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Abstrakt:
Práce se zabývá popisem a rozborem postavení tetování v současném Japonsku,
s přihlédnutím k rozdílům, které spatřujeme oproti západnímu světu. V první části je
poskytnut stručný přehled relevantního historického vývoje, v kontextu kterého jsou
následně vysvětleny momentální přístupy většinové společnosti vůči tetování a
nestandardnímu vzhledu. Dále je na popisu nedávných incidentů a kodifikovaných legálních
omezení demonstrován dopad popsaného společenského úzu, který je dán do kontrastu
s výpověďmi samotných členů subkultury tetování a tělesných modifikací. Závěr práce
předkládá možný výklad popisovaných tendencí; tedy že zásadní problém, se kterým se
tetování potýká v rámci japonské společnosti, nespočívá primárně v historických asociacích,
které jej provází, nýbrž v samotné připadané komunikační funkci, kterou tetování tělu nutně
propůjčuje.
Abstract:
The following text concerns itself with the description and analysis of the position of
tattooing in contemporary Japan, with regard to differences we see in comparison to the
western countries. The first part provides a brief overview of relevant historical development
which further serves as a context for the explanation of current attitudes of the social majority
to tattooing and nonconforming appearance. The aforementioned social consensus is firstly
analysed by its impact demonstrated by describing recent incidents and codified legal
limitations, and secondly contrasted with self-reported testimonies of the members
belonging to the subculture of tattooing and body modifications. The conclusion of this text
offers a possible interpretation of presented tendencies; that the core problem tattooing is
facing within Japanese society is not a priori caused by historical associations tied to it, but
rather by the inherent communicative function it necessarily lends to the body.
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1. Úvod
Mnohé teorie z oblasti kulturní antropologie pracují s myšlenkou lidského těla jakožto
fyzické hranice mezi jedincem a společností, tudíž i prostorem pro seberealizaci vnitřního
já, stejně jako pro moderaci vztahu k okolí (Atkinson 2003, 8). Úmyslné změny zevnějšku,
ať už trvalé nebo dočasné, je tedy možné vnímat nejen jako vyjádření osobního estetického
cítění, nýbrž i jako probíhající konstrukci identity v konverzaci se společností. Z tohoto
hlediska je tetování zajímavý fenomén, jednak pro míru různorodosti, které může dosáhnout
díky používání kůže skutečně jako plátna pro komplikované obrazce a nápisy, ale i pro
podobnost techniky napříč časem i prostorem, která však ve výsledku nese jiný význam
v závislosti na kultuře. Kromě figur, které se pomocí tetování vykreslovaly, se může lišit i
pohled na techniku samotnou, na faktor fyzické bolesti a na moralitu celého procesu.
Konečně, i pohled na fyzično, jedince, individualismus a roli člověka ve společnosti prošel
dlouhým vývojem, který neprobíhal ve všech částech světa stejným tempem.
V posledních pár desetiletích však došlo k výraznému posunu možností sdílení
informací a názorů, který vedl i ke snazšímu a rychlejšímu mísení kultur – když ne ve smyslu
fyzického střetávání, tak alespoň v podobě intenzivní komunikace. Inspirace cizími zvyky
mnohdy vedla k posunu kulturního i osobního významu, který byl tetování (a často s ním
souvisejícím tělesným modifikacím) přikládán. Kromě nových subkultur, které je začleňují
do svého způsobu života, dochází především k výraznému nárůstu tohoto trendu mezi
běžnou populací, a tedy i k postupné změně stereotypního pohledu na tetovanou kůži.
Tento vývoj lze přirozeně spatřovat i v Japonsku, nicméně je nutno podotknout, že díky
historickým i geografickým specifikům, si tato země drží silnější a často delší proud
svébytného tradičního smýšlení (na rozdíl například od evropských moderních států, které
se i pro svoji fyzickou blízkost často střetávaly a vyvíjely společně). V případě tetování tudíž
spatřujeme tendence jak pro popularizaci a zvýšeným zájem – japonských obyvatel pro nové
pohledy i cizinců o tradiční japonské techniky – tak pro přetrvávání názorů a zvyklostí
vytvořených na základě historického narativu. Je také možné, že tento spor ovlivňuje pohled
na individualismus jako takový, který nebyl v japonské společnosti vždy vnímán pozitivně
(Schooler 1990, 572). Zároveň je však nutné podotknout, že tetování skutečně neslouží
pouze pro odlišení sebe jako zcela individuálního charakteru, ale naopak i pro ztotožnění se
se skupinou či ideálem pomocí vytvoření fyzického odkazu na vnější koncept v rámci
osobního těla (Schildkrout 2004, 324).
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Vzhledem ke zjevné komplexnosti je tedy možné, že zkoumáním zkušeností jedinců,
kteří se dobrovolně rozhodli pro nestandartní zevnějšek, a jejich pozice, lze odvodit i obecné
závěry o pohledu na normalitu i o vztahu mezi společností a jedincem v obecnějším kontextu
široké japonské populace.
1.1. Cíl práce
Cílem této práce tudíž bude co možná nejdetailněji vystihnout momentální situaci
ohledně společenských norem obklopujících představu o vzhledu jedince, který se pohybuje
v japonské společnosti, ne však z hlediska estetických ideálů, ale spíše konformity a
morálních hodnot, které Japonsko považuje za vlastní. Právě tyto hodnoty lze totiž nejlépe
spatřit ve vztahu ke skupinám, které se jim nějakým způsobem vymykají, a v případných
omezeních, se kterými se potýkají. Pomocí analýzy historických faktorů, které ovlivnily
kulturu japonského tetování, výpovědí samotných členů subkultury, zpráv o moderních
incidentech při střetu s veřejností a konečně i srovnáním se zkušenostmi ze západních zemí
budou popsány specifika komunity, která následně budou zasazena do širší sociokulturní
perspektivy.
Je však třeba mít na paměti, že ačkoliv vzhledem či zájmy je možno sdružit osoby
s permanentními tělesnými úpravami do jedné skupiny, mnoho z nich je ovlivněno i
příslušností k jiné komunitě. I mezi tetovanými je rozdíl například mezi zkušenostmi
etnických Japonců a cizinců žijících v Japonsku, jejichž vzhled bude sám o sobě z jistého
hlediska specifický. Nicméně i toto srovnání se může ukázat jako cenné v závěru práce. Ten
se kromě celkové charakteristiky situace, v níž se momentálně nachází samotná praktika
tetování a permanentních změn zevnějšku i osoby na ní zúčastněné, pokusí odpovědět na
otázky úzce spjaté s tímto konceptem; především tedy jakou roli hraje jedinec v kontextu
širokého komunitního života, a jakou přitom má roli jeho fyzické tělo, pro vyjádření i
naplnění této funkce a pro jedince samotného. Dále je možné zvážit, zda tetování apod.
výrazným způsobem limituje (či snad rozšiřuje) komunikační funkci samotného fyzické
zevnějšku a případné vedlejší faktory – jako věk nebo pohlaví – které se do této problematiky
promítají.
1.2. Struktura
Teoretický rámec bude zakládat na stručném přehledu historického vývoje, který bude
první částí práce. Jeho účelem nebude kompletní výčet všech druhů tetování a tělesných
modifikací v průběhu celé japonské historie, nýbrž spíše popsat stěžejní momenty, které
8

