhý technologický krok, díky němuž 
dosahuje japonský meč tak unikátních kvalit, je specifický kalicí 
proces, spočívající v pokrytí čepele – s výjimkou břitu – kalící 
pastou (cuči dori). Když hlína zaschne, je celý komplet vložen 
do výhně, a břit, nechráněný pastou, se zahřeje na vyšší teplotu, 
a tudíž zakalí na větší tvrdost (cca 60–62 RC), zatímco zbytek 
čepele je znatelně měkčí.

Tímto parciálním kalením vzniká linie kalení (hamon), vizuálně 
rozpoznatelné rozhraní mezi tvrdou martenzitickou a měkčí 
perlitickou strukturou krystalizace oceli. Jednotliví mistři a školy 
produkovali v rozličných obdobích meče s určitými tvary, způsoby 
kalení a texturou překládání (hada). 

Schopnost meče sekat bývala testována „zkouškou seku” 
tamešigiri, při níž se roztínaly nejrůznější předměty, nejčastěji těla 
popravených (někdy i živých) zločinců, staré přilby, od 18. století 
pak nejčastěji svazky rýžové slámy, která meči klade po namočení 
podobný odpor jako lidské tělo. Znalectví meče se stává velice 
obtížnou a náročnou disciplínou, de facto studovatelnou jen 
v samotném Japonsku. 

(JZ)
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Japonský meč

bóhi – žlábek čepele
bóši – parciální kalení na hrotu kissaki
cuba – záštita meče
cuka – rukojeť
cuka ito – tkaloun většinou ovinutý kolem rukojeti
cukamaki – ovinutí rukojeti tkalounem
daišó – pár mečů samuraje, doslova „velký a malý“
fuči – obroučka rukojeti
fukura – ostří hrotu
ha – ostří meče
ha, hasaki – ostří meče
habaki – obústek čepele
hada – textura překládání materiálu čepele
hamon – linie parciálního kalení čepele
hira dži – plocha čepele od šinogi k ha
jokote – příčné žebro hrotu v místě spojení šinogi a ko šinogi
kaerizuno, origane – očko na pochvě pro další provléknutí 
sage ó pro pevnější fixaci meče za opaskem
kašira – hlavice rukojeti, u meče tači nazvaná kabutógane
katana – větší z páru mečů
kissaki – hrot meče
ko-šinogi – krátké žebro hrotu
kodžiri – koncovka pochvy meče, někdy z kováním išizuke
kóiguči – ústí pochvy meče

Kašira-GaneKašira / Cuka Gašira

Same Hada
Cuka ito

Cukamaki
Mekugi
Nekugo

Manuki

Mune

Hamon

Hi / Bóhi

Negasa

C. Sori

D. Monouči

Šinogi

Šinogi dži

Hasaki

Ha
Kodžiri

Sageó

Shito dome

Kurigata

Kóiguči

Bóši

Kissaki

Dži / Hira dži

Jokote

Fuči
Cuba

Seppa
Habaki

A. Cuka

B. 

Makidome

E. Saya

kurigata – očko pro zdvojenou šňůru sageó
makidome – uzel na konci opletu rukojeti
mekugi – nejčastěji bambusový kolíček fixující čepel v rukojeti
menuki – párové ornamenty rukojeti
monouči – posledních cca 20–25 cm čepele, její část, kterou se 
v boji seká
mune – hřbet čepele meče
nagasa (hawatari) – celková délka čepele
sageó – zdvojená šňůra fixující meč k opasku obi
samegawa – rejnočí kůže, kterou je většinou potažená rukojeť
saya – pochva meče
semegane – zpevňující kroužek pochvy meče tači a handači
seppa – distanční podložky z obou stran záštity cuba
sori – zakřivení čepele a jeho hloubka
šinogi – žebro čepele
šinogi dži – plocha čepele mezi žebrem šinogi a hřbetem mune
tači – velký meč, často jezdecký
wakizaši – menší z páru mečů
zenčó – celková délka meče

(sestavil Jakub Zeman)
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ČIISAI-GATANA 
17. století
signatura: Ómi daidžó Fudžiwara Tadahiro, 近江大掾藤原忠廣
délka čepele (nagasa): 1 šaku 9 sun 5bu (59 cm) 

Technické parametry čepele: Hon zukuri, iori mune, chú kissaki, 
konuka hada s ji nie, niedeki suguha, horimono – só no kurikara 
(drak ovinutý kolem meče), cume-ken. Nakago: jedna mekugi ana, 
joko jasuri, nakago džiri – irijama gata, Kan´ei sugata (tvar čepele 
typický pro éru Kan´ei 寛永, 1624–1644). 

Dokumentace: Hodnocení (origami kanteišó) Společnosti na 
ochranu japonského uměleckého meče NBTHK s hodnocením 
Tokubetsu hozon tóken

Krabice kiribako (z paulowniového dřeva) s přípisem (hakogaki), 
uvádějícím, že se jedná o meč z držby knížecího rodu (daimjó) 
Móri, vládnoucího v Nagato (Čóšú).

Příslušenství koširae: Edo Tenšó koširae, kuronuri saja, železná 
marugata sukidaši bori kage sukaši s motivem divokých husí 
karigane nad mořskými vlnami, šakudó nanako Gotó cuba 
s motivem zpěněných vln, Gotó menuki s motivem volavky na 
pramici. Šakudó išime dži iroe takazógan kinkó kozuka s motivem 
volavek.

Biografie mečíře: Hodnocení Tadahirových mečů je Ó wazamono, 
svědčící o skvělých sekacích schopnostech. V tomto případě se 
jedná o širokou, masivní čepel v plném tvaru, která by bezesporu 
měla skvělé sekací schopnosti. Tadahiro se narodil v 19. roce éry 
Keičó roku 1614 jako syn zakladatele Hizentó, Hizen Tadajoši 肥前
国忠吉. Jeho vlastní jméno bylo Heisakuró Hašimoto 橋本平作郎 
a již od raného dětství se učil mečířské umění svého legendárního 
otce. V roce 1632, když bylo Tadahirovi 19 let, Tadajoši umírá. 
Mladý, ale geniální mečíř se stává novým mistrem, takže již v roce 
1641 ve věku 28 let obdržel formální šlechtický titul Ômi daidžó 
近江大掾, v signatuře mohl – jako více mečířů – používat i jméno 
rodu staré dvorské šlechty Fudžiwara 藤原. Meče, které zhotovil, 
mají hodnocení džó-džó-saku (2. nejvyšší stupeň z šestibodové 
škály, doslova „vysoká úroveň v kategorii špičkových prací“). Byly 
populární po celém tehdejším Japonsku a dosahovaly i dobově 
vysokých cen. Tadahiro odchoval množství slavných žáků a zemřel 
v požehnaném věku 80 let v roce 1693.

Rytina na čepeli horimono odkazovala na buddhistické nebo 
šintoistické božstvo. V tomto případě drak omotaný kolem meče 
(kurikara, kenmaki ryú) je odkaz na buddhistické ochranné 
božstvo Fudó Myó Ó, stejně jako sánskrtský znak bonji. Jejich 
vyrytím na čepel meč získává sekundární magickou roli amuletu 
(mamorimono), ochraňujícího svého majitele, dodávajícího mu 
sílu a podobně.
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ŠIN-ŠINTÓ KATANA V ŠIRASAJA
délka čepele (nagasa): 67,7 cm

Parametry čepele: hon zukuri, iori mune, větší chú kissaki, ashi iri 
chóji gunome, muji koitame hada šířka čepele 3,5 cm Jedná se 
o širokou, masivní čepel v plném tvaru, která by bezesporu měla 
skvělé sekací schopnosti. Čepel je v „moderním“ brusu hadori 
vysoké úrovně (jotogi), s migaki. Na řapu vyryto saidan mei 
(záznam o přeseknutí lidského těla)*

Přípis: 壮司次郎太郎直勝 Džiró Taró Naokacu 天保十一年庚八月日 
Jedenáctý rok éry Tenpó (1841), dne osmého měsíce (srpna) 柳本
越智　隆所持 同年十一月十三日於武州千住故塚原 Ve stejném roce, 
dne třetího listopadu v kraji Bushú, v Senjú, Kotsukahara ryukuruma 
dodan harai Yamada Gojuró-sama 量車土壇払山田五三郎様

Biografie mečíře: Džiró Taró, byl adoptivním synem slavného 
Taikeie Naotaneho a bývá uváděno, že dosahoval mistrovských 
kvalit svého otce nebo ho v některých případech dokonce 
překonával. Jeho práce mají hodnocení jó-jó saku (2. nejvyšší 
stupeň z šestibodové škály, dosl. „vysoká úroveň v kategorii 
špičkových prací“). Žil v Edu ve čtvrti Šitaja pod patronací 
mocného knížecího rodu Akimoto (vládnoucího v lénu Tatebajaši). 
Tvořil ve stylu mistrů Bizen tradice jako Kanemicu, Kagemicu 
a podobně. Zemřel v 5. roce éry Ansei ve věku pouhých 54 let.

*Meče se sekaly předepsaným způsobem na tělech popravených 
zločinců. Rodiny expertů na tuto disciplínu, jako Jamada, 
Jamano a podobně, provedly předepsaný sek a výsledek testu 
pak byl zaznamenán na řapu čepele (nakago) a někdy vyznačen. 
V případě tohoto meče se jednalo o velice obtížný sek, roztínající 
na dvě poloviny trup v oblasti kyčlí.
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KATANA ATRIB. HÓDŽÓDŽI KUNITERU S PŘÍPISEM „TŘI TĚLA“ 
Z TESTOVÁNÍ (TAMEŠIGIRI), 
datace: 1688
délka čepele (nagasa): 69,7 cm

Technické parametry čepele: Hon zukuri, iori mune, čú kissaki, 
ó mokume hada s čikei, nie deki suguha hamon s ko aši, etc.
signatura: 法成寺国照 Hódžódži Kuniteru

Biografie mečíře: Hoki daidžó Fudžiwara Kuniteru 伯耆大掾藤原国
照 ze školy Hódžódži 法成寺, pojmenované podle stejnojmenného 
kjótského chrámu, byl aktivní v provincii Musaši (Edo) během éry 
Ebpó 延寳 (1673–1681). Meč je díky skvělé textuře překládání oceli 
hada a linii kalení hamon metalurgicky výjimečně krásný. 

Dokumentace: Tokubecu kičó (obzvláště cenný meč) s posudkem 
NBTHK. K dataci může přispět saidan mei (zápis ze sekacího testu 
tamešigiri) 三つ胴重裁断之Micu dó kasane saidan kore (rozetnuta 

jednou ranou) tři těla na navršeném náspu; 貞享五年戊辰十月 
Džókjó gonen bóšin džúgacu 貞享五年戊辰十月 v pátém roce éry 
Džókjó, tj. 1688, v roce draka; kaó (kryptogram jména mistra, 
provádějícího test: Ukai Džúrózaemon Jošisada. 

Příslušenství koširae: Kuro nuri saya, tetsu dži sabimono cuba 
atrib. Mjóčin s motivem draka v oblacích (unrjú) s šakudó nawa 
fukurin, železná migaki dži fuči s motivem motýla v technice taka 
zógan, nekorespondující železná migaki dži kašira s motivem 
polních květin, šakudó menuki s motivem koní.

*Stejně jako ve Francké říši se i v nejstarších dobách kování mečů 
v Japonsku soustředilo do okolí klášterů. Týká se to především 
tradice Yamato a Yamaširo – den. Bylo to dáno tím, že mniši 
jako nejvzdělanější část tehdejší společnosti byli nositeli netoliko 
duchovních, ale i ryze praktických a technologických vědomostí 
a dovedností. I v případě tohoto meče nese škola název chrámu 
Hódžódži v Kjótu, od kterého se odvozovala.
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KO WAKIZAŠI OD SENGO MURAMASY DRUHÉHO
počátek 16. století
délka čepele: 36,8 cm

Technické parametry: hira zukuri, iori mune, masame/itame 
madžiri hada, kagami hamon – nioideki notare, tanagobara 
nakago 
signatura: (nidžimei) Muramasa 村正

Nápis na pochvě čepele: (sajakaki na dřevěné pochvě širasaja): 
Muramasa 村正, nidžidai Tembun 天文 (název éry, 1532–1555), 
popis délky čepele, datace přípisu: Šówa 昭和 (název éry 1926–1989), 
rok psa v kombinaci s jangovým pólem elementu kov 庚戌 (1971), 
šťastného dne, napsal Kanzan 寒山誌.

