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Úvod
„Z pohádky do pohádky“ jsem si jako téma své bakalářské práce vybrala proto,
že pohádka sama o sobě je záležitostí celosvětovou, nikoli však vlivem globalizace.
Jedná se totiž o původní prvek každého kouta světa, který nám přináší první možný
pohled na ten či onen kraj očima obyčejných lidí, přičemž při bližším zkoumání
jednotlivých oblastí zjistíme, jak odlišně a zároveň stejně jsou jednotlivé kultury
založeny. Je taktéž nezbytné si uvědomit, že pohádka je součástí každého z nás,
je nám průvodcem již od dětství. Právě ona v nás nechala základní etické hodnoty
a mravní ponaučení. Děje se tak bez ohledu na čas i místo, všude ve světě má
pohádka svůj účel, ať je v jakékoli podobě.
Teoretická část práce se zabývá lidovou slovesností jako takovou s důrazem
na pohádku a její kulturní význam, studiem pohádkových sbírek různých koutů světa
v souvislosti a porovnáním užitého umění daných oblastí s nástinem historicky
kulturního kontextu.
Na základě výše zmíněných rešerší vzniká kolekce současně pojatých šperků, kde je
hlavním jednotícím prvkem stříbro, které se objevuje v leštěné, matované, smirkované,
mořené i zlacené podobě a tvoří konstrukční části pro využití charakteristického prvku
daného regionu.
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1. Lidová slovesnost
Lidová slovesnost je charakteristická tím, že vznikala původně ústně, často
před vznikem písma, a až později ji někdo písemně zaznamenal. Vyjadřuje lidový
názor a často i touhu po svobodě, proto nabývá na síle zejména v období útlaku
národů. Málokdy známe autora, spíše vůbec a má kolektivní charakter. Má mnoho
literárních žánrů. Mezi hlavní patří pověst, proroctví, hádanka, přísloví, fraška, parodie,
pořekadlo, báseň, píseň a zejména pohádka. [1,2]

1.1. Pověst
Příběhy a vyprávění tradované ústní formou, které jsou často smyšlené, ale opírají se
o konkrétní osobu, či událost. [1,2]

1.2. Proroctví
Jde o velice oblíbené předpovědi budoucnosti a věštby. [1,2]

1.3. Hádanka
Říkanka, veršovaná, ale nemusí, která popisně vypovídá o věci pomocí metafor
či metonymie, ale samotnou věc je třeba si na základě říkanky domyslet. [1,2]

1.4. Přísloví
Jednoduchá věta, či souvětí vyjadřující lidovou každodenní zkušenost. („Kdo jinému
jámu kopá, sám do ní padá.“) [1,2]

1.5. Fraška
Komedie s nevybíravým, ale přímým humorem, plná ironie a sarkasmu. Často se
zaměřuje na nižší společenské vrstvy, nebo naopak na vrchnost. [1,2]

1.6. Parodie
Karikující útvar na účet uměleckého díla, politické situace, či jiných událostí a jeho
funkcí je danou situaci, nebo objekt zlehčit. [1,2]

1.7. Pořekadlo
Obdoba přísloví, ale vyjadřuje zkušenost na základě vazeb kalendáře a počasí. („Svatá
Lucie noci upije.) [1,2]
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1.8. Báseň, píseň
Báseň bývá jednoduše veršovaná říkanka, aby se lehce zapamatovala a může
obsahovat některé z výše zmíněných žánrů. Píseň bývá rytmizovanou básní
s chytlavou melodií.

1.9. Pohádka
Jde o lidové vyprávění téměř celé smyšlené plné kouzel, nadpřirozených postav,
souboje dobra a zla. Říká se, že pohádky jsou určeny zejména dětem, což není úplně
pravda, protože dříve pohádky byly vyprávěny i dospělým, jelikož obsahují mravní
ponaučení a etické základy. [1,2]
Významnými sběrateli pohádek v Českých zemích byl Karel Jaromír Erben
nebo Božena Němcová, případně tvůrce modernějších lehce strašidelných pohádek
Janem Werichem v knize Fimfárum. Po Evropě jsou nejvýznamnějšími bratři
Grimmové a Hans Christian Andersen.
K pohádkám neodmyslitelně patří ilustrace, mezi českými ilustrátory vynikal Václav
Čtvrtek, mimo jiné autor Makové panenky a motýla Emanuela, Jiří Trnka, který nejdříve
ilustroval Broučky, ale i loutkový večerníček podle jeho ilustrací dodnes slaví úspěch.
Z knih je dobře znám Sekorův Ferda mravenec nebo Povídání o pejskovi a kočičce
v podání Josefa Čapka. Adolf Born se může pyšnit příběhy o Machovi a Šebestové.
Dnes se setkáváme s moderními pohádkami s prvky ze současného života (počítač,
telefon, automobil,...). Klasické pohádky bývají často zfilmované, nebo animované.
O velký rozkvět hraných i kreslených pohádek se zasadila studia Warner Bros Ltd.
V Los Angeles v Kalifornii, která v kreslené verzi zavedla ikonickou podobu Popelky,
Sněhurky a sedmi trpaslíků, Karkulky či Malé mořské víly a Pocahonthas.
V animovaných, zejména moderních příbězích se prosadila studia Universal rovněž
v L.A. v Kalifornii. Jejich produkci zahrnuje zejména moderní pojetí, jako jsou Shrek, Já
padouch a ve spolupráci s Warner Bros převedení příběhu Harryho Pottera na filmové
plátno.
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2. Afrika
2.1. Historický vývoj
Afrika je trojnásobně velká než Evropa a po její východní částí se Etiopií k Rudému
moři táhne Východoafrický příkop, který možná jednoho dne způsobí rozdělení
kontinentu, stejně jako se tomu stalo u Madagaskaru. Objevují se tu první lidé v oblasti
Tanzanie a osidlují svět. Od rovníkového pralesního pásu se na sever i na jih
kontinentu rozkládají savany a pouště (Sahara, Kalahari). Na severu se sekáme
s příjemným podnebím středozemního typu.

Dále si můžeme všimnout podobnosti

výřezu západní Afriky a východního pobřeží Jižní Ameriky, které se v dávné minulosti
od sebe oddělily a odpluly. [7,24]
Afriku lze rozdělit na tři části, severní, rovníkovou a jižní. Severní Afrika zahrnující
Egypt, Džibutsko a Somálsko na západě, až po Maroko a Mauretánii na východě
se zejména ve středomořských oblastech stala zásadní pro starověké civilizace. Egypt
sám o sobě udával směr již 3000 př.n.l., načež v 11. století př.n.l. po celém pobřeží
vznikaly obchodní osady Féničanů, které v 7. století př.n.l. pohltili Řekové, v 1. století
Římané a nakonec zde ještě během 7. století proběhla první vlna islamizace
a arabizace. Také tímto směrem se následně dostal islám až do Evropy. V 16. století
se prakticky celé pobřeží až po Maroko dostalo pod nadvládu Osmanské říše a během
19. století se velice silně angažovala Francie s Itálií, to trvalo jen do druhé poloviny
20. století. [24]
Rovníková Afrika je celosvětově nejméně rozvinutou oblastí světa. Zahrnuje všechny
malé země na pobřeží Atlantského oceánu od Senegalu po Gabon, Kongo, Zair,
vnitrozemské Burundi, Rwandu, Ugandu, na západě Keňu a Tanzanii. Islám se sem
dostává značně později než do severní Afriky, tj. v 11. – 14. století, rozšířené tu je
křesťanství, např. v Pobřeží slonoviny nalezneme největší katedrálu na světě,
ale hodně se zde stále drží i tradiční africké kulty. O kolonizaci se zasloužili Portugalci,
Britové, Francouzi, Španělé, Belgičané i Němci. Tyto oblasti procházely velkými
genocidami jednotlivých kmenů a někde vřou občanské války dodnes. Celkově nebyly
africké kolonie rovníkové oblasti úplně výnosné, ale byly výhodné pro obchod s otroky,
kteří byli dopravování do Jižní Ameriky a Karibiku.[24]
Jižní Afrika od Angoly a Namibie k mysu Dobré naděje je původně osídlena kmeny
Křováků a Hotentotů a značně ovlivněna křesťanstvím. Islám se sem v plné míře nikdy
nedostal, za to evropští misionáři zde působili často, tudíž se zde udržuje zhruba rovný
poměr původních afrických kultů a křesťanství (ve všech podobách). Jižní cíp
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kontinentu byl ovládán zejména Brity, ale objevují se tu i Němci a v klíčové oblasti Jihoafrické republice, Holanďané. Právě Jihoafrická republika je dnešním rýžovištěm
nejen zlata a platiny, zejména pak diamantů. Již od 70. let 19. století se sem sjíždějí
prospektoři z celého světa s vidinou bohatství. Právě zmíněné nerostné bohatství
dovedlo JAR do búrské války s Brity, ve které podlehli. Pod britskou nadvládou došlo
k extrémní rasové segregaci, která byla zlomena až v roce 1994 prvními svobodnými
rovnoprávnými volbami.[24]

2.2. Dějiny užitého umění
Africké užité umění se neomezuje pouze na masky a zbraně, tzv. černošské umění,
ale pracuje i se skulpturou a užitkovým uměním. Umělecky se zde nevyskytují žádné
individuality, vše podléhá tradicí i výrazem oblasti, nebo kmeni, ze kterého pochází,
a zároveň je prakticky anonymní.[5]
První z oblastí je súdánská oblast, rozkládá se od pobřežní savany na severu
kontinentu po Čad. Převládá zde výraz kultury Sao. Užité umění se soustředilo
na pohřební urny, nádoby, rituální figurky z pálené hlíny a šperky. V oblasti Mali
vynikalo

zpracování

kovů,

nalezneme

zde

nejrůznější

bronzové

šperky

lité

přes ztracený vosk. Vyráběly se přívěsky, pektorály, náramky a prsteny. Z Ghany
se nám dochoval náramek z 11. století a ke konci 16. století zde dalo zlatnictví
vzniknout zlatému pektorálu složeného z kroužků a vykládaného nebroušenými
drahokamy. [5]
Kmen Dagoni z Mali se věnoval práci se dřevem, kde vznikal vyřezávaný nábytek
i nádobí. Kmen Bobo z oblasti Horní Volty byl charakteristickými svými zvířecími
tlapami u nohou sedaček a Senufové převedli tradici, kdy náčelník sedával na trůnu
z otroků, do dřeva. [5]
Guinejská oblast zahrnující Pobřeží slonoviny, Ghanu, Benin, Nigérii, Guineu
a Kamerun byla řemeslněji mnohem rozmanitější. V dobách, kdy byl Kamerun
německou kolonií král Bamunů Njoya vytvořil oficiální písmo a velice podporoval
umění. [5]
V Nigérii se setkáváme s vysoce kvalitním zpracováním kamene, což můžeme
pozorovat na mistrovsky zpracované sedačce z Ife, kdy jedna z opěrek imituje kov. [5]
Keramika dosáhla věhlasu v Beninu, kdy se často používala jako součást výzdoby
architektury, například v královském paláci v Aboney. Nádoby byly pro neznalost
hrnčířského kruhu ručně tvarované a pálené, nebo sušené na slunci. Dekor byl
13

jednoduchý, rytý, případně malovaný červeným nebo bílým barvivem. Bílé barvy
se dosahovalo pomocí vápna, tím se také na rituální nádoby znázorňovali duchové. [5]
Guinea vládla zlatničinou. Užívalo se ztraceného vosku, kování, tepání či tenkých
kovových fólií na dřevěném jádře. Kmen Ašanti velmi mistrně zpracovával zlato, kdy
ještě koncem 19. století vznikaly zlaté masky do pohřebních výbav. Šperky všeho
druhu byly prolamované nebo filigránové. Pro demonstraci moci vznikl prsten
s reliéfem lva s otočenou hlavou a otevřenou tlamou. Zpracovávalo se i stříbro
a železo, které dalo vzniknout čestné šavli dahomejského krále Agadji roku 1725.
Bronzové a měděné reliéfy se stávaly součástí architektonické výzdoby paláců. Kmeny
v Pobřeží slonoviny umě vytvářely amulety a přívěsky. Často se jednalo o masky lidí
s oválnýma očima a zdobně kroucenými vlasy a vousy. [5]
Do oblasti dřevořezby spadaly hudební nástroje, vyřezávané dveře, náčelnické trůny
nejčastěji v kombinaci s velkou kočkovitou šelmou, v Kamerunu se setkáváme dokonce
s náčelnickým lůžkem s podhlavníkem ve tvaru kočky. V druhé polovině 19. století byl
vyřezán trůn krále Glele v Dahome, který stojí na čtyřech lebkách. Ve většině případů
se používalo dřevo rocco, nebo teak. [5]
Třetí význačnou oblastí je oblast konžská. Nemáme příliš dokladů, ale dochovaly
se měděné náhrdelníky kmene Bajů a Ubangi, džbány kmene Mangbeta, které jsou
hliněné, břidlicové i dřevěné. Kromě džbánů vznikaly i mahagonové lžíce s velice
kvalitní dřevořezbou. Významným se zde stalo tkaní, které dalo vzniknout kasajskému
sametu, jenž je utkán z palmového lýka. [5]

2.3. Africké pohádky
Africké pohádky v podání Kama Sywora Kamandy sbírané v oblasti Konga a centrální
části černého kontinentu jsou doslova protkány magií. Jde zejména o magii černou,
která má ublížit, jsou zde uvrhovány kletby a uřčení. Pohybují se zde zlí lesní duchové,
proti nim však jsou zde i hodní duchové spánku a samozřejmě kouzla a nadpřirozené
síly, které stojí proti zlu. S nadpřirozenem souvisí i polyteistické náboženství, které není
nijak blíže určeno a nejpravděpodobněji se proměňuje kmen od kmene. [25]
V porovnání s latinskoamerickými pohádkami zde však džungle nemá charakter místa,
kde si člověk chodí odpočinout a pročistit hlavu, zatoulá-li se totiž někdo v Africe
do lesa, hrozí mu velké nebezpečí. Mohou ho zabít šelmy, ztratí se, případně ho však
potká nějaký ze zlých stromových duchů a již ho nikdo nikdy nespatří. [25]
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Jak uvidíme i u delších pohádkových sbírek najdeme tu i několik bajek. Personifikace
postav je to však více než znatelná. Mnohokrát mne jednotlivé z nich zavedly
až do bodu, kdy jsem skutečně netušila zda stále mluvíme o zvířatech se čtyřma
nohama, nebo už se jedná o lidi. [25]
Afrika je dodnes nevyzpytatelnou částí světa, na jednu stranu extrémně silná, protože
dokáže přežít bez všeho pohodlí, které je nám dostupné v dnešní době, ale zároveň
natolik křehkou, že jí zmítají občanské války, epidemie, proto jsem se rozhodla
v souvislosti s hlavním motivem, totiž kouzly a magií, pro vytvoření amuletu, který si
dodnes udržel symbol ochranného prvku, ve spojení s tím, co na jednu stranu drží
černý kontinent nad vodou, ale z hlediska zejména historického způsobilo mnoho bojů
a stálo přespříliš životů, s drahými kovy a diamanty.

2.3.1. Mango
Strom mangovníku se prolínal prakticky každou pohádkou, takže to místy vypadalo,
že celý africký kontinent je závislý na tomto plodu. Samotné mango je tropický plod
charakteristické chuti a vůně. Velikostí se pohybuje v rozmezí broskve až melounu.
Zvenčí je zelený, přes žlutooranžové odstíny až po červenou. Bohužel barva slupky
není nijak spojena se zralostí plodu, jak jsem se sama několikrát přesvědčila. Dužnina
je šťavnatá, hladká a vláknitá žluté barvy s nádechem oranžové. V kuchyni má velice
široké spektrum užití od čistě ovocných pokrmů, přes dezerty, šťávy a omáčky,
po přílohu k masu. Syrové je třeba ho podávat chlazené, protože při pokojové teplotě
má zvláštní pachuť terpentýnu. [3]
Uvnitř plodu se nachází dřevitá, ledvinovitá plochá pecka, která je přímo spojena
se stopkou. Často má dlouhé celulózové „ovláknění“, záleží ovšem na odrůdě, naopak
jsou pecky hladké bez větších vláken. [3]

▲ Obr. 1.: mango s peckou [1]; ► Obr. 2.: pecka z manga po očištění [2]
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2.3.2. Zlato
Zlato je vzácný kov o hustotě 19,3 g/cm3. Objevuje se v přírodě ryzí a získává se buď
rýžování zlatých valounů, nebo dolováním. Je žluté, vysoce lesklé, tažné a kujné. Jeho
pravost se testuje lučavkou královskou, což je poměr kyseliny chlorovodíkové
a dusičné v poměru 3:1. [4]
Jako ryzí je měkké, proto se míchá s dalšími kovy, aby bylo samostatně zpracovatelné.
Klasicky žluté zlato se leguje stříbrem, červené mědí a bílé paladiem, či niklem.
Měrnou jednotkou zlata jsou karáty, kdy nejryzejší je 24 ct zlato, ale pro svou měkkost
není samostatně využíváno, maximálně k pokovování a nejběžněji se u zlatých šperků
setkáváme s hodnotou 14 až 18 ct. [4]
Největší světová ložiska v Severní Americe, Kanadě a Austrálii způsobily několik
zlatých horeček, podobně jako ložisky zlata a platiny v Jižní Africe, kde společně
s diamanty jde o životadárnou minci téměř celého kontinentu. Významným vývozním
artiklem je zlato i v Brazílii a Rusku. [4]

2.3.3. Diamant
Jak jsem zmínila diamant společně se zlatem jsou surovinami určujícími směr. Diamant
je z chemického hlediska koncentrovaný vysoce stlačený uhlík a je špičkou pyramidy
tvrdostí. Vyskytuje se čirý, ale i zabarvený do žluta, modra, hněda, růžova, zelena
až černa, Černošedé diamanty jsou zejména průmyslově užívané. Největší naleziště
diamantů jsou v Indii, Rusku, Austrálii, Brazílii a Africe. [4]
Setkáme se s diamanty v mnoha podobách, jako je bort, což jsou malé kuličky,
které se drtí na prach a následně se jimi brousí tvrdé materiály. Carbonado jsou černé
diamanty pro průmyslové vrtání a řezání. Při teplotách nad 800°C lze diamant porušit.
Často se v klenotnictví nahrazuje levnějšími zirkony. [4]
2.3.3.1. Zirkon
Křemičitan zirkoničitý o tvrdosti 7,5 se vyskytuje lesklý, čirý, oranžový, méně pak
modravý či žlutavý. Setkáme se s různými odrůdami jako je

hyacint, jargon –

nahrazuje diamanty. Nejvýznamnějšími nalezišti jsou Austrálie, Rusko, Srí Lanka
a Kanada. [4]

2.4. Realizace
2.4.1. Zkoušky a návrhy
V rámci Afriky bylo mým východiskem vytvořit amulet, talisman, prostě osobní předmět
vycházející z místní lidovosti a kultury. Základním objektem zájmu se pro mne stala
16

pecka manga, která je dřevitá, tenká, přesto velice pevná a uvnitř sebe chová velkou
fazoli, která se po rozpuknutí pecky usadí v půdě. Pecku jsem tak nechala ve vodě 2 –
3 hodiny nabobtnat, až se uvolnil její šev a začaly unikat bublinky, načež jsem pecku
rozevřela nožem a fazoli vyloupla, čímž jsem dostala ideální objekt na otevírací
talisman. Pecku jsem původně rozřezávala na dvě poloviny, nechala vyschnout
a chtěla vytvořit objekt podobný evropským medailonům, ve kterých se nosí malé
fotografie blízkých. Ve snaze vytvořit uzavíratelný objekt jsem zjistila, že pecka díky
vzdušné vlhkosti neustále více, nebo méně pracuje a jestliže jeden den drží ideální
tvar, druhý den je libovolně okraj pokroucený, proto bylo prakticky nemožné
z ní vytvořit uzavíratelný objekt.