dodnes mají vliv na společenský úzus. Je proto třeba zmínit samotný původ této tradice na
japonském území, stejně jako s ní stereotypně spojované skupiny, ale například období
japonského militarismu v první polovině dvacátého století, ačkoliv v jeho průběhu
nepochybně tetování existovalo v povědomí společnosti a bylo nadále praktikováno, není
z dnešního hlediska nijak významné svým vlivem na momentální stav, a nebude třeba se jím
zdlouhavě zabývat. Jiné případy, kdy docházelo k výrazným střetům se západem především
z kulturního hlediska (například modernizace v období Meidži nebo poválečná léta a začátek
období Heisei), však mohou být podstatná pro vystižení protichůdných tendencí, které
v současnosti spatřujeme.
V další kapitole bude již prostor pro diskuzi nad nynějším postavení subkultury
obklopující nestandartní vzhled. Kromě shrnutí historických vlivů, způsobu, kterým se
momentálně projevují, a jejich spatřovaného dopadu, se bude třeba zaměřit také na nové
perspektivy, které do Japonska přichází s globalizací a moderní populární kulturou. Dochází
také k aktivní výměně přístupů, technik a názorů mezi japonskými a americkými tatéry, na
které rovněž bude brán zřetel.
Následná diskuze se pokusí za využití jiných akademických studií ale i zpráv o
konkrétních incidentech (především z novinových článků) vystihnout převládající, často
stereotypní názory většiny. Ty budou dány do kontrastu s výpověďmi samotných osob, které
jsou zahrnuty do tohoto rámce, a jejich pohledem sama na sebe. Cílem tohoto srovnání není
nutně poukázat na nesrovnalosti, spíše ilustrovat vzájemný vliv obou skupin a hodnoty, ke
kterým se vyjadřují. Tyto právě budou předmětem diskuze v závěru práce, který se pokusí
východiska celé diskuze zobecnit.
1.3. Zdroje
V první části práce ohledně chronologického vývoje tetování, stejně tak jako v dalších
případech, kdy je třeba doplnit historický kontext, budou za výchozí brány především
dokumentace ohledně archeologických výzkumů, jak přímo zaměřených na Japonsko a Asii,
které ve svém průběhu narazily i na zmínky o tetování a ozdobách těla, tak občasně i
výzkumy cílené přímo na historii tetování po celém světě. Dalším zdrojem informací se
stanou sekundární studie na základě těchto výzkumů. Z dob, kdy již existují písemné zmínky
o tetování, budou (spolu s diskuzí o jejich věrohodnosti) využity přímo tyto dokumenty a
knihy a práce založené na jejich interpretaci.
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V kapitolách zabývajících se momentálním postavením japonského tetování budou
kromě antropologicky a etnologicky zaměřených pojednání jako primární zdroj použity
novinové články popisující diskutované incidenty a jiné relevantní dokumenty (například
text vyhlášky nebo soudního prohlášení). Dalším cenným pramenem budou rozhovory
s dnešními japonskými tatéry, pořízené jak pro tisk, tak za účely výzkumu.
1.4. Transkripce
V textu je k přepisu japonských názvů a jmen využívána standartní česká transkripce,
pořadí jmen však zachovává japonské řazení – tedy nejprve příjmení a následně vlastní
jméno. Obdobně také nejsou ženská příjmení upravována podle obvyklého českého
přechylování, nýbrž ponechána v původní podobě.
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2. Historický vývoj
V následujícím textu budou v chronologickém pořadí stručně popsána období, která se
výrazně podepsala na vývoji japonské tradice tetování. Výběr a detailnost diskuze byly tudíž
podřízeny nikoliv snaze o rovnoměrné pokrytí časové osy, nýbrž přínosu k tématu.
Zmiňovanými okruhy tedy jsou samotné počátky japonského státu, reakce na původní
využití tetování, která probíhala v následujících letech až do období Edo, krátké, avšak
kulturně pozoruhodné období konce tokugawského šógunátu a konečně moderní vývoj
v druhé polovině dvacátého století.
2.1. První zmínky
Jako tomu často u rané historie Japonských ostrovů bývá, první jednoznačné zmínky o
tetování na jejich území nepochází z japonských textů, nýbrž z čínských. Kronika Wej Ťi
z roku 297 zmiňuje lid Wa (původní čínský název pro Japonsko) s potetovanými tvářemi
(Rychlík 2014, 93). Již zde jsou popisovány různé druhy i funkce, zřejmě specifické kmen
od kmenu; často zmiňovaným úkazem jsou rybáři a lovkyně perel s rozsáhlými motivy
mořských živočichů, zřejmě za účelem ochrany, ale i jiné, čistě estetické verze (Reed 2000,
362). Dále jsou popsány i „severní kmeny“ kde je tetování na obličeji a na rukou téměř
výlučně ženskou záležitostí – tato tradice, stejně jako popsaná podoba tetování (především
výrazné černé linky zdůrazňující rysy obličeje) by napovídala, že se jednalo o osoby, které
by nyní byly považovány za příslušníky Ainuů (Krutak 2008), ačkoliv etnické složení
Japonských ostrovů v tomto období je stále předmětem diskuze (Low 2012, 57).
Avšak i pokud bychom přistoupili na teorii japonských zástupců fyzické antropologie a
etnologie, z nich někteří spatřují lid období Džómon jako již etnické Japonce (Low 2012,
58), i zde můžeme najít důkazy podporující existenci tetování, a to konkrétně na soškách
dógu, které byly umisťovány na hrobky typické pro toto období. Některé z nich byly zdobené
ornamenty, které svou a umístěním připomínají spíše tetování, než případný vzor na oblečení
(Krutak 2008).
První literární zmínky z autentických japonských pramenů spatřujeme až v kronikách
Kodžiki a Nihon Šoki z osmého století (Rychlík 2014, 114). Kromě letmých zmínek
v mýtech obsažených v Kodžiki jsou zajímavé především části Nihon Šoki, které již mluví
o tetování jako o jednom z možných trestů uvalených na zločince. Vzhledem k období, ve
kterém se pravděpodobně začalo využívat této techniky (v průběhu 5. století) (Gulik 1982,
8), je možné, že byla převzata z Číny, podobně jako mnohé organizační a státotvorné prvky.
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Je tedy pozoruhodné, že ačkoliv obyvatelé Japonských ostrovů se téměř jistě setkali
s osobami, které se pro tetování rozhodly dobrovolně, z estetických nebo spirituálních
důvodů, i mezi lidmi v rámci své komunity, v období vytváření Japonského státu jej stejně
bylo využíváno jednak pro systematické vyčlenění těch, kteří byli spatřováni jako riziko pro
společnost, a konečně i pro vytvoření kulturní hranice mezi jinými kmeny. Konkrétně se
opět jednalo o Ainuy, jejichž území bylo kontinuálně posouváno na sever, a kteří pro účely
odlišení od lidu nově vznikajícího organizovaného státu byli často definováni mimo jiné i
tetováním (Krutak 2008).
2.2. Japonský středověk
Po dlouhou dobu pak zůstává tetování na pozadí kulturního povědomí, bez výrazných
změn v přístupu ze strany establishmentu, bylo by však chybou domnívat se, že nedocházelo
k postupnému vývoji v méně viditelných vrstvách společnosti. Ačkoliv je obtížné najít
konkrétní historické zdroje dokumentující tento fakt, je možné domyslet, jaké změny se
musely odehrát v tomto období a následně dopátrat jejich podobu.
Lze předpokládat, že společenská ostrakizace jedinců s typickými značkami
trestaneckého tetování byla i jedním z cílů této praktiky, ať už s úmyslem varovat obyvatele
před rizikovým jedincem, nebo sama o sobě jako trest. Tento úsudek vyplývá také z faktu,
že značky byly převážně umisťovány na dobře viditelná místa, která šlo jen těžko neustále
zakrývat, jako na tváře, čelo a ruce (Gulik 1982, 9). Kromě toho se k s nedobrovolné úpravě
vzhledu může vázat i ve své podstatě psychologický problém vlastnictví a autonomie svého
vlastního těla (Schildkrout 2004, 323). Oba tyto problémy byla přirozeně snaha řešit
odstraněním nežádoucí značky, například pálením kůže (především u otroků v raném
Japonsku a Číně) (Gulik 1982, 30) nebo jinými deformacemi, ale z hlediska vývoje tetování
je nejpodstatnější prosté překrývání čar a znaků zločince jinými neutrálními motivy (Gulik
1982, 13).
Kromě zamaskování podstaty spáchaného zločinu nabízel tento postup možnost propojit
popsanou kůži s osobními ideály a hodnotami, namísto pocitu zahanbení a viny. Není
vyloučené, že právě v této době mají původ mnohé skupiny vnímané jako součást nižší
společnosti, jejíž členové se později vyznačovali podobným typem tetování, ať už z hlediska
motivů nebo techniky. Skupinová identita byla zpočátku tvořena jednak možná pocitem
solidarity s osobami v podobné situaci, ale i praktickou nutností známosti mezi tetovaným a
osobou ovládající tuto techniku.
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2.3. Edo
Pro mnohé výzkumy ohledně specifik japonské kultury je období Edo když ne přímo
hlavním předmětem, tak alespoň zdrojem mnohých podnětů, a nejinak tomu bude při
zkoumání technik, tradic a typického pohledu na tetování. Mnoho dnešních zakořenělých
představ má svůj původ právě ve zvycích z období Edo, často navíc v oblastech, které
později začaly být vnímané jako symbolické pro celou tuto část kulturní historie, tedy tak
zvaných zábavních čtvrtích.
I pro tehdejší umělce byl tento svět zábavních podniků velkým zdrojem inspirace, a tak
máme k dispozici mnohé texty detailně se zabývající tamními zvyky a lidmi, kteří se v tomto
prostředí často pohybovali1. Některé údaje je přirozeně nutné brát s nadsázkou, spíše jako
prostředky pro uvození určité atmosféry než jako historická fakta, neboť ačkoliv sice
existovalo množství literárních průvodců, které si braly za cíl věrný popis nebo i praktické
rady, stále jsou to ve své podstatě umělecká díla, intenzivně ovlivněná pózou a osobností
autora. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o díla, která byla v té době nejen napsána,
ale i vydávána, i vliv jich samotných mohl posunout skutečný vývoj, a informace v nich
obsažené jsou tudíž cenné pro zkoumání tohoto období.
Zábavní čtvrtě představují zajímavý paradox pro společnost i umění, neboť se v nich
soustředily osoby s nestandartním, či podle klasického konfuciánského cítění i amorálním
způsobem života, které by obvykle žily na okraji dění, v rámci těchto čtvrtí však byly jeho
středem. Umělecká tvorba, společenské normy a zaběhlé zvyklosti je nejen tolerovaly, byly
tvořeny přímo s nimi jako publikem, objektem zájmu a hlavními účastníky (Ikegami 2005,
245-246). A ačkoliv se jednalo o lidovou kulturu, z oficiálního hlediska považovanou za
podřadnou, mezi její konzumenty a obdivovatele patřili členové všech vrstev, samuraje
nevyjímaje (Brecher 2009, 2). Omezujícím zásahům ze strany tehdejšího šógunátu se sice
zcela nevyhnula, ale vzhledem ke své vitalitě prakticky nepřetržitě přežívala jako svým
způsobem „akceptovaná forma deviace“ (Rogers 1994, 32), které se krátkodobě mohl
zúčastnit i spořádaný občan, ocenit její styl, pročež se bez oficiálních sankcí vrátil do
běžného života.
Označení ukijo (浮世), které tato kultura získala, ve svém významu „prchavý svět“,
výstižně popisuje obvyklé estetické ideály a hodnoty s ní spojované – nestálost, marnivost,
1

Jedním z nejznámějších autorů tohoto typu je Ihara Saikaku (井原 西鶴), nicméně pro tento text bude stěžejní
především práce Fudžimota Kizana (藤本箕山) Šikidó Ókagami (色道大鏡) zabývající se z velké části zvyky
kurtizán samotných.
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určitá záliba v povrchnosti (Ikegami 2005, 266). Tetování, které bychom dnes mimo jiné
jistě definovali i právě jeho permanentností, by se mohlo zdát antitetické k tomuto výrazu,
nicméně právě zde se uchytilo mezi jednou ze stěžejních vrstev obyvatel zábavních čtvrtí,
tedy kurtizánami. Toto spojení se bude zdát mnohem méně protichůdné, uvážíme-li další
nutnou vlastnost tetování, tedy jeho tělesnost. Z čistě pragmatického hlediska je tedy možné
spatřovat kurtizány, pro které je tělo zdrojem obživy, za skupinu s přirozeným sklonem
pokládat jej méně za něco až posvátného ve své přírodní dané podobě, a spíše za prostředek,
který je možno využít k určitému cíli. Kromě toho však jednoznačná vazba tetování na kůži
a fyzickou podobu člověka znamená, že jej můžeme považovat za permanentní pouze pokud
za takové vnímáme i lidské tělo, což není myšlenka japonskému cítění vždy vlastní. Právě i
styl života zábavních čtvrtí, ačkoliv byl zaměřen na užívání přítomnosti, vycházel z vědomí,
že existence není věčná – na rozdíl od původního buddhistického významu slova ukijo (憂
き世) však nepředkládá jako řešení vědomí vyššího konceptu, než je tento život, ale naopak
soustředění se na okamžik. V tomto kontextu může tetování být jenom další způsob, jak si
užít osobní existenci, dokud stále trvá.
Oba pohledy je možné demonstrovat na způsobech, které se pro tetování mezi
kurtizánami

ujaly.