Dokumentace: Wakizaši je vybaveno posudkem NBTHK 
s hodnocením tokubecu kičó (obzvláště drahocenný meč), 
zařazeno do třídy džó-džó saku (excelentní práce)

Biografie mečíře: Muramasa ze školy Sengo千子 村正 v provincii 
Ise reprezentuje tradici Sóšú den přelomu 15.–16. století. Protože 
se věřilo, že meče jím zhotovené jsou jótó (přízračné meče) 
zaměřené proti rodu Tokugawa, vládnoucímu jako vojenští 
diktátoři (šógun), nechávali si od poloviny 19. století patrioti 
zastávající ideu Tóbaku undó (hnutí za svrhnutí šógunátu) 
v období Bakumacu signovat své nově vykované meče bez 
ohledu na skutečného mečíře apokryfní signaturou Muramasa, 
čímž vyjadřovali své protišógunátní sentimenty. Za držení meče 
signovaného Muramasa byl počátkem 17. století dokonce trest 
smrti, proto se na těchto mečích často dobově odstraňovaly 
či upravovaly signatury. Ze signatury „Muramasa“ se někdy 
odstraněním prvního znaku a doplněním dalšího vytvořila 
signatura „Masamune“, z čehož vznikla ničím nepodložená 
legenda, že první byl žákem druhého. Ve skutečnosti bylo mezi 
životy obou mečířů přibližně sto let.

https://drive.google.com/drive/folders/1Z80ANulOpljckNS_ri-7DRQ84gD3JkHT
about:blank
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VZÁCNÝ MEČ Ó-SURIAGE TAČI, SIGNOVANÝ SEKIŠÚ NAOCUNA 
období Nambokučó, cca 1345–1350
délka čepele: 77,5 cm

Technické parametry: čepel: hi zukuri, iori mune, čú kissaki, itame 
hada s dži nie, nie deki gunome midare s množstvím hataraki, 
sunagashi, ashi, aranie, v kvalitním „moderním“ brusu hadori, 
3 mekugi ana, nakago jiri–kiri
signatura: Sekišú Naocuna 石州 直 綱

Příslušenství koširae: oborógin kanagu (součástky ze „starého“ 
patinovaného stříbra) s rýžkováním išime. Železná kaku mokkó 
gata cuba, atrib. Higo, s motivem stylizovaných oblak v technice 
nunome zógan. Menuki ze slitiny šibuiči s motivem draka 
omotaného kolem meče kurikara. Pochva potažená importovanou 

evropskou koženou tapetou s tlačenými vzory. Kožená tapeta, 
kterou je uvinutá pochva meče, byla velmi drahý a pro Japonce 
exotický, z Evropy importovaný artikl, který se používal především 
k dekoraci částí zbroje.

Biografie mečíře: Sekišú Naocuna, pocházející z provincie Iwami, 
byl (podle publikace Noami-bon z roku 1483, 15. rok éry Bunmei) 
studentem legendárního Goró Njúdó Masamune 五郎入道正宗. 
Je řazen mezi Masamune džútecu 正宗十哲(deset excelentních 
Masamuneho studentů). 

Posudek: Hozon tóken (chráněný meč) s posudkem Společnosti 
na ochranu japonského uměleckého meče NBTHK Hodnocení: 
džó-džó saku (2. nejvyšší stupeň z šestibodové škály, doslova 
„vysoká úroveň v kategorii špičkových prací“). 
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VZÁCNÝ MEČ SURIAGE ITOMAKI NO TAČI, MUMEI, PŘIPSÁNO 
RAI KUNITOŠI
14. století
délka čepele nagasa 70,33 cm,  
sori (hloubka zakřivení čepele) 2,12 cm

Čepel je v plném tvaru, což je v případě mečů z období Kamakura 
(1183–1333) velice vzácné. Jedna čepel v plném tvaru připadne na 
800 „unavených“ (zeštíhlených obroušením). Textura překládání 
rai hada, linie kalení suguha hamon etc. vykazují nejvyšší estetické 
kvality, ostatně i v současnosti se meče se vzácnou čepelí hodnotí 
jako bidžutsu tóken neboli umělecké meče. Proto také byl meč 
takových kvalit logicky v držbě nejvyšší aristokracie, u které 
dokonalost používaných předmětů měla vždy i rituální význam. 
Zde i podle emblému na koširae meč patřil rodu šógunů Tokugawa.
technické parametry: hon zukuri, iori mune, čú kissaki, rai hada 
(ko itame s čikei), hiro suguha ko aši iri, sugu ni saki ko maru, 
2 mekugi ana

Příslušenství koširae: Ito maki no tači, šakudó nanako suemon 
zógan kanagu, našidži nuri ni taka maki-e. S motivem Aoi mon 
(rodových znaků klanu Tokugawa, který de facto vládl Japonsku 
v letech 1603–1868 z pozice šógunů. Pozdní období Edo, 
19. století.
Mečíř: Rai Kunitoši 来國俊 (nesignováno, na základě znaleckého 
posudku)

Biografie mečíře: Rai Magotaró Kunitoši se narodil v roce 1240. 
Působil v císařském sídelním městě Kjótu, v provincii Jamaširo. 
Existuje meč z roku 1315, v jehož dataci bylo uváděno 75 let 
mečířova stáří, což byl ve své době věk téměř metuzalémský. 

Dožít se v oné době 50 let totiž již znamenalo dožít se 
požehnaného stáří. Znak školy Rai („příchozí“) by mohl podle 
některých teorií evokovat v Japonsku naturalizovaného Číňana 
či Korejce, patrně zakladatele školy Rai Kunijuki. Existují meče 
ze stejného období, signované toliko dvouznakově Kunitoši, 
což by mohlo evokovat jiného tvůrce, ale podle nejnovějšího 
bádání se jedná o práce jednoho a toho samého mečíře, který 
změnil v určitém období styl práce i formu signatury. Meče od 
Kunitošiho vždy náležely mezi meitó (význačné meče) držené 
nejvyššími elitami společnosti. Ostatně je možné, že čepel vznikla 
na objednávku císařské rodiny, v jejíž držbě mohla být nepřetržitě 
až do konce 19. století. V soupisu Kjóhó Meibucu šo (Soupisu 
drahocennosti éry Kjóhó z roku 1714) jsou uváděny tři. Vlastnil je 
slavný vojevůdce Uesugi Kenšin (1530–1578), další slavný šermíř 
Cukahara Bokuden (1489–1571), adoptovaný do vedlejší větve 
císařské rodiny. Jeden z mečů od Rai Kunitošiho obdržel císař 
Meidži od vysokého vazala knížectví Sacuma, Saišó Acušiho, který 
zastával vysoký post v administrativě nové vlády éry Meidži.

Hodnocení: V současnosti drží meče od Rai Kunitošiho hodnocení 
NBTHK (Společnosti na ochranu japonského uměleckého meče) 
a Bunkašo (Ministerstvo kultury) od džújó tóken (význačný meč) 
výše, přes džújó bunkazai (důležitá kulturní památka) po kokuhó 
(národní poklad, nejvyšší hodnocení vůbec.) V poslední kategorii 
se nachází čtyři Kunitošiho čepele.

Posudek: Jde o výjimečné vzácně hodnotné suriage itomaki no tači 
s posudkem Společnosti na ochranu japonského uměleckého 
meče (NBTHK) s hodnocením džújó tóken (význačný meč), 
vystaveným už v 38. roce éry Šówa (1963).
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Podle prof. Kanzan Satóa je tento meč jeden z deseti nejlepších, 
zachovalých do současnosti. Přípis na pochvě (sayagaki) 
od profesora Sató praví:

來國俊 – Rai Kunitoši
但大磨上無銘也 – Ósuriage, mumei.
同作中十指之出来 – Jedna z deseti nejlepších zachovaných čepelí.
刃長貳尺参寸貳分余有之 – Délka čepele o něco větší než 2-shaku 
3-zun 2-bu.
宇土藩細川家旧蔵之 – Z bývalé držby knížecího rodu Hosokawa, 
vládnoucího v knížectví Uto.
昭和丗七年晩秋日 – 37. rok éry Šówa, dne na sklonku podzim
寒山誌 – Napsal Kanzan

Bezesporu se jedná o jeden z nejkvalitnějších známých japonských 
mečů na našem území. Meč se ocitl v Čechách na této výstavě 
de facto náhodou, následkem nedávného náhlého úmrti majitele 
Džuhindó, jednoho z nejvýznačnějších světových obchodníků 
s japonskými meči. Tento exemplář odkazuje heraldickými znaky 

na příslušenství na rod Tokugawa, vojenské vládce šóguny 
a de facto vládce Japonska v letech 1603 až 1868.

*K meči od Kunitošiho se váže půvabná legenda. Loajální 
samuraj Aso Korenao 阿蘇惟澄, (1309–1364) podporoval v bitvě 
u Tatarahama roku 1336 císaře Go Daigo, byl zraněn v prohrané 
bitvě, ve které zemřel i jeho bratr.

Jeho meč od Kunitošiho s délkou čepele 100,35 cm měl v důsledku 
zuřivých bojů mnoho vážných defektů na břitu (hakobore), 
de facto vylámaných zubů. Válečník sám, zcela vyčerpán, padnul 
na zem a usnul. Zdálo se mu, že se na ostří jeho meče slétají 
světlušky hotaru. Celá čepel meče pak zářila do noční temnoty. 
Když se probudil, nemohl věřit svým očím. Čepel neměla jediný 
defekt. Meč pak byl pojmenován Hotaru-maru 蛍丸 a byl uložen 
ve svatyni Aso jinja ve dnešní prefektuře Kumamoto. Počátkem 
třicátých let byl vyhlášen Národním pokladem (kokuhó), ztratil se 
koncem druhé světové války.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ MEČE JAKO MUŽSKÉ ŠPERKY
Specifickou kapitolou sběratelství představuje příslušenství 
meče, sestávající především ze záštity (cuba 鍔), kovového disku, 
jenž odděluje čepel meče od rukojeti a chrání ruku šermíře, ale 
i ostatních kovových součástí příslušenství, jako jsou nákončí 
pochvy kodžiri 鐺 a drobné (funkčně protiskluzové) ozdoby rukojeti 
menuki 目貫. Tyto drobné kovové prvky, obdařené specifickými 
funkcemi, jsou zpravidla vyrobeny z různých kovů a jejich slitin 
s neobyčejnou řemeslnou dovedností a zdobností a lze je označit 
za mužské šperky.

Výchozím materiálem záštit cuba a dalších glyptik bývá kromě 
železa, stříbra, zlata a mědi celá řada více než 30 různých slitin, 
vyznačujících se estetickými patinami. Nejznámější z nich je 
slitina šakudó, kombinující měď a zlato a vyznačující se černými 
patinami, a šibuiči, slitina mědi se stříbrem s barvami lavírujícími 
mezi šedou až nazelenalou. Na mečovém příslušenství byla 
použita pestrá škála někdy se kombinujících výzdobných technik 
od prolamování v pozitivní a negativní siluetě, různé typy 
ryteckých technik až po různé typy taušírování (zógan). Nelze se 
divit, že i tento specifický druh drobné plastiky si záhy nalezl své 
obdivovatele a sběratele.

Dekorace mečových záštit otevírají svými náměty okno do 
duchovního světa starého Japonska. Seznamují nás s přírodou 
a jejími proměnami, předměty denní potřeby, japonskou a čínskou 
historií, mytologií, poezií, literaturou a náboženstvím. Kromě 
odkazů na výše uvedené reálie se na záštitách často setkáváme 
s řadou jinotajných šťastných symbolů, takže cuba někdy 
suplovala i magickou úlohu talismanu (mamorimono), stejně jako 
rytina na čepeli meče (horimono). Kromě tradičně japonských 
námětů se překvapivě setkáme se značným množstvím 
námětů čínských. Nelze se divit, Říše středu byla po staletí 
kulturním arbitrem dálněvýchodní oblasti, takže se občas 
setkáváme i s termínem „sinokulturní oblast“. Začlenění určitých 
zahraničních aspektů do eklekticky otevřené japonské kultury 
ovšem představuje jen několik kamenů v nádherné a pestré 
mozaice, kterou tradiční japonská kultura bezesporu je.

(HH, JZ)
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ŽELEZNÁ TECUGENDÓ CUBA 
cca 1775–1800
signatura: Eidžu + kaó 榮壽 印
rozměry: 71 × 73 mm

technika: marugata, výzdobné techniky dži bori sukaši, suricuke 
zógan.
námět: masky divadla nó charakteru ko-bošimi, lakované krabice 
kai-oke買い桶 na dvorskou hru párování mušlí kai awase貝合わせ  
a skládací taneční vějíř mai ógi, evokující vytříbenou kulturu 
starodávného sídelního města Kjóta

biografie: Eidžu, vlastním jménem Naošige, byl nevlastní 
a částečně osamostatněný syn zakladatele kjótské školy 
Tecugendó Šórakua. Působil v Edu a Ósace a dle tradic své školy, 
jejíž byl mistrem 2. generace, signoval také svým ranným jménem 
Naošige vloženou osobní pečetí (kakihan). Má hodnocení rjóko 
(zručný řemeslník)
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ŽELEZNÁ MARUGATA CUBA 
2. polovina 18. století
signatura: Nagatsune kaó 長常 花押
rozměry: 72 × 73 mm 

technika: železná marugata cuba dekorovaná technikami iroe 
takazógan, sukisage bori a efubori s námětem komické dvojice 
manzai.

biografie: Mistr Ičinomija Nagacune (1721–1786) s hodnocením 
džókó (excelentní umělec), který dostal od císaře čestný titul 
Ečizen no daidžó, bývá srovnáván se svým slavným starším 
současníkem Jokoja Sóminem (1670–1733). Narodil se v obci 
Curuga v provincii Ečizenu (dnešní prefektura Fukui) a přesunul 
se ve svých 13 letech do Kjóta, kde se učil a pracoval pod mistrem 
Kašiwaja Tadahačim, později studoval u Jasui Takanagou. 
Ve svých 30 letech se osamostatnil, mezi jeho slavné žáky patřili 
Nagajoši a Cunenao.
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CUBA HIKONEBORI
18. století
signatura: Sóten, žijící v Hikone 彦根住宗典
rozměry: 83 × 80 mm

technika: Tecu dži, magu gata, dži bori sukaši, iro-e taka zógan, 
rjóhicu zaplombované umegane. Okraj mimi zlacen technikou 
nunome zógan.
námět: samurajové bojující v blízkosti rezidence, neidentifikovaná 
bitevní scéna patrně z válečných kronik Heike monogatari či 
Jošicune-ki. Zástava v bráně rezidence nese rodový znak klanu 
Minamoto, potenciálně by se mohlo jednat o útok na poslední 
rezidenci Kuró Jošicuneho v Koromokawa no tači roku 1189. 
Rubová strana zachycuje maku 幕, velitelské stanoviště, 
vymezené látkovými zástěnami, znemožňujícími odstřelovači vidět 
a zasáhnout velitele.