▲ Obr. 3.: Zkoušky výroby otevíracího medailonu a zlacení plátkovým zlatem

Při dalším zkoumání pecky jsem zjistila, že šev je pouze v oblasti napojení stopky
a zhruba ve ⅔ jedné hrany pecky, proto jsem si tentokrát dala pozor abych ho
při řezání následovala a zbytek obvodu nechala uzavřený a neporušený. Vyloupnutí
fazole se tím poněkud zkomplikovalo, ale výsledný efekt, kdy se vyschlá pecka krásně
pootevřela nahrával tomu, začít pracovat s tímto lehce tajemným a uzavřeným
prostorem.

2.4.2. Technologie výroby
Jak jsem výše uvedla, rozhodla jsem se zkombinovat pecku z manga se životadárnými,
i „životabernými“ mincemi Afriky, totiž zlatem a diamanty. Uvnitř pecky jsem nejprve
vytvořila lůžko z plátkového zlata (pravé přírodní zlato, 24 ct), do než jsme zasadili
nikoli diamant, ale zirkon, jelikož cenově vyšel v poměru cena, výkon lépe.
Zirkon je upevněn ve zlacené cargličce, která leží v přímce s prsteny, čímž kombinuje
dnešní pojetí prstenů s kamenem a zároveň je kámen uzavřen v přírodní schránce,
velice těžce dostupný a jakoby ve stínu.
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Zasazení talismanu do prstenu jsem rozhodla na základě toho, že všechny amulety
jsou osobní záležitostí, mají vstřebat energie nositele a chránit ho, prsten je šperkem
též osobním. Jsou to dva jednoduché kroužky společně spájené a mezi ně je vsazeno
lůžko k vlepení pecky. Po vytvarování, začištění a vyleštění byl prsten pozlacen.
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3. Austrálie a Oceánie
3.1. Historický vývoj
Austrálie je největším ostrovem kdysi náležejícím Antarktidě. Před desítkami milionů let
se odtrhla a odplula na sever. V pohybu stále pokračuje, takže se časem střetne s Asií.
Její povrch je ve vnitrozemí převážně tropicky savanovitý, na severu se rozkládá
tropický prales a jižně se dostáváme do středozemního pásu. Oceánii tvoří skupiny
ostrovů sopečného nebo korálového původu ležících v Tichém oceánu. [7]
Rozlohou největší a asi nejvýznamnější je Austrálie, která původně sloužila
jako vyhnanecké ghetto trestanců Velké Británie, zejména po osamostatnění
Spojených států amerických. Deportace skončily až roku 1868. Původní obyvatelé přišli
zhruba před 40 000 lety z jihovýchodní Asie a jejich životní styl se minimálně podepsal
na životním prostředí, ovšem po dvou stoletích kolonizace jsou následky nedozírné.
V 19. století přišla nová vlna přistěhovalců po objevení zlata. Během obou světových
válek stála Austrálie po bohu Velké Británie, což jí pomohlo k vyšší míře autonomie,
přesto je stále formální hlavou státu britská královna zastupovaná generálním
guvernérem, podobně jako u Kanady. Nejvýraznějším náboženstvím je křesťanství
v nejrůznějších podobách vyznání. [24]
Jihovýchodně od Austrálie leží souostroví Nového Zélandu, kam ke konci prvního
tisíciletí přišli polynéské kmeny Maorů, kteří se považují za nejpůvodnější obyvatelstvo
Zélandu. Společně s nimi zde žili australští velrybáři a postupně přicházeli britští
a francouzští misionáři. V 19. století přišla s objevem zlatých ložisek vlna přistěhovalců
a zároveň Zéland byl nucen uznat britskou svrchovanost. Během světových válek
se Nový Zéland postavil po boku Velké Británie a bojoval hlavně za osvobození
Tichomoří od expandujících Japonců. [24]
Papua – Nový Guinea je poslední z větších ostrovů v Tichomoří, byla osídlena zhruba
před 50 000 lety a v 16. století připluli první Evropané. V 19. století byl ostrov rozdělen
mezi Velkou Británii a Německo. V 70. letech 20. století se jí dostalo nezávislosti.
Ve vnitrozemí se dodnes drží primitivní kmeny a setkáváme se zde s největší
jazykovou rozmanitostí na světě (přes 700 jazyků). Jsou zde velká naleziště kovů jako
je měď, stříbro, zlato, platina. [24]
Celý geografický celek dotváří malá souostroví, jako jsou Šalamounovy ostrovy,
Tuvalu, Nauru, Kiribati, Fidži, Vanuatu, Tonga a Samoa. Jde o kombinaci republik
a konstitučních monarchií, které obydleli v minulosti Polynésané a Melanésané. Velkou
angažovanost ostrovy zažily ze strany Velké Británie a Německa. Většina německých
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držav byla po druhé světové válce svěřena Austrálii a Novému Zélandu, ale do konce
20. století všechny oblasti vyhlásily nezávislost. [24]

3.2. Dějiny užitého umění
I přes složitou dostupnost a kolikrát i velkou vzdálenost, udržovaly mezi sebou
oceánské ostrovy kontakt. V rámci orientace na moři nespoléhaly pouze na přírodní
vlivy, jako jsou proudy a vítr, ale zhotovovali primitivní mapy z bambusových tyčí,
ke kterým připevňovali mušle jakožto ostrovy. [5]
Tichomořské kultury si byly dobře vědomy čínských a indických uměleckých předmětů,
ovšem díky silnému náboženskému kultu vyznávající animismus, plodnost a předky
se v silně hierarchizované společnosti nesetkáme s vnějšími vlivy. Určitým způsobem
kultura upadá s přihlédnutím ku příkladu k sochám na Velikonočních ostrovech,
jimž se současní domorodci absolutně nemohou rovnat. [5]
Na Nové Guineji v povodí řeky Sepiku se nalezla keramika s rytými vzory, dřevěný
vyřezávaný nábytek, věšáky, podhlavníky, řečnické stolice, které v zakončeních
vykazují rysy ptáků. Rovněž zde najdeme mozaiky z ptačích per, které známe
již od latinskoamerických indiánů či vypalované kalebasy (baňatá láhev z tykví). [5]
Melanéské ostrovy se vyznačovaly kvalitním řezbářstvím, proto zde najdeme dřevěné
číše

zdobené

zoomorfními

a

geometrickými

motivy.

V Novém

Irsku

a na Šalamounových ostrovech se setkáme s bohatým využitím perletě zejména
na šperky a talismany v kombinaci s mušlovinou. Silně se uchytil motiv ptactva,
který byl často na dřevěných rituálních nádobách, a samozřejmě ryb, které se staly
jediným námětem ostrovů s chudou faunou (zejména menší korálové atoly zdvíhající
se nad hladinu). [5]
Na Novém Zélandě, přestože patří k Melanésii, se projevuje vlastní uměleckořemeslná
tendence. Maoři totiž kladli velký důraz na uctění památek předků a hrdinů v kombinaci
se strachem z prázdnoty, který je vede k zaplňování celé plochy objektu dekorem.
Velice význačné je tetování tváře, v dnešní době se přesouvá kmenový znak na krk,
ramena a paže. Pletené rohože

z konopí (phormium) se užívali nejen k sezení

a ležení, nýbrž i k ošacení. Doplňovali je často nefritovými postavičkami tiki, které měly
nakloněnou hlavu a odkazovali na předky. [5,23]
Polynésané jsou roztroušenou kulturou Pacifiku. Samojské ženy se věnovali výrobě
látek z kůry tapa, morušového lýka, s velice jednoduchým zato působivým dekorem.
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Každý ostrov měl svůj vlastní charakteristický dekor, takže se dalo snadno poznat
odkud dotyčný přicházel. [5]
Marshallovy ostrovy jsou podobně jako Nový Zéland proslulé kmenovým tetováním,
které však již má i rozdílnou podobu v postavení, protože tetování v obličeji s podobou
klikatky bylo vyhrazeno výlučně náčelníkům. Jde tudíž o dekorativní abstraktní umění,
které zná i hlubokou symboliku. [5]
Na

Havajském souostroví nalezneme pozůstatky dřevěných

šálků a

misek

podepřených karyatidami, ovšem opravdu velký obdiv si zaslouží oděvy setkávané
z per. [5]
Rozkvětu umění zejména v Austrálii zabránila britská kolonizace. Ve 20. století se však
objevilo několik domorodých umělců, kteří evropskou misií byly vedeni k evropské
kresbě a následně k malbě klasickými barvami namísto přírodních pigmentů. Albert
Namatjira (1902-1952) je obecně považován za prvního australského domorodého
malíře, který začal barvami pracovat na kůru stromů. Emily Kame Kngwarreyeová
(1910-1966) byla dlouho izolována v australském vnitrozemí, ale v 80. letech začala
s batikami a postupně i abstraktními malbami. Ginger Riley Munduwalawala (19362002) pocházel ze Severního teritoria, kde se živil jako pastevec ovcí. Jeho dílo
vychází z maleb na kůře Alberta Namatjira, které následně rozvinul v barevně bohatá
vyobrazení a překlenul australské domorodé umění a současné moderní umění.
V 60. letech maloval akvarely evropského typu Clifford Possum Tjapaltjarri (19322002), který byl původně řezbářem a sdružoval se v uměleckém spolku Papunya,
ze kterého nakonec odešel do Alice Springs. Hlavním tématem se stala posvátná
místa, která důvěrně znal a v 70. letech přešel na dot art, kdy tvořil rozměrné abstraktní
kompozice z teček/puntíků. Svým působením za ochranu domorodců si vysloužil Řád
Austrálie a medaili za zásluhy a podporu komunity australských domorodců,
bohužel v den předání zemřel. Mladší Joseph Jurra Tjapaltjarri (1952) rovněž
z Papunya Tula Artist vytváří jednobarevné (růžovočervené, tmavě šedá) kompozice
dot artu na jednobarevném pozadí. [23]

3.3. Křišťálové sestry, australské a oceánské pohádky
Křišťálové sestry, tak zní nejen název pohádkové sbírky, jedná se i o samotnou
pohádku o tom, jak vlastně vzniklo souhvězdí Plejád. Společně s dalšími příběhy je vše
vypravováno po ztroskotání lodi, kdy se hrstka trosečníků sejde na opuštěném
oceánském ostrově, přičemž každý z nich pochází z nejrůznějších koutů od Hawaie
přes Samou, Austrálii, Melanésii s Mikronésii k Papue s Novou Guineou. [20]
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Jak jsem již zmínila, kniha je sbírkou příběhů o stvoření a zalidnění světa,
kdy Bezejména strouhal kokos a krmil jím vše na zemi, vzniku souhvězdí a vývoji
celého pozemského systému z pohledu různých koutů této ostrovní oblasti. Potopa
seslaná na zemi popuzením bohů, což možná spadají více do bájí a pověstí,
než pohádek. Vzájemně jsou však, vzhledem k životu trosečníků, situačně proloženy
příběhy o stavění chýší, bajkami o ješitných lidech či zvířatech, zlých lesních ženách
Bumo

i

důvtipných

bojovníků,

kteří

dokáží

své

slabosti

plně

využít.

Přestože se příběhy vzájemně liší podle toho, odkud pochází, všechny mají dvě věci
společné, nebe a moře. [20]
Na nebesích sídlila božstva, velice podobná těm jihoamerickým. Sídlil zde bůh slunce,
měsíce, deště i moře. V opozici proti tomu se setkáme s motivy podsvětí, které není
chápáno jako trestná posmrtná lavice, nýbrž jako místo pro zesnulé, podobně
jako podsvětí antické, kdy všichni musí přes řeku Styx. Zrovna tak, když Prométheus,
kradl oheň z Olympu, donese Maui z podsvětí lidem oheň, za to si ho bere vládkyně
smrti Hinu s sebou do své podzemní říše. Což značí, že smrt zde není chápána jako
dnes. Je to věc přirozená. [20]
Moře, to je široširá hluboká pláň, která jednotlivé ostrovy odděluje a kolikrát je jediným
rozhodcem mezi životem a smrtí. Setkáme se zde s klasickým překonáváním vody
na kánoích, či v létajícím pytli nebo začarovaném ptáku. Faktem ovšem zůstává,
že ačkoli Polynésie a Melanésie jsou obrovské skupiny malých ostrovních států,
které moře právě jako jediné spojuje. Najdeme v něm spoustu ryb, korálů i podvodních
království. Bohatství a moc, kterou disponuje se stávají něčím, co nám v úzkých
dokáže pomoci, stejně jako nás nečekaně zahubí.
Základní věcí, kterou jsem chtěla do své práce přenést bylo moře a to nejlépe
prostřednictvím lastur a jsou kromě divotvorných tvarů pohádkovým symbolem
bohatství a moci. Přesně tak, jak o tom vypráví pohádka o Chlapci a duchu
pomerančovníku. Bohatý vůdce kmene má široko daleko nejvíce mušlí, ale chlapec
nemá nic, přesto ho vládce přijme jako rovnocenného soupeře a dá mu šanci zvítězit,
nasbírá-li do druhého dne dostatek mušlí, stane se vládcem. Chlapec však ví,
že to není možné, setká se ovšem s duchem pomerančovníku, který ho za jeho slušné
chování obdaruje mnoha bambusovými tyčemi plnými mušlí.

3.3.1. Mušle a lastury
Mušle, odborně mlži a plži, patří mezi bezobratlé živočichy, kteří nemají páteř
a vyskytují se zejména ve vodním prostředí. Kmen měkkýšů zahrnující právě mlže
a plže

je asi nejbohatším na tvary a formy živočichů. Mlži se vyskytují zejména
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na mořském dně, případně ve sladkých vodách. Jejich schránka je tvořena ze dvou
misek, čili lastur spojených vazem. Schránka se většinou uzavírá natolik těsně,
že chrání celé tělo živočicha. Mezi nejznámější patří slávky, zévy, ústřice, hřebenatky
a srdcovky. Některé z menší a tvrdších druhů jako jsou skulaři a šášně se běžně
užívají k vrtání do dřeva nebo měkkých hornin. Tento druh je prakticky nepohyblivý
a různého pohlaví. [6]
Další třídou jsou plži, které najdeme jak ve vodě, tak na souši. Typickou je
spirálovitá ulita, ale není podmínkou. Jednotlivé druhy se značně liší ve velikostech
stejně jako tvaru ulity. Z mořských druhů jsou nejvýznamnější přílipky, harfovky,
zavinutci, homolice, vorenky, ostnatky, ušně a šišani. [6]
Právě šišan se stal objektem mého zájmu. Má robustní vápenatou ulitu a může
dosahovat až 30 cm na délku. Jeho ulity je často užíváno k ornamentálním účelům
v uměleckých řemeslech. [6]

▲ Obr. 4.: Ulity plžů

[3]

► Obr. 5.: Lastury mlžů

[4]

3.4. Realizace
3.4.1. Zkoušky a návrhy
Utvořit návrh na oceánský šperk bylo asi nejtěžší z celé kolekce, možná proto je
pro mne ze všech nejrozporuplnější.
Původní nástřel byl jasný, přenést do kolekce moře, nejlépe ve spojení s lasturami
a skořápkami mořských měkkýšů. Vše prošlo vývojem od klasických komerčních
návrhů, přes zhotovení stříbrné jehlice a funkčnost lastury jako ozdoby do vlasů.
Skutečně mě osvítil moment, kdy jsem čistila mušle ještě z dob, kdy se směly volně
převážet. Vzhledem k tvrdosti vápenaté schránky jsem totiž byla nucena užít
diamantových vrtáků mikrobrusky a pracovat s nimi ve vodě. Během krátké chvíle,
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kdy jsem mušli louhovala ve vodě, nebo jsem na sklářské brusírně pod vodou rovnala
její hrany, se rozlila okolo slaná vůně moře. V tu chvíli mne napadlo vyrobit šperk
ve stylu „Všemi smysly“, kdy by šlo pravděpodobně o náušnici, která by spadala
k pulsním bodům na krku, kam se stříkají parfémy a ideálně ji zavěsit tak, aby se v ní
vždy udržela kapka vody, která by neustále charakteristické slané aroma udržovala.
Moje nadšení pro nápad a realizaci však skončilo fiaskem, kdy jsem si neuvědomila,
že uvolnění usazenin octovou vodou povede ke zkáze mojí myšlenky a naneštěstí to
odnesly všechny vhodné lastury.
Další inspiraci jsem tak začala hledat v řezech spirálovitých ulit mořských živočichů
z nichž nádherně vyšly dva. Menší vřetenovité ulity a právě šišatec. Oba typy jsme
rozřezali podélně od špičky závitu tak, aby závit na konci zůstal neporušen, u šišatce
od špičky vodorovně s jeho stojnou částí ulity. Malé vřetenatky vykazovali v jedné
polovině nádhernou komorovou strukturu, v druhé chyběla příčná přepážka. Rozhodla
jsem se, že z nich udělám osobní schránku se stříbrnou obrubou, pantem pro otevírání
a zapínáním. Bohužel sklářská diamantová pila, na která jsme byli nuceno lastury řezat
je široká 3 mm, což je u lastury o délce 3,5 cm a šířce 3 cm hodně vidět,
protože diamantová pila neřeže jako u dřeva, ale odbrušuje. Když jsem později
vytvořila stříbrnou obrubu a přidělal se pant, dvě poloviny té samé lastury k sobě
neseděly a nedokázala to schovat ani stříbrná cargle. Tím jsem došla k šišatci.
Šišatec je o něco větší a jeho osa se naklání dle sklonu podkladu. Jeho dvou polovin
jsem nakonec nechala vzniknout krabičku na šperk, či jinou osobní drobnost.