Kromě

dekorace

většinou

sloužilo

jako

způsob

stvrzení

náklonnosti zákazníkovi, bylo tedy začleněno do celého systému slibů, které mohla žena
podstoupit, z nichž velká část zahrnovala obětování části těla (například jedním
z nejvážnějších projevů bylo useknutí dílku prstu) (Rogers 1994, 55), a obvyklé motivy byly
v tomto případě velmi jednoduché až účelové: tetovala se především jména nebo přezdívky
milenců. Je samozřejmě diskutabilní, nakolik šlo o projevy upřímné náklonnosti, nakolik o
módu doby a nakolik promyšlený tah pro zabezpečení si věrnosti zákazníka či možná až
způsobu, jak se dostat z nevěstince. Nebylo nijak vzácné, že tetování, které nesplnilo svůj
účel, žena odstranila jedním z výše popsaných způsobů, avšak na to, aby se jednalo pouze o
strategický tah, měl obvykle relativně malou šanci na úspěch (Rogers 1994, 52).
Nejpravděpodobnější samozřejmě je kombinace těchto tří motivů.
Poslední zajímavostí tohoto období jsou diskuze, které se již v této době vedly ohledně
hodnocení tetování. Snad právě i díky skupině, která se jím v této době vyznačovala, bylo
někdy považováno za lehkovážné využívat kůži tímto způsobem a idealizování aktu tetování
za možná až dětinské (Rogers 1994, 53). Nicméně i tak se těšilo relativní oblibě, mezi
kurtizánami i jejich zákazníky, a i přes občasné zákazy, které byly vydávány šógunátem, se
šířilo mezi obyvateli měst (Gulik 1982, 82). Kromě toho samozřejmě přetrvávaly i jiné
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formy tetování, které se nyní začaly uzpůsobovat městskému stylu života – jedním z příkladů
mohou být tetování symbolicky propůjčující nositeli ochranu, která se v období Edo rozšířila
především mezi požárníky (Gulik 1982, 29).
2.4. Otevření země
Historické okolnosti vedoucí k definitivnímu konci tokugawského šógunátu jsou
samozřejmě příliš komplikované, než aby je bylo možno shrnout pouze příjezdem
amerických lodí do Japonska a náhlou přítomností cizinců na částech japonského území. Zde
si ovšem můžeme dovolit ponechat politickou situaci stranou, a zabývat se pouze přirozenou
a neregulovanou kulturní výměnou ke které nyní docházelo v přístavních městech, zpočátku
nikoli skrze diskuze či ocenění cizích uměleckých děl, ale prostým pozorováním druhé
strany a vnímáním rozdílů (Rychlík 2014, 121). V pozdějších fázích toho, co dnes nazýváme
modernizací Japonska, se tento proces přenesl i do vyšších kruhů společnosti, ale ve své
prvotní podobě se odehrával především mezi námořníky a obyvateli přístavů.
V tradičním pohledu západní kultury jsou právě námořníci skupinou, která se často
vyznačuje úpravami vzhledu pro běžné společenské cítění až extrémními, tetování
nevyjímaje (Schildkrout 2004, 326). Není tedy příliš překvapivé, že mnozí z nich byli
fascinováni výraznými velkoplošnými motivy s živými barvami, které se ve světě staly
typickými pro japonský styl tetování (ačkoliv samozřejmě nešlo o jediný způsob, který se
v Japonsku vyskytoval, v dávné i nedávné minulosti). Kromě technické zručnosti a
charakteristické podoby je však pozoruhodný ještě jeden faktor, ke kterému se námořníci ve
svých zprávách a dopisech vyjadřovali, a to je míra odhalenosti tetování, kterou ještě v této
době u japonských obyvatel spatřovali (Sanders, Vail 2008, 19). Z tehdejšího hlediska nešlo
mezi všemi novými poznatky ohledně Japonska, jeho kultury, umění a historie, o příliš
šokující fakt, avšak ve srovnání s dnešním stavem, kdy mají mnohé osoby i s malým
tetováním tendenci je na veřejnosti skrývat, je důležité tento kontrast zkoumat hlouběji.
Jednoduchým vysvětlením, proč bylo v této době snadnější spatřit tetovanou kůži ve
veřejném prostoru, je samotný přístup k tělu, nahotě a studu, který byl zjevně mírně odlišný
od dnešního Japonska i tehdejší Severní Ameriky. Pro mnohé činnosti a zaměstnání (jako
byli již dříve zmínění rybáři, případně i požárníci) bylo jednoduše praktičtější nosit velmi
lehký oděv, tedy často pouze bederní roušku, a nebylo nijak pohoršující vidět takto oděné
osoby v rámci každodenního městského ruchu (Nomura 1990, 260). Samozřejmě i zde jsou
různé úrovně případnosti, jak podle věku a postavení osoby, tak zcela konkrétního místa
(zatímco v okolí doků lze očekávat především zaměstnané osoby oděné v nejpraktičtější
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úbor pro svoji činnost, úřední budovy a podobně vyžadují jisté dekorum), avšak ne veškerý
prostor města a ulic byl zatížen pravidly, která byla obvyklá pro západní obyvatele. Konečně
i dnes existují v Japonsku alespoň částečně veřejné prostory, kde je nahota nejen přijatelná,
ale i očekávaná, konkrétně například veřejné lázně. Je sice zřejmý rozdíl mezi uzavřenou
budovou lázní a běžnou ulicí, nicméně pro mnohé cizince je tento japonský koncept, tedy
poměrně běžná a neutrální nahota i před neznámými lidmi, výrazně nepříjemný.
Jedním z možných vysvětlení je samozřejmě křesťanský vliv na západní vnímání
člověka, který dlouho pracoval se studem jako pro pozemského člověka přirozenou reakcí
na nahotu, se kterým se však obyvatelé Japonska po dlouhou dobu prakticky nesetkali
(samozřejmě v Asii i Japonsku samotném existovali jiné systémy, které také zdůrazňovaly
cudnost a stud, nicméně ne nutně z boží autority2). To vysvětluje rozdíl mezi americkými
námořníky a japonskými obyvateli, se kterými se momentálně střetávali, ne však mezi
Japonskem z devatenáctého století a Japonskem století dvacátého prvního, i když i zde by
bylo možné vypozorovat určitý vztah, neboť podiv cizinců nad touto z jejich pohledu
zvláštností vedl k posunu vnímání a postupnému zahalování i dříve přístupné nahoty
(Nomura 1990, 262). Spolu s touto intimizací těla mohlo dojít i k větší tabuizaci tetování,
jehož bytostná tělesnost a některé z jejích možných dopadů byly diskutovány v předchozím
oddíle. Lze však předpokládat, že někdy v průběhu následujícího století došlo k ještě jiné
události, která prohloubila posun tetování ke společenskému tabu.
Ačkoliv oficiální přístup samurajské a vládnoucí třídy i mnohých tradicionálně
smýšlejících tatérů neschvaloval šíření tetování a výměnu technik mezi námořníky a
obyvateli přístavních měst (Sanders, Vail 2008, 13), zájem obou stran o umění té druhé
způsobil, že došlo ke střetnutí a srovnání tradic izolovaných symbolů na menší ploše a
japonského přístupu který pracoval s velkou částí těla a jeho křivkami (když ne rovnou s celý
tělem) (Fellman 1986, 12). Nelibost některých úředníků pramenila i z představy, že
technicky vyspělejší Američané, očividně bez velkých motivů zabírajících celé tělo, mohou
tuto techniku považovat za barbarskou (což nebyl vždy zcela mylný předpoklad) (Sanders,
Vail 2008, 12), avšak proti aplikaci tohoto přesvědčení na všechny z nově příchozích mluví
početná malá „tetovací studia“, která vznikala v přístavech právě pro hojný zájem cizinců.