Cuba reprezentuje vysokou kvalitu tvorby Sótenovy školy, působící 
v městě Hikone v provincii Ómi (dnešní prefektura Šiga).
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CUBA MITO S MOTIVEM SNU MINAMOTO RAIKÓA
18.–19. století
rozměry: 81 × 77 mm

technika: Železná Mito cuba s motivem Raikóova snu, výzdobné 
techniky dži bori sukaši, taka zógan, suricuke zógan
námět: Hrdina Minamoto Jorimicu 源 頼光 (948–1021) zvaný 
Raikó, spí v horečnatém deliriu ve šlechtické čapce ebóši, rouchu 
koromo se znakem „kin“ 金 a s párem mečů daišó, z nichž delší je 
věhlasný „sekač kolen“ hizamaru. V pozadí číhá monstrum (jókai) 
„zemský pavouk“ cučigumo 土蜘蛛 chystající se k útoku před obří 
pavučinou a ozbrojený bojovou palicí tecubó.



44 Japonské klima dalo vzniknout lehké dřevěné architektuře 
pilířů a trámů pokryté podle čínských vzorů těžkými prejzovými 
střechami s komplikovaným systémem nosníků. Těžké střechy 
chránily stavby před tajfuny, dešti a požáry, nízká či jednopatrová 
dřevěná podlaží byla pomocí posuvných stěn otevřená do přírody 
tak, aby v horkém létě mohl dovnitř proudit vzduch. Termín bjóbu
屏風 doslova znamená „chránič před větrem“ (odpovídá českému 
„větrolam“) a označuje přenosné skládací zástěny, které měly 
některá místa v interiéru zastínit proti průvanu či nežádoucím 
pohledům. Paravány bjóbu se do Japonska dostaly z Číny už 
v 8. století, pomalované v barevném domácím stylu Jamato-e 
zdobily paláce šlechty v období Heian a ve válečných érách 
středověku je s čínskou černobílou tušomalbou Kara-e na téma 
krajin, květin a ptáků a figurálních motivů získávala vojenská 
šlechta a zenové kláštery. V éře Momojama na konci 16. století 
se se rozzářily barvami a zlatem ve velkých přírodních motivech 
zdobících rezidenční hrady a paláce mocných válečníků. V období 
Edo od 17. století se zástěny a stěny s přírodními výjevy staly 
konvenčním prvkem palácové i městské architektury (šinden 
cukuri). Obrazy se malovaly na vnitřní posuvné stěny fusuma 
vzdušných dřevěných staveb s vnějšími posuvnými stěnami, 
pokrytými translucentním papírem (šódži) (otevíranými ve dne 
do reálné přírody a na noc blokovanými těžkými okenicemi 
amado). Právě díky svázání s architekturou zůstala japonská 
monumentální malba (s výjimkou bjóbu) vázaná na místo vzniku 
a nevyvážela se mimo ostrovy.

Zatímco velké paravány s malířskými díly různých škol, které 
rozkvetly v 18. století, si mohla dovolit jen zámožná klientela 
(provinční šlechta, samurajové, zámožní měšťané), od 19. století 
se přírodní motivy od mistrů Hokusaie a Hirošigeho vydávaly ve 
velkých nákladech i na levných barevných dřevořezech, které si 
vylepovali i obyčejní obchodníci a řemeslníci z velkých měst na 
bílým papírem potažené zástěny (harimaze bjóbu – polepené 
paravány). Bjóbu měly výšku člověka (ca 170 cm) a skládaly se ze 
dvou, čtyř, šesti či osmi panelů spojených zprvu mosaznými panty 
(zenigata bjóbu 銭形屏風), od 16. století ale papírovou „motýlí“ 
vazbou (kamičó-cugai 紙蝶番), jež umožňovala jejich snadné 
skládání i malování na celou plochu obrazu. Většina šestidílných 
paravánů, širokých 350–380 cm) se malovala v páru se spojenými 
(např. krajina čtyř ročních dob) nebo kontrastními (např. tygr 
a drak) motivy.

ŽÁNR KVĚTIN A PTÁKŮ KAČÓGA
Láska a obdiv k přírodě patří od dávné minulosti k příznačným 
rysům japonské duše i umění. Už v nejstarší poezii z 8. století 
a zřejmě malířství (nedochovaném vzhledem k omezené 
životnosti papíru) se Japonci věnovali přesnému pozorování 
proměn přírody v cyklu čtyř ročních dob – a to spíše na 
mikrosvětě přírodních detailů než na makrosvětě velkých 
přírodních celků. I když monumentální nástěnná malba zřejmě 
existovala a krajiny i zátiší zdobily posuvné stěny a zástěny paláců 
japonské dvorské šlechty a klášterů už v době Heian (794–1192), 
zachovaly se jen zlomky. V období Muromači od 14. do 16. století 
se japonská kultura pod čínským vlivem sinizovala a zenově 
orientovaní umělci pěstovali černobílý svět tušové malby 
imaginárních krajin na závěsných svitcích kakemono, ale i na 
dřevěných, omítnutých či papírových stěnách buddhistických 
klášterů a v sídlech samurajů. 

Jako jeden z žánrů převzatý z Číny dynastií Sung a Jüan se 
i v Japonsku malovaly už ve 14. a 15. století také malby s motivy 
nejrůznějších rostlin a živočichů (zvířat, ptáků, ryb, hmyzu, ale 
i fantaskních fénixů, draků, tygrů, tapírů a jednorožců) nazývaný 
v Japonsku kačó-ga (花鳥画 obrazy květin a ptáků), nebo 
šiki kačó-zu ( 四季花鳥図 kresby květin a ptáků čtyř ročních 
dob) – tedy obdoba evropských zátiší. Určité stromy a květiny 
se zpravidla vázaly k tradicí určeným zvířatům a ptákům do 
konotačně propojených párů či trojic (např. dlouhověký jeřáb 
a věčně zelená borovice, volavka, vlaštovky a jíva, lev a pivoňka, 
tygr a bambus, pěnice a švestka, skála a orchidej) a měly 
symbolickou funkci. Je důležité zdůraznit, že se v žánru zátiší 
(nature morte) se na Východě pod vlivem buddhistického učení 
nikdy nemalovaly uřezané květiny či mrtvá zvířata, ale šlo vždy 
o přírodu živou. V období Muromači převážně převáděnou na 
papír či hedvábí technikou černobílé tušové malby.

PARAVÁNY BJÓBU
屏風



45V 16. století se do Japonska s obdobím „renesance“ Momojama 
(1672–1615) vrátila jasná barevnost, zlato a hýřivý luxus císařské éry 
Heian. Veliké detaily zvířat, stromů, kvetoucích keřů, květin a ptáků, 
kladené ve vysokých vrstvách zářivých minerálních a rostlinných 
pigmentů (smíšených s křídovou pastou gofun a kostním 
pojidlem mikawa) malovali mistři nových malířských škol (Kanó, 
Hasegawa, Unkoku aj.) na pozadí zlatem zdobeného, pevného 
a vysoce jakostního papíru posuvných stěn fusuma a zástěn 
bjóbu v palácích velmožů a hradech vojenské šlechty. Tento „zlatý 
a zelený styl“ velkých detailů přírody robustně namalovaných 
proti prázdnému pozadí pokrytému velkými čtverci vytepaného 
plátkového zlata či stříbra (tzv. kimpeki šóheki-ga 金碧障壁画) 
zavedla do japonského umění škola Kanó-ha 狩野派 ve 2. polovině 
16. století. Murály s přírodními motivy pak po celé období Edo 
(1615–1868) zůstaly atributem vysokého společenského postavení. 
Akademie Kanó s mnoha větvemi v Kjótu i Edu a se stovkami žáků 
se jim věnovala až do konce 19. století.

Jako výraz japonského kreativního génia pro plošný dekorativní 
design se od počátku 17. století až do 19. století rozvíjela také 
tvorba malířů školy Rin-pa 琳派 nesená jmény Tawaraja Sótacu 
(?–1643), Ogata Kórin (1652–1716), Sakai Hóicu (1761–1828), Suzuki 
Kiitsu (1796–1858) a.j., jež se soustředila právě na přírodní zátiší 
květin, stromů a vodních ploch ve výrazně stylizovaných, barevně 
i prostorově kontrastních plošných barevných kompozicích, často 
vytvářených plošně nanesenou nebo lavírovanou či rozpitou 
barvou (tarašikomi) bez užití obrysové linie a minimem vnitřní 
kresby (tzv. malba „bez kostí“). Tyto školy pracovaly s drahými 
materiály jako zlaté fólie kinpaku a zlaté nástřiky našidži či tekuté 
zlato kindei, stříbrné plátky ginpaku, bílá pasta gofun a drahé 
kobaltové, smaragdově zelené, okrově hnědé a rumělkové 
pigmenty. Malby zátiší této školy vynikají luxusními přírodními 
materiály a zářivou barevností a jednoduchou originální kompozicí 
a mistrným využitím prázdného prostoru v pozadí jednotlivých 
velkých detailů flory a fauny, případně stylizovaných vodních 
ploch. Mistři školy Rin-pa byli i mistři originálního designu.

Vedle nich se od začátku 18. století začala prosazovat střízlivá 
tušová malba vzdělanců a literátů bundžin, což byli často právě 
vzdělaní umělci vzešlí z třídy samurajů. Jako živý učitel malby 
květin a ptáků po roce 1730 krátce v Nagasaki působil čínský 
mistr Šen Nan-pchin, za jehož žáka se považoval největší malíř 
literátské malby Ike no Taiga (1723–1776), zatímco básník Josa 
Buson (1716–1783) navazoval spíš na lyrizovanou, zamženou, 
stínovanou tušomalbu japonského mistra Sótana z 16. stol. 
Japonská literátská tušomalba bundžin-ga (文人画) (nazývaná 
též Jižní malba nan-ga) se stala příznačným fenoménem 
18. století, ale pokračovala ve svébytném rukopise mistrů 
jako Tani Bunčó (1763–1840) či Tomioka Tessai (1837–1924) 
i v 19. a 20. století.

V rámci tušové malby bundžin-ga vznikaly v 18. století také první 
studie malované přímo podle přírodních předloh, ex vivo, (což byl 
koncept dříve ve východní tradici nemyslitelný). A to zásluhou 
několika intelektuálsky založených umělců ze sklonku 18. století 
z Kjóta, svázaného stále s tradiční „vysokou“ kulturou císařského 
dvora a buddhistických klášterů, jako byli Marujama Ôkjo 
(1733–1795), Macumura Gošun (1752–1811), Kiši Ku (zvaný Ganku, 
1749/56–1838), kteří dosáhli vysokého postavení v byrokratickém 
aparátu, získali bohaté patrony, dostávali velké zakázky od 
provinční šlechty a založili vlastní školy. Byli to učitelé a konkurenti 
tří excentrických malířů, kterým se někdy přezdívá díky intenzitě 
a originalitě jejich rukopisu „démóni“ (kidžin): Itó Džakučú (1716–1800), 
Soga Šóhaku (1730–1781) a Nagasawa Rósecu (1754–1799). Tito velcí 
umělci a žáci z jejich ateliérů v 19. století vytvořili eklektický styl 
škol Marujama Šidžó-ha (円山四条派) a školy Kiši (岸派) zaměřený 
na výstižné, realistické malování štětcem přímo v plenéru 
podle přírody, ovšem zkombinovaný s japonskou tradicí a úctou 
k prázdnému místu, který dává přírodním elementům volný 
prostor na obraze žít ve velmi originálních, často diagonálních 
kompozicích, neboť jsou užívané jako symboly, jako pars pro toto, 
v detailu vystihujícím celek. Japonské obrazy květin a ptáků, v nichž 
v 19. století Japonci dosáhli kromobyčejné živosti a výstižnosti, 
obdivovali (a v japonských dřevořezových reprodukcích na tiscích 
mistrů Hokusaie a Hirošigeho, Seiteie, Kateie a dalších) kupovali 
po otevření Japonska lidé na celém světě.

Různé polohy monumentální malby kačó-ga z období jejího 
neobyčejného rozkvětu v období Edo jsou na výstavě zastoupeny 
ve formě pěti rozměrných paravánů bjóbu, v českém prostředí 
zcela ojedinělých. Velké a křehké paravány se (na rozdíl od 
dřevořezů a svitků) do západních sbírek dostávaly kvůli svým 
rozměrům zřídka.
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BJÓBU S MOTIVY KVĚTIN A PTÁKŮ KAČÓ-GA
střední období Edo (18. stol.)
rozměry 173 × 380 cm

Šestidílný paraván s papírovými spoji v brokátové borduře a černě 
lakovém rámu, na papíře rámováném pásy vytepávaného stříbra, 
lokálně korodovaného
tuš, bílá křída a lokální barevné pigmenty na papíře, nesignováno, 
styl archaické literátské malby

Žánr kačó-ga se v období Edo rozšířil pod vlivem dřevořezem 
tištěných mingských a čchingských manuálů malby wen-žen-chua 
ze 17. století (např. Zahrada hořčičného semínka nebo Síň deseti 
bambusů) jako předlohy pro umělce z řad vzdělanců – literátů 
bundžin. Už v počátcích 18. století vycházely jednak jejich 
japonské reedice a jednak obdobné příručky malby reprodukující 
díla čínských i japonských mistrů minulosti (např. Ehon šošin 
haširadate, 1715, Wakan meihicu ehon tekagami, 1720), kterým se 
věnovali malíři z oblasti Kjóta a Ósaky jako Óoka Šunboku nebo 
Tačibana Morikuni. Tyto tištěné manuály sloužily jako předlohy 
k napodobování a cvičení v tušovou malbě také samurajům, kteří 
se kromě bojového umění zabývali literaturou, kaligrafií, hudbou, 
hrou ve strategicky náročnou deskovou hru go a malířstvím, jak 
je zřejmé třeba z originálních tušomaleb známého šermíře ze 
17. století Mijamoto Musašiho (1584–1645). Japonská literátská 
tušová malba bundžin-ga se stala příznačným fenoménem 
18. století.