3.4.2. Technologie výroby
Prvním krokem bylo rozřezání ulity, kde jsem doopravdy docenila sloučení sklářství
a šperku, protože vápenaté schránky jsou možná odolnější než sklo, proto jedinou
možností jak se dovnitř schránky podívat vedlo přes diamantovou pilu. Obě poloviny
jsem pak lehce zabrousila na jemném brusu. Po úpravě vnější podoby jsem účelově
musela přejít k úpravě vnitřku krabičky, abych vytvořila prostor pro prsten, náušnice,
talisman, či nějakou drobnost, ze spodní části jsem musela vylámat drobnější závity,
které sice byly velice působivé, avšak z hlediska prostoru nepotřebné. V horní polovině
jsem naopak tyto závity nechala, jelikož na tmavém, hnědém pozadí se pastelová
až bílé odstíny velice vyjímaly a dávají vyniknout vzájemně svým konturám.
Následně jsem ze stříbrného drátu, průměr 1 mm, vytvořila cargličky kopírující vnitřní
obvody lastur, které jsem následně zplacatila, čímž se trochu roztáhly, proto ty vnitřní
obvody. Po přichycení k oběma polovinám jsem určila polohu pantu v zadní části,
které jsme naletovali ze stříbrné trubičky.
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Po očištění a vyladění pantu přišlo na lepení obruby k podkladu. Při tomto bylo
nezbytné, aby cargle byly co nejpřesnější, jelikož schránka byla místy vytenčená pod
0,5 mm, tudíž se tyto dvě plochy i přes všechnu přesnost nedokážou setkat.
Po vytvrdnutí lepidla jsem nakonec protáhli pant stříbrným drátem a zajistili.

▲ Obr. 6.: Zkoušky řezů ulitami; ► Obr. 7.: Neúspěšná zkouška řezu vřetenatkou
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4. Blízký a Střední východ
4.1. Historický vývoj
Směr kulturního vývoje blízkého a středního východu jednoznačně předurčil Arabský
poloostrov, kde prorok Muhammad (570-632) roku 630 dobývá Mekku a dává
vzniknout novému náboženství – islámu. Dodnes je Saúdská Arábie přísně teokratická.
Celkově arabský poloostrov byl osídlen několik tisíc let př.n.l. a vznikala zde různě
rozdrobená království, jejichž pozůstatkem jsou například i Spojené arabské emiráty,
které kopírují poosmanské státní útvary. Od 17. století se v této lokalitě angažovali
Britové, kteří však v 70. letech 20. století své pozice vyklidili. Velkou stopu zanechal
v místním rozvoji objev ropných polí. [24]
Blízký východ, nebo-li východní pobřeží Středozemního moře, byl od pradávna oblastí
starověkých civilizací, zhruba 2000 let př.n.l. se zde setkáme s Chetity, Akkadskou říší,
Féničany, Asyrskou říší a izraelity. Vystřídaly se zde vlivy antického Řecka, Říma
i východní Persie. Během 7. století probíhala výrazná islamizace oblasti a od 11. století
se oblast Sýrie, Libanonu, Jordánska stala centrem křižáckých výprav, protože oblast
Palestiny, konkrétně dnešního Jeruzaléma, je od pradávna náboženským centrem
judaismu – Zeď nářků, pozůstatek druhého jeruzalémského Chrámu, křesťanství – Via
Dolorosa, Golgota, zahrada Getsemanská, a třetí nejsvatější místo islámu – mešita
al-Aksá, Skalní dóm na Chrámové hoře. V 16. století otěže přebírají Osmané,
jejichž impérium padá po první světové válce, kdy se zároveň začínají angažovat
západní mocnosti a po druhé světové válce, roku 1948, je založen stát Izrael. [24]
Oblast Persie, dnešního středního východu, zaujímají zejména Irák, Írán a Afghánistán.
Nalezneme zde doklady nejstarších civilizací, jako je Mezopotámie mezi Tigridem
a Eufratem nebo Persie. V průběhu 7. až 9. století dochází k islamizaci a arabizaci
oblasti. 13. století vyvrací vzniklá království a sultanáty nájezdy Mongolů,
načež 16. století přichází s expanzí Osmanské říše. V 19. století se snaží zemi
ovládnout Britové a Němci, což se úplně nedaří. V Afghánistánu a Iráku se diktatury
pomalu zvrhly v celosvětové konflikty a obyvatelé se zmítají v občanských válkách
a nepokojích. [24]
Zcela specifickou oblast východu zaujímá indický subkontinent, jehož dominantou je
Indie, země nesčetných kultur, etnik, jazyků a náboženství. Najdeme zde bohaté
kulturní dědictví z dob říší mezi Indem a Gangou, vědecké texty v sanskrtu i dodnes
trvající diferenciaci obyvatelstva na základě kastovního systému. V 6. století se zde
vedle hinduismu rodí džinismus a buddhismus, jehož učení přináší Buddha (563 – 438
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př.n.l.) z oblasti Nepálu. Ve 14. století oblast atakují Mongolové a od 16. století dochází
ke střetu s Evropany – Portugalci, Nizozemci, Britové a Francouzi, načež je Indie
v 19. století vyhlášena korunní kolonií a po necelém století osamostatněna. Z Indie
samotné se vyčleňují dva státy Pákistán a Bangladéš, které zahrnují prakticky všechny
indické muslimy. [24]

4.2. Dějiny užitého umění
Základem islámského umění je zdobit a prakticky tvoří protiklad římsko řecké antice.
Hlavními náměty byla florálnost, vegetabilnost, zoomorfní prvky, které postupnou
stylizací nabývaly pouze geometrické podoby. Zároveň je o islámu známo,
že nezobrazuje živé bytosti, zejména lidi, na což je kladen důraz v rámci sakrálních
staveb. Arabská kultura se též bojí prázdnoty a má velký smysl pro barvu,
což se projevuje zejména v tkaninách a keramice. Jak tomu bylo ve většině světa,
kvetlo umění a kultura v blízkosti dvora, to vše se skvěle snoubilo s oblibou okázalosti
arabských dvorů. [5]
V kamenictví byla velká tendence omezit dekor na hru linií bez plastického efektu.
Vlysy, reliéfy i nejrůznější modelace nalezneme v exteriérech na fasádách paláců,
mešit, kašnách a v zahradách, v interiérech nejvíce vyčnívají sloupové hlavice,
které vycházely z těch antických, ovšem s výraznou stylizací až abstrakcí, jak je tomu
například u hlavic sloupů v Cordóbě, které působí jako krápníky. Z Bagdádu
se rozšířila mistrovská práce s rostlinnými úponky převážně vinné révy a často jsou
budovy zvenčí i vně zdobeny stylizovaným kúfickým písmem, které sice prapůvodně
má určitou výpovědní hodnotu, ovšem v kameni je nečitelné, tudíž získává rozměr
abstraktního dekoru. Často se u výzdob architektury setkáme i se štuky, hojně
malovanými. Kromě architektury se kamenictví odráželo i ve výrobě sakrálních nádob
do mešit. Celkově si můžeme všimnout, že za Umajjovců se do kamene tesalo,
zatímco Abbásovci kamenem obkládali. [5]
V malbě se objevují první lidské postavy, které vycházeli převážně z helénistického
způsobu zobrazování a od 15. století máme i důkazy o tom, že postavy byly
modelované světlem a stínem. Malba jako taková se převážně projevovala
na keramice, hedvábí, tkaninách vůbec nebo v rámci knižní malby. Rukopisy využívali
kaligrafie, která se postupem času rozvíjela v dekorativnější, či stylizovanější styly,
čímž se občas stávala literární díla více výtvarně uměleckými než čitelnými. Korán
často využíval iluminací ke zdůraznění míst, kde je třeba pokora. Mimo Korán
se setkáme i s ilustracemi a zobrazováním postav příběhů. [5]
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Tradičním a opravdu věhlasným řemeslným oborem arabské oblasti byla keramika.
Vzhledem k rozloze arabských říší se setkáváme s velkou rozmanitostí dekorů
od geometrických plošných linií, přes kaligrafii po zobrazování zvířat a rostlin. Velkou
tradici zde měla polévaná listrovaná keramika. Z Číny dovážené výrobky si brali
řemeslníci a umě je napodobovali, punc Orientu jim dodávali fialovou manganovou
barvou, kterou Dálný Východ neznal. Dlouho se Írán snažil odhalit tajemství čínského
porcelánu, až z něj vznikl fajáns. Velkého věhlasu se dočkali perské dlaždice,
které se využívali zejména pro obklady mešit. [5]
Zatímco v Japonsku se prakticky nesetkáme se sklem, v Egyptě a Sýrii bylo dobře
známo foukané sklo, později i lité sklo, flakony a nejrůznější nádoby. Zdobily se
kovovými listry, rytím a malbou. Využívalo se hojně kaligrafie i klasických arabesek.
Zvláštností

je,

že

sklo

se

stalo

žádaným

artiklem

křesťanského

světa,

proto se dočkáme i nádob, kde je kúfickým písmem přáno křesťanským panovníkům
či požehnání Pánu. Vedle skla se z přírodního křišťálu vyráběly konvice a vázy. [5]
Zlatnictví mělo omezený sortiment a výrobu, jelikož Mohammed omezoval nošení
šperků, zejména pak ženských. Setkáváme se hojně se stříbrem, zlatem a zejména
potom zlaceným stříbrem. Užívalo se tepání, rytí, filigránu, granulace či inkrustace. [5]
Co se kovovýroby týče zpracovávala se zejména měď, se kterou se setkáváme ještě
dnes, bronz a méně železo. Vznikaly sakrální předměty a schránky na psací potřeby,
Korán nebo zbraně. Vzniklo mnoho luxusních šavlí a mečů. Ke každodenní potřebě
sloužila bronzová zrcadla vyráběná podle čínského vzoru. [5]
O Arabech je známo, že odjakživa upřednostňují koberce před nábytkem, i přesto však
vznikal, zejména sakrální, minbary do mešit, schránky a podložky pod knihy. Velký
ohlas měly polygonální vyřezávané kazety, které se hvězdicovitě, kruhově, či jinak
seskupovaly pod stropem a dosahovaly překrásných ornamentů. [5]
Textilie jsou doménou Východu, známe odsud nejen lněné a vlněné tkaniny, právě
odsud se do Evropy dostaly látky jako hedvábí, mušelín či samet. Již od 10. století
dokázali Arabové na textilie tisknout pomocí dřevěných razidel a nejjemnější tkaniny
protkávat kovovými nitěmi. Nejvýznamnějšími jsou však koberce, jejichž výroba je
známá již od kočovných kmenů v oblasti Iráku. V rámci dekoru je podstatná kresba
stejně jako malba a hojně se užívá symboliky stromů a květin. [5]
Současné východní umění stále má jako základní stavební prvek písmo. CharlesHossein Zenderoudi (1936) užívá ve svých malbách a sítotiscích klasické kaligrafie,
kdy obsahem je úvod Koránu, ovšem provedení směle konkuruje současnému
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západnímu umění. Podobně Shirin Nashatová (1957) též pracuje s písmem, ovšem
v kontextu s postavení ženy v rámci islámu a arabského světa. Svá díla prezentuje
pomocí fotografie a videa. [23]

4.3. Tisíc a jedna noc
Pohádky tisíce a jedné noci jsou velice rozsáhlou sbírkou, neřekla bych ovšem čistě
pohádek, ale i příběhů a bajek. Najdeme tu zvířecí bajky, kde se zvířata vzájemně
přechytračují, nebo se naopak poučují o moudrosti a zkušenosti, popisují setkání
s člověkem a jeho způsob podmaňování zvířat. [13,14,15,16,17]
Velice zajímavě jsou v této sbírce zpracovány témata rozporu mezi Židy, křesťany
a muslimy. Vyskytují se zde bez válek, ale s vlastnostmi sobě vlastními. Stejně tak se
sem tam dostaneme do evropských přístavišť nebo daleké Číny. Všechny kultury se
v těchto pohádkách sžívají, nebojují spolu a využívají svých charakteristických
rysů. [13,14,15,16,17]
Co mě doopravdy zaujalo byl fakt, že prostřednictvím médií se k nám dostávají
informace o zkaženosti Západu a boje islámu za mravní čistotu. Ženy jsou zahalovány,
aby neprovokovaly, ani muži ani ženy by se neměli dopustit nemravných myšlenek
natož návrhů, proto pro mne bylo velkým překvapením, když jsem se dočítala
naturalistické popisy erekcí mužů a vzrušení u žen, toho jak vlhnou a muže tím vzrušují
víc a víc. Když se muž ocitne vedle cizí ženy na lůžku, většinou spící, nedokáže si
odepřít svou touhu a bezohledně jde za svým. Za normálních okolností by mne to asi
zaskočilo, ale je pravdou, že daleko více mne překvapil jeden z prvních příběhů,
kde svobodné dívky žijící pospolu v domě vpustí si na noc čtyři muže do domu, popíjejí
víno – alkohol, jenž Korán jako jednu z mála věcí zakazuje, a hodovali vyprávěly,
až se dívky svlékly a šly do koupele i s muži. Následoval popis toho, jak muž ženu
obšťastnil snad všemi způsoby, kterými mohl. Zrovna tak se setkáme s motivy
mnohoženství, do něž dostane muže jeho ztracená manželka, kterou ožení
s královskou dcerou, protože předstírá, že je muž. Nakonec se vše vyjasní
a Kamarazzamán počne syny s oběma manželkami, ale ty na sebe začnou žárlit
a ve svém amoku svedou vzájemně syna druhé ženy, avšak synové to svěří otci,
ten manželky popraví. Právě tyto až pornografické obsahy na pohádkovém pozadí
na mně zanechaly asi největší stopu. Pozadí příběhů je vyšperkováno drahými látkami,
drahokamy a přepychem, ovšem motiv zvrácenosti příběhů v kontextu s islámem,
který je vůdčím kulturním směrem určil další směr vývoje mé práce. [13,14,15,16,17]
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Každopádně zde dokazuje Felix Tauer, že právě pohádka není útvar určený pouze
nebo většinou dětem, pohádky byly dříve vyprávěny mezi dospělými, tudíž,
s přihlédnutím k naturalismu ve sbírce použitému, často měly i reálný základ.

4.3.1. Islám
Jak jsem zmínila, islám je podtextem celé knihy, proto je třeba k němu něco říci.
Jde o východní náboženství, zrovna jako judaismus či křesťanství, které vzniklo
v 7. století n.l. v oblasti Arabského poloostrova. Za jeho zakladatele považován prorok
Muhammad, jenž byl pro svá hlásání vyhnán z Mekky do Medíny, ale ve 30. letech
7. století Mekku dobyl a učinil z ní nejsvatější místo islámu. Přívrženci islámu jsou
muslimové a hlavním médiem je Korán, který má mnoho výkladů, proto v různých
arabských zemích najdeme vzájemné odlišnosti. [8]
Islám jako náboženství je určitá sebedisciplína a kompletní návod jak jednat sám
se sebou a okolím. Cílem každého z muslimů je dosáhnutí dínu (životní smír islámu),
proto je třeba dodržovat pět důležitých bodů, nikoli přikázání. [8]
První je šaháda (nejvyšší pravda), která praví, že je jediného Boha, tvůrce všech
a všeho na Zemi a Muhammad je jeho prorokem. [8]
Salát (modlitba) by měla být absolvována minimálně pětkrát denně a je projevem
nejvyšší mravní čistoty. Často jsou ve městech lidé svoláváni ke společné modlitbě,
při níž by člověk měl pokleknout a hlavu sklonit k zemi směrem k Mekkce. [8]
Zakát (dávání almužny) je třetím z pilířů, kdy původně šlo o naturální daň v určité
procentuální hodnotě z majetku, jakýsi desátek, ovšem dnes je vyměřen na 2 – 2,5%
z majetku občana.

Zakát

se odevzdává alímu

(soudce, představený obce),

který s ním dle nejlepšího vědomí a svědomí nakládá. [8]
Saum (půst) u nás známý spíše pod pojmem Ramadán, což je nesprávné označení,
protože Ramadán je devátý měsíc islámského kalendáře, ve kterém by se měl věřící
postit od úsvitu do západu, zdržet se pohlavních styků a vůbec všech neřestných
tendencí. [8]
Pátým pilířem je hadždž (putování), která je často myslně převáděna pouze jako pouť
do Mekky. Tu by však měl každý mohoucí muslim absolvovat alespoň jednou za život.
Jde totiž o souhrn rituálů, kdy se nejprve obejde sedmkrát proti směru hodinových
ručiček svatyně Kaaba, následuje rychlochůze mezi Safá a Marwa (opatrnost
a naděje), jako třetí je třeba vystoupat na kopec Arafát, konkrétně osmého dne měsíce
hadždž. Po sestoupení následuje rituál kamenování ďábla, který údajně vnuknul
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Abrahámovi myšlenku neobětovat Pánu Izáka, ale zvíře, a následně obětování zvířete
právě po vzoru Abraháma. [8]
Džihád (zápas pro dobro) je velice příznačnou věcí, která se dle mého názoru v dnešní
době úplně ztratila v překladu. Každý člověk by měl totiž džihád nejprve začít u sebe
a bojovat sám se sebou, poté pomoci okolí a teprve není-li jiné možnosti nasadit
za islám život v rámci džihádu. [8]
4.3.1.1. Zahalování žen
Vzhledem k povaze Tisíce a jedné noci je nutno věnovat určitou pozornost právě často
překrucovanému zahalování. Žena by původně měla být strážkyní ctnosti, která je plně
zodpovědná za to, jak na ni muž reaguje. Samotné zahalování není nijak v Koránu
ukotvenu. Nevyžadují se burky a víceméně ani hidžáby (šátky přes obličej). Muslimské
ženy, ba dokonce i muži by se měli držet prostoty svého odívání a neměli by
na veřejnosti oblečením poukazovat na fyzickou krásu, natož provokovat. [8]
Pro vázání arabských šátků je důležité mít kvalitní podšátek, svrchní šátek a brože,
případně špendlíky k upevnění. Jako první se uváže podšátek vzadu na krku tak,
aby halil půlku čela. Svrchní šátek se sešpendlí klasickou broží jedním rohem
s podšátkem a následně se omotá kolem obličeje a na spánku se přišpendlí
k podkladovému šátku, čímž se vytvoří niqab. Zbytek se pak buď přehodí přes rameno,
pokud má být vidět obličej, nebo se přetáhne přes nos až k druhému uchu,
kde se přichytí broží. Ve výsledku je vázání šátku záležitostí velice kreativní
a poskytuje prostor pro seberealizaci. [12]

▲ Obr. 8.: Nejběžnější způsoby zahalování žen

[5]
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Je také nezbytné si říci, že zahalování není pouhou doménou islámu, křesťanské
kostely často hlásají, že dovnitř nemá vejít žena s odhalenými rameny, koleny
a hlavou. Křesťanské světice jsou velice často malovány s pokrývkou hlavy, byť lehkou
a průsvitnou. Stále se jedná o to, že od pradávna měla být žena strážkyní ctností
a plně zodpovědná za to, jak na ni muži reagují. Židovky na ulici také můžeme potkat
s pokrytou hlavou a opravdu ortodoxní izraelské ženy mají oděv velice podobný burce,
akorát se skládá ze dvou částí, ale je z hrubé tkaniny, skrz kterou žena vidí, ale okolí
nemá šanci. [26]
4.3.1.2. Mešita Násir al-Mulk
Mešita je islámský chrám. Každý významný panovník dal vystavět minimálně jednu
a často se jmenují po významných osobnostech arabského světa. Zároveň byly mešity
vždy luxusně vybaveny, podléhaly architektonickým trendům v kombinaci s klasickými
jevy a právě mešitu jsem si vybrala jako místo, kde se mají setkat lidé k modlitbě,
jakožto nejvyššímu mravnímu úkonu. [8]
Vzhledem k tomu, že celou mojí prací se line stylizace tvarů až po geometričnost,
inspirací se mi stala mešita Nasira al-Mulka íránském Shirazu. Vstupní oblouk a jeho
stropní řešení navozuje dojem rostoucích krápníků, které se následně rozbíhají
do stěn. Celá tato kompozice je ovšem provedena v geometrických plochách, převážně
trojúhelnících a čtyřúhelnících.