2

Nejedná se pouze o náboženské či quasi náboženské přístupy (konfucianismus), častým zdůvodněním, proč
je správné zahalovat tělo, byla estetika. I ty přístupy zakládající na společenské morálce jsou však v Japonsku
pragmatičtější, a často se omezují především na vyšší společenské vrstvy. (Nomura 1990, 263)
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Nakonec to nebyli pouze námořníci, kteří je při návštěvě Japonska s oblibou vyhledávali,
ale i někteří zahraniční diplomaté jiné výše postavené osoby (Sanders, Vail 2008, 13).
2.5. Modernita
Jak bylo naznačeno v úvodu, ačkoliv se jedná o významnou část Japonské i světové
historie, období militarizovaného nacionalismu v Japonsku neposkytuje (snad právě i pro
své imperialistické zaměření) příliš zdrojů či podnětů k diskuzi o úpravách zevnějšku. To
rozhodně neznamená, že by tyto praktiky zcela ustaly, tetování mezi vojáky je často
dokumentovaným jevem (DeMello, Rubin 2000, 51), jejich vývoj je však v tomto období
poměrně přímočarý. Pozornost vzbuzuje až druhá polovina dvacátého století, ve které se
z velké části formuluje to, co nyní považujeme za současnou masovou kulturu Japonska, a
to vlivem médií, pop-kultury, konkretizací představ ohledně historického vývoje a
nepochybně také kulturním i ekonomickým soupeřením se západem. Navíc zatímco
doposavad se jednalo o různé skupiny, sdružované například na základě stejného způsobu
obživy nebo podobné osobní historie, které se následně začaly vyznačovat tetováním, zde
postupně krystalizuje to, co bychom mohli nazvat samostatnou subkulturou tetování a
tělesných modifikací, tedy taková, která svoji identitu zakládá apriori na existenci těchto
úprav (Yamada 2009, 323).
Módní směry a skupiny osob definující se jejich pomocí jsou známým fenoménem již
dlouhou řadu let, a nejinak je tomu i v Japonsku. Nicméně s vývojem možností sdělování
informací, a konkrétně v Japonsku po překonání poválečných let s ekonomickým úspěchem,
nachází tyto nové způsoby, jak se zviditelnit, nejen v kontrastu s většinovou společností, ale
i díky populárnímu tisku a dalším postupně se rozvíjejícím vizuálním médiím. Jejich
prostřednictvím se členům různých hnutí nabízí nové způsoby vzájemné identifikace a
komunikace, nemluvě o rozšíření inspirace i daleko za své fyzické okolí, a to i do zahraničí.
Kromě nových svébytných japonských stylů jsou tedy přejímány i zahraniční hnutí
s typickým vzhledem, který u mnohých individualistických hnutí (jako například punk, který
svojí pozdější estetikou inspiroval některé ze stylů čtvrti Harajuku) zahrnuje právě i
piercingy a tetování.
V tomto období dochází k propojení mladého životního stylu, módy, tetování a konečně
i jiných typů ozdob, které se dnes v západní (a i Japonské) společnosti často spatřují jako
projevy podobného chování a názorů (Yamada 2009, 331) (piercingy, jiné formy zdobení
kůže jako například skarifikace atp.). Je ovšem třeba mít na paměti, že převzetí estetiky
určitého hnutí nemusí nutně znamenat i převzetí jejich ideálů, v negativním i pozitivním
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smyslu. Kritický pohled na tento trend zastávají mnozí, kteří jsou přesvědčeni, že forma
zbavená implikací ohledně životní filosofie je povrchní až neuctivá. Pozitivní výklad by však
mohl zakládat na kvalitativním hodnocení právě této filosofie a její morality.
Ačkoliv však samotná subkultura tetování jako svého vlastního fenoménu teprve vzniká,
mnohé z názorů na něj jsou již upevněny dlouholetou existencí této techniky. I tak však
některé ze stereotypů, které jsou považovány za dlouholetý historický fakt, mají svůj původ
až v tomto období. Konkrétně se jedná a představu gangsterů a členů jakuzy, o kterých se
předpokládalo že jsou hlavními nositeli japonského stylu horimono (彫り物), což je ovšem
představa upevněná především fiktivními filmovými příběhy z tohoto prostředí (Varese
2006, 110). Nejde o představu, která by těmito filmy byla přímo vytvořena, je mnoho důvodů,
proč se tetování mezi osobami začleněnými do japonského organizovaného zločinu skutečně
ujalo. Zákazy občasně vydávané vládou ohledně tetování a tetovacích studií sice nebyly vždy
příliš striktně vynucované, avšak už jen technicky nelegální status tetování zajišťoval, že
určitý typ osob k nim bude tíhnout více než zcela běžný občan; prostředí, ve kterém se
horimono jako styl vyvíjelo, tedy zábavní čtvrtě, často operovalo samo v šedé zóně legality;
spojení tetování a zločinu bylo dokumentováno již v počátku japonského státu. Nicméně je
zřejmé, že se jedná pouze o styl, který se ujal v určité oblasti společnosti, nikoliv o styl, který
tato oblast sama vymyslela, monopolizovala a učinila nedílnou součástí své identity. K tomu
právě přispěly až příběhy, které možná i pro jejich vizuální zajímavost často zobrazovaly
zločince a členy jakuzy s kompletním vzorem po celém těle, čímž zpečetily asociaci tetování
a kriminálního způsobu života.
2.6. Shrnutí
Na základě historického přehledu vidíme, že ačkoliv tetování nikdy nestálo vyloženě
v centru toho, co bychom mohli nazvat standardní společenské a kulturní dění, nebylo vždy
zcela tabuizované a nepřípustné. Zároveň můžeme pozorovat, že přístup k tělesnosti samotné
je v různých obdobích a společenských kruzích poměrně výrazně odlišný, a ačkoliv se
v Japonsku v některých prostorách zachovává jistá ambivalence tradice a modernity,
můžeme předpokládat, že i zvyky v jejich rámci jsou postupně ovlivňovány většinovým
přístupem k zahalování těla, který je nyní velmi podobný západu. Tělo a pohled na něj
přitom výrazně ovlivňují i přístup k permanentním úpravám, jak z hlediska jedince, tak
komunity. S tímto vědomím nyní můžeme analyzovat dnešní situaci.
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3. Současný stav
V současnosti pozorujeme nebývalý nárůst popularity tetování především (avšak ne
pouze) mezi mladou generací. V západním prostředí se u odpůrců tohoto trendu můžeme
setkat s názorem, že tetování, které není žádným způsobem „vysloužené“ nebo nemá až
ritualisticky zdůvodněnou podobu, a není tedy odznakem žádné osobní ctnosti nebo
zkušenosti, je módní výstřelek moderní doby, který navíc znevažuje i přirozenou podobu
člověka i praktiku tetování samotnou (DeMello, Rubin 2000, 73). A nepochybně existují
styly a motivy tetování, které původně nesly natolik hluboký symbolický význam, že jejich
aplikace bez znalosti historického kontextu (a dodržení patřičných technik) by zasluhovala
tuto kritiku, nicméně formy tetování podstoupené pouze pro estetiku nebo jiný méně závažný
důvod se vyskytovaly ve stejné, ne-li větší míře. (Například i zmiňovaná tetování Ainuů
slouží zčásti jako odznak dospělosti u dívek, zároveň však jsou časté mnohé linky a formace,
které dívky získávaly v nejrůznějších fázích života pravděpodobně skutečně pouze na
základě osobní preference.) (Krutak 2008)
Tento pohled může mít za následek mírnou nelibost vůči tetování, nicméně ta tkví
především v přesvědčení o jeho trivialitě a obvykle tudíž nemívá vážné důsledky pro
tetovanou osobu, respektive ne systematické. Některá povolání sice vyžadují určitý standart
zevnějšku, který se obvykle neslučuje s tetováním, nicméně okruh těch, která velmi přísně
vyžadují jeho dodržení, se stále zužuje. Je však možné se na základě historického vývoje
domnívat, že v Japonsku bude tato situace odlišná, otázkou však zůstává jak. Není sice
vyloučené, že mnozí by pro racionalizaci svého přístupu k tetování uvedli možné spojení
s jakuzou, avšak v mnohých případech toto neobstojí při hlubší analýze s ohledem na osobu,
která tetování nosí – což stále častěji bývají mladí lidé ze společensko-ekonomicky zcela
běžného zázemí.
Kromě toho historie země samotné není jediný faktor ovlivňující převládající
společenský úzus – minimálně stejnou pozornost musíme věnovat vnějším vlivům, ať už
v podobě navštěvujících turistů nebo naopak Japonců v zahraničí, populární fikci a konečně
i aktuálnímu politickému dění. V následující části práce tedy budou samotné výpovědi členů
subkultury ještě ponechány stranou a cílem bude charakterizovat právě tyto proudy působící
na veřejné mínění.
3.1.Shrnutí historizující pozice
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Japonsko na rozdíl od anglo-amerického západu nemá nutně problém s morální otázkou
kulturního nároku na techniku tetování, nicméně ani jeho představy o původu tetování nejsou
zcela přesné. Jak bylo demonstrováno v předchozí kapitole, zdánlivě nepopiratelné spojení
s organizovaným zločinem je relativně vůči dlouhé historii a všem variacím, ve kterých se
tetování v Japonsku vyskytlo, velmi moderní myšlenkou, o které by bylo možné říci, že
v otázce ostrakizace tetování zaměňuje příčinu a důsledek. To ji však nečiní nijak méně
aktivní ve společenské diskuzi, a navíc toto není jediná z tradičních hodnot či představ o
sociálním systému, na kterou se odvolává.
Z konfucianismu a principu doživotního závazku giri (義理), které oba mají v Japonsku
dodnes poměrně silný vliv, není nijak těžké vyvodit, co tradičně smýšlející osobě (jak dnes,
tak v minulosti) připadalo na tetování nemorální. Konfucianismu jednoznačně staví ve
společenské hierarchii rodiče (především otce) nad jejich potomky a princip giri zase
zdůrazňuje vděk, kterým jsou děti svým rodičům povinovány jednak za výchovu, ale i za
samotný dar života, a tudíž i těla (Davies, Ikeno 2002, 95). Znevážit tyto závazky prudkým
zásahem do své podoby jde proti obojím principům, stejně tak jako i samotné úmyslné
zranění vlastního těla – zde tedy dobrovolné podstoupení bolesti, která doprovází tetování –
jenom za dosáhnutím subjektivního ideálu krásy.
Z tohoto úhlu pohledu není však tetování jakožto slib nebo znak příslušnosti ke skupině
o nic žádanějším jevem, neboť právě v tomto smyslu se jedná o překročení přirozeného místa,
které má každý jedinec ve společnosti určené už pouhou svou existencí. Ačkoli by se mohlo
zdát, že hlubší zdůvodnění svým způsobem omlouvá vybočení z nepsané smlouvy mezi
dítětem a rodičem, právě to také může ještě více narušovat pocit soudržnosti rodiny jakožto
společenské jednotky. V extrémním případě je možné o tetování přemýšlet jako o
dobrovolném vydědění sama sebe z rodinného kruhu a nahrazení příbuzenských vztahů
integrací do až kmenové struktury osob s podobným fyzickým vzhledem, což je navíc krok
nevratný, neboť i kdyby následně jedinec tohoto rozhodnutí litoval, tetovaná kůže by jej stále
v očích veřejnosti primárně řadila na jinou úroveň než jeho netetované příbuzné. Teoreticky
se může jednat až o kulturní nebo ideový „útěk z domova“, pro který není třeba fyzické
relokace, a který zároveň jde jen velmi těžko odčinit, i kdyby se podařilo napravit vnitřní
dynamiku rodiny. Přetrvávající vizuální asociace tetování a odsouzeníhodného stylu života
je pak jen dalším nositelem morálního hodnocení, nezávisle na tom, je-li opodstatněná či
nikoli.
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Popsaný teoretický přístup je sice dovedený do extrému, a počítá s velkým viditelným
tetováním, které na právní pohled signalizuje jinakost, což rozhodně není u členů subkultury
pravidlem (Yamada 2009, 320). Zároveň lze jen stěží předpokládat, že každý mladý člověk,
který se nechá tetovat, i třeba skutečně za cílem rebelie proti rodičovské autoritě, považuje
své rozhodnutí za takto radikální čin, nebo že je skutečně takto hluboce zapálen pro svoji
myšlenku (konečně je i možné, že někteří se třeba i podvědomě snaží vyhnout tomuto
výsledku například umístěním tetování na snadno zamaskovatelné místo) (Yamada 2008,
17). Avšak není nutné, aby každý jeden krok tohoto způsobu uvažování byl podložený
reálnou a pravděpodobnou obavou, aby emocionální vyznění zůstalo stejné, a to i při pohledu
na malé dekorativní tetování, místo kompletního obleku horimono.
Konečně, obdobnou reakci můžeme vidět i na západě, ačkoliv motivace často nepramení
z širokého komunitního zaměření, jako spíše osobního pocitu křivdy vzbuzeného zjevnou
nedůvěrou v autoritu a vedení rodiče. Toto je možným důvodem, proč v našem prostředí jde
o reakci téměř exkluzivní pro užší rodinný kruh, zatímco v Japonsku může být mnohem širší,
neboť zřeknutím se zažitého ideálu organizace se do jisté míry zříkáváme komunity jako
takové (Yamada 2008, 18).
3.2. Zahraniční vlivy
Tento tradiční pohled však není jediným proudem, jehož projevy můžeme pozorovat a
zvážit při snaze definovat vývoj japonského tetování a jeho společenského významu.
Připuštěním pouze jednoho pohledu bychom mohli dojít k závěru, že každý, kdo se
v Japonsku nechává tetovat, na sebe bezpodmínečně a dobrovolně bere označení devianta
od společenský norem, pokud toto není už jeho samotnou motivací, což je jen stěží
připustitelný výklad. Velkým vlivem na momentální dění v téměř všech společenských
oblastech jsou globalizační tendence, a pro dnešní kulturu tetování jsou z hlediska mnohých
akademiků až definující (DeMello, Rubin 2000, 44)
3.2.1. Západní vývoj
Z archeologických nálezů v nejrůznějších částech světa lze usoudit, že původ praktiky
tetování a podobného zdobení těla není ani tak výdobytkem jedné kultury jako spíše
nezávislým objevem mnohých (Deter-Wolf, Krutak 2017, 4). Detaily technického postupu
při vytváření značek na kůži se mohly lišit (vpichování inkoustu jehlou, vyřezávání jizev a
následné vtírání inkoustu do ran a tak dále), ale finální produkt, tedy permanentní zbarvení
specifických částí pokožky, zjevně nosili lidé na všech kontinentech dlouho před začátkem
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moderního letopočtu (Deter-Wolf, Galliot, Krutak, Robitaille 2016, 3). Postupně však
docházelo ke specifikaci a zúžení společenských vrstev, které jej využívali, tetování se stalo
záležitostí menšiny a přežívalo tak do moderní doby, kdy mnohé kultury (především
s původem v Evropě) ztratily představu o jeho původním významu a v procesu redefinice
své identity bylo tetování spíše než jako nástroj pro kulturní introspekci bráno jako
kontrastivní vlastnost osob jiného etnika (Kosut 2006a, 74). V zápalu pro objevování nových
a odlišných způsobů života mimo vliv křesťanské Evropy bylo skrze výstavy jak fotografií,
tak ale i skutečných tetovaných osob jiné etnické příslušnosti, použito v rámci konstrukce
„nezápadního těla“ a identity (Kosut 2006a, 75). Nicméně vzhledem k tomu, že v určitých
sociálních vrstvách tetování stále přežívalo, byly postupně nové motivy asimilovány do
momentální symboliky západního tetování.
3.2.2. Vzájemný vliv Japonska a USA
Dlouhou dobu šlo o stále poměrně okrajový jev, nicméně podobně jako Japonsko dnes,
Spojené Státy zažily především v období od šedesátých let prudký vzrůst popularity tetování
(Sanders 1989, 233). Avšak vzhledem k různorodosti vlivů, které technika pojala, postupné
migraci z nižší společenské třídy do střední a dalším faktorům, které se do něj promítly, je
dnešní západní způsob tetování často definován právě svojí neukotveností v jednom
historickém narativu a jako kulturně vykořeněný (Atkinson 2003, 48). Je proto možné, že
nejen technická zručnost tradičního ručně dělaného horimono, ale právě i jeho zatíženost
historií, byla zdrojem intenzivního zájmu západní subkultury o jeho estetiku i význam
(Sanders 1989, 235). Konečně i přístup, kdy místo jednotlivých izolovaných ikon
rozmístěných po různých částech těla, jak je pro moderní západní tetování typické (do
značné míry i v případě rozsáhlejších děl), horimono pracuje se celým torsem ne-li rovnou
s celým tělem včetně končetin, upevňoval dojem ucelené tradice i filosofie (Fellman 1986,
14).
Kromě fotografických výstav hotových děl této techniky nebo případné snahy o
napodobení stylu (i když obvykle v menším měřítku), také došlo k občasnému přímému
setkávání, kdy japonští tatéři vycestovali do zahraničí, ať už ve snaze najít širší klientelu
nebo také ze zájmu o jiné techniky (Sanders 2008, 16). Naopak osoby se zájmem o tradiční
japonskou techniku cestovaly do Japonska v naději, že ve spolupráci se současnými
japonskými předními tatéry tradičního stylu budou samy moci zapracovat jejich techniku do
svého stylu. Nicméně vzhledem k odlišnému přístupu k tetování je i samotná subkultura
tatérů (především tradičního stylu) v Japonsku organizována odlišně a může být značně
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komplikované jí proniknout, což donutilo některé tatéry jednoduše otevřít vlastní studio a
pokračovat ve svém stylu (Yamada 2009, 333). Co však mohlo být zklamáním pro ně bylo
přínosem pro osoby v Japonsku, které měly zájem o tetování a tělesné modifikace často
nabízené v podobných salonech, avšak z různých důvodů nestály o tradiční přístup.
Nemuselo se jednat pouze o estetickou podobu tetování nebo společenské implikace, ačkoliv
jistě byly pro mnohé hlavním faktorem, avšak jak již bylo naznačeno, ještě počátkem tohoto
století nebylo jednoduché vůbec tatéra objevit, a mnoho z nich přijímalo klienty pouze na
osobní doporučení (Fellman 1986, 12) – nemluvě o finanční a časové náročnosti dokončení
horimono, které se navíc místo tetovacím strojkem tradičně vpichuje ručně.
3.2.3. Pasivní střetávání
Kromě aktivního mísení členů této subkultury, které by samo o sobě mohlo zůstat
především interní záležitostí s poměrně malým vlivem na představy většinové společnosti,
je však také výrazný proud nepřímého střetávání japonské veřejnosti s momentálním
západním postavením tetování. Jeho prostředníky jsou zahraniční turisté, studenti a podobně,
tedy lidé nativní jiné kultuře, kteří se však dnes v Japonsku poměrně běžně vyskytují, a lze
předpokládat, že tetování z nich má přibližně stejné procento jako obecné západní populace3,
přičemž naprostá většina z nich nebude splňovat obvyklé představy o sociálním zázemí osob
s tetováním (jednak těžko budou napojeni na kruhy japonského organizovaného zločinu,
zároveň lze očekávat, že osoba na dovolené v Japonsku nebude z ekonomicky nejnižší
vrstvy).
Vzhledem k tomu, že jak již bylo výše popsáno, vnímat tetování jako zvyk jiné kultury,
je jev, který můžeme pozorovat nezávisle na sobě u mnohých civilizací (stejně jako tetování
samotné), je reakce na cizince, často navíc jiné barvy pleti, který nejen že tetování má, ale
ani jej nezakrývá, mnohem méně prudká, než by mohla být vůči osobě zjevně japonského
původu. Naopak i v případě, že tato osoba bude čelit diskriminaci na základě svého
zevnějšku, je nutné počítat s její automatickou odlišností od vnímaného normálu jako
faktorem i v případě, že samotný průběh incidentu by tomu nenasvědčoval. Stejně se však
jedná o další kontext, ve kterém je běžný japonský občan konfrontován s tetováním a nucen
zvážit jeho existenci a význam.
3.3. Móda a popkultura