Od začátku 17. století se do Japonska začaly přes Nagasaki 
dovážet také evropské mědirytiny, kde se reprodukovaly již 
vědecky přesné, realistické kresby přírodních studií zoologických 
a botanických druhů (dříve malované ve středověkých klášterních 
bestiářích a herbářích). Ze školy Nagasaki-e, odvozené také 
od školení u mistra Šen Nan-pchina, jenž tam v letech 1731–33 
vyučoval mingský styl drobrokresebného kačó-ga, se rekrutovali 

malíři užívající detailního vykreslení a zaujatí evropskými 
novinkami, vědou rangaku (holandské učení). Od 18. století 
vznikaly také první studie malované přímo z přírodních předloh, 
ex vivo, ve kterých v 19. století Japonci vynikli (a to zejména 
na pozdních barevných dřevořezech s přírodními motivy od 
mistrů Hokusaie a Hirošigeho.) Prvním, kdo se při malování 
kačó-ga zaměřil na přesné studie podle živých modelů byl malíř 
a nadšenec pro západní studia Watanabe Šikó (1683–1755), 
ale proslul jimi až Marujama Ókyó (1733–1795) a žáci jeho školy.

Raná zátiší období Muromači na tzv. čínských obrazech kara-e se 
od pozdějších literátských z období Edo liší nejen výraznější mírou 
naturalismu, ale také technikou montáží skládacích paravánů. 
Na bjóbu středověku s kovovými spoji byly výjevy z přírody na 
jednotlivých dílech zástěny ze všech stran rámované brokátem. 
Papírové „motýlové spoje“ mezi panely paravánu později 
umožňovaly malovat přes celou plochu, rámovanou brokátovou 
montáží jen na vnějších okrajích zpevněných tenkým lakovaným 
rámem.

Středověkému pojetí je blízký případ vystaveného nesignovaného 
paravánu s ptáky a květy. Šest vzájemně nepropojených 
motivů původně čínského žánru květin a ptáků kačó-ga od 
nesignovaného japonského umělce je namalováno na skládací 
paraván, který byl součástí interiéru kláštera nebo zámožného 
domu. Zprava doleva se střídají ptáci a k nim příslušné 
rostliny, každý na pozadí jiné scenérie, naznačené výsečemi 
z přírodního světa: Pár rajek královských na borovici; volavka 
a vlaštovky u jívy; kočka u skalky s bílými pivoňkami a motýli; 
pár mandarínských kachniček na tůňce s kosatci; trojice vodních 
ptáků, kulíků u kvetoucího keře; kameny, divoké chryzantémy 
a motýli. Kočka mezi ptáky není náhodou, má blahopřejný 
charakter – čínský znak pro mao 耄 = osmdesátiletý stařec 
je totiž homofonní s mao 猫 = kočka.
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BJÓBU S KŘEPELKAMI POD KEŘÍKY HAGI NA STŘÍBRNÉM 
POZADÍ
škola Rinpa
17.–18. stol.
rozměry 160 × 294 cm

šestidílný skládací paraván bjóbu v černě lakovaném rámu, 
tuš a barvy na papíře pokrytém stříbrnými plátky, montováno 
na paraván s brokátovou bordurou, značeno malým rumělkovým 
nečitelným razítkem

Věk tří stovek let dodal velké zástěně, namalované pastózními, 
jasně barevnými minerálními pigmenty na pevném papíře 
s pozadím vyskládaným z tence vyklepaných obdélných plátků 
stříbra, nádhernou patinu, kde lehce začernalé stříbro nese 
kvalitu prostoty a rustikálnosti (wabi, sabi), jež patří k základním 
estetickým parametrům japonské krásy. Na stříbrné pozadí 
impozantní zástěny nesignovaný malíř školy Rinpa ostrou 
smaragdovou zelení detailně vymaloval dva velké kvetoucí keře 
hagi (lat. lespedesa bicolor) s drobnými bílými a růžovými květy, 
z nichž levý přesekl rámem v odvážné kompozici. V pravém 
horním rohu do keřů něj slétá pár ptáků, vlevo dole se pod 
nimi krčí hejno nenápadných, hnědě proužkovaných křepelek 
(uzura). To vše jsou poetické symboly podzimu a zejména bázlivé, 
skromné křepelky vyvolávají asociaci na výměnu milostných básní 
mezi svůdným šlechticem, básníkem a milovníkem z 9. století, 
Ariwara no Narihirou a prostou dívkou z vesnice Vysoké trávy 
z klasické sbírky poezie v pětiverších waka a poetických narativů 

Příběhy z Ise (Ise monogatari) z poloviny 10. století. Ta je 
zaznamenaná ve 123 epizodě sbírky těmito slovy:

„V dávných dobách žil jistý muž, který se přesytil své lásky k dívce 
z vesnice Vysoké trávy Fukakusa a napsal jí tuto báseň:

Po celá léta
vysokou travou chodil jsem
za tebou do vsi.
Kdybych teď navždy odešel,
zaroste cesta roštím?

Dívka odpověděla:

Jestli se cesta k nám
ztratí v trnitém křoví,
jako křepelka
budu tu steskem naříkat.
Snad vrátíš se na lov? Kdo ví?

Muž byl tou básní tak dojat, že se rozhodl ještě neodcházet.“

Také díky tomuto odkazu na archaickou japonskou poezii nese 
rustikální stříbrná zástěna neobyčejný estetický náboj a reprezentuje 
dekorativní školu Rin-pa jako unikátní výtvarné dílo.
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PÁROVÉ BJÓBU S TYGRY VE SKALÁCH VE STYLU ŠKOLY KIŠI
kolem roku 1850
rozměry 173 × 370 cm

Pár šestidílných skládacích paravanů bjóbu v modré brokátové 
borduře a černém lakovém rámu, tuš, barvy (saišoku) a nástřiky 
zlata (našidži) na silném papíře ganpi
signováno: Itó Gon no Kami Kiši Rjú-ša 伊東 権守岸龍写
červená rumělková pozitivní a negativní pečeť

Tygr nepatří v Japonsku k nativní fauně a jako malířský motiv 
se na obrazy dostal skrze čínské a korejské umění. Už ve 
středověkém zenovém malířství se tygr vyskytuje jako jeden 
ze „Čtyř spáčů“, kde v hlubokém spánku vidíme zenové sluhy, 
básníky Kanzana a Džittoku, a čínského mudrce Feng-kana 
(jap. Bukana) spícího na tygru, což byl příměr k osvobozené mysli 
starce, který nezná strach a přátelí se i šelmami. V Koreji patřil 
k oblíbeným malířským motivům v originálním esovitém prohnutí 
z čelního pohledu, známém jako emblematický „korejský tygr“. 
Právě při dvojím korejském dobyvačném tažení vojevůdce 
Tojotomi Hidejošiho na konci 16. století spatřili Japonci prvně 

tygry naživo a dokonce se vzápětí zrodila pověst o tom, že 
vojevůdce Kató Kijomasa (加藤 清正 1562–1611), pán provincie 
Higo, zmohl obřího tygra v pěstním zápase. Z korejského tažení 
také japonští válečníci několik živých exemplářů domů přivezli 
a chovali je jako vzácné atributy své vojenské moci. Ve stejném 
duchu pak tygři vstoupili i na velké párové paravány zdobící 
hrady vojevůdců období Momojama a rané Edo. Tygři jako takřka 
mýtická zvířata se malovali na levý paraván (buď v bambusovém 
háji u potoka nebo v bambusové trávě ve skalách), zatímco 
bájní draci (v oblacích nebo ve vlnách moří) okupovali pravou 
část dvojice zástěn. Tygři se stali symboly neomezené moci 
a síly vojenské kasty, ale zdobili i buddhistické kláštery jako 
symboly superiority a moci buddhistického učení. Bestiální 
tygry na zlatém pozadí mezi zelenými kmeny bambusového háje 
namaloval například už kolem roku 1631 pro klášter Mjóšindži 
v Kjótu malíř Kanó Sanraku (1559–1635), a navázal tak na tygry 
v podání Kanó Eitokua (1543–1590). Na obrazech tygřích párů 
(někdy chránícím i tygří mládě) se tygřice podle mingského 
vzoru zprvu malovaly ne s pruhy ale se skvrnami na kožešině 
(jako jaguárky).
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Na vystaveném páru bjóbu je právě tygří pár s mládětem 
v divokých skalách. Zprava skáče přes potok zlověstně vypadající 
samec s rozevřenou tlamou, zatímco na levém z páru zástěn je 
na skalní plošině mírná tygřice chránící tygřátko před pádem do 
rokle. Scéna se odehrává na vrcholu strmých hor, namalovaných 
technikou ostroúhlých úderů suchým štětcem jako pusté 
kamení, jen s drobnými trsy mechů a nízké bambusové trávy, 
nanesené technikou cukuri-e v ohraničených zelených bodech. 
Tento impozantní výjev vypracovaný škálou útočných tušových 
úderů, typickou pro školu Kanó, na krajině skal v pozadí je 
doplněn naturalistickým detailním vypracováním zvířat s pečlivě 
provedenými detaily a místním kolorováním např. na vyplazeném 
rudém jazyce tygra při skoku přes horskou bystřinu.

Podle signatury a pečetí je autorem malby monumentálního 
páru paravánů Kiši Rjúzan 岸龍山 (1816–1889), jeden z několika 
úspěšných žáků a dokonce i adoptivní syn a následník zakladatele 
školy Kiši, mistra Ganku (岸駒 též Kiši Ku, Kiši Koma, 1756–1838), 
který svými tušomalbami tygrů proslul natolik, že si zvolil 
pseudonym „Studio tygřích hlav – Kotókan“. Ganku, který prošel 

školením v akademii Kanó a studoval také popisné Nagasaki-e 
a nakonec i realismus školy Marujama, sloužil v Kjótu na dvoře 
císařského prince Arisugawa a dosáhl v roce 1804 vysokého 
úředního postu čestného guvernéra provincie Ečizen. Také jeho žák 
Rjúzan po smrti svého mistra sloužil u dvora stejného císařského 
prince. Své párové bjóbu s tygry signuje jako Itó Gon no Kami 
Kiši Rjú-ša, tedy jako „kopíroval Pán z Itó, Kiši Drak“ (Itó je známý 
rezort horkých pramenů na poloostrově Izu). Jak dlouho zastával 
vysokou funkci oficiálního malíře u císařského dvora v moderní 
éře Meidži není jasné, protože po požáru svého domu v Kjótu 
v roce 1864 se vrátil do rodného Hirose v prefektuře Jamaguči, 
kde zemřel ve věku 74 let. Jako váženého starce ho zřejmě poznal 
i velký americký sběratel William Sturgis Bigelow (v Japonsku 
žil a sbíral umění mezi lety 1882–89), neboť několik Rjúzanových 
svitků v západních sbírkách pošlo jeho slavnou kolekcí. Rjúzanův 
tygr na dřevěné plaketě ema zdobí i svatyni Icukušima na ostrově 
Mijadžima, jež je důležitou národní památkou (džújó bunkazai). 
Párová zástěna s tygry je nejen asi 170 let stará, ale i skvěle 
zachovalá a má vznešený rodokmen, spojený s císařskou rodinou 
v Kjótu.
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BJÓBU S CHLUMY BOROVIC NA ZLATÉM POZADÍ VE STYLU 
POZDNÍ ŠKOLY KANÓ 
pol. 19. stol.
rozměry 173 × 350 cm

Šestidílný skládací paraván bjóbu v hnědě lakovaném rámu, 
přírodní pigmenty na papíře pokrytém zlatými pláty tence 
tepaného zlata

Geniální zakladatel školy Rinpa, malíř Tawaraja Sótacu (zemřel 
1643) dostal od prvního šóguna Tokugawy Iejasua pozemky 
v Takagamine v Kjótu, kde založil řemeslnické dílny dodávající 
zámožné klientele městských horních vrstev (mačišú) luxusní 
výtvarné artefakty od obrazů, vějířů, kaligrafických listů a svitků, 
textilních dezénů (z malovaného, potištěného, vyšívaného 
i batikovaného hedvábí), až po keramické misky na čajový obřad – 
a také bjóbu. Sótacu maloval své svitky, podmalbu pod kaligrafie 
a paravány novátorskými technikami, nanášením obrysů přírodních 
motivů (letících jeřábů, hroznů vistárií, propletenců břečťanu, 
ropuších pracek javorových listů aj.) tekutým zlatem či stříbrem, 
lavírováním barevných ploch bez obrysových tušových linek, 
frotážemi, reliéfní pastózní barvou a také technikou „zapouštění“ 
tarašikomi 溜込. Ta do plošně naneseného pigmentu ještě za vlhka 
vpíjela akcenty jiných barev, takže v barevné ploše vznikala vnitřní 
struktura s lehce rozpitými obrysy, připomínající přírodniny jako 
kůru či mechy. Tuto techniku dovedl k dokonalosti mistr Ogata 
Kórin na svém mistrovském páru dvoudílných paravánů Červená 
a bílá slivoň z roku 1715 – ikonickém díle školy Rin-pa, jež se po 
Kórinovi jmenuje a na Západě se označuje za „dekorativní“, i když 
je bytostně vzdálena pouhé ornamentální dekorativnosti a nese 
výrazný, emotivní výtvarný náboj.