▲ Obr. 9.: mešita Násira al-Mulka, Shiraz, Írán

[6]
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4.4. Realizace
4.4.1. Zkoušky a návrhy
Původním návrhem, kterého jsem se následně držela bylo vytvoření šperku vhodného
pro spínání arabských šátků, avšak po nastudování dané problematiky mi došlo,
že budu muset zanechat některé věci tak jak jsou zažité a ne všude se s nimi dá nějak
více pohnout, tudíž bylo zřejmé, že vznikne sada tří broží. Velká na spínání v oblasti
krku, malá na připevňování svrchního šátku k podkladovému a brož na způsob
protahovací záušnice, která bude přitahovat šátek před nos k uchu.
Dekorativní aplikace jsou inspirovány stropem v mešitě Nasira Al-Mulka, Shiraz, Írán,
kde byl pomocí prolamování jednotlivých geometrických ploch vytvořen nádherný
prostor připomínající krápníky. Základním stavebním prvkem pro mne byl trojúhelník,
jakožto symbolika soužití tří odlišných kultur (judaismus, křesťanství, islám),
které se bez sebe vzájemně neobejdou. Postupně jsem zkoušela vzájemně
trojúhelníky stavět, až vznikly tři kompozice, malá neuzavřená na malou brož, druhá
malá uzavřená na náušnicový mechanismus a velká uzavřená jednoduchým ohybem
základního tvaru v leštěných plochách.

▲ Obr. 10.: Zkoušky tvarů broží

4.4.2. Technologie výroby
Největší z broží využívá jako základní stavební prvek rovnostranný trojúhelník o délce
strany 20 mm. Celkově je sletována ze 6 kusů plechu, jedná se o tři trojúhelníky 20 x
20 x 20 mm, kde jsem spustila těžnici na jednu stranu a v dané přímce trojúhelník
ohnula do pravého úhlu. Následují tři kosočtverce o délce strany 20 mm,
které jsem ohnula po délce kratší úhlopříčky, tudíž jsem dostala dva rovnostranné
trojúhelníky, následně jsem objekty střídavě letovala do tvaru růžice hranami k sobě
tak, aby hřbety ohybů mířily vždy ke stropu a zužující se část do středu. Následně jsem
brož doplnila o klasické brožové zapínání sestávající z lehly a zobáčku. Všechny
plochy byly začištěny, smirkovány a vyleštěny.
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Podoba malých broží je téměř shodná, pouze jeden tvar je uzavřený, druhý ne.
Tentokrát jsem užívala rovnostranného trojúhelníku o straně 10 mm, kdy samostatné
objekty jsou spojeny z 5 (příp. 6) samostatných kusů. Kombinovala jsem kosočtverce
o stranách 10 mm, kdy se mi kratší z úhlopříček opět stala osou ohybu společně
s rovnoramennými lichoběžníky o délce podstav 10 mm a 20 mm a rameny délky
10 mm. Celý lichoběžník jsem rozdělila na tři rovnoramenné trojúhelníky a ohýbala
krajní dva tak, aby šly v pravém úhlu s podložkou. Jednotlivé díly jsem vzájemně
letovala k sobě hranami tak, aby zužující se část mířila do středu, hřbety ohybu buď
ke stropu v případě kosočtverce, v případě lichoběžníku ke stropu mířily vrcholy
ohnutých trojúhelníků. K uzavřené šestidílné rozetě jsem přidala stříbrný řetízek
se dříkem, na nějž se šroubuje balónek s řetízkem a háčky na přitažení šátku.
Neuzavřená rozeta byla opatřena jehlicí, kterou jsme navedli právě vzniklou mezerou
pro šestý díl.
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5. Evropa
5.1. Historický vývoj
Evropská historie je pestrá ve všech směrech, rozvoji umění, kultury, vyznání, válkách
a mocenských bojů. Dalo by se říct, že Evropa se, až na několik málo specifických
oblastí, vyvíjela pod vlivem dnešních mocností Velké Británie, Francie, Německa
a Ruska. Velká Británie jako ostrovní stát se stala římskou provincií, prošla církevní
reformací a vytvořila vlastní anglikánskou církev, nárokovala si dědičná území
ve Francii a trpěla mnoha občanskými válkami. Přesto se stala světovou koloniální
velmocí, původcem průmyslové revoluce a dala světu nové technologie. Během
světové války pomohla k poražení Německa, ale naopak její smířlivost s hitlerovským
režimem dopomohla začátku války druhé. [24]
Francie, země s význačným politickým i kulturním vlivem dokládá jednoho z prvních lidí
v Evropě, člověka cromagnonského a její panovníci se v 8. století zasloužili o potlačení
expanze Arabů z Pyrenejského poloostrova (732 Karel Martel). Spory s Velkou Británií,
vnitřní náboženské spory i nákladné války v zámořských koloniích nakonec vedly
k Velké francouzské revoluci roku 1789 a o deset let později se ujal moci Napoleon
Bonaparte (1769-1821), který sestavil zákoník – Code civil, kterým se francouzská
společnost řídí dodnes. Během první světové války statečně uhájila západní frontu
i za cenu vysokých ztrát a roku 1940 byla okupována německými vojsky. Společně
s Německem a Španělskem si tyto tři mocnosti v různých etapách dopomáhaly k dělení
Beneluxu. [24]
Německo, v historii vystupující spíše jako Svatá říše římská dosáhlo kompletního
sjednocení relativně nedávno, ale prakticky neustále v historii jednalo jako seskupení
knížectví a městských států. Svatá říše římská vedla velice expanzivní politiku, připojila
Rakousko, České země i Slovensko, zahrnovala Itálii a nárokovala si oblasti Beneluxu.
V letech 1618-48 bojovala proti Švédům ve Třicetileté válce. Po porážce v první
světové válce vznikla roku 1919 Výmarská republika, ovšem s prohlubující se krizí
využil situace kancléř Adolf Hitler a 1936 dal vzniknout ose Berlín-Řím a 1939 okupací
Polska zahájil oficiálně druhou světovou válku. Již předtím na základě Mnichovské
dohody zabral české sudety a anektoval Rakousko. Po válce bylo Německo rozděleno,
přičemž z americké, britské a francouzské části vznikla Spolková republika Německo
a východní, ruská, Německá demokratická republika se definitivně připojila až po pádu
Berlínské zdi po roce 1989. Snahy Německa ovládnout Švýcarsko byly marné,
od 13. století se země chovala neutrálně a to se jí dařilo držet během obou válek
dodnes. [24]
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Rakousko Uhersko válkami a bitvami prakticky žilo. Rakouský rod Habsburků vládl
do roku 1918 rozsáhlé říši zahrnující severní Itálii, část Balkánského poloostrova,
české země, Slovensko, Maďarsko. Statečně čelilo nájezdům Turků v 16. a 17. století
a tvrdě rekatolizovalo a germanizovalo celou říši po Třicetileté válce. Po porážce
v první světové válce bylo Rakousko stanoveno do dnešních hranic a během druhé
světové války se hlásilo ke Třetí říši. [24]
Jižní Evropa zahrnující Španělsko, Portugalsko, Itálii a Řecko nám dokládá nejstarší
civilizace antického období. V oblasti Peloponéského poloostrova a přilehlých ostrovů
se setkáváme s antickou kulturou Řecka, která se pravděpodobně zrodila z krétské
minojské kultury a kultury mykénské. Došlo zde k velkému rozvoji demokracie, kultury
a umění. Jejím vrcholem bylo zhruba 5. století př.n.l., ve 3. století př.n.l. Řecko pohltila
římská říše rozpínající se z Apeninského poloostrova, kterou v 5. století rozvrátili
germánské kmeny. V 9. – 10. století došlo ke sjednocení Apeninského poloostrova
pod Svatou říši římskou a během 19. století ke sjednocení. V obou světových válkách
zvolila Itálie špatnou stranu a roku 1943 byla dokonce Německem okupována, stejně
jako Řecko od roku 1941. Zatímco se ortodoxní Řecko a římsko katolická Itálie
jednotily křesťanskou vírou, Španělsko prožilo dlouhou dobu pod vlivem arabské
kultury a vzdělanosti. Sice v 5. století byly vizigótské kmeny obráceny na křesťanství,
ale s příchodem Arabů roku 711 se zde až do 13. století rozvíjela východní kultura.
Důsledkem toho byl vznik inkvizice a důsledné rekatolizace. V 16. století se pokusilo
Španělsko o připojení Portugalska, ovšem tento svazek nevydržel ani sto let.
V 19. století Španělsko přichází o kolonie a vnitřní rozbroje ho zaměstnávají natolik,
že nevnímá a nijak se neangažuje v první světové válce, stejně tak si zachovává
neutralitu v druhé světové válce. Roku 1978 vešla v platnost demokratická ústava. [24]
Zajímavou oblastí s vlastním vývojem je severní Evropa, oblast odkud pochází i autor
pohádkové sbírky, Hans Christian Andersen. Severní Evropa čítá pět zemí, Island,
Norsko, Švédsko, Dánsko a Finsko. Oblast byla převážně osídlena germánskými
kmeny a dodnes se setkáváme v menšinami Laponců na severu Norska, Švédska
a Finska. Kulturu oblasti předurčily Vikingové, kteří nejen v 10. století přepluli Atlantik,
ale rovněž dokázali svým uměním plavení po řekách vytvořit síť kanálů, kterou propojili
Evropu s Byzancí. Všechny oblasti přijaly křesťanství za svou víru, načež všechny
prošly reformací a přešly k protestantství. V roce 1397 vznikla jako protiváha
německým hansovním městům Kalmarská unie (Norsko, Dánsko, Švédsko). Severská
království

se

zapojila

do

evropských

bojů

pouze

v rámci Třicetileté

války,

kdy se Švédové, Dánové i Češi spojily v 17. století proti Rakousku a Svaté říši římské.
Švédsko a Dánskou dlouhou dobu soupeřily o velmocenské postavení a přetahovali
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se o Norsko, které obě země násilím připojily. Oproti nim Finsko bylo většinu času
po nadvládou Ruska a až po první světové válce začalo bojovat za svojí národní
identitu. V důsledku tlaku ze strany Ruska stálo ve druhé světové válce na straně
Německa, oproti Norsku a Švédsku, které se snažilo zachovat si neutralitu, bohužel
Norsko bylo okupováno říšskými vojsky stejně jako Dánsko. Všechny severské země
se však řadí mezi ty s nejvyšší životní úrovní nejen v Evropě, ale i na světě. [24]

5.2. Dějiny užitého umění
Užité umění v Evropě a její kulturní vývoj nebyl vždy jednotný, základy vzdělanosti,
kultury a umění zde položilo antické Řecko, které následně pohltila římská říše.
Ta expandovala, zejména územně, až do Británie a na Slovensko v rámci Evropy
a potýkala se s místními kmenovými svazy Keltů. Zároveň se v Římě těsně
před počátkem stěhování národů ustavilo křesťanství státním náboženstvím,
což následně silně ovlivnilo celou Evropu. Raně křesťanské užité umění přináší směr
stojící v opozici s klasickou antikou. Oprošťuje se a opovrhuje lidskou formou,
přičemž oslavuje duchovno. Ve zpracování kamene je nejvýznačnější výzdoba
sarkofágů, která je mnohdy velice dekorativní. Malba se rozvíjela již od dob katakomb,
nejednalo se o malbu příliš umělou, ale je upřímná, dokonce se tu setkáváme s hojnou
křesťanskou symbolikou. Objevují se pozůstatky skla, které sloužilo jako liturgické
předměty, nebo jako svatební či křestní dary. [5]
Po uklidnění situace po stěhování národů, které se uklidnilo v 6. století přinášejí
barbarské kmeny nový pohled a hlavně ornamenty. Objevuje se v budoucnu hodně
zpracovávané pletence a zvířecí motivy. Barbaři byli velkými mistry v uměleckém
zpracování kovu zdobeného emailem a filigránem. [5]
Románský sloh nastupuje společně se středověkem, kdy zadavateli uměleckých
zakázek je církve, nebo feudální páni. Často v čele společnosti potkáme krále.
Touto dobou byla již Evropa sjednocena křesťanskou vírou. Zakládaly se mnohé
kláštery, kde řeholníci byli často jedinými řemeslníky svého druhu. Architektura v této
době přímo ovlivňuje řemeslnou tvorbu. Hojně se setkáme s opracovaným kamenem,
kde se užívá geometrických, florálních, vegetabilních, zoomorfních i antropomorfních
motivů. Objevují se i bájná zvířata a různé nestvůry. Zcela zaniká pohanská symbolika
(výjimkou jsou severské země) a rozvíjí se mozaika. Nástěnná malba má ideální
období pro rozvoj, jelikož v kostelech jsou okna malá a tak rozměrné plochy jsou
malované. Náboženské malby zde mají vzdělávací charakter a jsou lemovány
ozdobnými bordurami. Barevná paleta je omezená spíše na zemité a tlumené tóny.
Knižní malba se rozvíjí zejména v klášterech a je úzce spjata s nástěnnou.
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V německých zemích jsou dva významní mniši tohoto řemesla Linthold a Hildebertus.
V keramice je hlavním trendem výroba polévaných dlaždic. Se sklem se setkáme
v podobě vitráží v oknech kostelů a s dutým ještě prakticky vůbec. Zlatnictví se věnuje
klasickým technikám kování, tepání, nýtování, spájení a cizelování. Zdobí se emailem
a soustředí se zejména na liturgické předměty. Z běžných kovů se vyráběly ozdobné
závěsy dveří, klepadla, lustry i celé dveře. Dřevo se soustředí na výrobu truhel a lavic
do domácností, které jsou většinou nezdobené, a postelí. Mistry v dřevořezbě jsou
Skandinávci, kteří se stále inspirují pohanskými příběhy. Tkaniny se nám prakticky
nedochovaly, ale skutečným skvostem jsou tapiserie z Bayeaux a cyklus dvanácti
měsíců z Norska (dnes zbývá pouze duben a květen). [5]
V druhé polovině 12. století se začíná projevovat gotika přicházející z Francie
a oprošťující se od antických principů, na kterých stál dosavadní románský sloh.
V kameni se objevují nové prvky, jako jsou rozety, klenby, svorníky, chrliče a žebra.
Objevují se heraldické náměty a ryté náhrobní desky. Základními motivy jsou
realistický ztvárnění listů stromů. Zvětšení plochy oken v katedrálách a kostelech má
přímý dopad na malbu, jenž má tímto menší manipulační prostor. Paleta se však
rozšiřuje přičemž se tempera pomalu nahrazuje trvalejšími barvami. Na severu
se od počátku malovalo oleji. Dochází k rozšíření malby na kostely, domy, zámky
a paláce. V Limburku se setkáme s poměrně tvrdou kresbou a v Solně ve Švédsku
postavy mistrně přechází v úponky. Na knižních iluminacích se podepisuje vliv vitráží.
Z keramiky vznikají dlaždice a nádobí, obojí polévané. Motivy jsou geometrické,
rostlinné, zvířecí, lidské i mýtické. Sklo přebírá v podobě vitráží v kostelech funkci
vzdělávací.

V Německu

se

vyrábějí

křišťálové

košťálové

číše.