3

Studie z roku 2001 odhadovala, že přibližně 20% populace USA má jedno či více tetování (Kosut 2006b,
1036) a není důvod se domnívat, že by toto číslo nějak výrazně pokleslo.
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Posledním faktorem diskutovaným v této části práce bude ne vliv skutečných
společenských změn a tendencí, nýbrž popularizační efekt, který může mít umělecká fikce,
literární i filmová, a další složky popkultury. Podobně jako došlo k propojení estetiky
horimono a gangsterského prostředí skrze populární filmy, je možné, že pokud by se tetování
a styl s ním spojovaný dlouhodobě objevoval v jiném kontextu, třebaže odděleném od
každodenní životní zkušenosti, typický názor na něj postupně začne reflektovat tuto tendenci.
A vzhledem k dlouhotrvajícímu rozmachu hollywoodských filmů a dalších především
amerických kulturních artiklů i v Japonsku, je toto opět oblast, kde se může výrazně projevit
západní přístup (Yamada 2009, 320).
Japonsko má sice velmi silnou vlastní vizuální kulturu, především v oblasti animace, ale
i hudebního průmyslu a podobně, která nebyla zcela pohlcena zahraničními vlivy, nicméně
tetování se zde vyskytuje relativně zřídkakdy, ať už v pozitivním či negativním kontextu. Ve
výsledku tedy ohledně tetování převažuje přístup anglofonní kultury, který vesměs
prezentuje tetování neutrálně nebo pozitivně. Nelze však říci, že by to bylo způsobeno
množstvím příběhů obsahujících tetování na filmovém plátně – jde spíše o další projev
popularity tetování mezi obyvateli USA, přičemž herci, muzikanti a obecně celebrity jsou
skupinou, která se nechává tetovat ještě častěji, než je průměr (Kosut 2006b, 1038). Jsou
lidé, pro které je napodobení stylu osoby, kterou obdivují, motivací pro změnu zevnějšku, a
ačkoliv život celebrit není nic s čím by reálně přicházeli do styku, kontext, ve kterém jejich
tetování spatřují, není zcela fiktivní.
3.4. Shrnutí
Japonsko je nyní v jistém smyslu v podobné situaci, v jaké se velká část západních zemí
ocitala okolo sedmdesátých let – ačkoliv stereotypizace tetování jako známky kriminálního
stylu života nebo nemorálního charakteru osoby je již jen stěží založena na skutečnosti, jde
o stále poměrně živou představu. Nicméně vlivem zájmu o zahraniční kulturu a relativně
individualistickým smýšlením mladší generace, tato postupně ustupuje ve prospěch
představy tetování jako osobního stylu, a tudíž soukromé záležitosti. Podobu však můžeme
spatřovat i v jistém vykořenění tetování, kdy jsou preferovány kulturně nespecifické motivy,
pravděpodobně jednak pro vyhnutí se negativním konotacím, jednak pro větší škálu výběru.
Nicméně je možné že samotný význam a pointa tetování budou dále do budoucna skrze tuto
tendenci problematizovány.
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4. Systémová omezení
I přes jejich narůstající popularitu a akceptovatelnost ve stále širších kruzích, tetování
nadále zůstává přinejmenším zvláštností, kterou se někdo může vyznačovat. Současná
tendence sice postupně směřuje k chápání tetování jako jednoduše ozdoby nebo dokonce
způsobu, jak „nosit“ na kůži umělecké dílo (Kosut 2013, 9), avšak i v komunitách
s nejuvolněnějším přístupem není tetování na stejné úrovni jako účes nebo oblečení, ve
smyslu, že jako přijatelný rozumný důvod pro jeho nošení se očekává více, než jednoduché
vysvětlení jako „líbí se mi“. Nicméně zatímco jistě existují jednotlivci s odmítavým
postojem vůči tetování i v rámci evropské a severoamerické společnosti, nejedná se již o
natolik převažující názor, aby vyžadoval například nutnost tetování na veřejnosti zakrývat,
nebo jinak limitoval jeho nositele.
Předešlá kapitola však ukázala možné přístupy, které mohou Japonské prostředí
odlišovat od toho ovlivněného především západním vnímáním. Je tedy možné se domnívat,
že na jejich základě bude i běžný život tetované osoby v Japonsku vypadat jinak, než
v Severní Americe nebo střední Evropě, a to nejen z hlediska reakcí známých, případně i
kolemjdoucích, a jiných střetů s předsudky na osobní úrovni, ale i praktických možností,
které jsou nabízeny nebo odpírány, a konkretizovaných překážek. Dalším krokem
k pochopení charakteristické pozice tetování v moderním Japonsku bude tedy analýza těchto
konkrétních praktických omezení, na které osoby z této subkultury mohou narazit při své
každodenní činnosti a existenci.
4.1. Zvyková pravidla
Ačkoliv byly jako hlavní předmět této kapitoly definovány „konkrétní překážky“, je
nutné si uvědomit, že tyto se nemusí vyskytovat pouze v podobě oficiálních zákonů a
vládních nařízení. Co bude pro momentální účely přehlíženo jsou případy obecně vyjádřené
nechutě nebo osobních antipatií, které se samozřejmě podílejí na celkovém (a často ve
výsledku i legálním) rámci, pod kterým může skupina být nucena operovat, avšak jsou velmi
těžko prokazatelné a popsatelné. Existují však případy, které sice nevešly do soudní síně, ani
nebyly jinak legálně opatřeny, avšak měly systematický nebo fyzický dopad na možnosti a
život osoby v komunitě. Velmi často se tak děje na základě zažitých zvykových pravidel,
případně lokálních vyhlášek a oznámení, která tyto uvádějí do praxe, nebo na pozadí
společenského nátlaku. Ani v jednom případě se nejedná o imperativní legálně zavazující
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prostředky, avšak z krátkodobého hlediska jedince, který na ně narazí, je to nutně nečiní
méně efektivními.
4.1.1. Onsen
Mnoho turistů cestujících do Japonska se setkává se varováním, že zařízení jako jsou
plavecké bazény a veřejné lázně nepovolují vstup osobám s tetováním a podobnými
úpravami zevnějšku. Domnělé důvody jsou často zkreslené mylnými představami o cizí
kultuře (ať už na základě přesvědčení o její bytostné jinakosti nebo naopak nadšení pro ni),
což ovšem neznamená, že se mýlí. Velká většina zařízení tohoto typu, kde je pohled na holou
kůži přirozený a očekávatelný, skutečně pokud možno nepřijímá hosty, kteří by měli tetování
(Yamada 2009, 319). Právě toto je jedno ze zvykových pravidel se stále velmi silným
efektem; technicky vzato již neexistuje žádný celostátní zákon, který by tímto způsobem
omezoval pohyb tetovaných osob (Yamada 2009, 319), v mnoha podnicích je však stále
možné setkat se s cedulí upozorňující na zákaz tetování, nebo alespoň s prostým očekáváním,
že se všichni řídí tímto společenským konsensem. Je však poměrně těžké posoudit, co by se
stalo v případě, že by někdo neoblomně trval na jeho porušení, i třeba do míry soudního
sporu, neboť ačkoliv se pro mnohé jedná o nepochybné porušení mravů, jak bylo výše řečeno,
není zákon ohledně nošení tetování, ke kterému by se mohli odvolávat.
Poslední vývoj však naznačuje, že přinejmenším v případě turisty nebo zjevného cizince,
by spor s největší pravděpodobností nedošel do předkládaného extrému, a strana preferující
tradiční přístup by buď nabídla přijatelný kompromis, nebo by v zájmu o smírné vyřešení
konfliktu jednoduše ustoupila. Jedná se jistě o výsledek dlouhodobého vývoje, nicméně
v nedávné minulosti Japonsko dostalo jasný podnět k přemýšlení o různých podobných
případech, kdy zažité tradice nejsou podložené ničím jiným než uvažováním specifickým
pro japonskou společnost, a to v podobě připravovaných Olympijský her v roce 2020
v Tokiu. Konkrétně v případě tetování již vznikl i precedens, který mnohé z lázní jakožto
populárních cílů pro turisty ponoukl k definitivnímu rozhodnutí.
Nejednalo se zatím o přímé přípravy pro olympijské atlety, nicméně na podzim roku
2019 se v prefektuře Oita bude konat několik zápasů v rámci ragbyového mistrovství světa,
a vzhledem k četnosti tradičních lázní onsen (温泉) v okolí stadionu vyvstala otázka, zda-li
některé z podniků vyjdou vstříc zahraničním sportovcům, kteří často tetování nosí (Brasor
2019). Nemalá část lázní potvrdila, že v zájmu pohostinnosti budou (přinejmenším v době
zápasů) vítání i zákazníci s tetováním, a zdejší turistická organizace se rozhodla vytvořit
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mapu takto přístupných lázeňských zařízení 4 . Otevřený přístup však zůstává stále spíše
výjimkou než pravidlem, neboť z přibližně čtyř set dotázaných lázní v prefektuře se takto
uvolilo o něco méně než sto, z čehož vyplývá, že zbylé tři čtvrtiny neplánují žádným
způsobem zareagovat na nastalou situaci.
Jsou však i místa, kde v přípravě pro zahraniční hosty postupně zavádí alternativní řešení,
které by snad mohlo ušetřit jak tradiční estetické a společenské cítění, tak ducha vstřícnosti
a pohostinnosti. Tímto by mohly být náplasti prodávané rámci samotného onsenu, kterými
je možné tetování překrýt (Kyodo 2015). Zatím se zdá, že jde o vítanou alternativu, která se
setkává s minimálním odporem i mezi japonskými občany; přirozeně technicky vzato
možnost tetování obdobným způsobem zakrýt existovala i dříve, avšak jejím ještě větším
zpřístupněním a explicitní podporou lázně dávají poměrně jednoznačně najevo
přinejmenším ochotu ke kompromisu. Existují však limitace obsažené v samotné podstatě
tohoto přístupu, které se v následujících měsících možná stanou zdrojem diskuzí. Zaprvé,
přelepení náplastí jistě funguje pro izolované menší plochy, ale jen stěží pro případné
výraznější vzory, které zabírají vetší část těla. Nemusí se přitom nutně jednat ani o skutečné
horimono, například i „rukávy“ táhnoucí se po celé paži, které jsou v západním stylu stále
poměrně obvyklé, by jen stěží šlo skutečně překrýt – a i v případě osoby s nepropojenými,
avšak četnými kusy, by přelepení každého jednoho z nich mohlo představovat značný
technický problém i výrazné omezení komfortu.
Konečně, velmi příznačný je i samotný fakt, že náplasti je nutné u obsluhy zakoupit.
Nejde o nijak závratnou částku (v době psaní práce se jedná o 200 japonských jenů za jednu
náplast) (Kyodo 2015), principiálně se však stále jedná o znevýhodnění tetovaných
návštěvníků pro zachování komfortu netetovaných. Slovo diskriminace je snad v tomto
případě příliš silné (ačkoliv tetování je permanentní součástí těla, jedná se o dobrovolnou
volbu každého jednotlivce), nicméně stále jde o jasný indikátor přetrvávajícího spíše
odmítavého názoru na tetování. Kromě toho, ačkoliv popsané kroky by v delším časovém
rozsahu mohly vést k integraci tetování jako normálního jevu, je nutné zvážit, že se může
jednat o dočasná opatření, která po roce 2020 (a tedy možném mírném poklesu motivace pro
vítání jiných kulturních zvyků) postupně vymizí. Zatímco náplasti se setkaly s poměrně
pozitivní reakcí, a je tedy celkem pravděpodobné, že přetrvají, v závislosti na reakci