Sótacu zřejmě nebyl jediný, kdo tuto techniku tarašikomi 
užíval – vidíme ji na zlatých a zelených paravánech školy Kanó 
ze 17. století, například na páru šestidílných zástěn pro klášter 
Daitokudži v Kjótu na námět Pinie čtyř ročních dob od Kanó 
Tanjúa (1602–1674) namalovaném mezi lety 1640–50. Je to 
monumentální dílo se čtyřmi zkroucenými piniemi malovanými 
s ostře zelenými korunami na papíře pokrytém zlatými obdélnými 
plátky (kinpeki šóheki-ga). Každá pinie se tyčí v jiném období roku 
naznačeném jen několika atributy – cárem mlhy pro jaro, skalkou 
s trsem bambusové trávy a pramínkem vody pro léto, zrudlými 
listy popínavého břečťanu pro podzim a popraškem lehkého 
sněhu pro zimu. Už zde jsou do rzivě planoucích kmenů borovic 
zapuštěné tušové skvrny a zelenkavý přírodní pigment rokušó, 
provedené technikou tarašikomi v nápodobě suků a mechů.

Podobný výjev vidíme i na vystaveném paravanu, kde se 
prázdném zlatém pozadí pluje několik ostrůvků pinií, ostře 
zelených a rzivých v jasném svitu zlata.

Devět nepravidelně rozmístěných borových chlumů je vidět zdálky 
z typického japonského nadhledu, některé až na samé hraně, při 
spodním, těžkém okraji paravanu. Některé kořeny jsou odseknuty 
dolním okrajem obrazu, některé z korun drobných, rozložitých 
stromů jsou přerušeny pásem mlh – stejně jako u Tanjúa. Jen 
způsob malby se za oněch dvě stě let mezi dobou vzniku obou 
paravánů změnil. Na anonymním paravánu s chlumy borovic 
z 19. století jsou bohatě využity tradiční techniky jako tarašikomi, 
i tradiční pigmenty, i tepané zlato v pozadí.
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BJÓBU S OPICEMI
cca 1850
šestidílný skládací paravan bjóbu v černém lakovém rámu, 
rozměry 172 × 377 cm

tuš a slabé barvy na papíře
signováno Unkei 雲渓, pozitivní a negativní čtvercová rumělková 
pečeť

Tématiku japonských milých opiček makaků uzurpoval malíř 
Mori Sosen (1747–1821), který v jejich zachycení dosáhl neobyčejné 
živosti a naturalistické věrnosti, zejména v podání opičí kožešiny 
zpodobené detailně v dynamických drobných linkách. Jeho svitky 
a paravány jsou všude ve světě vysoce oceňovány. Vyučil se ve 
škole Kanó, ale hlavním učitelem mu byl Maruyama Okyo. Jeho 
slavní žáci jsou Mori Tesssan a Mori Ippó.

Malíř Unkei patří k pozdním žákům Mori Sosena, ale kromě 
opic ho inspirovaly zejména kvetoucí slivoně, jak vyplývá i jeho 
pseudonymu Baikatoi – „Studio v městě slivoňových květů. To je 
zaznamenáno na několika jeho obrazech.

O jeho životě není známo mnoho – žil a tvořil v Edu mezi lety 
1830–1850. 

Na šesti dílech paravánu procházejí opičky cyklem roku i cyklem 
stárnutí (zprava doleva): opičí máma s mláďátkem u jarních bylin 
(murasaki kamen a fudžihakama – časné jaro), opice s juniorem 
u bíle kvetoucího keře trojpuku (u no hana- pozdní jaro), opice na 
kmeni staré jívy obrostlé břečťanem (janagi, cuta – léto), opice 
s opičetem na kmeni jedlého kaštanu (kuri – raný podzim), opice 
na kmeni rudého javoru (momidži – pozdní podzim), stará opice 
na kmeni věčně zelené borovice (macu – zima). Celek paravanu 
působí harmonicky a jemně.
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Klasický japonský dřevořez je technika reprodukce, jež se 
v izolovaném Japonsku období Edo nerušeně a originálně 
rozvíjela od počátku 17. století (na černobílých obrázcích tištěných 
z jednoho dřevěného štočku, sumizuri-e) až do konce 19. století, 
kdy dosáhla neuvěřitelné dokonalosti v tzv. brokátových 
obrázcích nišiki-e (kde se soutiskem 5–15 barevných štočků 
dosahovalo na povrchu ručně vyráběného japonského papíru 
waši až hedvábného, zářivě barevného efektu). V produkci 
chromoxylografií se Japonsko stalo mistrem světa a na přelomu 
19. a 20. století byly dřevořezy z Japonska tím nejžádanějším 
sběratelským artiklem pro evropské a americké milovníky umění. 
Žánrově tyto dřevořezy zachycovaly prchavý svět slastí obyvatel 
japonských velkoměst (divadlo kabuki a jeho herecké hvězdy 
jakuša-e, krasavice z vyhrazených čtvrtí bidžin-e, zápasníky 
sumó-e, ale také hrdiny japonské historie, dávné císaře, slavné 
samuraje a válečníky muša-e. Nazývaly se proto ukijo-e „obrazy 
prchavého světa“.

Pro vyšší kastu vojenských vzdělanců však byly tyto obrázky 
laciným odrazem plebejského vkusu nevzdělaných řemeslníků 
a obchodníků, zaměřeného na figurální tematiku a narativ. Teprve 
v 19. století se rozšířily i tisky s japonskými krajinami meišo-e 
s ptáky, květinami kačó-ga a poezií, tedy náměty „vysokého 
umění“ tušové malby na závěsných svitcích a paravánech, které 
si v japonských domácnostech vylepovali na stěny a zástěny a do 
čestných výklenků tokonoma pro potěšení a ve snaze napodobit 
vyšší třídy. Levné tisky a dřevořezem tištěné knihy se prodávaly po 
tisících a sloužily i ke vzdělávání mas obyvatel měst, kteří v daleko 
větším procentu než v evropských velkoměstech té doby uměli 
číst i psát.

Naučné série tisků s biografiemi dávných hrdinů patřily ke 
sběratelským vášním také mezi samuraji. Lidé si je kupovali, tak 
jak postupně vycházely z desítek nakladatelství, a své sbírky si 
nechávali vázat do alb. Jedno takové autentické album s obrazy 
válečníků muša-e vidíme i na výstavě.

OBRAZY PRCHAVÉHO 
SVĚTA UKIJO-E
浮世絵

→
Kunijoši, Taiheiki eijúden, 1848–50. Generál Akeči Micuhide 
(1526–1582) ve vojenském plášti džinbaori s rodovým znakem 
přemítá nad Menciovým výrokem, list 9 (detail). Akeči Micuhide 
se postavil proti svému prchlivému pánovi, vojevůdci Odovi 
Nobunagovi (1534–82), upálil ho v klášteře Honnódži v Kjótu 
a sám vzápětí při trestné výpravě zemřel bídnou smrtí. Zde 
medituje nad čínským klasickým výrokem o tom, že vladař, jenž 
pošlapává  své podřízené jako hlínu a trávu, si v lidech vychovává 
nepřátele. Za sedícím generálem je na zdobném lakovém stojanu 
jeho skvostný dlouhý meč katana, zatímco kratší wakizaši má 
zavěšené u pasu. Stejný emblém kamon rodu Akeči (modrý 
zvonek kikyó s 5 okvětními lístky v pentagonu) zdobí i přilbu 
č. kat. 3, kde je vylíčen Micuhideho trest za zradu a upálení 
velkého sjednotitele Japonska.
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ALBUM KUNIJOŠIHO MUŠA-E 
Utagawa Kunijoši (1797–1861)
Unikátní album s 61 listy dvou sérií heroických obrazů 
válečníků muša-e svázané v tvrdých plátěných deskách
obsahuje:

Kompletní série 50 óban listů série Historie hrdinů Kroniky 
Velkého míru (Taiheiki Eijúden)

barevný dřevořez nišiki-e, óban tate-e 35 × 24 cm
signatura: Ičijúsai Kunijoši-ga, osobní červená pečeť listu 
paulownie imperialis, kiri
nakladatel: Jamamotoja Heikiči, Edo
2 cenzorská razítka: Mera, Murata
datace: cca 1848–1850

11 óban listů ze série Sto slavných příběhů hrdinství  
(Meikó hjaku júden)

barevný dřevořez nišiki-e, óban tate-e 35 × 24 cm
signatura: Čóóró Kunijoši-ga
nakladatel: Izumija Ičibei
cenzorská pečeť: kiwame (schváleno)
datace: cca 1842

Každý z listů v tomto dobře zachovalém albu s 61 archy, svázanými 
v nahodilém pořadí ze dvou sérií figurálních mistrovských obrazů 
válečníků muša-e, má vysokou sběratelskou hodnotu a předvádí 
umění jednoho z pěti velkých mistrů japonské grafiky 19. století, 
Utagawy Kunijošiho (1797–1861), v nejlepším světle.

Když se tento úspěšný a v Edu tak oblíbený malíř divadla, 
krasavic, krajin, mystických zvířat (a svých milovaných koček), 
ba i karikatur, mistr velkého ateliéru školy Utagawa v roce 1848 
rozhodl, že namaluje velkou sérii postav japonských válečníků, 
bylo mu 40 let a byl na vrcholu svých tvůrčích sil. V žánru obrazů 
válečníků muša-e nebyl nováčkem. Už v roce 1827 založil svou 
kariéru na cyklu Legendy o každém ze 108 hrdinů Romance od 
jezerního břehu (Cúzoku Suikoden gókecu hjakuhačinin no hitori), 
což byla čínská vojenská klasika. A ve třicátých letech namaloval 
řadu veleúspěšných triptychů s japonskými válečnými hrdiny, 
jako byli Minamoto no Raikó nebo Minamoto no Jošicune, a s nimi 
mohl konkurovat zavedenému starému mistru Hokusaiovi  
(1760–1849). Pro známého edského nakladatele Jamamotoja 
Heikičiho za dva roky (1848–1850) vytvořil Kunijoši cyklus  
50 portrétů slavných bojovníků japonské historie a nazval 
ho Taiheki eijúden (Historie hrdinů Kroniky Velkého míru). 

27a
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Jednotlivé listy, tak jak postupně a v přeházeném pořadí 
chronologického číslování vycházely, šly na dračku.

Všechny portréty válečníků nesou název série Taiheiki eijúden 
v červené kartuši tvaru tykve a pod ní uvádí velké jméno hrdiny. 
V horní části je dlouhý text o historii zobrazeného hrdiny psaný 
formálním úředním písmem kaišo a marginálně označený 
i sloupci japonského čtení obtížných čínských znaků (furigana). 
Text končí jednotně nápisem: „Stručný záznam z kroniky jednoho 
rodu“ (Ikke rjakuden ši), a je podepsán literátem, který se na 
podobné populárně historické texty specializoval: Rjúkatei 
Tanehiko-ki. Text volně přechází do kompozice ústřední figury 
válečníka, jež je zachycena v rozhodné situaci svého života 
s rekvizitami naznačujícími prostředí (koně, stromy, útočící 
nepřítel, letící šíp, výbuch děla apod.), jinak je pozadí antiiluzivní, 
prázdné, což umožňuje vyniknout celé škále kompozic celku (na 
koni, v lítém boji, s meči, luky i halapartnami, z profilu, zezadu, 
v čelním pohledu aj.), dynamické kresbě postavy v akci a do 
detailů propracovanému popisu zbroje a zbraní. V dolní části je 
proti bílému pozadí malířova signatura Ičijúsai Kunijoši-ga a jeho 
osobní červená pečeť s listem paulovnie (jošikiri), nakladatelská 
značka, na některých listech i číslo v sérii a dvě kulatá cenzorská 

razítka se jmény Mera a Murata, která se užívala mezi lety lety 
1847 a 1850.

Cenzura byla v letech vlády šógunů rodu Tokugawa velmi 
přísná a po reformě Tempó z roku 1843 zapověděla zobrazovat 
nepatřičné radovánky obyvatel milionového města Edo, zejména 
scény z oblíbeného divadla kabuki, portréty populárních herců 
jakuša-e a obrazy kurtizán bidžin-e, což byly věhlasné krásky 
a modelky krásných oděvů a účesů tehdejší doby. Daleko větší 
nebezpečí však rod Tokugawa – jenž se zmocnil Japonska po 
více než století hrozných válek všech lokálních knížat proti všem 
a unifikoval zemi rozpadlou v období Válčících států (Sengoku 
džidai) ve vítězné bitvě u Sekigahara v roce 1600 – spatřoval ve 
zmínkách o historii válek, jež ho vynesly k moci. Proto zakázal 
veškeré válečné příběhy od roku 1573 do současnosti. Historie 
jeho rodu byla tabu.