Ze

zlatnictví

se dochovaly zejména liturgické předměty a objevují se i světští řemeslníci. S rozvojem
rytí se rozvíjí i mincovnictví. Šperky jsou doplňovány emailem a drahokamy.
V obecných kovech vznikají razidla a pečetidla. K nábytku přibývá kredenc a postel
s nebesy. Tkaniny se rozvíjejí, objevuje se hedvábí v Řezně, výšivkám vládce Anglie
a v Uppsale se setkáme s ornátem z červeného sametu s kovovými nitěmi. Objevují se
též první tisky. [5]
Ve 13. století se po Itálii začala šířit renesance, která postupně pronikla i do zbytku
Evropy. Setkáváme se s obnovou antické kultury, kdy se středem zájmu stává lidská
postava s rovnováhou a jemností ornamentu. Objevují se štuky a typické antické
dekory (meandry, perlovce, vejcovce,...). Malba začíná mít spíše umělecký charakter
než dekorativní. Objevuje se perspektiva a kontrast. Iluminace se stávají přežitkem
a nahrazují je dřevořezy. V keramice vzniká fajáns za účelem objevit tajemství
porcelánu. V polévání vládnou kovové listry. Sklářství zažívá rozmach díky Benátkám
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a místnímu křišťálu. Vitráže začínají měnit svůj charakter. Objevuje se rytí a revoluční
řezání diamantem. Zlatnictví si dlouho udržovalo gotickou tradici a specializovalo se na
liturgické předměty a nádobí. V německých zemích zvláště vyniká rodina Jamnitzerů.
Kov přináší rozšíření medailí a plaket. Mezi kováři germánských zemí vynikal Hans
Mezger, Georg Schmidhammer a rodina Golmanů. Škála nábytku se rozšiřuje, zdobí
se malbou a intarziemi. Je pevně spjat s architekturou. [5]
Po přímé renesanci nastupuje rozvolněné baroko a to odvádí ornament od antiky,
zaobluje tvary, přímky nahrazuje křivkami, objevuje se zahradní socha a základním
prvkem je symetrie. Malba přichází s filosofickými a literárními náměty, perspektiva
dosahuje iluzivní malby. Knižní umění přechází od dřevorytu k mědirytu, jak dokazuje
Gerard Edelinck. Stále přežívá polévaná keramika a fajáns, dochází k napodobování
Dálného Východu. Sklářství je vysoké úrovně, zdokonaluje se rytí skla, kdy Kašpar
Lehman přichází s ryteckým strojem. V germánských zemích zanechalo zlatnictví
a stříbrnictví mnoho památek, zdobilo se kameny a emaily, dekory vycházely
z realismu. Truhláři a tesaři užívají těžkých tvarů, je oblíbená jednoduchost,
v interiérech se setkáváme s táflováním. Na sedacím nábytku se objevuje první
čalounění. Truhla je nahrazena komodou a křeslo se stává výsadou. Holandsko se
pod vlivem Východu snaží vyrábět první lakované kusy nábytku. V 17. století Francie
přichází s tkalcovským stavem, čímž si získává na prestiži. Rozvíjí se květinově ovocný
vzor, mizí dekor a pracuje se s velmi jasnou paletou barev. Z tkanin se objevují
damašky, hedvábí, samety, brokáty. [5]
Prvním celoevropským slohem je rokoko, který se pod vlivem dekoratérů šíří z Francie.
Vládne asymetrie, křivka, oblíbený je Orient a mytologie. Rozšiřují se fontány
a zahradní sochy, dokladem tohoto stylu je německý Zwinger a palác ve Würzburgu.
Maluje se v interiéru všude, stěny, dveře, stropy, na světlé podklady. Knižní umění opět
nabírá dech, přestože jsou ilustrace prováděny tiskem. Vzniká keramické nádobí,
figurky, dlaždice. V 18. století v Míšni konečně znovuobjevují porcelán. Ve skle se
užívá benátského skla, lesního skla a křišťálu. Od tenkostěnných nádob se často vrací
tvůrci k tlustostěnným. V Německu se rozvíjí broušení a Frans Greenwood z Nizozemí
přichází s technikou punktování (rytí bez obrysových linií). Zlatnictví se rozšiřuje
na světské předměty, ovšem Němci přetěžují objekty dekorem, stejně jako v litině.
Ve dřevě se snoubí účelnost a krása, přibývají v nábytku tajné zásuvky a skrýše,
používají se tuzemská i exotická dřeva. Spektrem nábytku se šíří laky a součástí
interiéru se stávají rámy obrazů. Ve tkaninách zůstávají luxusní tkaniny s motivy květů,
které však již jsou zobrazovány v reálných rozměrech a provedeních. [5]
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Po době uvolnění a rozšafnosti přichází s francouzským císařství klasicismus. Svojí
pozornost obrazí zpět k antice s velkou přísností. Sám Napoleon se vyjádřil na původní
návrh svícnu „Zjednodušte ozdoby, je to pro císaře!“

[2]

. V kameni nastupují hladké

plochy a antické dekory, malba je pouze ve vymezených rámcích, přísná a pravidelná.
Koncem 18. století přichází na trh tapety, které se díky přívětivé ceně těší široké
oblibě. Knižní umění dosahuje vysoké úrovně. Porcelánka v Míšni upadá a jediným
převratem v keramice je černá matná výroba Josiaha Wedgwooda. České země se
stávají vzorem pro výrobu draselného skla a rozšiřuje se dekorativní nápojové sklo.
Ve zlatnictví přichází převrat se stříbřením mědi. V interiérech se užívá exotických
dřevin a nad postelemi mizí nebesa. Tkaniny mají stylizované motivy a rozmáhá se tisk
díky reprodukci námětů prostřednictvím desek a následně válce. [5]
Nová doba v 19. století přinesla technické zdokonalení a průmyslovou výrobu.
Zakládala se uměleckořemeslná muzea. William Morris hlásal návrat k rukodělné
výrobě. Henry van de Velde s Émilem Gallém položili základy secese (art nouveau).
Narazili však na fakt, že je rozdíl mezi novodobými snahami a konzervativním vkusem
veřejnosti. V sochařství se secese projevila jako poněkud nepřizpůsobivá architektuře,
takže za zmínku stojí zejména skandinávské výtvory, jako kašny ve Stockholmu
a

Linköpingu

od

Carla

Millese,

společně

s cyklem

monumentálních

soch

ve Frognerových sadech v Oslu od Gustava Vigelanda. V Chrámu svatého Víta vznikla
nádherná mozaika Maxe Švabinského. V malbě vystupuje do popředí Fin Akseli
Gallén-Kallela s výzdobou finského pavilonu na motivy Kalevaly. Knižní umění upadá
i přes snahy Abreyho Beardsleyho. V keramice se těší oblibě kamenina a kodaňský
porcelán, celkově si skvěle s citem pro tvar vedou Seveřané. Ve skle se prezentuje
zejména René Lalique s jednoduchými formami a tvary. Simon Gaté přichází
s jednoduchou a elegantní linií nápojového švédského skla. Ve zlatnictví se rozmáhají
galvanické pokovy, objevují se motivy vážky a kosatce. Opět vystupuje do popředí
sever s E. Ehrströmem s vyvážeností a jednoduchostí. Jensen s Michalsen z Dánska
prosazují geometrii nádob bez dekoru. Cartier přichází s čistou elegancí diamantů.
V uměleckém kovářství dominuje Guimard svými vstupy do metra v Paříži a Mies
van der Rohe nábytkem z ocelových trubek. Od 30. let 20. století se zpracování dřeva
výroba nábytku dostává do rukou Seveřanů. Breuer a Gropius zakládají školu
Bauhausu, proti ní a kovu se však zvedají Aalt a Klint ze Skandinávie se
zjednodušenou a variabilní prací ze dřeva. Tkaniny opouštějí stylizace a přechází
k abstraktním vzorům, tapisérie se již nachází pouze ve veřejných budovách. [5]
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5.3. Pohádky a povídky Hanse Christiana Andersena
Pohádky v podání Hanse Christiana Andersena jsou pro nás pravděpodobně
nejznámější sbírkou. Každý z nás, ať chce, nebo ne, zná několik sebraných pohádek
tohoto autora. Jde o svět plný princů, princezen, čarodějnic, kouzel, hradů, zámků
i chudých vojáků. Pohádky jsou zpravidla plné bohatství, či touze po bohatství
s odhodláním udělat pro ně cokoli. Macecha se nestydí zaklít svých jedenáct synů
a vyhnat dceru z domova. Císař pro svou marnivost a nejnádhernější šaty na světě je
schopen projít se před celým městem nahý, šneci vidí své životní štěstí v tom, aby byli
naservírování na stříbrném podnose a voják se neštítí zabít čarodějnici, která mu
dopomohla k obrovskému bohatství, ani nechat roztrhat krále a královnu, jen aby si
mohl vzít princeznu za ženu a stát se nejmocnějším králem. Neskutečná chamtivost,
sobectví a zákeřnost jsou nakonec naštěstí stejně potrestány, ale najdou se i výjimky.
Malá mořská víla, která zachránila mladého prince a nechtěla nic víc, než jeho lásku
nakonec končí jako mořská pěna, protože vyměnila hlas, aby mohla být s ním,
a tak mu nedokáže říci, jak vše ve skutečnosti bylo. [22]
Proti pohádkám ze vznešených prostředí samozřejmě stojí příběhy obyčejných lidí,
kteří dokázali být šťastní dokud nic neměli, ale žili z přátelství a lásky, které vždy
všechno překonali. Gerda vysvobodila přítele Kaye ze spárů Sněhové královny,
Mikulka přelstil chamtivého Mikulu, malá Iduška si nechává zdát sen o překrásném
květinovém bále. [22]
Kromě pohádek zde najdeme i příběhy inspirované životními zkušenostmi, inspirované
Orientem či antickými bájemi. Takové vyprávění o Neposedném klukovi, který jen
a pouze ubližuje, pouze poukazuje na řádění Amora mezi lidmi a důsledky jeho
zásahů. Dívenka, kterou našli na ulici zmrzlou, protože se bála jít domů, kvůli tomu,
že neprodala téměř žádné sirky, tak se schoulila na práh domu, ale rána se již
nedočkala. Moc slavíka, který těší čínského císaře, do doby, než je nahrazen
démantovým ptákem, poté je vyhnán, ale císař zjistí, že jediný, kdo ho v nemoci
uzdraví je živý slavík. [22]
Ve všech pohádkách nakonec dobro vítězí nad zlem, společně s láskou a přátelstvím,
zrovna jako pýcha předchází pád. Ve mně ovšem všechny pohádky vzbudily dojem,
že peníze, majetek a s nimi spjatá chamtivost a sobectví jsou na denním pořádku,
proto jsem se penězi nechala inspirovat dále. [22]
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5.3.1. Dánské mince
Dánsko jsem si vybrala proto, že se zde narodil, žil a tvořil Hans Christian Andersen,
ale zároveň proto, že námětem je bohatství a Dánsko je označováno za zemi
s nejvyššími daněmi, zároveň však s nejvyšší životní úrovní.[10]
Dánské mince mají zřetelný odkaz ke koruně, protože v historii bylo vydávání mincí
královským privilegiem. Portrét krále, královny, nebo jejich monogram odkazují
na potvrzený správné ryzosti a poměru kovů v minci. Barva mincí závisela na její
hodnotě. Mince s hodnotou 50 øre je měděná, 1, 2, 5 DKK stříbřené a 10, 20 DKK
zlacené. Od roku 2014 se také na mincích uvádí iniciály výrobců mincí. [10]
Mince se liší též rytím 50 øre obsahuje korunu, 1-5 DKK jsou s monogramem a 10-20
DKK zobrazují profil královny Markéty II. Zároveň jsou koruny až pětikoruny
proděravělé, jako v minulosti, kdy to sloužilo k navlékání mincí, dnes však je to vhodné
zejména pro nevidomé, kteří se tak nejlépe orientují v hodnotách mincí. [10]

▲ Obr. 11.: Dánské mince od 25 øre po 20 DKK

[7]

5.4. Realizace
5.4.1. Zkoušky a návrhy
Prvotní myšlenkou evropského šperku bylo zakomponování dánských mincí,
jež jsou navíc příhodné otvorem ve svém středu, a zdůraznění touhy po bohatství
a lesku peněz. První představa se odvíjela ve stylu mincí propojených v náhrdelník
a ve středu každé z nich by byl umístěn skleněný kámen. Ačkoli tento návrh byl
schválen, setkala jsem se během zkoušek s mnohými úskalími.
Sehnat mince cizích měn není nejlehčím úkolem, přesto jsem získala exempláře
od každé z požadovaných hodnot, tj. 1 DKK, 2 DKK, 5 DKK, a začala vyrábět formy
pro jejich odlévání. Bohužel právě zde jsem narazila na to, že čistě sádrová forma se
vyjímáním mincí ulamovala a ničila, tudíž jsem přistoupila k formě z lukoprenu,
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která dokázala o něco lépe vykreslit jemný reliéf, ovšem výsledkem lití se stala mince,
ze které nebylo úplně čitelné, že jde o jakoukoli měnu.

▲ Obr. 12.: Cínové odlitky mincí

Kromě technologických potíží se zjevil ještě problém s tím, že odléváním mincí si
člověk dostává do konfliktu se zákonem o padělání mincí, což mě donutilo přemýšlet
o dané problematice trochu jinak.
Bylo nezbytné použít samotných mincí, jako takových, ovšem je nutné vyvarovat se
tentokrát penězokazectví, to znamenalo zachovat mince nepoškozeny a zároveň
zapojeny do řetězu, proto jsem začala uvažovat tak, že bych skleněné kameny
v carglích vsadila vprostřed mince a jednotlivé cargle by byly mezi sebou propojeny.
Celý tento koncept mne dovedl k cílové čáře – náhrdelník z dánských mincí protkaný
americkými zapínáními.
První zkouškou byly mince s jednoduchými přepážkami zapínání z drátu o průměru
1 mm a dvouřadým stříbřeným řetízkem. Vše ovšem dohromady působilo ostře,
nebezpečně a zároveň nejistě, tak jsme zkusili drát nahradit mosaznou šínou
půlkruhového průřezu a vše si začalo daleko více ladit.

▲ Obr. 13.: Zkoušky propojení mincí
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5.4.2. Technologie výroby
K výrobě finálního šperku bylo potřeba dánských mincí (hodnoty 1 DKK, 2 DKK, 5
DKK), stříbrné prstenové šíny o půlkruhovém průřezu (1 x 2 mm) a stříbrného
dvojřadého řetízku – dvojitý walis. Jednotlivé mince jsem vyčistila, vydezinfikovala
a nechala vyleštit, čímž prozatím jejich role skončila.
Stříbrnou šínu jsem nařezala na 24 kusů o délce shodné s průměrem středového
ornamentu na lícové straně 1 DKK. Řetízek jsem rozdělila na 12 dílů po 50 mm délky.
Nařezané kousky šíny jsem zpilovala a začistila smirkem, načež se na střed ploché
strany přiletoval jeden konec řetízku, na druhém konci řetízku postupujeme stejně.
Takto získáme 12 řetízků zakončených přepážkou, kdy každou z nich protáhneme
středem mince a vzájemně tak propojíme všech 12 mincí, přičemž z každé vedou dva
řetízky. Nakonec vše začistíme a vyleštíme.
Toto provedení umožňuje volně manipulovat náhrdelníkem, proměňovat pořadí mincí,
zkracovat na náramek či přívěsek, případně mincemi i platit. Vysoký lesk šperku jsem
zvolila právě z důvodu podtržení slávy a lesku bohatství z pohádek.
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6. Japonsko
6.1. Historický vývoj
Japonsko jako takové je souostroví sopečného původu sestávající z ostrovů Kjúšú,
Šikoku, Honšú, Hokkaidó a souostroví Rjúkjú. Celá oblast je specifická svou
izolovaností od světa, kdy v historii na 200 let přerušila styky z okolím, což pomohlo
vytvořit silně diferenciovanou společnost, ale národně a myšlenkově jednotnou.
Ostrovy v minulosti trpěly množstvím přírodních katastrof, zemětřeseními, tsunami,
tajfuny. Přestože dlouho přežíval feudální systém založený na zemědělství, po druhé
světové válce se země velice rychle dokázala dostat na špičku nejrozvinutějších zemí
navzdory minimálním nerostným základnám. [24]
Dějiny se píší od roku 660 př.n.l., prvního císaře státu Jamato Džimmu. Písmo
a kulturu původně Japonci přejímalo od Číňanů a Korejců, včetně buddhismu,
který často nahradil původní šintoismus. Dlouhá století stál v čele země císař,
ovšem byl spíše reprezentativní mocí, za kterou rozhodoval regent – nejvýznamnějším
rodem regentů byli Fudžiwarové, avšak dlouho na sebe nedaly čekat nepokoje
při ohrožení země, které neměla vlastní armádu a na vrchol se dostala vojenská
šlechta, která utvořila vlastní státní útvar zvaný šógunát. Žádný z mocných rodů,
kteří se kdy ocitli na vrcholu neskončil dobře, protože byl většinou vyvražděn
do posledního člena. V 16. století začíná na ostrovy pronikat křesťanství a v roce 1636
vyhlašuje šógun izolaci země a pronásleduje křesťany z obavy ohrožení státu. Teprve
koncem 19. století, kdy Spojené státy, Velká Británie a Francie násilnou cestou
donutily Japonsko komunikovat, vchází v platnost ústava a jsou Japonsku přiřčeny
ostrovy Rjúkjú. [24]
Ve druhé světové válce Japonsko stanulo po boku Německa (Osa Berlín-Tokio) a 1941
náletem na Pearl Harbor donutilo Spojené státy vstoupit do války. Horší byla odveta
Států, kdy na města Hirošimu a Nagasaki v roce 1945 svrhly atomové bomby. Roku
1946 císař popřel božský původ a ústava byla demokratizována. [24]