4

Mapa je i nyní dostupná na stránkách turistické organizace prefektury Oita: https://en.visitoita.jp/onsen/spots/index/feature:1 (navštíveno březen 2019)
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obvyklých hostů je možné, že některé z momentálně otevřených lázeňských zařízení tento
přístup opět omezí.
4.1.2. Škola a zaměstnání
Závažnějším problémem nestandartního zevnějšku v Japonsku, který se mnohem více
dotkne japonských obyvatel, než cizinců a turistů, však může být uniformita vyžadovaná
v rámci školního prostředí či zaměstnání. Opět se nejedná pouze o interpersonální problémy,
které jím mohou být způsobeny, ale o skutečná omezení s dlouhodobým dopadem na osobní
život a velmi pravděpodobně tedy i častým důvodem, proč se osoba žijící v Japonsku raději
zdrží extrémního zásahu do svého vzhledu.
Ve většině států je kvůli bolestivosti a dalším vlastnostem procesu, stejně jako
permanentnosti hotového díla, tetování vyhrazeno pro osoby zdejšími zákony již
považované za dospělé, nebo je alespoň vyžadován souhlas rodiče5. Student střední školy
s tetováním je tedy například i v našem prostředí obvykle překvapivým jevem, a taková
osoba by dost možná vzbuzovala dojem jednak nezralosti, jednak určité rebelie, avšak
standard, který je vyžadován od japonských studentů, je pro nás podobně nezvyklý. Kromě
známých školních uniforem je totiž regulovaný i počet a typ piercingů, a snad
nejpřekvapivěji i účes a barva vlasů (Cambridge 2011, 180). Především poslední jmenovaný
faktor se v nedávné minulosti dostal do středu zájmu, kdy studentka střední školy v Ósace
podala stížnost k lokálnímu soudu poté, co jí bylo školou nařízeno, aby své hnědé vlasy
obarvila zpět na černo. Pokud by tak neučinila, mezi možné následky kromě kázeňských
napomenutí patřilo i znepřístupnění některých hodin. Studentka a její rodina však trvali na
tvrzení, že hnědá je přírodní barva dívčiných vlasů (Smith 2017). Jedním z následků
problému byl výzkum mezi Ósackými středními školami, ze kterého vyšlo najevo, že velká
většina nyní vyžaduje od studentů s jinou než černou barvou vlasů, včetně tmavě hnědé a
jiných přirozených barev, verbální a případně i písemné potvrzení, že se jedná o jejich
přirozený odstín (Aoki 2017).
Kromě často citovaných historicky a tradičně zaměřených důvodů přísného standartu
oblékání na školách, je tento obvykle odůvodňován také jako způsob, jak pomoci studentům
zůstat soustředěni na studium a zároveň přivyknout společenským normám, které od nich
budou očekávány v zaměstnání. I proto se ukazuje, že střední školy s technickým zaměřením
5

Například v České republice je podle občanského zákoníku z roku 2014 článku §100 pro osoby mezi 14 a 18
lety nutné buď povelení zákonného zástupce, nebo souhlas soudu. Pro osoby nad 18 let je pak tetování zcela
legální.

28

nebo podobnou specializací, kde studenti častěji po dokončení vzdělání rovnou začínají
hledat zaměstnání, jsou obvykle striktnější v samotných předpisech i jejich vynucování,
zatímco akademičtěji zaměřené školy s vyššími předpoklady postupu studentů na univerzitu
mohou být o něco tolerantnější (Aoki 2017) – ačkoli samotné univerzity mají opět obvykle
poměrně vysoké nároky na standardní vzhled (což však podle oboru nemusí být případ pouze
Japonska). Přirozeně také studenti nejsou jediní, od kterých je tento standard očekáván, i
učitelé, včetně hostujících zahraničních lektorů cizích jazyků, musí dodržovat formální styl
oblékání, žádná viditelná tetování, a jediné povolené piercingy představují tradiční náušnice,
a to pouze pro ženy.
Dalším výrazným incidentem, opět z oblasti Ósaky, byl anonymní dotazník konaný
v roce 2012 mezi zaměstnanci města ohledně případných tetování. Uváděným důvodem byl
incident, kdy prý tetovaný zaměstnanec místní policie vyděsil děti na ulici svým tetováním
(McCurry 2012), v důsledku čehož byl dotazník monitorující situaci vyhodnocen jako nutný
krok. V následujících měsících se postup radnice setkal i s legální kontroverzí, kdy
definitivního rozhodnutí o legalitě procesu bylo dosaženo až v roce 2016 (Kyodo 2016),
nicméně ze zhruba 30 tisíc zaměstnanců státních a městských úřadů v oblasti přes 120
zaměstnanců přiznalo tetování (McCurry 2012) – ve velké části případů skryté běžným
oblečením, ne však vždy. Ani u jediné z těchto osob není doložené, že by v přímém následku
dotazníku byla donucena opustit svoji pracovní pozici, nicméně podle dat shromažďovaných
známou japonskou klinikou Takasu ( 高須クリニック) , která se zabývá plastickými
operacemi a podobnými kosmetickými úpravami, v následujícím roce vzrostl v oblasti Tokia
a Ósaky počet mladých lidí vyhledávajících chirurgické odstranění tetování právě za účelem
snazšího hledání zaměstnání o dvacet procent (Munakata 2012).
4.2. Legální postavení
Ačkoliv některé individuální případy se staly předmětem legálních sporů, co bylo
projednáváno, byl postup shromažďování informací či případné nerespektování naopak
přirozené fyzické odlišnosti, nikoliv tetování (případně piercingy či barvení vlasů) samotné.
Jak bylo řečeno začátkem této kapitoly, to, ačkoliv se potýká s mnohými problémy a není
akceptované ve všech částech veřejného života, samo o sobě není v momentální japonské
legislativě definováno jako trestné, ani jeho nošení, ani jeho vytváření. I přesto však není
jeho postavení zcela nesporné, stejně jako některých výrazných členů subkultury jej nutně
obklopující. Vzhledem k nedávnému incidentu je však možné, že i toto se v budoucnu změní
– v mnohých ohledech byla nejen otevřena diskuze ohledně nejasné pozice i definice
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tetování v Japonsku, ale také dán precedens pro další možné spory. Popsáním tohoto
incidentu bude v následující kapitole tedy demonstrován i legální rozměr tetování
v Japonsku.
Od doby, kdy se tetování přestalo využívat jako jedné z možných forem trestu
(postupným zanikáním od 7. století a pak opět v období Edo) (Gulik 1982, 18), se tato
praktika, stejně jako tetovací salony, pohybovala na hranici legality, přes kterou se občas
přehoupla na tu či onu stranu. V samotném období Edo bylo v některých kruzích
považováno za nevhodné, zjevně však po většinu času nebylo samo o sobě zločinem. To se
změnilo až v období Meidži, kdy – jak již bylo i v tomto textu naznačeno – mnoho zástupců
japonské vlády a intelektuálních vůdců nastávající epochy se snažilo o srovnání se
západními zeměmi v co nejvíce oblastech, a to někdy i kulturního smýšlení. I kontext, ve
kterém bylo nyní přijatelné spatřovat neoděnou lidskou kůži, tetovanou i nikoliv, se
podstatně zúžil, a tetování nebo provozování tetovacího salonu bylo oficiálně zakázáno
(Fellman 1986, 17). Samozřejmě nešlo o dokonalý zánik (ani dočasný), neboť pro mnohé je
nádech rebelie i jedním z důvodů, proč je tetování lákavé, a především v přístavních městech
o ně nadále byl velký zájem, efekt na historii tetování v Japonsku by však značný. Legální
status byl změněn až po konci druhé světové války, kdy bylo tetování efektivně
dekriminalizováno (Yamada 2009, 322).
Nicméně v roce 2001 vešel do platnosti dodatek k zákonu o lékařské praxi, primárně
zacílený na praktiku tzv. permanentního make-upu, tedy estetickou úpravu tváře stejným
způsobem, jakého je dosaženo kosmetickými prostředky, avšak prováděného pomocí
vpichování inkoustu do kůže a podobných trvalých metod. Tento článek vyžadoval, aby
podobné procedury byly považovány za ve své podstatě lékařské úkony, a tedy splňovaly
vyžadované podmínky; jmenovitě hygienické standarty pro studio a lékařskou licenci pro
osobu je provádějící 6 . Technika tetování je však v mnohém permanentnímu make-upu
podobná – čímž pádem je k jeho legálnímu vykonávání potřeba nejen aby studio splňovalo
hygienické podmínky, ale aby i samotný tatér měl lékařskou licenci. Zároveň však nebyla
zavedena žádná licence zaměřená pouze na tento typ procedury (Johnston 2017) a tatéři by
tedy museli projít standartním vysokoškolským vzděláním pro její získání. To velmi omezilo
(nebo zcela pozastavilo) provoz mnohých podniků a v některých případech vedlo k uchýlení

6

Původní znění zákona dle Zákona o lékařské praxi (医師法) §201, 30. července 1948. Dodatek ohledně
pigmentování kůže dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a práce (厚生労働省) §105, 8. listopadu 2001.
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se tatérů zpět do soukromí, kde často ve svém vlastním bytě přijímají pouze důvěryhodné
klienty (Yamada 2009, 323).
I přes kontinuální platnost tohoto zákona však v posledních dvaceti letech počet
tetovacích salonů, které svůj obchod veřejně inzerují na ulici, poměrně narostl. Až v roce
2015, opět ve městě Ósaka, došlo k incidentu přímo na základě tohoto zákona, a není
vyloučené, že ve výsledku povede k jeho další modifikaci. Od roku 2013 Ósaka pod vedením
tehdejšího starosty Hašimota Tóra zpřísňovala vynucování dodržování těchto pravidel a
snažila se dosáhnout zavření těch salonů, které by je porušovaly. V průběhu tohoto procesu
mimo jiné v roce 2015 došlo k obžalování tatéra Masudy Taikiho, který byl přistižen při
provozování podniku bez vyžadované licence, a v roce 2017 shledán vinným. Jako trest mu
ve výsledku byla uložena pokuta 150 tisíc jenů, což byla polovina původně navrhované
částky, která byla postupně snížena zčásti i díky argumentaci Masudovy strany, která se
snažila prosadit pohled na tetování ne jako doktorský zákrok, nýbrž jako způsob uměleckého
projevu, nelišící se od Masudovy další umělecké činnosti (kromě tetování se věnoval
především grafickému designu) (Otake 2015). Z praktického úhlu pohledu jde o poměrně
mírný rozsudek, navíc Masuda nebyl jediným ósackým tatérem, který byl nucen čelit
podobné situaci, a většina zaplatila původně stanovenou částku. Masuda však rozhodnutí
soudu omítl z principiálních důvodů, odvolal se k Japonskému nejvyššímu soudu, a v jeho
konečném rozhodnutí z listopadu 2018 byl shledán nevinným, právě na základě uznání
umělecké spíše než chirurgické či lékařské kvality tetování (Oonuki 2018).
Zatímco na západě je přístup k tetování jakožto uměleckému médiu již poměrně
zavedený (jak lze konečně spatřovat i v dnes často používaném anglickém termínu tattoo
artist spíše než prostě tatér) (Kosut 2013, 11), i přes relativní technologickou náročnost i
estetickou zajímavost japonského tetování si tento argument zjevně zatím těžko hledá
stoupence v tomto prostředí. Právě proto je Masudovo vítězství tak velkým milníkem,
alespoň z hlediska optimistických nadšenců pro tetování, z nichž někteří spatřovali jeho
legální spor s městem Ósaka (který Masuda sám dokumentoval krok za krokem) jako boj o
podstatu japonského tetování7. V této chvíli je sice pravděpodobně příliš brzy, než aby se
projevily výrazné důsledky tohoto momentu, avšak pro mnohá studia i soukromé tatéry jde
o ujištění o jejich oficiální legalitě, které dlouho postrádali.