Tokugawa Iejasu, první šógun rodu, totiž získal moc zradou na 
svém předchůdci mezi sjednotiteli země, Tojotomi Hidejošim, 
jehož vzdorujícího syna Hidejoriho nový šógun obklíčil a celý 
rod zlikvidoval na Ósackém hradě v roce 1615. Sporná legitimita 
šógunátu, jenž se usídlil v Edu, způsobila uzákonění řady 
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restriktivních společenských opatření – nastolení policejního 
režimu. Hrdinové válek z 16. století se nesměli zobrazovat, a tak 
se jejich činy posouvaly hlouběji do historie a soudobí umělci je 
v románech, divadelních hrách a na obrazech zpodobovali pod 
(průhlednými) krycími jmény jako hrdiny dávno minulých časů.

A přesně to je případ série Taiheiki eijúden, která historii 
posledních bitev za unifikaci Japonska v druhé půli 16. století 
kryje válečnou kronikou ze 14. století, Kronikou velkého míru 
(Taiheiki). V sérii se první ze sjednotitelů Oda Nobunaga jmenuje 
Óta Harunaga a druhý geniální stratég Tojotomi Hidejoši (jenž 
se dvakrát odvážil na tažení do Koreje a Číny v čele 130tisícové 
dobyvačné armády), nese v sérii kryptogenní jméno Nakaura 
Hisajoši. Proto by bylo matoucí ke všem obrazům hrdinů této 
historické série jména vypisovat – jsou falešná. Ale obyvatelé 
tehdejšího Japonska okamžitě skutečné hrdiny identifikovali podle 
jejich skutků a těšili se z persifláže režimu.

Za tři roky už vyšla další, zřejmě nečíslovaná reedice a později 
další, již řezaná z nových dřevěných desek. V té době technika 
umožňovala z jedné sady asi 10–15 dřevěných štočků (potřebných 
k soutisku jedné barevné grafiky zvané „brokátový tisk“ nišiki-e) 
vytisknout 2 až 3 tisíce archů bez ztráty kvality. Reedice ze 
seschlých a popraskaných štočků, jež se přeprodávaly menším 

nakladatelům, už nedosahovaly ostrosti a skvělého soutisku barev 
první edice. Pro trh sídelního města šóguna, Edo (dnešní Tokio), 
se u zvláště oblíbených námětů vyráběly i nové štočky, což bylo 
velmi nákladné a vyplatilo se jen u „spotřebitelských“ hitů. 
Vystavené album odpovídá kvalitou prvnímu vydání. 

Velkou výhodou pro pochopení všech historických detailů série 
Taiheiki eijúden (nejen po krásné výtvarné stránce) je vynikající 
studie, v níž hrdiny identifikovala a popis jejich skutků přeložila 
do angličtiny kunsthistorička a japanoložka Elena Varshavskaya. 
Její velkoformátová kniha Heroes of the Grand Pacification – 
Kuniyoshi's Taiheiki eiyúden vyšla tiskem a je pro sběratele lehce 
dostupná (Hotei Publishing, Amsterdam, 2005).

Album o 61 listech obsahuje kompletní, byť chronologicky 
přeházenou, sérii Taiheiki eijúden o 50 listech ve vynikajícím 
stavu (zřejmě první edice). Už tím je mimořádné! Do alba je 
navíc připojeno jedenáct portrétů válečníků ze série Sto slavných 
příběhů hrdinství (Meikó hjaku júden), která vznikla kolem roku 
1842 a zachovalo se z ní asi 28 listů. Tyto postavy jsou ve výrazu již 
daleko statičtější, formálnější, i když pro sběratele muša-e vzácné 
díky skvělému stavu. Nesignované album, jež si zřejmě nechal svázat 
krátce po vydání tisků neznámý milovník boje, nejspíše zámožný 
samuraj, prodloužilo život zobrazeným hrdinům o další stovky let.
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LISTY

27a
Kunijoši, Série Meikó hjaku júden, cca 1842. Vlevo: Mukan no tajú 
Acumori, vpravo: Sató Tadanobu

27b
Kunijoši, Série Taiheiki eijúden, 1848-50. Vlevo: Isono Kazumasa, 
pán provincial Tanba, list č. 10, vpravo: Macunaga Tandžó Hizahide, 
list č. 18

27c
Kunijoši, Série Taiheiki eijúden, 1848–50. Vlevo: Sakai Ukon 
Masanao, list č. 11, vpravo: Sakai Kjúzó Narišige, list č. 12

27d
Kunijoši, Série Taiheiki eijúden, 1848–50. Vlevo: Akeči Džurózaemon 
Micučika, list č. 38, vpravo: Suzuki Šigehide, list č. 28

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n3zkpN6z6pHoVOo06vTM_ZZSlDO8yYS_
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VÁLEČNÍK MOROZUMI MASAKIJO PŘI SEBEVRAŽDĚ V BITVĚ, 
CCA 1848
Utagawa Kunijoši (1797–1861)

Titul pod kartuší: Pán provincie Bungo, Masakijo. Jedna ze tří 
heroických sebevražd.
titul série v kartuši: 24 generálů rodu Takeda. Životy hrdinů 
z provincie Ečigo a Kai. (Kóecu júšó den, Takeda-ke nidžú-ši šó.)
barevný dřevořez óban tate-e, rozměry 35,6 × 25,7 cm
signatura: Ičijúsai Kunijoši-ga
nakladatel: Sumijošija Masagoró
2 cenzorská razítka: Mera a Murata
datace: cca 1848 
 
Generál mocného rodu Takeda, pán provincie Bungo Morozumi 
Masakijo (též známý jako Toramicu), je historická postava 

z doby Válčících států v 16. století. Na listu zobrazenou děsivou 
sebevraždu, jež je vylíčena v obsáhlém nápisu v horní části 
kompozice, spáchal v roce 1561, když jeho vojsko v suchém řečišti 
narazilo na minové pole a všichni jeho zmasakrovaní bojovníci 
létali vzduchem. Sám utrpěl tak těžké popáleniny, že si v bolesti 
strhl část zbroje, vrazil si do krku špičku meče a skočil při tom na 
vybuchující minu. Výraz dosud mladého generála je v okamžiku 
smrtelného vypětí přímo ďábelský. Ohromný výbuch je na tisku 
zobrazen s neobyčejně vynalézavou tiskařskou invencí, s postřiky 
rumělkou a stínováním lavírovaným přímo na barevných štočcích 
dřevořezu. Tisk proto patří k nejslavnějším z Kunijošiho muša-e.
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IGA DŽUTARÓ STRHÁVÁ NEPŘÍTELE Z CVÁLAJÍCÍHO KONĚ,
1855
Utagawa Kunijoši (1797–1861)

Série: Přirovnání hrdinů z Číny a Japonska k souteži obrázků 
z Příběhů prince Gendžiho (Wakan Nazorae Genji E Awase)
barevný dřevořez nišiki-e formátu óban tate-e, rozměry: 36 × 24 cm
signatura: Ičijúdsai Kunijoši-ga
rytec (hori): Šódži
nakladatel: Ise-Joši
cenzorské razítko aratame a datovací rok králíka, 123 měsíc 1855/12

Zuřivý Iga Džútaró, jeden z kjótských samurajů ze 14. století, 
bez jakékoliv zbraně strhl z cválajícího koně na zem obratným 
bojovým chvatem za pás plně vyzbrojeného nepřítele, ujíždějícího 

kolem jeho hlídky v horách, a vzápětí ho v pěstním zápase zabil. 
Dynamická Kunijošiho kompozice patří do série Přirovnání hrdinů 
z Číny a Japonska k Soutěži obrázků z Příběhů prince Gendžiho 
(Wakan nazorae Gendži e-awase). Iga Džutaró 伊賀寿太郎 byl 
samurajem samozvaného šóguna, generála Tairy no Jošikada 
Kótaró, který chtěl uzurpoval vládu země a před vojsky mstitelů 
se skrýval hluboko v horách ve starém paláci Sóma. Všichni 
obyvatelé paláce provozovali tajnou černou magii s ropuchami 
a netopýry, včetně generálovy dcery, čarodějnice Takijaša. Džútaró 
jako stařec čaroval v buddhistickém klášteře s uvařenou krví 
posvátného zvířete, králíka, což byl kardinální hřích. Různé epizody 
ze strašidelného paláce Sóma jsou námětem mnoha tisků ukijo-e, 
ale i her kabuki a knih s duchařskými příběhy kaidan. Zde je 
Džútaró zachycen ještě v mladém věku jako silný samuraj.
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ASABE BUNGONOSUKE SADAAKI UNIKÁ NA KONI ŘEKOU 
SUMIDA, 1868
Cukioka Jošitoši (1839–1892)

Série: Příběhy z prchavého světa na brokátových obrázcích 
z Východu (Azuma nišiki ukijo kódan)
barevný dřevořez nišiki-e formátu óban tate-e
rozměry: 36 × 24 cm
signatura: Ikkaisai Jošitoši-hicu a červená osobní pečeť jošikiri 
(totožná s Kunijošiho ateliérem)
nakladatel: Masuda
rytec: Hagi Masahisa
datace: datovací razítko kombinované s cenzorským aratame, 
rok draka, 2. měsíc 1868/2

Série Příběhy z prchavého světa na brokátových obrázcích 
z Východu popisuje na 27 listech různé násilné a napínavé 
kriminální případy ze soudobého světa v podání profesionálních 

vypravěčů, jejichž jméno stojí v červené kartuši vpravo pod 
názvem série, zde vypráví Macudai-ke Tarjú. Vedle titulu 
je přehnutá kniha, kde je příběh stručně vylíčen v podání 
zkušeného autora druhé poloviny 19. století Kanagaki Ronbuna. 
Na brokátovém listu vidíme v řece Sumidě na bělouši plavat 
o život ve vysokých vlnách hrdinu vyprávění jménem Asabe 
Bungonosuke Sadaaki. V pozadí je slavná svatyně Mimawari 
Džindža na ostrově v Edu, kde se odehrávaly souboje samurajů. 
Heroické příběhy ze světa plebejců z moderního světa nahradily 
po otevření Japonska v roce 1868 dávné historie udatných 
válečníků. Kvalita techniky barevných dřevořezů a obliba 
napínavých příhod zůstala nedotčena až do první světové války.

Žák Kunijošiho, velký malíř konce 19. století Taisó (také Cukioka) 
Jošitoši, je v tomto raném obraze ještě v zajetí konvenčního 
výtvarného stylu dominantní školy Utagawa, než v pozdějších 
letech rozvine svůj originální malířský rukopis. Stejně kvalitní 
otisk tohoto dřevořezu je v Evropě uložen ve sbírkách MAK muzea 
ve Vídni, další ve dvou amerických sbírkách.
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SAMURAJ NAWA NAGATOŠI V PLNÉ ZBROJI, 1888
Mizuno Tošikata (1866–1908)

Série: Poučení o zásadách morálního jednání (Kjódó rišši motoi)  
教導立志基
barevný dřevořez niški-e
rozměry: 36 × 24 cm
signatura a rumělková osobní pečeť: Tošikata
nakladatel: Macuki Heikiči
datace: 1888

Samuraj v plné zbroji s obrazem plachetnice na rukávech brnění 
stojí nehnutě pod schodištěm hostince, v jehož patře probíhá 
ostrá bitka. To je patrné ze stržených bambusových závěsů 
padajících z patra a z odkopnuté čínské hedvábné boty pod 
schodištěm. Potyčka je živě vylíčena v kartuši s poučným 
textem. Naučné příběhy z minulosti patřily k repertoáru rychlého 
modernizování japonské společnosti v období Meidži, kdy 

brokátové tisky sloužily i jako médium pro vzdělávání a osvětu. 
Mizuno Kumedžiró z Tokia patřil mezi malíře aktuálního 
zpravodajství, jež napodobovalo realismus západní malby. 
Pod uměleckým pseudonymem Tošikata, který získal po vyškolení 
u svého mistra Taisó Jošitošiho ve figurální malbě v tradici 
ukijo-e, studoval také v oboru malby květin a ptáků u známého 
autora oblíbených alb kačó-ga Watanabe Seiteie. V jeho projevu 
se mísí tradiční školy Utagawa s novým perspektivním viděním 
západního realismu a lyrické akcenty Seiteiovy školy. To je zřejmé 
z jeho válečných tisků z čínsko-japonské války z let 1894 až 1895, 
kde se výjevy z krvavých bojů ocitají na lyrickém přírodním pozadí 
v úspěšné symbióze. Výjev z příběhu bratří Nawa patří do cyklu 
válečných hrdinů jako příkladů formování veřejné morálky a ve 
výrazu je blízký Jošitošiho pojetí minuciózního zobrazení válečníků 
muša-e.
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VÁLEČNÍK AKEČI MICUHARU SE SVÝM BĚLOUŠEM POD 
BOROVICÍ U JEZERA BIWA, CCA 1847
Utagawa Kunijoši (1797–1861)

Nápis v kartuši: Sono Seki Kokon Musó no Juši Samanosuke 
Mitsuhara wa.
barevný dřevořez nišiki-e, triptych (sanmaicui) óban tate-e 
rozměry: 36,9 × 76,6 cm
signováno: Ičijúsai Kunijoši-ga v kartuši ve tvaru tykve, 
s emblémem paulovnie (jošikiri)
nakladatel: Jamamotoja Heikiči, Edo
2 cenzorská razítka: Murata, Kinugasa
datace: 1847–1850
 