6.2. Dějiny užitého umění
Japonci mají dvě základní vlastnosti, vrozený výtvarný cit a lásku k přírodě,
což dokážeme vyčíst s jejich výtvarných projevů jak v minulosti, tak i současnosti. [5]
Japonská architektura, zejména historická, je velice specifická. Důležité pro nás je,
že architektura běžných domů se původně prakticky nelišila od způsobu stavění
svatyň. Větší důraz na chrámovou architekturu přišel společně s buddhismem. Z těchto
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staveb se nám také dochovalo nejvíce památek. Mezi ně patří pagoda Daigodži v Kjótu
z roku 951 z období Fudžiwara s buddhistickými náměty v interiéru, rovněž tak Fénixův
pavilon, který sloužil původně jakožto regentský palác, ale roku 1000 byl přestavěn
na chrám. Těla maleb byla světle žlutá, šerpy purpurové, oranžové, modré a zelené,
svatozář vyvedena ze zlaté fólie. Z 12. století, období Kamakury, máme Amidův palác
v Hokaidži, kde je jasně znát čínský vliv. [5]
Počátky malby můžeme sledovat zejména díky dochovaným malbám na paravánech
z pokladnice Šóso-in, kdy se užívalo papíru, tuše a barev. Často zde potkáme čínské
náměty. Kanó Eitoku (1543 – 1590) byl autorem šestidílného paravánu se
znázorněnými čínskými lvi vyvedenými hnědou barvou na zlatém podkladu. Patří
do tzv. malířské školy kanó. O století mladší Ógata Kórin (1658 – 1715) užíval zejména
květinových námětů, jako jsou kosatce, či chryzantémy. [5]
Japonská keramika byla srovnatelná s Čínou a Koreou. 7000 let př.n.l. nacházíme
první doklady, které užívají jednoduchého dekoru inspirovaného rohožemi. V 5. století
přichází z Korey hrnčířský kruh. V Asuce se setkáváme s keramikou korejského typu
Sue, která je barvená popelavými polevami, zatímco v Kamakuře se objevuje glazura,
složitější, převážně rostlinné dekory, vznikají osobitá díla. Zároveň dochází k otevírání
keramických dílen v Bizenu, Omi a Owari. Následující Ašikaga přináší a rozvíjí
pod vlivem zen buddhismu čajovou kulturu, s čímž přichází požadavek čajových
souprav. Monojama opět promítá čínské a korejské vlivy a v 17. století v Kenzau
dochází ke vzniku porcelánových dílen na ložiskách kaolinu. V 18. století se vyrábí
a hlavně vyváží imari, což je dekorem přetížený porcelán pro Evropu. [5]
Zatímco na keramiku si Japonsko potrpělo, ze skla nemáme žádné doklady,
tudíž se soudí, že jeho výroba i užití bylo nepatrné. [5]
Japonské souostroví se nevyznačuje žádným extrémním nerostným bohatstvím,
a tak tomu bylo u drahých kovů, kdy zlato a stříbro se z nedostatku používalo zejména
k pokovování. Největší sbírku zachovalých užitkových předmětů zlatnického rázu
nalezneme v pokladnici Šóso-in. Při vykládání interiérů a florální tématice se do středu
květů umisťovaly drahé kameny, jako nefrit, křišťál, jantar, případně sklo a perly. [5]
Z období Jajoi se dochovaly bronzové zvoncovité objekty, dótaky, s geometrickým
dekorem, případně stylizovanými loveckými výjevy, zvířaty a každodenním životem.
Dochovaly se železné přilby z období Kofunu, společně s bronzovými zrcadly dle
čínského vzoru. Za Asuky a Nary vznikaly široké objednávky pro buddhistické kláštery,
zdobné rukojeti mečů a objevuje se slitina šakudó (95% měď, 4% stříbra, 1% zlata).
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Období Kamakura a Muromači si vzhledem v vojenské diktatuře vyžádaly velký
rozmach zbrojní výroby, vznikaly meče, pochvy, které měl každý význačný rod
dostatečně odlišný. Z dekorativních předmětů určených zejména ženám se dochovaly
stříbrné kanzaši, nebo-li jehlice, které obsahovaly florální a zvířecí motivy. [5]
Přestože v Japonsku je před 2/3 povrchu pokryto lesy, nestalo se dřevo nikdy hlavním
vývozním artiklem, přesto se ze dřeva tvořilo. Vyráběly se skříňky na léky (imó), psací
náčiní, misky, hřebeny, nábytek. Nábytek byl nízký a v interiérech ho bylo málo. [5]
S nábytkem jako takovým souvisí jeho dekorace, velice specifické pro Dálný Východ
jsou makie, totiž laky. Lakování probíhalo tak, že se nanesla jedna vrstva hrubého laku
a třicet vrstev laku jemného. Schnutí probíhalo paradoxně ve vlhkém prostředí,
načež se přes černý nebo zlatý lak povrch leštil. Často se zde objevuje perleťová
inkrustace, tzv. raden. Z dochovaných památek máme tamamuši, dvoupatrový
buddhistický relikviář z chrámu Hórjudži v Naře. Ze 7. století pochází skříňka
ze santálového dřeva vykládaná perletí s florálními motivy. Podobně vznikaly i tradiční
hudební nástroje, konvice na saké či taneční masky. Celkově za nejstarší doklad
lakování se považuje schránka na sútry z roku 919. Mezi význačné řemeslníky
pracující s lakem patří Kóecu (1558 – 1637), Kórin (1658 – 1716) či Tóhaku
Hasegawa. Najdeme zde i stopy křesťanství, například na schránce na hostie,
která je zdobená révovými úponky a písmeny IHS. V 18. století si lakování oblíbila
společenská špička v Evropě. Kromě nábytku a nádob byly ze dřeva a ze slonoviny
vyráběny dekorativní schránky necuke. [5]
Významným odvětvím řemesel byla výroba textilií, zejména tkaní. Původně se setkával
pouze len a konopí, kolem roku 200 přišlo z Koreje hedvábí a z období Asuka máme
dochováno zlatem vyšívané damašek. Během Nary se rozvíjel potisk tkanin dřevěnými
razidly, buddhistické výšivky a 10. století přináší kosode, předchůdce dnešního
tradičního

kimona.

Během

vojenské

politiky

Kamakury

tkalcovství

upadá

a až do 16. století se muselo hedvábí dovážet z Číny, poté se Nisidžin pomalu stává
centrem hedvábnictví. V období Ašikaga se objevuje vroubkovaný samet a tapiserie
dezune, které jsou tvořeny vlněnou, či bavlněnou osnovou a hedvábným,
nebo kovovým útkem. Jednou z nejznámějších je Sňatek Panny Marie dle Raffaela
s horou Fudži v pozadí a japonizací postav i celého děje. Kosode se pomalu stává
tradičním ženským oděvem, zdobí se širokými pásy. [5]
V 17. a 18. století se rozmáhá tkaní a vetkávání kovových nití, vyrábí se hedvábné
šátky – fukusa, dekorativní obruby oděvů u šátků – kakemon. Velkou symboliku mají
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květy, švestka značí zimu, třešeň jaro, pivoňka léto, chryzantéma podzim,
rovněž se šíří buddhistický lotos. [5]
Jedním

z nejdůležitějších

dekorů

na

textiliích

byl

císařský

emblém

tvořený

chryzantémou o šestnácti okvětních lístcích, vojenský rod Ašikagů v době šogunátu
Muromači užíval květ paulovnie a Tokugawové list slézu. [5]
Mužský tradiční oděv se definitivně ustanovuje na kimono, kdy se může obohacovat
o naori – plášť. Vedle toho existuje karigino jako společenský oficiální oděv. Základem
ženského oděvu je kosode, jednodušší kimono, stahované širokými velice zdobnými
pásy – obi, celek se doplňuje fuksou – šátek, o přesně daném rozměru 65 x 65 cm. [5]
V celém Japonsku bylo velice populární divadlo a roucha herců nó vycházela
z tradičního oděvu, ale dekorována byla vzhledem k charakteru postavy. [5]
V dnešní době japonské umění silně stírá rozdíl mezi výtvarným uměním a populární
kulturou. Takaši Murakami (1962) vychází z populárních žánrů manga a anime v jejichž
duchu tvoří. Jajoi Kusamaová (1929) tvořila barevnými skvrnami a dokázala vytvořit
iluzi tak hluboké prostoru, že si člověk připadal doslova vtažený. Část života strávila
ve Spojených státech amerických a když se v 70. letech mohla vrátit zpět do Japonska,
nechala se internovat v psychiatrické léčebně, kde dodnes úspěšně tvoří. [23]

6.3. Japonské pohádky
Japonské pohádky jsou záležitostí velice specifickou. Střetávají se nám zde dva světy.
Svět chudých lidí, kteří žijí na základě obdělávání rýžových polí, častokráte dřou bídu
s nouzí a pokud se jim dostane pár měďáků do ruky, považují se za boháče.
Přesto dokáží svůj život prožívat naplno a považovat se za šťastné lidi. Proti nim stojí
pohádky o bohatství v podobě, jak chudák ke jmění přišel. Obojí je však protkáno
silným mravním ponaučením, se kterým se nesetkáme v žádné ze sbírek. [21]
Jak jsem výše zmínila, hlavní skupinou lidí jsou zemědělci, kteří žijí svůj život od úrody
k úrodě na rýžových terasách. Člověk by řekl, že terén není zas tak úplně náročný
a zajímavý, ovšem nalezneme zde kostru ztraceného syna i uneseného dědečka,
kterého si hloupé opice spletou s Buddhou. Kromě této zcela zásadní vrstvy jsou tu
obchodníci, kupci, hostinští, honáci a také rybáři. Stejně jako my jsme vychovaní
na ježibabě z hlubokého lesa, v Japonsku řádí zlá lesní žena Jamamba a není radno si
s ní zahrávat. Zcela výjimečně se zde setkáme se skupinou lidí, kterou bychom podle
historického sociálního dělení nazvali dvorskou šlechtou. Velký důraz je zde kladem
na potulné mnichy. [21]
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Duchovní stránka pohádek je zde velice silná. Setkávají se nám tu japonské přírodní
náboženství, čili šintoismus, s buddhismem. Chrámy a potulní mniši nejsou nijak zvlášť
záporní. Velice často jsou znázorňováni jako mocné bytosti s vědomostmi, které dokáží
zahnat zlé duchy, ochránit vesnici a obracejí nevěřící na správnou cestu. Z toho lze
usuzovat, že sebrané pohádky byly zapsány až později, protože zde nenarazíme
ani na bajky ani na pověsti o vzniku světa či zalidnění země. [21]
Zmínila jsem bajky, ve kterých zpravidla vystupují zvířata s charakteristickými
vlastnostmi a symbolizují lidi. Hned několik příběhů obsahuje zvířecí postavy v hlavních
rolích, ale celkově je zde postavení zvířat trochu jiné. Zvířata jsou totiž tvorové kouzelní
a magičtí. Jezevec a liška, ti nejčastější, se dokáží proměňovat v knížecí průvody,
stavby, věci i rostliny. Pokud se tedy v této knize setkáváme s kouzly a magií, zpravidla
je obojí spjato se zvířaty, nebo například s řasami vlka. [21]
Co mě velice překvapilo v porovnání s ostatními pohádkovými sbírkami je ta japonská
velice ochuzená o barvy. Zatímco se všude jinde setkáváme s pestrobarevnými
látkami, bohatými scenériemi a rozmanitými květinami. Barevné schéma Japonska je
v drtivé většině příběhů vymezeno škálou šedých odstínů, červenou až rudou barvou,
zlatou a měděnou, stavby jsou dřevěné – hnědé, rýžová pole zelená. Tato okleštěná
paleta se tak promítla i do mého pojetí japonského šperku. Stejně jako základní
surovina Japonska, totiž rýže. [21]

6.3.1 Jídelní hůlky
Jak jsem zmínila, tvarosloví pro šperk jsem hledala v jídelních hůlkách, protože hlavní
surovinou Dálného Východu je rýže a ta se konzumuje hůlkami. Jídelní hůlky jsou
na světě pravděpodobně několik tisíc let, přesná datace nám ovšem chybí, ale dle
jedné čínské pověsti si Ta Jü po cestě za úkolem mu svěřeným vařil maso, postupně si
však uvědomil, že ho nemá jak vyndat z kotlíku. Proto uřízl dva kousky dřeva a maso
vyndal, takže se nemusel starat, jestli se popálí, nebo čekat až maso vychladne.
V návaznosti na tuto legendu se hůlky používají dodnes a lidé tak nemusí jídlu věnovat
tolik času, jako by čekali, až jídlo vychladne. [9]
„Samotná etiketa zacházení s hůlkami má několik důležitých pravidel. Například by se
neměly zapíchnout do misky s rýží, jelikož se to považuje za neuctivé a urážlivé. Má to
své historické důvody. Při tradičním čínském pohřbu se zapalují vonné tyčinky
a zapichují se přímo do obětních misek předků, takže udělat totéž s hůlkami je jako
byste přáli smrt kuchaři nebo osobě, se kterou jíte. Dalším příkladem nevhodného
chování a neúcty je ťukat hůlkami o jídelní misku. Tuto metodu používají žebráci,
aby přilákali pozornost kolemjdoucích.
49

Při používání hůlek bychom měli dodržovat společenské zásady:
- mělo by docházet k minimálnímu kontaktu hůlek s ústy.
- cucání konců hůlek se považuje za velmi neslušné.
- pokud je na servírovacích talířích lžíce a vidlička, použijte je, ne vaše hůlky. Není
dovoleno jídlo míchat nebo otáčet podnos s jídlem, dokud neskončila se servírováním
druhá osoba.
- pokud příbory k servírování chybí, použijte hůlky, ale jídlo nabírejte druhým koncem,
ne stranou, kterou si strkáte do pusy.
- při jídle se u stolu nepoužívají nože. Narozdíl od nás Číňané a ostatní východoasijské
národy nakrájí ingredience na kousky ještě předtím, než je přinesou na stůl, abyste si
je mohli nabrat hůlkami.
- čínské zvyky považují použití nožů a vidliček u stolu za barbarské. Propichovat
a krájet maso u stolu se považuje za neurvalé a přirovnává se k válečnému použití
nožů jako zbraní.“ [1]
Faktem, o kterém mnoho lidí neví je to, že různé země mají různé druhy hůlek. Čína
užívala dlouhé hůlky s kulatým koncem, Japonci měli dlouhé hůlky se špičatým
koncem. Korejské hůlky jsou tupé a krátké, vietnamské jsou tupé a většinou ploché. [9]

◄ Obr. 14.: Rozmanitost jídelních hůlek [8]

6.3.2. Perly
Vzhledem k japonskému minimalismu a prudké eleganci v jednoduchosti jsem se
rozhodla, že pro zpevnění jehlic využiji právě perel.
Perly tvoří směs uhličitanu vápenatého a organických látek. Jsou to živočišné produkty
perlorodky mořské a sladkovodních velevrubů rodu Margaritana. Mají ohromnou škálu
barev a tvarů. Je poměrně složité dát dohromady tvarově identické kusy, proto jsou
náhrdelníky z pravých perel tak drahé. [4]
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Naleziště jsou v Perském zálivu, Srí Lance, Austrálie, Číně, Japonsku, západní pobřeží
Ameriky od Kalifornie k Chile. [4]
Před mnoha stoletími provedli v Číně první pokusy jejich pěstování, povedlo se to však
nakonec Japonci Mikimotemu. Perly rostou několik let, záleží na velikosti. [4]
Napodobeninami jsou skleněné voskové perle vyplněné voskem a pokryté perlovou
esencí. [4]

6.4. Realizace
6.4.1. Zkoušky a návrhy
Od začátku jsem věděla, že předmětem mého zájmu bude jehlice do vlasů vycházející
z japonských hůlek na jídlo. Původně jsem se ji pokoušela odlít z cínu, sádrová forma
ovšem nevydržela. Hůlka je totiž dlouhá zhruba 230 mm o průměrech 2 x 2 mm až 8 x
8 mm. U takto odlévaného objektu je třeba řádné předehřát formu, ovšem ani napoprvé
ani napodruhé vyhřátá forma horký cín nevydržela a v polovině se přelomila. Tím jsem
myšlenku jehlic dočasně opustila.
Navrátila jsem se k ní s návrhem tordované plné jehlice, který by byla vyložena perletí,
ozdobena perlou, ale byla by stříbrná a spirálovitě točená. Rozbor a konzultace tohoto
návrhu mě dovedly k finální podobě šperku – duté jehlice zpevněné zaváděcím hrotem
a ve dvou bodech spirály.
Jako první jsme vytvořily z dvou ohýbaných plechů dutou jehlici požadovaných
rozměrů, po jejím začištění jsem na její povrch narýsovala požadované dvě protilehlé
spirály, které jsem následně chtěla vyřezat. Myšlenka dobrá, provedení horší. Neustále
se ztenčující jehlice totiž nedovolovala pilovat a pohybovat se v požadovaném směru,
takže jsem se odebrala k metodě další, vytvořila jsem si z plechu stěnu jehlice
a rozměřila si, kde přesně jsou ohyby, tudíž bude třeba napilovat je v linii, rozbrousit
pilníkem, ohnout a zpevnit ohyb pájkou. Ani tato metoda nebyla dostatečně efektivní
z několika důvodů, špatný tvar výchozího materiálu a absolutní nemožnost trefení
shodných úhlů ohybu u dvou nezávislých šroubovic.
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▲ Obr. 15.: Zkoušky jehlic zleva: prořezávaná dutá jehlice (mosaz); nařezávané a ohýbané jehlice
(mosaz); jehlice ohýbaná na trnu 4 x 4/10 x 10 mm (železo); jehlice ohýbaná na trnu 2 x 2/9 x 9 mm se
vstupním tvarem kovu lichoběžníku (tombak); jehlice ohýbané na trnu 2 x 2/9 x9 mm s hyperbolickým
tvarem kovu (obojí železo)

▲ Obr. 16.: ocelový trn k ohýbání ► Obr. 17.: šroubovice ohýbaná na trnu

Po mnoha neúspěšných pokusech přišel návrh ohýbat plech okolo trnu tvaru jehlice.
Zkusila jsem techniku na trnu rozměrech 4 x 4/ 10 x 10 mm od délce 200 mm.
Výchozím tvarem k ohybu se stal půdorys stěny trnu. Výsledky provedené v železe
byly fascinující. Vše fungovalo, jak mělo. Po konzultaci s nástrojařem se podařilo
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přes obráběče kovů v Písku v jižních Čechách nechat si k této příležitosti vyhotovit
na míru trn o rozměrech 2 x 2 / 9 x 9 mm o délce 230 mm s 15 mm pravoúhlým
prodloužením na upnutí materiálu. Bylo třeba ještě vyzkoušet, jak se bude pracovat
v daných rozměrech. Proběhlo mnoho zkoušek z tombaku, mosazi i železa,
dokonce i stříbra, které mne dovedli k tomu, že pro docílení dlouhých lomů a dlouhých
ploch po celé délce jehlice, musí šablona být nezbytně do oblouku, protože se obtáčí
kolem jehlice a musí splňovat určité geometrické zákonitosti.