7

Sám popisoval postup soudního sporu na jím vytvořené stránce savatattooing.com, která se stala centrem
komunity zajímající se o tento případ.
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4.3. Shrnutí
V průběhu japonské historie jsou i momenty, kdy i samotný akt nošení tetování byl
považován za nelegální, až už skutečně byl odznakem kriminálního života či nikoliv. Od
poloviny 21. století sice takový stav nenastal, ale i tak se oproti západnímu přístupu japonské
tetování zabírá již dlouhou dobu legálně sporné postavení, kdy není rozpoznáno jako
specifický typ umění a jeho provozovny tudíž nemají pravidla upravené pro účely ani
zákazníků, ani tatérů. Zároveň je kvůli dlouholeté stereotypizaci zažitá představa
nezodpovědnosti či až nečistoty tetování a lidé, kteří se jím vyznačují, nejsou bráni jako
ideální tvář žádné společnosti, což se odráží i v jiných oblastech veřejného života.

32

5. Vnitřní pohled subkultury
Posledním úhlem pohledu, který je třeba zvážit, jsou výpovědi osob přímo zapojených
do subkultury obklopující tetování, jak ohledně jejich důvodů, zkušeností a názoru na sebe
sama, tak ohledně výše zmíněných společenských změn. Ze zjevných příčin se však jedná o
poměrně těžce přístupná data, tedy nejen zatížená obvyklými komplikacemi osobních
výpovědí, ale také narážející na vyšší míru izolovanosti (tedy neoficiálního způsobu
podnikání tatérů a časté zakrývání hotových děl), než bychom u stejné subkultury očekávali
v západním prostředí. Nicméně kromě novinových článků, které v některých ze
zmiňovaných incidentů poskytly i perspektivu zúčastněné tetované osoby, existují i
rozhovory pořízené především profesorkou Jamadou Mieko, která velkou část své kariéry
věnovala právě zkoumání fenoménu tetování. Pro tuto práci budou podstatné především
studie vypracované s japonskými zahraničními studenty v Kanadě, kteří se během svého
dočasného pobytu rozhodli nechat si vytvořit tetování, a velmi cenné rozhovory, které jí byly
poskytnuty zastánci a tatéry tradičního japonského stylu.
Mnozí ze studentů se ve svých výpovědích soustředili především na význam svého
tetování, jak motivu, tak umístění, což však, ačkoliv jistě zajímavé z psychologického
hlediska, není hlavní otázkou této kapitoly. Tou bude především pohled na tetovanou kůži
samotnou, popis reakcí, kterých se studentům dostalo, a názor na samotné postavení, které
se domnívají, že je v Japonsku tetování připisováno. Prokáží-li se některé jiné myšlenky jako
podnětné – například vyjádření představy o budoucnosti tetování, reakce na konkrétní již
popsaný incident a podobně – budou samozřejmě rovněž uvedeny.
5.1. „Druhá generace“
Rapidní vývoj posledních let na západě vytvořil znatelný rozdíl v přístupu již ve srovnání
dvou generací. Ten je nejlépe znatelný na způsobu, kterým se k samotnému tetování
dostanou, a stylu, ve kterém jej provozují. Mnozí z tatérů, kteří se začlenili do této subkultury
ještě v průběhu minulého století (respektive především do osmdesátých let), ještě spatřovali
svoji činnost spíše jako „řemeslo“, tedy technickou zdatnost, kterou si osvojili tréninkem, a
sebe samotné tím pádem jako řemeslníky, jejichž zdatnost spočívá především ve stabilním a
spolehlivém provedení naučené technologie (Kosut 2013, 7-8). Pracovali především
s uzavřenou skupinou jednoduchých motivů toho, co nyní spatřujeme jako tradiční estetiku
tetování (mořské panny, srdce, nápisy a podobně), a ačkoliv se pohybovali v menší sociální
skupině, než je dnes okruh tetovaných osob, samotné vytváření tetování byl relativně
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odosobněný proces (Atkinson 2003, 44). Oproti tomu však nově příchozí mladší generace,
často s akademickou historií v uměleckých oborech, spatřovala tetování spíše jako další
umělecké médium pro vyjádření své vize, ne nepodobné kresbě nebo malbě. Oproti tradici
a uzavřenému kánonu významů postavili experiment a individualitu každého motivu, čímž
změnili i podobu diskuze o moderním tetování a slovní zásobu k ní využívanou (Kosut 2013,
12).
I když se ohnisko tohoto vývoje nacházelo mimo jejich kulturní okruh, zjevně se nejedná
o přístup, se kterým by mladí Japonci měli problém se ztotožnit, tím méně setkávají-li se
s ním pravidelně při delším pobytu v Severní Americe či jiném prostředí, kde je momentálně
převládajícím proudem myšlení. Nejde přitom pouze o pasivní přijetí nové společenské
normy, ale v mnohých případech také aktivní integraci do vlastního postoje a ve výsledku i
vlastního těla. Důvody, které japonští studenti s tetováním8 (které si pořídili až právě během
svých zahraničních cest) uváděli pro své rozhodnutí, byly ve všech případech osobní, ať už
například motivace nebo způsob zhmotnění osobní historie; i v případech, že samotný
význam tetování se odkazoval na jinou osobu či koncept, nikdy tyto nefigurovali
v rozhodovacím procesu samotném, a vždy byly vyjádřeny symboly, které by pro kohokoliv
kromě jejich nositele byly nepochopitelné (Yamada 2008, 20-21). Stejně tak ale bez rozdílu
uváděli, že při eventuálním návratu do japonské společnosti počítají s komplikacemi
způsobenými právě tetováním, a jsou připraveni jej proto maskovat oblečením či líčidly,
bude-li to možné. Jedna z dotázaných také uvedla, že reakce mnohých osob na jeden a ten
samý symbol je podstatně příznivější v případě, že je uvede v domněnku, že její tetování
jsou pouze dočasná (Yamada 2008, 18). Zjevně se tedy nejedná pouze o estetiku tetování,
která je na obtíž, ale o představu celého procesu s ním spojovaného.
I na území Japonska je však zjevný nárůst individualistického přístupu. Zahrnuje sice
menší počet osob, ale i preferované techniky praktikujících tatérů tíhnout k osobitému
mixování vlivů ze všech kulturních zázemí, které pak vytváří jedinečné dílo charakteristické
jak pro osobnost zákazníka, tak styl tatéra (Yamada 2009, 334; Krutak 2015, 19). Výše
zmíněný Masuda Taika ve svých dílech spojoval typicky japonské motivy inspirované
mytologií a literaturou s technikou využívanou pro tradiční západní barevné tetování
s jasnými liniemi a výraznými plochami jedné barvy; jiná tetovací studia kombinují
komplikované geometrické motivy s černými plochami respektující linii těla, které je možno
8

Výzkumu se zúčastnilo 30 studentů, z nichž 5 bylo ochotno podat detailní rozhovor o svém tetování. Jedná
se o velmi malý vzorek, ze kterého tudíž není možné činit celkové závěry, nicméně postačí pro ilustraci
možných přístupů – i díky značné podobnosti jejich výpovědí a zkušeností. (Yamada 2008, 9)
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vidět u Ainuů (Krutak 2008). Zdá se tedy, že vývoj japonského tetování, který by po dlouhou
část historie izolovaný a jen těžko srovnatelný se západními zeměmi, prošel alespoň
z hlediska vnitřního přístupu prudkou změnou, kdy v rámci poslední generace došlo
k výraznému připodobnění západnímu proudu.
5.2. Tatéři tradičního stylu
Již však o jednu generaci zpátky není srovnání se západním modelem natolik spolehlivé.
Na zcela povrchní úrovni je možné vypozorovat podobné tendence – osoby přivyklé menší
viditelnosti subkultury tetování jako takové, a tedy častěji se spoléhající na osobní známosti
v rámci skupiny, dále také limitovanost obvykle užívaných technik a motivů. Do jisté míry
je také možné poukázat na řemeslný charakter, který byl tetování připisován, neboť
v dlouhém učednickém období, kterým musel aspirující tatér projít u rodiny mistra, jehož
úkolem bylo podrobit učedníky tréninku nejen techniky samotné, ale i disciplíny a respektu
k uspořádání společnosti na základě seniority, lze jistě spatřovat princip podobný jiným
japonským cechům (Yamada 2009, 332). Avšak s přihlédnutím k jejich rozsahu, podobě,
rozmanitosti provedení a jistě také zvyku některých tatérů začlenit do motivu horimona i
svůj podpis (Fellman 1986, 13, 49, 66) lze jen těžko samotným hotovým dílům upřít jejich
nárok na uměleckou individualitu. Snad i proto, zatímco v USA se mnozí ze starších tatérů
potýkají především s ekonomickými problémy, kdy klientela, kterou dlouho sami kultivovali,
je dnes rozdělená do mnoha frakcí podle preferované estetiky (Kosut 2013, 7), akutní otázky
pro předešlou generaci japonských tatérů se spíše zabývají moralitou či autentičností.
Mnozí samozřejmě spolu se šířením zájmu o tetování zaznamenali změnu klientely.
Podle Horimicua9 , jednoho z otevřenějších tatérů stále se věnujících tebori (手彫り)10 a
tradičním motivům, který profesorce Jamadě Mieko poskytl rozhovor, to, co v počátcích
jeho kariéry byla skutečně záležitost především členů jakuzy, je dnes vyhledávané i zcela
běžnými občany, jako třeba vedoucími firem nebo i ženami v zaměstnání (Yamada 2009,
328). To samo o sobě nespatřuje jako problém, neboť jak již bylo řečeno, horimono bylo u
členů organizovaného zločinu sice populární, nikdy však čistě jejich doménou. Co však
považuje za problematické pro zachování charakteru tradičního japonského tetování je snaha
o jeho legitimizaci samotná. Je toho názoru, že pokud se z tetování nemá stát jen plytký trend,

9

Jedná se o umělecký pseudonym, podle tradice zděděný po předchozím mistrovi. (Fellman 1986, 13)
Tedy vytvářené ručně, nikoliv elektrickým strojkem.

10
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je pro něj menší viditelnost a jistá míra ilegality žádoucí, neboť jej limituje pro osoby jemu
skutečně oddané (Yamada 2009, 331).
Tento mírně zdráhavý přístup je zjevně pro tatéry Horimicuova typu poměrně typický.
Své techniky a účasti na dění v rámci subkultury se sice nemíní vzdávat, kromě
pokračujícího tetování klientů v soukromí se někteří z nich začleňují i do modernějšího
modelu práce ve studiích spolu s jinými tatéry i piercery, a na festivalech soustředěných na
ukázky tetování11 bývají často zastoupeny i tradiční rodiny – ačkoliv to obvykle není nynější
mistr, kdo se skutečně zúčastní, ale pověřený učedník. Zároveň však naprostá většina z nich
zůstává v ústraní a před osobami, které sami nejsou členy subkultury a případně i jejich
vnitřního kruhu, nijak nevystupují ve své roli. Západní trendy často považují spíše za
negativní vliv a jejich izolovanou podobu na těle pak za důkaz jejich estetické i významové
neúplnosti (Kawaguchi 2017).
5.3. Shrnutí
Co se týče pohledu tetovaných osob na tetování samotné, přístupu k jeho pořízení i jeho
následného začlenění do identity jedince, jen v posledních dvaceti letech došlo k velmi
výraznému posunu a do jisté míry srovnání se západní podobou. To je reflektováno i
v technikách a výsledné podobě tetování, která se u mnohých osob preferující tento
myšlenkový základ také odtrhla od japonské tradice a téměř bez mezikroku rovnou
přeměnila do nepropojených elementů, kdy každý jeden obraz má izolovaný význam i pozici
sám pro sebe. Přirozeně však subkultura tetování není ve svém názoru zcela homogenní, a
zůstává silný protiproud tradičněji smýšlejících osob, které ačkoliv samy zahrnutu do této
představy, také do jisté míry podporují představu tetování jako určité deviace, která by se
neměla šířit do většinové společnosti.