V roce 1582 věrný vazal Akeči Micuhideho (který zradil svého 
pána, velkého vojevůdce Odu Nobunagu a způsobil jeho smrt 
v plamenech kláštera Honnódži v Kjótu), ostřílený válečník Akeči 
Micuharu zázrakem unikl přesile vojsk Tojotomi Hidejošiho v bitvě 
u Učiide-hama. Vyčerpaný po bitvě a úniku přes jezero Biwa 
odpočinul si naposled pod prastarou borovicí na mysu Karasaki 
u jezera i se svým běloušem, aby nabrali sil na obléhání hradu 
Takamoto. Když pak při dlouhém obléhání spolu se svou rodinou 

a malou posádkou hradu seznal, že je jeho konečná porážka 
nevyhnutelná, zabalil do brokátu vzácné konvice, keramické misky 
a podložky, používané na čajový obřad, a spolu s jejich seznamem 
je předal veliteli obléhající posádky, aby poklady umění nezmizely 
ze světa při plenění hradu. S prvními plameny, jež pak obklíčený 
hrad začaly olizovat, spáchal Micuharu s celou posádkou i svou 
rodinou sebevraždu. Všichni otrlí muži z nepřátelského vojska nad 
ušlechtilostí moudrého a statečného pána hradu v tu chvíli plakali.
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VÁLEČNÍK JOŠICUNE UNIKAJÍCÍ NA LODI PŘES ZÁLIV 
DAIMOCU, CCA 1849–50
Utagawa Jošicuja (1822–1866)

Nápis (Daimocu no ura Jošicune tokai no zu) 大物浦義経渡海図
barevný dřevořez nišiki-e, triptych formátu óban tata-e 
rozměry: 35,8 × 71,8 cm
signatura: Ičieisai Jošicuja-ga (žák Ičijúsaie Kunijošiho ze školy 
Utagawa)
nakladatel: Jamadaja Šóhei
2 cenzorská razítka: Kinugasa a Watanabe
datace: 1849–50

Před pronásledováním a úklady svého staršího bratra, šóguna 
Minamoto no Joritoma, který žárlíl na vojenské úspěchy 
vojevůdce Jošicuneho ve válce s rodem Taira (války Genpei 
konce 12. století), se mladý vojevůdce Jošicune a jeho ochránce, 
obrovitý bojovník, mnich Benkei, plavili přes rozbouřené moře 
v zálivu Daimocu, kde jejich loď napadli duchové vojáků rodu 
Taira, utopení ve Vnitřním moři v závěrečné námořní bitvě 
u břehů Dannoura. V létě 1185 právě Minamoto no Jošicune v čele 
armády svého rodu rozdrtil vojska Tairů, vedená jejich nejlepším 
generálem, synem samotného uzurpátora císařské moci, Tairy 
no Kijomoriho (jehož schvátil pekelný oheň už v roce 1181). Taira 

no Tomonori se ve chvíli porážky (jak velela vojenská čest), 
přivázal ke kotvě, nalehl na svůj meč a skočil do moře, aby se 
jeho odříznutá hlava nemohla stát kořistí nepřítele. Jakmile jeho 
zlobný duch vycítil přítomnost svého soka Jošicuneho na hladině, 
vyvstal s celou armádou duchů z mořského dna a ve strašlivé 
bouři se snažil loď i s posádkou potopit. Benkeiovi se však 
zaříkáváním s pomocí buddhistického růžence podařilo duchy 
mstivých vojáků zklidnit, zatímco Jošicune je odháněl mečem 
sekajícím do vysokých vln. Jejich loď se ale musela vrátit na břeh 
a úprk přes moře se Jošicunemu a jeho věrným nezdařil.

S Benkeiem pak Jošicune zkusil uniknout vražedným jednotkám 
nevlastního bratra Joritoma po pevnině přes čarokrásný kraj 
Jošino (o čemž vypráví řada literárních děl a dramat, například 
i hra kabuki Jošicune a tisíc sakur, Jošicune senbonzakura). 
Po čtyřech letech těsných úniků a mnoha dobrodružných 
epizodách uprchlíků nakonec v roce 1189 Benkeie prostřílela šípy 
velká přesila pronásledovatelů vyslaných Joritomem a Jošicune 
spáchal v obklíčení v pasti u řeky Koromogawa sebevraždu 
seppuku. Tyto epizody z Příběhů rodu Taira (Heike monogatari), 
tradovaných slepými pěvci už od 13. století, zpracoval mistr 
Kunijoši na řadě impozantních sólových tisků i triptychů a od 
dvacátých let 19. století si je lidé, hrdí na svou velkou minulost, 
rádi kupovali.
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MINAMOTO NO JOŠICUNE LOVÍ Z MOŘE LUK V OBKLOPENÍ 
LODÍ NEPŘÁTEL, CCA 1851–52
Utagawa Kunijoši (1797–1861)

Nápis v červené vodorovné kartuši: Jošicune jumi nagare no zu 
(v červené kartuši)
barevný dřevořez nišiki-e, triptych (sanmaicui) óban tate-e
rozměry: 36,9 × 76,6 cm
signováno: Ičijúsai Kunijoši-ga v kartuši ve tvaru tykve, 
s emblémem paulovnie (jošikiri)
nakladatel: Hajašija Šókiči, Edo
2 cenzorská razítka: Murata, Kinugasa (jen na středním listě)
datace: cca 1851–52

Listy 34 a 35 tvoří dohromady hexaptych – širokoúhlé panorama 
bitvy u Jašimy (1185). Během námořní bitvy u Jašimy v roce 
1185 upadl veliteli vojsk Minamotů, Jošicunemu, do moře luk 
a on se za ním na svém vraníku do ledových vln vrhl, aby ho 
vylovil, ačkoliv ho mohl nechat uplavat. Okamžitě ho obklíčily 
lodě nepřátelských Tairů a vojáci se sápali po generálovi kopími 
a háky, aby ho zranili a zajaIi. I proti velké přesile se podařilo 
Jošicunemu z obklíčení i se zachráněným lukem uniknout, bitvu 
vyhrát a lodě Tairů zahnat na úprk daleko od břehů. Když se ho po 
bitvě spolubojovnící dotazovali, proč kvůli luku riskoval Jošicune 

život, opáčil, že nechtěl nepříteli dát důkaz, jak drobným lukem 
jako velký generál střílí.

Na širokoúhlé Kunijošiho kompozici je pozoruhodný kontrast mezi 
líbeznou a klidnou krajinnou scenérií kolem japonského Vnitřního 
moře a brutálním vypětím velkého množství figur válečníků 
(většinou označených kartuší se jmény) na malých člunech 
v prvním plánu. Scéna nese až reportážní živost siláků zapálených 
bojem. Přesně uprostřed výjevu září helmice se zlatým parožím 
kuwagata a drakem zasazeným ve středu helmy jako talisman 
rodu Minamoto. Jošicune se generálskou tyčí naklání pro luk, 
ponořen ve vlnách až po ramena a toulec s šípy a nad hladinou 
se tyčí jen pochva jeho meče potažená výhružně tygří kůží, ale 
přesto jeho noblesní vzhled celému výjevu jasně dominuje.

Podobné výjevy měly kromě estetické také edukační funkci – 
přenášely na obyčejné obyvatele japonských měst nejen poučení, 
ale i hrdost na slavnou minulost. Proto se vydávaly hlavně 
v letech cenzury po reformě Tempó (1843–1859), kdy byly plytké 
obrazy krasavic a herců přísně zakázány jako prohřešky proti 
veřejné morálce. I přes přísné restrikce brzy na to šógunát padl 
a Japonsko se otevřelo světu a začalo překotně modernizovat. 
Minulost mohla odplout jako Jošicuneho luk, ale neodplula, 
podařilo se ji zachránit.
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VELKÁ NÁMOŘNÍ BITVA U OSTROVA JAŠIMA VE VÁLCE 
GENPEI, CCA 1851–52
Utagawa Kunijoši (1797–1861)

Nápis v červené vodorovné kartuši: Jašima ó-kassen 八島大合戦
barevný dřevořez nišiki-e, triptych (sanmaicui) óban tate-e 
rozměry: 36,9 × 76,6 cm
signováno: Ičijúsai Kunijoši-ga v kartuši ve tvaru tykve, 
s emblémem paulovnie (jošikiri)
nakladatel: Hajašija Šókiči, Edo
2 cenzorská razítka: Murata, Kinugasa
datace: 1851–1852

Zdecimované vojsko Tairů se na začátku roku 1185 stáhlo 
i s malým císařem Antokuem a jeho dvorem po několika 
prohraných bitvách válek Genpei (blíže viz Takeda) na ostrov 
Šikoku v naději, že se vojsku Minamotů nepodaří přeplavit moře. 
Generál Minamoto no Jošicune (1159–1189) však už v únoru použil 
taktický trik, přeplul s malou posádkou a v noci na pevnině za 
dočasným sídlem císaře nechal zapálit velké ohně. Tairové se 
zděsili, že mají v zádech ohromnou armádu a utekli na lodích 
na moře, kde je vojáci Minamotů částečně pobili a částečně 
zahnali na ústup až k břehům Dannoura, kde za měsíc zvítězili 
v poslední bitvě války, při níž matka malého císaře skočila i se 

synem v náručí do vln. Bývalou císařovnu vojáci vylovili, císař 
utonul. Na Kunijošiho triptychu vidíme námořní bitvu u Jašimy 
ráno po úprku v malých člunech na moře a u každé z mnoha 
desítek postav ve válečné vřavě je v drobné jmenovce označení 
dotyčného válečníka.

Vlevo střílí z luku Nótó no kami Noricune na válečníka Sató 
no Cuginobua. V pozadí je lučištník Nasu no Joiči mířící na 
terč vějíře na lodi Tairů. K tomuto triptychu existuje další, zleva 
navazující triptych takže panorama námořní bitvy mohl divák 
sledovat na širokoúhlém šestidílném formátu.

Už v roce 1838 zpracoval námořní bitvu u Jašimy jako triptych 
velký malíř divadelních scén z kabuki a Kunijošiho konkurent 
Utagawa Kunisada (1786–1865). Jeho triptychem se po deseti 
letech Kunijoši inspiroval.
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VÁLEČNÍK IMAGAWA JOŠIMOTO VE SVÉ POSLEDNÍ BITVĚ 
V ROKLI OKEHAZAMA V PRUDKÉM DĚŠTI
Utagawa Tojonobu (?–1886)

Nápis: Bitva u Okehazama v provincii Ošú  
(Ošú Okehazama gassen)
barevný dřevořez, triptych óban tate-e 
rozměry: 36 × 70 cm
signatura: Ičijósai Tojonobu-ga
malířovo civilní jméno uvedeno v kolofonu jako gahó:  
Utagawa Kintaró, Kameido (Tokio)
nakladatel: šuppandžin: Kobajaši Tecudžiró
rytec: Horikó Muneoka
datace: 15. rok éry Meidži, 25. den 12. měsíce (1882)
 
Triptych zachycuje osudnou noční bitvu válečníka Imagawy 
Jošimota v rokli Okehazama, jak praví nápis vpravo nahoře a jak 
líčí velká bílá kartuše s drobným písmem uprostřed obrazu, jež 
výjev popisuje. Jošimoto (1519–1560) byl bohatý a pyšný kníže 
(kami) dvou provincií (Suruga a Tótomi), jimiž vedla hlavní cesta 
mezi císařským Kjótem a šógunátním Edem, Tókaidó, a cítil se 
být jejím pánem. Se svou armádou vytáhl dobýt císařské Kjóto. 
První ze tří sjednotitelů země, Oda Nobunaga (1534–1582), však 
jeho ležení v provincii Óšú vypátral, provedl noční přepadení 
a vyděšenou a zaskočenou armádu v pasti rokle snadno se svými 
muži porazil.
 
Na skvělé kompozici z pravého horního rohu sjíždějí z hory dva 
jezdci: malá figura Ody Nobunagy a před ní větší jeho pobočníka 
KinošityTókičiróa se suitou ochránců. Vzdálené figury se ze tmy 
blíží k velkým postavám ve středu a nalevo, v předním plánu 
výjevu. Dynamicky rozmáchnutá veliká postava vojevůdce 
Imagawy je obklopena třemi útočníky v prudkém boji. Zprava 

mu z rukou vyráží meč halapartnou pěšák Urabe Koheita, zespodu 
na něj útočí mečem Hattori Kazutada a zezadu mu podráží 
prudkým nárazem nohy Móri Šinsuke (jména všech aktérů jsou 
připojena ve vertikálních rámečcích). Na pozadí horizontálního 
záběru se blíží další drobné postavy vojáků, zatímco již zabitý 
první útočník na Jošimota leží vojevůdci pod nohama vedle 
přeraženého meče.

Jošimoto patřil ke starobylé linii válečníků, Seiwa Gendži. Vysoké 
prestiž rodu Imagawa je patrná z jeho nádherné, rudě lakované 
a prošívané zbroje, na helmici má pár vysokých náčelnických 
rohů kuwagata a jako klenot maedate helmici zdobí zlatá soška 
draka, symbolu rodu Minamotů. K jeho vybavení vůdce patří 
i kožešinové boty a pochva meče pokrytá kožešinou s černými 
chlupy medvěda či kance, jež po odseknutí meče z jeho ruky 
vzlétá ze závěsu kolmo do prostoru. Vznešený samuraj si přes 
zjevnou porážku zachovává noblesní a chladný výraz tváře, jež 
však každou chvíli zhasne.