6.4.2. Technologie výroby
K samotné realizaci bylo potřeba 70 x 300 x 0,5 mm stříbrného plechu na spirály
a hroty jehlice, 2 perly o průměru 9 – 9,5 mm a 2 o průměru 6,5 – 7 mm. Z plechu jsem
podle šablony vyřezala 4 identické obloukové útvary. Dva plechy jsem proti sobě
upnula na očíslované strany trnu 1 a 3 a celé kopyto upnula do svěráku, který byl
vzhledem k měkkosti vyžíhaného stříbra vyložen oboustrannou páskou, který držela
hladké hliníkové destičky, pokryté textilií, aby se minimalizovaly zásahy do povrchu
spirál. Z důvodu kóničnosti jehlice jsem využívala ještě hliníkové zarážky, abych vždy
jednu stěnu jehlice měla při bližší čelisti svěráku.
Po upnutí materiály bylo třeba dodržet úhel ohybu plechu, který byl naznačen značkou
45 mm od širšího okraje trnu. Nadále se pomocí kladiva plech vytloukal přes ohyb
do co nejostřejšího ohybu, po každém ohnutí se musely čelisti svěráku povolit, trn se
otočil a posunul, takže časem byla většina trnu mimo svěrák. Tímto tempem se
postupně stáčely obě šroubovice a dalo se vysledovat, zda někde nenastala chyba
v ohybu a zda jdou vůči sobě rovnoběžně. V šířkách 3 mm a méně již nebylo možné
kov prakticky ohýbat. Proto jsem ho sejmula, přebytky odstřihla a začistila hrany
pilníkem přesně dle nárysu šablony a srazila smirkem.
Spirály v zužující se části byly doplněny o jehlice, které nejen že zaručují prostupnost
vlasy, zároveň celek zpevňují. Hroty byly zhotoveny ze dvou částí ohýbaných
stříbrných plechů a jsou duté. Šroubovice jsou k nim přiletované.
Po tomto následovalo druhé kolo, složitější v tom, že se musely veškeré úhly povést,
co možná nejpřesněji, kvůli identičnosti s jehlicí první.
Na závěr jsme do jehlic zasadili po dvou perlách. Jsou to perly černé, sladkovodní,
které jsou do půlky navrtané. Perly o průměru 7 mm zajišťovaly nejproblematičtější
úsek, kde se plech měl tendenci pružit, čímž deformoval celou jehlici, proto bylo nutné
daný úsek zpevnit, perla o průměru 9 mm přišla na konec spirály také s funkcí celek
zpevnit.
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7. Latinská Amerika
7.1. Historický vývoj
Čas od času vedou autoři zeměpisné literatury spory o tom, kolik vlastně je světadílů
a kdy Latinská Amerika začíná, já si dovolím pro svoji práci obsáhnout Latinskou
Ameriku jako oblast od severní mexické hranice přes Panamský průplav po Ohňovou
zemi na jihu a samozřejmě počítám i s ostrovy v Karibském moři. [24]
Střední Amerika je pevninský pás spojující Severní Ameriku s Jižní, přičemž zahrnuje
Mexiko na severu a Panamu na jihu. V oblasti Mexika, Guatemaly, Belize, Salvadoru
a Hondurasu nalézáme pozůstatky velice vyspělé předkolumbovské civilizace Mayů
a Toltéků, ovšem v průběhu 16. století byla prakticky celá oblast zabrána Španěly,
s výjimkou Belize, které si o století později nárokovali Britové. Vzhledem k postoji
Evropanů k místním a jejich zdrojům je zcela nevyhnutelné, že civilizace zanikly a vzaly
s sebou mnoho ze svého učení, zatímco Evropané se snažili vytěžit a přetavit vše,
co bylo z drahých kovů. V první polovině 19. století však většina kolonií Španělska
dosáhla nezávislost po níž následovala chvíle demokratické euforie, jež vyústila
v občanskou válku a následné pokusy o diktatury a opět návrat k demokracii a civilní
vládě. [24]
1492 Kryštof Kolumbus přistál u břehů Kuby, která byla snad jedinou ze španělských
kolonií v rámci ostrovní oblasti, Bahamy, Malé Antily, Barbados, Jamajku obsadili
v 17. století Britové a Dominikánskou republiku, Grenadu, Trinidad a Haiti o století
později Francie. Na čem Španělé měli před kolonizací ostrovů velký podíl bylo
vyhubení původních obyvatel Arawaků a Karibů. Často s nimi totiž manipulovali jako
s otroky a následně je nahradili otrockou silou z Afriky, v čemž pokračovali i Britové
a Francouzi. Do konce 19. století byly osamostatněny francouzské državy a v druhé
polovině 20. století se svých území vzdala i Velká Británie. [24]
Třetí a největší částí Latinské Ameriky je území od Kolumbie přes Brazílii po jižní cíp
Chile a Argentiny. Z původních indiánských kmenů byli nejvýznamnější Inkové,
kteří se pohybovali do 15. století na území dnešní Bolívie, Peru, Ekvádoru a severního
Chile. Většina zemí, jak je známe dnes byla v 16. století kolonizována Španěly,
výjimkou jsou britská Guayana, holandský Surinam, portugalská Brazílie. Většina
kolonií získala v první polovině 19. století nezávislost, pouze Guayana a Surinam se
dočkaly až v druhé polovině 20. století. Po pádu kolonizačních správ se krátce udržela
demokracie a byla vystřídána občanskými válkami, které tvrdě potlačovaly vojenské
diktatury, některé země se zvládly k demokracii a civilní vládě vrátit, ovšem jiné se
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stále zmítají ve vnitřních bojích. Latinská Amerika má ohromné nerostné bohatství,
v oblasti Bolívie a Argentiny jsou bohatá ložiska stříbra, ne severu kontinentu se
nacházela platina a Brazílie je živým obchodníkem se zlatem a diamanty. Kromě toho
je celá oblast od severní hranice Mexika po Argentinu nechvalně známá pro svou
zálibu

v obchodu

s otroky

z Afriky,

kteří

neodmyslitelně

poznamenaly

místní

kulturu. [24]

7.2. Dějiny užitého umění
V oblasti Mexika, Karibského zálivu a zejména severu Jižní Ameriky se původně
pohybovalo mnoho indiánských kmenů. Vezměme to od severu, kdy na pobřeží
Mexického zálivu se setkáváme s Olméky, Huaxtéky, Totonaky, Mexiko obývali
Toltékové a Aztéci na jihu se Zapotéky, Mixtéky a Mayi, kteří sahali až do Guatemaly.
V Peru jsme se mohli setkat s kmeny Mochica a Chimú na severu, na jihu s Nazcy
a Inky. Tolik z nejznámějších a nejvýznamnějších jmen. [5]
Historicky se dá doba rozdělit na následující úseky, 320 – 633 staré říše, 633 – 731
období poklasické, 731 – 987 období úpadku, 987 – 1441 nové říše a do roku 1546
období chaosu. Je nutné říci, že doklady o jihoamerických civilizacích končí v polovině
16. století, protože jak napovídá periodizace, dochází k rozkladu jednotlivých kultur
a království. [5]
Co se vlastních kultur týče, mnoho toho nevíme, neznáme ani písmo ani jazyk
či konkrétní náboženství, víme však, že v řemeslnosti jednoznačně vedli Toltékové
a byli pro ni velice považováni. [5]
Častou stavební i sochařskou surovinou byl kámen. Dekorativní motivy byly
geometrické v podobě kříže, zalomených linií, diamantů, schodů a meandrů, jak to
můžeme najít na mixtéckém chrámu v Mitle. Často se používaly i vzory odvozené
od textilních dekorů a jako nejsvatější se jevila symbolika vzhledem k opeřenému
hadu, což je základní motiv toltéckého vlysu v chrámu v Coatepantli. Zřídka se užívalo
lidských bytostí, rostlin, či zvířat, ale i to se objevuje na kamenném kotouči
z Chinkultiku, Mayů, kde hloubený reliéf znázorňuje hráče peloty a je lemován pásem
s hieroglyfy. [5]
Kromě

klasického

kamene

se

předkolumbovské

civilizace

nebáli

užívat

polodrahokamů, jakými jsou tyrkys, hadec, achát, obsidián, nefrit, onyx, křišťál a jaspis,
případně korálu s perletí. Vykládali jimi dřevěné božské masky, mixtécká maska boha
Quetzalcoatla s tyrkysem, guatemalští Mayové ryli do nefritových destiček, ale vyráběli
například i mramorové nádoby. [5]
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Malba měla u těchto raných civilizací jasný účel, měla připomínat události, nikdy
nefungovala jako dekorace. Lidské hlavy se podobně jako v Egyptě zpodobňovaly
z profilu, kompozice je přeplněná a nestínuje se. Barevná paleta obsahovala barvy
od zelené, přes sytě modrou, modrošedou, růžovou, červenou, tmavočervenou, žlutou,
černou a bílou. Každá z barev měla svojí symboliku. Černá znamenala západ či válku,
bílá sever, žlutá kukuřici, jih a plodnost, červená východ a krev a zelená královskou
důstojnost odvozenou pravděpodobně od božského ptáka Quetzala. Z dochovaných
památek to jsou zejména znázornění boha deště, náboženské obřady. V Mexiku
v hrobce v Monte Albanu jsou znázorněni dva kněží s bohem kukuřice, kdy je na sádře
provedena červeně základní kresba, která je následně vybarvována červenou, modrou,
žlutou, šedou a černou barvou. [5]
Společně s malbou se rafinovaně věnovali iluminaci rukopisů. Hlavními obory byla
astronomie a astrologie. Papír byl z tenkého plátu kůry slabě natřený vápnem. [5]
Stejně jako většina „starověkých“ civilizací, neznali kolo, tudíž ani hrnčířský kruh.
Tvarovali keramiku v ruce, případně ji odlévali. Dekor prováděli buď rytím
nebo vyrážením razidly, což mistrně ovládali Aztékové. Keramika se malovala
i glazovala, což svědčí o znalosti jejího vypalování. Tolktékové se věnovali pohřební
keramice a urnám, Mixtékové si potrpěli na barevnou keramiku a ta mayská se
vyznačovala rytými, nebo malovanými dekory v pásech pod sebou. V Kolumbii se
hojně nacházeli hliněné rituální sošky. [5]
V Peru se setkáváme s naprostými protiklady, kmen Chavínů zdobil keramiku rytými
abstraktními dekory, velice primitivními, zatímco Mochikové a Chimové se mohou
pyšnit vysoce realistickou malbou, i portrétní. Chanchanu se můžeme setkat
s odlévanou keramikou jakožto architektonickou výzdobou s podobě šikmých svislých
pásů se zvířecími a abstraktními motivy. Inkové užívali malovaný geometrický dekor
a jsou význační svými arybaly (nádoby se zašpičatělým dnem a dvěma uchy).
V Argentině se rozvíjela kultura Diagnita, která byla výrazně chudší, velice stylizovaná
a méně rozmanitá. [5]
Eldorado, nebo-li člověk ze zlata, původně název bájného jihoamerického panovníka,
později představa, která pobláznila Evropu. Můžeme se domnívat, že zlatnictví v této
oblasti kvetlo, protože zde bylo mnoho nalezišť drahých kovů, ale přespříliš dokladů
o tom nemáme, jelikož velké množství přetavili Španělé. V 9. století př.n.l. v Peru
nalezli zlato a o čtyři století později i stříbro. Kovalo se zde za studena, tepalo, razilo,
cizelovalo, hloubilo, žíhalo i pájelo. Často se pouze plátovala měď či dřevo drahými
kovy, což následně bylo Evropanům akorát pro zlost. [5]
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Nejbohatší na zlatnictví je jednoznačně Kolumbie, nalezly se tu antropomorfní
pektorály z 5. století, kultury Quimbaya, složené z vykrajovaných zlatých destiček.
Odlévaly se kroužky do nosu a často se používala slitina stříbra a mědi zvaná
tumbaga. Další, již ne tak významné nálezy, byly učiněny v Panamě, Kostarice, Peru
a Ekvádoru, přičemž v Ekvádoru byla také objevena ložiska platiny. [5]
Ze dřeva se nám dochovalo pramálo památek, mezi nejvýznamnější patří náčelnická
stolice duko ze Santo Dominga a barevné lakové intarzie, kde se používalo mnoha
barev, jako jsou červená, cihlová tmavočervená, oranžová, šedozelená a ultramarín.
Za největší mistry v práci se dřevem byli považování Inkové. [5]
Již ve 3. tisíciletí př.n.l. se ke tkaní užívalo vlny a bavlny. Setkávala se však i pera,
která jsou typická, avšak velmi vzácná. Dochovaly se tkaniny Olméků a Mayů
z 8. století. Pera jsou sešívaná nebo slepovaná, taktéž jedna taková tkanina putovala
jako dar Karlu V. od Montezumy. [5]
Skutečné tkalcovské mistry nalezneme v Peru, již v 7. století př.n.l. dokázali sestavit
útek o 200 nitích/cm. V Paracasu se dochovalo pohřební roucho na mumie ze směsice
vln guanako, alpaka a vikuňa. Jsou na něm vytkány mytologické výjevy a objevuje se
zde ke dvěma stům odstínů barev. Využívali kromě vlny a bavlny i tyl a zlatem vyšívali
hedvábí. 8. století dalo vzniknout mistrovským gobelínům. Měli bavlněnou osnovu
a vlněný útek, nitě se barvily. Žlutá a hnědá z běžných rostlin, tmavomodrá z indiga,
červenou zastal červec nachový. [5]

7.3. Kouzelný strom, mýty, legendy, pohádky a humorky Latinské
Ameriky a Karibské oblasti
Kniha v první části vypráví indiánské příběhy plné kouzel, nadpřirozených sil, hrdinství,
lásky i smrti. Smrt zde však mnohokrát přichází jako lepší podoba života, vysvobození
či převtělení. Zřídka zde najdeme smrt jako trest nebo důsledek špatného jednání.
Společně zde najdeme pověsti o počátku obhospodařování a života na zemi,
kde se zcela jasně promítá vliv přírodního polyteistického náboženství, ovšem
například v mexické povídce O potopě nebo kubánské legendě Jagua můžeme
rozpoznávat prvky, které známe z Bible o vzniku světa, nelze však určit,
kde se objevují dříve. [18]
Druhá část knihy je zcela zřetelně poznamenána zámořskými objevy a příchodem
kolonizátorů. Potkáme zde bludné rytíře, černošské otroky na plantážích, princezny,
nebojácného Juana. Tato část výrazně promítá prvky křesťanství i evropské kultury.
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Najdeme zde dějové linie pohádek Hanse Christiana Andersena, ovšem odehrávající
se na zcela jiné polokouli. [18]
Knihu uzavírají zvířecí bajky a satirické humorky zejména afrického ražení. Veškeré
pohádky si nesou punc ponaučení, nebo zde najdeme určitou mravní hodnotu,
za kterou je třeba bojovat, avšak kulturní rozmanitost této oblasti nám dává vidět,
jak jinde se vzájemně jednotlivé kultury ocitly. [18]
Pro následné zpracování bylo nezbytné omezit inspiraci pouze na určitý okruh,
proto jsem dlouho pátrala, až jsem se zaměřila na pohádku z indiánských okruhů
zvanou „Yerba maté“. Její původ se dokládá ke kmeni Guaraníů v Paraguaji. Bohyně
měsíce, Yasí, a obláček Arai spolu sestupují na zemský povrch a hluboko v pralese
potkávají lovce se ženou a dcerou. Žijí o samotě, zcela soběstačně, ovšem relativně
nuzně. Otec Yasí vypráví, že má natolik hodnou a slušnou dceru, že ji chce držet s její
nevinností i dobrým srdcem dostatečně daleko od vnějších vlivů společnosti. Když se
Yasí vrátí na oblohu, rozhodne se rodinu odměnit yerbou maté – rostlinou
přátelství. [18]

7.3.1. Cesmína paraguayská
Cesmína paraguayská, nebo-li yerba maté, je rostlina pocházející z Latinské Ameriky,
která je známá zejména pro nápoj, jež se z ní připravuj. Kvůli guaraníjské legendě se
tento nápoj nazývá též „nápojem bohů“. [27,28]
Prapůvod cesmíny stopujeme v Paraguaji v rámci kmene Guaraníjů. Původně ji sbírali
v pralese a připravovali z ní blahodárný odvar, který je bohatý na minerály, vitamíny
a dokáže zahnat pocit hladu, proto se mezi indiány stal nepostradatelným v době
neúrody. Kromě zmíněných účinků se dalo yerbou i platit, čehož indiáni využívali
zejména v rámci obchodu s kolonizátory a právě touto cestou se maté dostalo
do Evropy. [27,28]
Důležitou roli v dějinách cesmíny paraguayské sehrál řád jezuitů, který v polovině
17. století působili právě v Paraguaji, kde se jim podařilo osvětlit tajemství pěstování
yerby, která dosud byla pouze sbírána jako divoce rostoucí. V této éře se objevují první
plantáže v oblasti Misiones, která je bezesporu jednou z nejdůležitějších dodnes.
Bohužel po vyhnání jezuitů z Paraguaje se ztratilo i objasněné tajemství klíčení semen,
účinků maté na organismus i pěstování. V 19. století se sice opět podařilo hádanku
opět rozluštit, autor však zmizel v džungli, než to stihl rozšířit, proto si svět musel
počkat až na přelom 19. a 20. století, kdy začínají vznikat i rodinné plantáže,
jejichž jména na obalech uvidíme ještě dnes. [27,28]
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Jak bylo řečeno, yerba maté obsahuje velké množství vitamínů, minerálu i kofeinu,
takže dokáže organismus dokonale povzbudit. Dnes se těší veliké oblibě zejména
z důvodu, že výživoví poradci začali pátrat po přírodních preparátech snižujících
tělesnou hmotnost. Maté je ideální pro schopnost zasytit lidský organismus.
Farmakologie rostlinných odvarů a extraktů užívá pro prevenci a doplněk léčby
rakoviny tlustého střeva nebo v boji s chorobami kardiovaskulárními. [27,28]
Zároveň je nutno říci, že samotná příprava a servírování a konzumace maté je jakýmsi
alchymistickým pokusem japonského čajového rituálu, indiánské dýmky míru
a společenského popíjení kávy. Správně pro servírování maté potřebujete kalebasu vydlabanou tykev a bombillu – brčko s jemným sítkem na konci. Kalebasu naplníme
ze 2/3 lístky yerby a zalijeme vlažnou vodou tak aby se veškerá vsákla, teprve poté
přidáme horkou vodou až po okraj. Nápoj se usrkává bombillou. Často se tak děje
v přátelském kruhu a několika členech, kdy se pije jedním brčkem z jedné nádoby,
když maté dojde, jednoduše se opět zalije horkou vodou. Tento rituál však za poslední
století

prošel

vývojem

takovým,

kdy

v sáčcích. [27,28]

▲ Obr. 16.: Cesmína paraguayská s plodem

[9]
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7.4. Realizace
7.4.1. Návrhy a zkoušky
Přestože má maté svůj rituál pití dnes již celosvětově známý, rozhodla jsem se ho
symbolicky přenést do podoby sítka na čaj, do kterého by se lístky rostliny nasypaly
a zalily se v hrnku vodou.
Tvar sítka vychází z tvaru plodu cesmíny paraguayské, který má kulovitý tvar
s protilehlou špičkou a stopkou. V konceptu vznikla představa kulové prořezávané
nádobky na čaj, stopka s jehlicí a zavíráním v jedné přímce.
Ve zkouškách jsem pracovala s mosaznými polotovary tvaru koule, které jsem
prořezávala v různých šířích a různě hustě a zkoušela různých deformací v amorfní
podoby. To jsem si mohla dovolit zejména díky tenké stěně polokoule (cca 0,3 mm)

▲ Obr. 17.: Zkoušky řezů a funkčnosti mosazných polokoulí

Výsledkem zkoušek sice byla kulová prořezávaná nádobka vyztužená skruží a spojena
třídílným pantem k otevírání, hlavní však bylo uvědomění si technologických úskalí
a postupů, které se musely pro výslednou práci náležitě upravit. V rámci zkoušky jsme
postupovali chladnou logikou, kdy jsem nejdříve polokoule prořezala, následně jsme je
vyztužili skružemi a na závěr přidělali pant. Během všech těchto úprav docházelo
k zahřívání a tím kov stále více a více měknul, což nám výrazně znesnadňovalo
manipulaci. To vše vedlo k výraznému přehodnocení pracovního postupu.