Děsivá scéna je polozahalena diagonálními liniemi hustého 
nočního deště a poloutopena v modrém přísvitu. Tuto rafinovanou 
techniku vyjádření přírodních jevů zavedl do umění dřevořezu 
Utagawa Hirošige ve třicátých letech 19. století a žák téže školy 
Tojonobu se k ní na tomto mistrovském triptychu po 50 letech 
znovu přihlásil.

Na tisku se v moderní podobě prostupuje evropský a japonský 
výtvarný styl. Evropský realismus v detailech, perspektivní pohled 
s odstupňovanou velikostí postav v popředí a pozadí plochy 
a „jedovaté“, ze Západu dovezené anilinové barvy, které tradiční 
dřevořez nezná. Versus ryze japonská kompozice po pravolevé 
sestupné diagonále s atmosférickými efekty v mistrném zvládání 
techniky dřevořezu. Triptych je exemplárním výsledkem symbiózy 
japonského a západního stylu ve výtvarném projevu z doby 
modernizace země období Meidži (1868–1912).
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72 HIDEO TAKEDA: 
SÍTOTISKY ZE SÉRIE 
VÁLEK GENPEI 

Hideo Takeda se narodil v Ósace v roce 1948. V roce 1973 
absolvoval magisterské studium sochařství na renomované 
tokijské Tama Art University, ale svou kariéru začal jako 
karikaturista. V roce 1976, když mu bylo 28 let, získal cenu Bungei 
Shunju Cartoon Artists Prize za sérii Monmon, kde prvně uvedl 
své typické potetované muže. V roce 1993 měl samostatnou 
výstavu v British Museum v Londýně. V rozhovoru pro noviny 
Japan Times Takeda vysvětlil, proč používá silkscreen: „Vybral 
jsem si sítotisk, protože jsem to považoval za nejjednodušší 
a nejúčinnější médium. Tisk nedělám sám. Vždy hledám 
nejlepšího tiskového specialistu, kterého mohu najít.“ Sítotiskem 
nechal umělec také vytisknout (v malé edici 185 listů) svou 
nejúspěšnější sérii parafrází na klasické japonské dřevořezy 
a obrazy válečníků muša-e.

Už v mnoha prestižních galeriích Ameriky a Evropy (např. British 
Museum 2009) vystavili Takedovu grafickou sérii dvanácti 
rozměrných barevných sítotisků z roku 1985 nazvanou stručně 
Genpei. Gen zde stojí za rod Gendži (Minamoto) a Hei za rod Heike 
(Taira), které se střetly ve válce mezi lety 1180 a 1185, jež se stala 
námětem slavných literárních děl japonské tradice (přede všemi 
Heike monogatari z 13. století) a jejíž epizody jsou v Japonsku 
notoricky známé. Grafik si proto mohl dovolit kolem starých 
příběhů vybudovat moderní parafráze, ve kterých se mísí historie, 
ironická a erotická nadsázka, až karikaturní stylizace figur a čisté, 
odvážné výtvarné zjednodušení, jejichž výsledkem je výrazné 
grafické dílo. Díky velkému mezinárodnímu úspěchu autor vytvořil 
v roce 1999 dodatek k cyklu Genpei v edici pouhých 200 listů, 
ze kterého jako list č. 17 pochází poslední ukázka. 

Figury svalnatých, modře a rudě potetovaných mužských těl 
válečníků a mezi nimi bizarně propletené bílé plošky oblin 
měkkých ženských těl v otevřených erotických konfrontacích jsou 
do ploch sítotisků vkomponovány s mimořádnou, až surreálnou 
invencí. Střídají se zde horizontální i vertikální formáty, úzké 
výseče bitevních scén vetknuté do bílého pozadí, pastelově 
barevné plochy stylizovaných mořských vln, anebo naopak 
šedé temno či písečné tapety se siluetami dávných válečníků 
jako základ barvami zářících válečných výjevů. V pevné linearitě 
a ostré barevné škále připomíná výrazný grafický rukopis Hideo 
Takedy vrcholná díla žánru válečných tisků, jež kulminovala 
v 19. století v technicky dokonalých dřevořezech mistrů, jako 
jsou Kacušika Hokusai, Utagawa Kunijoši a jeho žáci, či pozdní 
génius Taiso Jošitoši. Listy této série lze označit za novodobá 
mistrovská díla žánru obrazů válečníků muša-e. Dnes je Hideo 
Takeda pro své komické, často erotické a bizarní obrazy jedním 
z nejuznávanějších současných japonských umělců. Považuje 
se spíše za karikaturistu než za „seriózního“ umělce. Umělecká 
kritika na to však má jiný názor: „Takeda Hideo je jedním 
z nejvýraznějších hlasů současné japonské grafiky.“

K sérii Genpei vyšla už v roce 1985 graficky pozoruhodná knižní 
publikace (nakladatelství Kjúrjúdó, Tokio), s úvodem známého 
kunsthistorika Rjúiči Katóa. 

→
Hideo Takeda: Série Genpei, II. cyklus, 1999, Upuštěný luk 
Jošicuneho (detail), viz č. kat. 41. Stejná epizoda u č. kat. 34 líčí 
námořní bitvu u Jašimy realisticky, ale v Takedově moderním 
pojetí je moře jen naznačeno jako nezřetelná sépiová tapeta 
s kresbou mořského draka s perlou, utopených válečníků a jiných 
příšer v pozadí jasně barevné bitevní scény v popředí, plné bílých 
rukou sápajících se po statečném vojevůdci.
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MINAMOTO NO JORITOMO VEDE SVOU ARMÁDU DO BOJE
Hideo Takeda (*1948)
barevný sítotisk, 40/200, 39,5 × 52,5 cm, zarámováno

V srpnu roku 1180 se po dvaceti letech ve vyhnanství na 
polostrově Izu vydal na pokyn císařského prince Mičimucua 
válečník Minamaoto no Joritomo (1147–1199) s armádou svých 
věrných na vítězné tažení proti vojenskému rodu Taira, který 
dlouhá léta ovládal skrze své dcery provdané za císaře moc 
u dvora v hlavním městě Kjótu. Vojska mocných Tairů (pod 
červenými prapory) se Joritomovi jako vrchnímu veliteli vojsk 
s bílými zástavami podařilo porazit až po pěti letech těžkých bitev, 
jimž veleli Joritomův bratranec Kiso Jošinaka (1154–1184) a jeho 
mladší bratr Minamoto no Jošicune (1159–1189); oba nechal 
Joritomo zavraždit ve 30 letech. V bitvách se vyznamenali i mnozí 
jiní vojáci-hrdinové z obou rodů, jak o tom vypráví Příběh rodu 
Taira (Heike monogatari) ze 13. století. Na tomto listu čerstvá 
armáda v helmicích kabutó (ale s tetováním místo brnění joroi) 
vyjíždí do války s luky, šípy, meči, halapartnami, řetězy a kopími. 
Výjev je impozantně komponovaný na horizontále výseče mezi 
bílými vojenskými standardami Minamotů vlnícími se ve větru.
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BITVA NA ŘECE FUDŽI 
Hideo Takeda (*1948)
barevný sítotisk, 77/185, 39,5 × 52,5 cm, zarámováno

20. října 1180 postavily před bitvou nepřátelské armády rodů 
Taira a Minamoto noční ležení na protějších březích řeky Fudži. 
O půlnoci se vojska Heike (Taira) dala na útěk, neboť považovala 
pleskot křídel poplašeného hejna kačen na řece za nečekaný 
útok válečníků rodu Gendži (Minamoto). Na obraze jsou ve 
spleti prchajících těl z nočního ležení erotické výjevy mezi 
potetovanými svalnatými válečníky a měkkými bílými kurtizánami 
a trojúhelníková modrá kompozice letu hejna se odehrává z klínu 
mezi párem roztažených bílých ženských kolen při souloži.
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VÁLEČNICE TOMOE 
Hideo Takeda (*1948)
barevný sítotisk, edice: AP (velmi vzácný) 39,5 × 52,5 cm, 
zarámováno

Legendární samurajská válečnice Tomoe Gozen, hrdinka válek 
Genpei z konce 12. století, byla nejen silná a smělá, ale i krásná, 
s bílou pletí, dlouhými vlasy a půvabnými rysy. Byla také 
pozoruhodně dobrá lukostřelkyně a jezdkyně. Jezdila v mužském 
brnění, vládla obrovským mečem a mohutným lukem a podařilo 
se jí porazit a uříznout hlavu několika významným vůdcům 
nepřátelských jednotek (Honda no Morišige). V několika bitvách 
jí svěřil vedení své armády její pán, patron a milenec Kiso 
Jošinaka, který se roku 1183 za rod Minamoto zmocnil Kjóta. Zde 
je zachycena na koni se čtyřmi válečníky, jež vedl Hatakejama 
Šigetada, v boji na břehu řeky Kamo v Sandžó-gawara v Kjótu 
proti přesile, naznačené jako siluety válčící u říčních vln na 
písečném pozadí. Její pán v lednu 1184 podlehl šípu vystřelenému 
doprostřed čela, když uvízl na koni v mokřině na břehu Awazu. 
Nešťastná Tomoe pak sama zahynula v boji.
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TERČ NA VĚJÍŘI 
Hideo Takeda (*1948)
barevný sítotisk, 57/185, 39,5 × 52,5 cm, zarámováno

Vojska Tairů uprchla před Minamoty po obsazení hlavního města 
Kiso Jošinakou v roce 1183 z Kjóta na Vnitřní moře s malým 
následníkem trůnu, sedmiletým Antokuem, a jeho dvorem jako 
s rukojmími. Na stěžni lodi s vzácným nákladem vyvěsili Tairové 
zlatý vějíř s rudým kruhem zapadajícího slunce (hinomaru), 
který byl pro zloducha, jenž uzurpoval císařskou moc, Tairu no 
Kijomoriho, symbolem přání, aby nad jeho říší slunce nikdy 
nezapadlo. Kijomori zemřel schvácen pekelným ohněm v roce 
1881, ale jeho syn Tomonori byl ve valkách jako vrchní velitel 
Tairů zprvu velmi zdatný. Před námořní bitvou u Jašimy v únoru 
1185 zajel vynikající lučištník Minamotů Nasu no Jóiči na koni 
do mělkého moře a z velké dálky sestřelil vějíř přesné mířeným 
šípem. Bravurnímu kousku aplaudovali svědci z obou armád – 
té na moři i na pobřeží. 

V blankytně modré hladině s obloučky stylizovaných mořských 
vln s tryskajícími plamínky utopených duchů vojáků vidíme 
lukostřelce zezadu na hřbetě vraníka a na obzoru se na stěžni pod 
terčem zlatého vějíře místo plachty objevuje bělostné tělo nahá 
ženy s vlajícími dlouhými vlasy. Ženský element se na tomto listě 
objevuje v cudné podobě, aby na dalších listech série stále houstl 
s tím, jak narůstala a hrubla touha po ženách mezi válečníky 
při dlouhém tažení.
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UPUŠTĚNÝ LUK JOŠICUNEHO 
Hideo Takeda (*1948)
nová série Genpei z roku 1999, 
130/200, 40 × 58 cm, zarámováno

Pravý hrdina válek Genpei a vítěz několika bitev Minamoto no 
Jošicune (1159–1189) upustil v námořní bitvě u Jašimy luk do moře 
a okamžitě se k němu vrhly desítky kopí a halaparten vojáků 
z okolních lodí, aby ho nemohl vylovit. Přesto se mu to podařilo 
a z obklíčení vyvázl. Když se ho jeho spolubojovníci ptali, proč 
riskoval život a neutekl bez luku, vysvětlil, že se nechtěl stát 
terčem posměchu, kdyby nepřítel zjistil, jak malý luk tak velký 

vojevůdce používá. List, na kterém je Jošicune (s velitelským 
klenotem paroží kuwagata a drakem na helmici) obklíčen změtí 
nepřátelských těl, zatímco na sépiově zbarveném pozadí bouří 
moře, patří k dodatku cyklu Genpei z roku 1999, který Takeda 
vytvořil po mimořádném úspěchu první série 12 sítotisků 
z roku 1985. I zde se však omezil na edici 200 listů, které jsou 
sběratelsky velmi žádané a vzácné.
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NA DLANI VELKÉHO BUDDHY Z NARY 
Hideo Takeda (*1948)
barevný sítotisk, 127/185, 
53 × 40 cm, zarámováno

Ve městě Nara na jih od Kjóta stojí největší buddhistický chrám 
východní Asie, „Velký chrám Východu“, Tódaidži, ve kterém se tyčí 
15 metrů vysoká bronzová socha buddhy Vairočany, vysvěcená už 
v roce 752 – zaručeně největší bronzová socha na světě. Buddha 
nekonečného světla však věřící ani sám sebe nezachránil před 
zkázou v plamenech, když do města vtrhli vojáci Tairů a obránce 
i domy vyplenili, ženy znásilnili. Minamotům pak trvalo desítky let, 
než sochu opravili a kolem ní vybudovali již daleko menší nový 

chrám. Zkáza lidí na dlani buddhy je namalována oproti pozadí 
ze čtverců plátkového zlata typickým pro japonské paravány 
bjóbu zlaté éry umění Momojama (1572–1615), japonské obdoby 
renesance na konci 16. století. I proto kresba figur evokuje 
Michelangelův Poslední soud v Sixtinské kapli, a to zejména 
postavou z přímého podhledu namalované letící ženy, shazované 
tetovaným mužem z milosrdné božské dlaně v Naře do pekel, 
tak jako na proslulé nástropní malbě v Římě. (HH)