7.4.2. Technologie výroby
Ke zhotovení celého latinskoamerického šperku jsem využila stříbrného plechu
o tloušťce 0,8 mm a stříbrného drátu.
Výraznější tloušťku plechu jsme volili z důvodu ztenčování plechu během tepání,
kdy bylo nezbytné jít z plochy do prostoru. Stříbrné kruhy o průměru 40 mm jsem
postupně zahřála, aby změkly a vytepala je do dvou polokoulí, po jejich zbroušení,
aby proti sobě seděly a začištění smirkovacím papírem bylo třeba vyztužit je skruží.
Postupně se zploštily dva kroužky ze stříbrného drátu o průměru 1 mm tak, aby vnější
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obvod byl shodný s vnitřním obvodem polokoulí. Následovalo přiletování pantu
ze stříbrné trubičky. Tímto dočasně skončily tepelné zásahy.
Teprve nyní bylo možné se pustit to nejviditelnější části sítka, a to do prořezávání
polokoulí. Přes veškerou snahu není lícování řezů jednotlivých polokoulí stoprocentní.
Každý jednotlivý řez byl následně rozbroušen tříbokým pilníkem. Díky tloušťce
materiálu jsem si zde nemohla dovolit tolik, jako u mosazných modelů, na druhou
stranu polokoule trvale držely svůj tvar a samovolně se jednotlivé výřezy
nedeformovaly. Následovalo začištění nejen řezů, ale celého objektu a následně jeho
leštění v leštícím bubnu, který zbavil i těžce dostupná místa bílého povlaku z moření
po tepelných úpravách.
Nakonec se přiletovala stříbrná jehla a pantem se protáhl drát, čímž se definitivně
všechny díly sítka spojily a doladilo se zavírání tak, aby bylo funkční.
Poslední dílčí částí je kryt na hrot jehly, který by měl předcházet zbytečným poraněním.
Tvoří ho stříbrná trubička se zaoblenou špičkou, která přesně pasuje na jehlu.
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8. Severní Amerika
8.1. Historický vývoj
Severní Amerika je politicky rozdělena na Kanadu a Spojené státy americké. Má se
za to, že první obyvatelé do Severní Ameriky přišli z Asie přes Aljašku zhruba
před 30 tisíci lety a zhruba 4000 př.n.l. procházejí Inuité přes Aljašku do dnešního
Grónska. [7]
Kanada se od roku 1818 rozprostírá od 49. rovnoběžky na sever, kdy byla uměle
stanovena její hranice díky neúspěšnému pokusu Spojených států o její ovládnutí.
Prvními objeviteli Ameriky jako takové jsou Vikingové, kteří asi 3000 let zpátky přepluli
Atlantik, avšak z nehostinné Kanady se odebrali na jih, na území dnešních Spojených
států amerických. Prvním doloženým stálejším klanem jsou Irokézové, kteří se drželi
při

jižní

hranici.

V 15.

století

připlouvá

Ital

Giovanni

Cabotto

(1450-1498)

a během 16. století kolonizátoři začínají osidlovat kanadské vnitrozemí. Francouzi
poráží Irokézy a rozšiřují svá území od povodí Svatého Vavřince, Velká jezera k povodí
Mississippi a Saskatchewanu. V 18. století však vyvstává spor s Brity, kdy Francouzi
Pařížským mírem ztrácejí veškeré državy. Následující století je však pro Brity
nepříjemné a dochází k nepokojům a od druhé poloviny 19. století se postupně
sjednocují veškeré kanadské kolonie v jednu zemi a končí roku 1999 vytvořením
Nunavutu – inuitské rezervace. Přestože je země oficiálně pod správou guvernéra
spadajícího pod britskou královnu, kultura je dvojjazyčná a nese prvky francouzské,
britské, inuitské i čistě americké. [24]
Spojené státy se rozprostírají od Kanady k Mexiku, celosvětově jsou kulturně i politicky
nejvlivnější a oplývají nezměrným přírodním bohatstvím. Potkáme se zde s velice
dlouhou tradicí demokracie jako nikde jinde ve světě a etnickou rozmanitostí, to vše
koexistuje jen kvůli silnému národnímu cítění. Když Leif Eriksson v 10. století přistál
u kanadského pobřeží, vydal se na jih a usadil se v oblasti dnešního New Jersey.
Oficiálně je světadíl pojmenován po mořeplavci Amerigu Vespuccim (1454-1512).
Prvními osadníky se tudíž stali Španělé a Portugalci. V 17. století z Evropy prchají
Pilgrim Fathers (odpadlíci anglikánské církve) a obydlují oblast New Hampshire,
Massachussets a Maine, katolíci budují domovy v Marylandu a anglikáni na Rhode
Islandu. 1624 Holanďané budují New Amsterdam, aby ho o 40 let později prodali
Britům a vzniká tak New York. Postupně se obydlují území směrem na jih,
Pennsylvanie, obě Karolíny, Georgia, což však budí odpor Francouzů a Indiánů.
V 18. století nastávají nepokoje s britskou nadvládou a 4. července 1776 vchází
v platnost Deklarace nezávislosti a vzniká konfederace třinácti kolonií. Od té doby se
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rozšiřuje

území

směrem

do

vnitrozemí,

známé

jako

osidlování

západu.

Při této příležitosti bylo vyhubeno obrovské množství indiánů a silně rozdrobena jejich
kultura. Do konce 19. století se tak podařilo sjednotit veškeré státy, jak je známe dnes,
včetně přikoupené Aljašky a Havajských ostrovů. Spojené státy přestály nešťastný
pokus a obsazení Kanady i občanskou válku Severu proti Jihu. V obou světových
válkách velmoc vyhlásila neutralitu, ale poprvé po útoku německých ponorek
a podruhé po náletu na Pearl Harbour byla nucena vstoupit do války. Zároveň byla
silným oponentem Sovětskému svazu během Studené války a vážně nezvládla válku
ve Vietnamu. Dodnes je jednou z nejsilnějších vojenských, hospodářských i kulturních
velmocí. [24]

8.2. Dějiny užitého umění
Celkově se toho od původních středozápadních indiánů

mnoho nedochovalo,

jelikož většina původních indiánských kmenů byla vybita. Všeobecně rozšířené
a známé jsou dřevěné vyřezávané totemové sloupy a vyřezávané nádobí, jako je
dřevěné miska kmene Haida s protáhlou lidskou postavou a ohnutými končetinami.
Vyráběly se i drobné předměty jako hřebeny, kde se vyobrazovala zvířata, jako byl
medvěd. Kmen Nutka po sobě zanechal košíkářsky setkanou pokrývku hlavy
s dekorativně vetkanou scénou lovu velryb. Ve vnitrozemí, v osadách zvaných pueblo
nechali indiáni svá umělecká díla z keramiky a košíkářství. Keramika byla často hojně
malovaná zejména v oblastech Arizony a Nového Mexika. [5]
Po ustavení Spojených států sem začaly pronikat klasicistní tendence a projevoval se
velký vliv Nizozemí a Velké Británie. Ve zlatnictví se proslavili zejména Cornelius
Kierstede a Jacob Hende. Ve dřevě se prosazoval koloniální styl, který byl v praxi
poněkud zjednodušeným britským stylem. [5]
V secesi obzvláště zazářil Tiffany svými vitrážemi, jednoduchou elegancí a šperkařsky
vytvořil zámořskou konkurenci Cartierovi. Nábytkáři rozšířili sortiment o houpací křeslo,
které vzbudilo velké ovace v Evropě. Stejně jako Skandinávci v Evropě konkurovali
Bauhausu dřevem, Eames a Wogenson kombinovali teak s mědí a vrcholem
nábytkářského vývoje bylo odlévané plastové křeslo Eera Saarinena. [5]

8.3. Hora, která polykala lidi, severoamerické pohádky, báje a mýty
Kniha se skládá z několika tématických okruhů, které se vzájemně prolínají. Základním
námětem jsou báje o vzniku světa, rozšíření světla po zemi a příchodu smrti. Opět se
setkáváme se severoamerickým Prométheem, Ojeegem, který od velkého Manitoa
snese lidem oheň. Tyto pověsti pochází z přírodních náboženství, z uctívání oblohy a
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velkých duchů přírody, protože nebe je sídlem bohů. Měsíc, slunce, mraky, déšť to vše
jsou božstva. Podobně jako v Jižní Americe, dostat se do nebe, nebylo posmrtnou
cestou, ale cestou života, pouze ctnostný a hodný člověk se mohl dostat na nebe,
nikoli však mrtvý. [19]
Proti těmto pověstem zde stojí křesťanství, víra, která se na Nový kontinent dostala
díky zámořským výpravám. Setkáme se zde s tím, jak lidé upisují své duše ďáblu pro
majetky, vyprávění o tom, kterak si Bůh a Ďábel přerozdělují duše smrtelníků
či hluboce věřící muž, který na víru a svou duši přísahal, přijde ztroskotáním o rodinu
i majetek, tak zanevře na víru, ale teprve, až mu osud jednoho po druhém postupně
po letech přihraje na opuštěný ostrov, začíná opět věřit. [19]
Společně se zámořskými výpravami přišlo kromě křesťanství i velké množství bílých
tváří, jak by řekli domorodí indiáni. Z prostředí obyčejného života těchto přistěhovalců
jsou příběhy inspirované zlatou horečkou, kdy svědomí a hříchy trápily horníka Joa
Trelawneyho a nedaly mu spát, dokud všechny neodčinil. Thomas Dunna při cestě
z hospody upadne do spárů čertovského tance, když se ráno probudí, celý svět se
pro něj změní a stává se z něj počestný a věřící muž. Kromě jiného zde najdeme
i vyprávění o zrušení otroctví, což nám skýtá pohled na to, jak časově náročný mají
místní pohádky vývoj. [19]
Před příchodem Evropanů však v Severní Americe žili indiánské kmeny, které mnozí
mohou znát z knih Karla Maye, kdy nejznámější rudou tváří je jednoznačně Vinnetou.
Nenajdeme tu známá jména kmenů, ale několik krásných pohádek, které poukazují
na dokonale odlišnou kulturu. Z domorodých kmenů vstali bájní hrdinové, kteří přinesli
oheň, měsíc, či červánky. Zároveň zde velkou úlohu hrají magické rituály a zaříkávání.
Kmenoví náčelníci zastávali funkci určitého spojovatele mezi nebeským světem
a zemí. Velký duch přírody Manitoe byl uznáván jako nejmocnější síla celého bytí.
Nebýt jej, nevyjde slunce ani měsíc, nezaprší, nic neporoste. [19]
Víra ve velkého ducha přírody a život v rovnováze s ní se projevuje i na postoji vůči
zvířatům. Bajky se zde prolínají s lidskými příběhy, každé zvíře má svou vlastnost
a je jejím symbolem. Zvláštní nadřazenou skupinou jsou ptáci. Ptáci dokáží totiž vyletět
k nebesům, přiblížit se bohům, jsou silní, draví a budí respekt. Opět každý z říše ptáků
je symbolem. Proto náčelnické čelenky, ozdoby oděvů a vlasů byly z ptačího peří.
Ptačí pera není lehké získat a jejich prostřednictvím dokázali indiáni vyprávět
neuvěřitelné příběhy. Šlo o vyznamenání, kdo koho a kolik zabil, co kdo ulovil,
jaký dotyčný je, je chytrý, statečný, bojácný? Zranili ho, nebo zraňoval on? Z tohoto
námětu jsem se rozhodla vycházet. [11,19]
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8.3.1. Indiánské čelenky
Pera u indiánských kmenů symbolizovala převážně válečné činy mužů. Vyprávěla
příběhy a velice záleželo jaké pero měl muž ve vlasech a jak ho měl zasazené. Pera se
objevovala jednotlivě nebo v čelenkách. Sekundárně se zasazovala do kopí, šípů
a luků. Postavené pero ve vlasech vypovídalo o zranění nositele, naopak položeným
perem se honosil ten, jenž ublížil nepříteli. Pera byla různě barvená, natrhaná či jinak
upravená. Nejvýznačnější byla zpravidla pera orlů. Samozřejmě symbolika per se lišila
kmen od kmene. Z per se kromě dobře známých náčelnických čelenek vytvářely
nejrůznější přívěsky a spony, které se do vlasů přivazovaly, kombinovali se s lasturami,
korálky, kůžemi či žíněmi. Všechny tyto ozdoby měli náboženský význam, proto si
musel indián dávat pozor na symboliku ptáků i způsob úpravy. Každé pero,
který válečník nosil muselo být schváleno radou starších na základě vyprávění
o hrdinském skutku. [11]
Válečnictví samo bylo součástí náboženského života. Muž, který nosil peří nejenom,
že se stával příbuzným toho a onoho ptáka, ale prakticky jím byl. [11]

▲ Obr. 10.: Ukázka tradičních indiánských ozdob z per [10]

8.4. Realizace
8.4.1. Zkoušky a návrhy
Prvotním zdrojem inspirace mi byly indiánské čelenky, symbolika a příběhy,
které vyprávěly. Nikdy neměly dekorativní účel, vždy šlo o sbírku skalpů
a vyznamenání. podstatné tudíž bylo zakomponovat do šperků peří. Jako první se
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nabízelo vytvořit jednoduchou hladkou kovovou čelenku, kde by na boku byly
jednoduše připevněny brky, které by se daly proměňovat, tento návrh se nakonec přelil
v jednodušší a efektnější mechanismus brože/náušnice inspirované vojenskými
vyznamenáními a zároveň čelenkami indiánů, která sestává ze tří kroužků podobných
průměrů a jsou vzájemně stupňovitě seskládány. Kouzlo celého šperku je právě v jeho
variabilitě.

8.4.2. Technologie výroby
Základním stavebním prvkem se stal kónický kužel o maximálním průměru 3,5 mm
a minimálním 3 mm o výšce 4,5 mm. Vyroben byl ze stříbrného plechu v kleštích
a následně vytepán na kovadlince do požadovaného tvaru. Následně jsem všechny tři
kusy začistila a vzájemně k sobě přiletovala od největšího – nahoře vlevo –
po nejmenší vpředu dole. K tomuto objektu již stačilo pouze přiletovat ze zadní strany
dřík zostřený do jehly se šroubovacím balónkem. Následovalo pouze začištění brože
a leštění.
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9. Jednotící prvky
9.1. Stříbro
Stříbro je základním hmotným prvkem pojícím moji práci dohromady. Jedná se
o vzácný kov, zhruba 10 krát hustší než je voda. Velice málo se objevuje v přírodě
v ryzí formě, nejvíce se vyskytuje ve sloučeninách se sírou (leštěnec stříbrný). Patří
mezi nejbělejší kovy, vysoce lesklý s tvrdostí č.3. V dnešní době se využívá díky
vodivým vlastnostem v elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Antibakteriálních
účinků stříbrných iontů se užívá ve zdravotnictví, kosmetice i potravinářství. Největší
ložiska tohoto drahého kovu jsou po Severní Americe, Mexiku, Kanadě, Peru, Austrálii
či Španělsku. [4]
Zlatnictví i stříbrnictví byly od 14. století pod kontrolou Zlatnického bratrstva, které mělo
spíše doporučené postupy, nikoli žádná vyloženě pravidla. Postupně se však vytvářely
cechy, které měly svá pravidla, zákony a statuty. Třebaže dodnes cechy ve své
původní podobě nepřežily, existují jasně daná pravidla, pro kontrolu a zpracování
drahých kovů na území České republiky, kde správním orgánem je puncovní úřad. [4]

9.2. Funkce jako hlavní parametr
Já osobně jsem si vědoma faktu, že nejsem dekoratér a mám v designu ráda čistotu,
linie, případně geometrii. Ztotožňuji se s teorií, že v jednoduchosti je krása,
proto z historických směrů mne dokáže upoutat antika, renesance, klasicismus a dále
geometrizující až abstrahující směry. Proto jsou mi velice blízké teorie purismu,
funkcionalismu a z konkrétních osobností Piet Mondrian a Ludwig Mies van der Rohe.
Piet Mondrian na mne udělal ohromný dojem svými plátny, ve kterých vznikala rádoby
náhodná barevná sít, která stojí na základě stylizace a geometrizace ploch
při pozorování koruny stromu. Výchozí námět tuctový a naprosto běžný, výstup
pro mne osobně geniální. Právě touto cestou jsem se naučila později dívat na své
návrhy, které byly složité, těžko realizovatelné až začaly vznikat v jednoduchých liniích,
přímkách, pokud se objevila křivka, byla kruhová. Tvary vycházejí z několikaúhelníků
a kruhu, objekty jsou hranolovitého a kulového charakteru.
Ludwig Mies van der Rohe mne zaujal svou vilou Tugendhat v Černých Polích v Brně.
Budovu oprostil od všech zbytečných detailů, dekorů a nechal ji v plochách
a otevřených prostorách. Vše dokonale podtrhnul drahými a nevšedními materiály
a funkci následovala formu.
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Kombinace okleštěného jednoduchého tvaru a luxusních společně s nevšedními
materiály se stala hlavními prvky mé bakalářské práce, kdy se kov stal zejména
konstrukčním prvkem, nikoli nositelem symboliky a veškeré tvarosloví vychází
ze základních geometrických a stereometrických tvarů.
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Závěr
Cílem mé práce bylo vytvořit kolekci současných šperků inspirovaných lidovou tradicí
přenášenou prostřednictvím pohádek z nejrůznějších koutů světa. Využila jsem motivů,
které se v knihách často opakovaly a pro danou oblast byly charakteristické, někde
plné kouzel, chamtivosti, bohatství nebo zvířat či rostlin. Bylo nesmírně složité se
odpoutat od toho, jak vnímáme jednotlivé části světa a kultury dnes a oddat se jen
a pouze pohádkové sbírce. Ve výsledku nejsou mé šperky ani tak dekorační,
jako narativní. Vypráví příběh svého světadílu, či regionu, a jsou subjektivním
symbolickým vyjádřením kultury. Zejména z tohoto důvodu byly všechny tvary a formy
zjednodušeny na minimum, aby daly prostor pro pomyslný „úvod“ do děje.
V subjektivním pojetí jednotlivých objektů byl také jeden z největších kamenů úrazu.
Každý kdo by si uvedené knihy přečetl může přijít s úplně jiným pojetím zpracování
a celkově překopat moji myšlenku. Právě druhá z tendencí chápání se projevovala
zejména během nezávislých konzultací s lidmi mimo obor.
Ve výsledku musím říci, že se pro mne stala práce nejen řemeslnou výzvou, protože
používat geometrii v kovu vypadá krásně, ale vyžaduje opravdu dobré a čisté
zpracování, což bych nazvala „výsadou králů,“ protože je jakákoli nedokonalost vidět,
ale zároveň se šperky souvisí i široký průzkum ve všech sedmi regionech. S klidným
svědomím mohu říci, že jsem si naplno uvědomila Sokratovo prohlášení: „Vím, že nic
nevím.“
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