11

Je snaha založit tradici setkávání tatérů z určitého regionu nebo třeba i mimo něj a vést tyto akce jako
v podstatě umělecká symposia. Mnoho z nich však čelí legálním i čistě sociálním problémům, a není výjimkou,
že připravovaná akce je pouhých pár dní před začátkem zrušena, pro neshody s policií nebo místními vládními
orgány. (Yamada 2001, 24)
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6. Závěr
Chceme-li pochopit situaci ohledně tetování a podobných extrémnějších způsobů
prezentace svého těla, které jsou zřejmě více vyhraněné oproti většinové společnosti, je třeba
mít i přesnou představu o historickém vývoji a významech jim připisovaných. Za
předpokladu, že rámec diskuze představuje japonská společnost, skutečně seznáme, že
propojení tetování a stylu života mimo akceptované normy má velmi dlouhou tradici – avšak
od chvíle, kdy se začalo tetování využívat pro ostrakizaci jedinců začalo zároveň sloužit pro
identifikace se se skupinou, ve které mohly platit jiné hodnoty, a tudíž i tetování samotné
nabýt jiný význam. Zároveň také estetická funkce inkoustu na kůži, ať pro zamaskování
jiného nežádoucího znamení nebo i svébytně jako ozdoba odpovídající osobnímu vkusu,
není v žádném případě záležitostí pouze kultur, které tetování objevily až v posledních pár
staletích – jednalo se o možnou interpretaci tohoto zvyku ještě v dřívějších dobách, než ze
kterých existují psané dokumenty. Snad i proto mají diskuze o jeho rozumnosti či mravnosti
své počátky také již v minulosti, ke které samotné se nyní vztahují osoby zastávající
tradičnější přístup.
Dalším možným faktorem přispívajícím k jeho stereotypizaci je nutná vizuální podstata,
která činí jednodušším začlenit určitý styl zevnějšku do sociálního kontextu pomocí
populární kultury, která se může stát hlavním zdrojem převládajícího názoru. Zde je však
nutné podotknout, že ať už je původ tetování a jeho skutečný sociokulturní význam jakýkoliv,
osoby, které se pro něj v moderním prostředí rozhodnout, jsou si obvykle plně vědomy další
konotací, které vzbuzuje. I kdyby je nepovažovaly za založené na historických faktech – což
není případ všech tetovaných jedinců – samy se dobrovolně začleňují do narativu, který je
v současnosti nepochybně velmi aktivní, což samo může ovlivnit typ člověka, který se pro
tetování rozhodne. Snaha obejít stigma převládající v japonské společnosti a nalézt způsob,
jak si přisvojit pouze estetiku tetování bez negativních asociací, může být jedním z důvodů,
proč mladší generace zjevně začíná preferovat westernizovaný přístup, i za cenu převzetí
jeho problémů kulturní neukotvenosti, neucelené estetiky a určité povrchnosti ve významu
spolu s ním.
Stejně ale tetování v Japonsku naráží na problémy a legální omezení, které se již
v prostředí Severní Ameriky či Evropy, kterým se momentálně snaží inspirovat, nevyskytly
již výrazně delší dobu, než by odpovídala drobnému zpoždění ve vývoji. Je tedy možné, že
jejich původ nespočívá pouze v časovém horizontu vývoje, ale v jiných rozdílných kvalitách
západu a Japonské společnosti týkajících se života a začlenění jedince.
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Jak bylo zmíněno v úvodu práce, tělo je možné vnímat mnoha způsoby a v nejrůznějších
kontextech, ale dvě možné podoby těla a napětí mezi nimi jsou stěžejní právě při diskuzi o
tetování. Těmito dvěma polohami je tělo jakožto nesporně soukromý prostor, fyzické
vyjádření izolované osobnosti, kdy jeho hlavním účelem je seberealizace – naproti té stojí
tělo jako objekt existující ve veřejném prostoru, vnímaný ostatními, a tedy jako svým
způsobem nástroj komunikace. Pokud bychom akceptovali pouze první nabízenou variantu,
pak tetování, ať už je jeho historie v té které kultuře jakákoliv, je podobně soukromou
záležitostí, jakou by mohl být třeba deník nebo jiný osobní dokument, a zdá se, že jak svým
silným tíhnutím k individualismu, tak momentálním otevřeným přístupem k tetování, je
tento způsob uvažování západu vlastní. Avšak z hlediska druhé varianty je tetování přímo
určené jako nepřetržitá zpráva k okolí, což také koresponduje s klasickým využitím
horimono v posledních padesáti letech japonské historie – tedy jako výhružky, slibu a
podobných akcí, které jsou jím vyjádřené i naplněné. V takové situaci lze pak jen stěží
tetování zcela odpoutat od jeho historie, neboť velká část společnosti je připravena jej vnímat
jako zprávu, kterou má být schopna rozluštit, což přirozeně snadněji půjde v kontextu obecně
známé minulosti než neznámých osobních pohnutek člověka, který jej nosí.
Nicméně jednak díky změnám v estetice, jednak díky setkávání se se zcela jinými
tradicemi, je pravděpodobné, že pouze velmi malá část široké japonské veřejnosti při
pohledu na tetovanou kůži skutečně dojde k závěru o charakteru této osoby pouze na základě
historických předsudků. Co však přetrvává je fakt, tento člověk vystavil své okolí nutnosti
nějakým způsobem se vztáhnout k jeho osobě, vzhledu, postavení, ve kterém se spatřuje, či
čemukoliv jinému, co tetování vyjadřuje, což je spatřováno jako nejen neslušné, ale i
riskantní. Je mnoho případů, kdy osoba na veřejnosti nereprezentuje pouze sama sebe, ale
například i zaměstnavatele, školu, nebo jinou instituci, a tímto způsobem tedy buď efektivně
znemožní odosobnění svého těla nebo riskuje promítnutím své osobnosti na celou
zastupovanou skupinu.
Tetování i normativní společenské vnímání samotné však prošly dlouhým vývojem,
který se zcela jistě nezastaví v dnešní podobě, a tak je pravděpodobné, že buď postupně
dojde k odhlédnutí od toho, co je dnes spatřováno jako tradiční význam tetování, nebo
k posunu samotného vnímání jedince a těla ve společnosti. Avšak pokud by mělo dojít
k udržení těla jakožto veřejně vnímaného komunikačního prostředku, a zároveň zlepšení
přístupu k tetování, bylo by třeba nynější historický narativ zcela nahradit novou asociací,
kterou má tetování vůči běžné veřejnosti vyvolávat. S přihlédnutím k moderním trendům jak
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v oblasti tetování, tak širokých společenských tendencí, se tedy zdá, že přijmutí
individualistického smýšlení o těle, a tím pádem i soukromé podstaty tetování, je do
budoucnosti mnohem pravděpodobnějším modelem.

39

7. Zdroje
Literatura
Atkinson, Michael. 2003. Tattooed: The Sociogenesis of a Body Art. Toronto: University of
Toronto Press.
Brecher, W. Puck. "Down and out in Negishi: Reclusion and Struggle in an Edo
Suburb." The

Journal

of

Japanese

Studies 35,

no.

1

(2009):

1-35.

http://www.jstor.org/stable/27756616.
Cambridge, Nicolas. "Cherry-Picking Sartorial Identities in Cherry-Blossom Land:
Uniforms and Uniformity in Japan." Journal of Design History 24, no. 2 (2011): 171-86.
http://www.jstor.org/stable/23020370.
Davies, Roger J. a Osamu Ikeno. 2002. The Japanese Mind: Understanding Japanese
Contemporary Culture. North Clarendon: Tuttle Publishing.
DeMello, Margo a Gayle S. Rubin. 2000. Bodies of Inscription: A Cultural History of the
Modern Tattoo Community. Durham: Duke University Press.
Deter-Wolf, Aaron, Sébastien Galliot, Lars Krutak, Benoît Robitaille. "The World’s Oldest
Tattoo“ Journal of Archeological Science: Reports 5 (2016): 19-24 dostupné na
https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.11.007
Fellman, Sandi. 1986. The Japanese tattoo. New York: Cross River Press.
Gulik, Willem R. van. 1982. Irezumi – the Pattern of Dermatography in Japan. Leiden: Brill
Archive.
Ikegami, Eiko. 2005. Bonds Of Civility: Aesthetic Networks and the Political Origins of
Japanese Culture. New York: Cambridge University Press.
Kosut, Mary. “Mad artists and tattooed perverts: Deviant discourse and the social
construction of cultural categories“ Deviant Behavior 27 (2006a): 73-95. doi:
10.1080/016396290950677
Kosut, Mary. “An Ironic Fad: The Commodification and Consuption of Tattoos“ The
Journal of Popular Culture 39, no. 6 (2006b): 1035-1048.
Kosut, Mary. “The Artification of Tattoo: Transformations within a Cultural Field“ Cultural
Sociology 0. (2013): 1-17. doi: 10.1177/1749975513494877
40

Krutak, Lars. 2008. "Tattooing Among Japan’s Ainu People“ navštíveno únor 2019.
https://www.larskrutak.com/tattooing-among-japans-ainu-people/
Krutak, Lars a Aaron Deter-Wolf. 2017. Ancient Ink: The Archeology of Tattooing. Seattle:
University of Washington Press.
Low, Morris. "Physical Anthropology in Japan: The Ainu and the Search for the Origins of
the Japanese." Current Anthropology 53, no. S5 (2012): S57-68. doi:10.1086/662334
Nomura, Masaichi. "Remodeling the Japanese Body“ Senri Ethnological Studies 27 (1990):
259-274. doi: 10.15021/00003183
Reed, Carrie E. "Tattoo in Early China." Journal of the American Oriental Society 120, no.
3 (2000): 360-76. doi:10.2307/606008
Rogers, Lawrence. "She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō
Ōkagami." Monumenta Nipponica 49, no. 1 (1994): 31-60. doi:10.2307/2385503
Rychlík, Martin. 2014. Dějiny tetování. Praha: Mladá fronta.
Sanders, Clinton R. a D. Angus Vail. 2008. Customizing the Body: The Art and Culture of
Tattooing. Philadelphia: Temple University Press.
Sanders, Clinton R. 1989. “Organizational constraints on tattoo images: a social analysis of
artistic style“ The Meanings of Things: Material Culture and Symbolic Expression. ed. I.
Hodder, 232-241. London: Unwin Hyman.
Schildkrout, Enid. "Inscribing the Body." Annual Review of Anthropology 33 (2004): 31944. http://www.jstor.org/stable/25064856.
Schooler, Carmi. "The Individual in Japanese History: Parallels to and Divergences from the
European

Experience." Sociological

Forum 5,

no.

4

(1990):

569-94.

http://www.jstor.org/stable/684686.
Varese, Federico. "The Secret History of Japanese Cinema: The Yakuza movies“ Global
Crime 7, no.1 (2006): 105-124. doi: 10.1080/17440570600650166
Yamada, Mieko. 2001. “Tattooing Tokyo 2000” International Tattoo Art, březen, 2001. 2131.
Yamada, Mieko. "Meanings of Tattoos in the Context of Identity-construction – A Study of
Japanese Students in Canada“ Japan Studies Review 12, (2008): 3–21.
41

Yamada, Mieko. "Westernization and Cultural Resistance of Tattooing Practices in
Contemporary Japan“ International Journal of Cultural Studies 12, no. 4 (2009): 319-338.
doi: 10.1177/1367877909104241
Prameny:
Aoki, Mizuho. 2017. „Osaka survey school over hair-color rules after lawsuit“ The Japan
Times, 30. listopadu, 2017. https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/30/national/osakaprobes-schools-hair-color-rules-lawsuit/
Brason, Philip. 2019. „Japan's vernacular press coverage tiptoes around tattoo
controversy“
The
Japan
Times,
12.
ledna,
2019.
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/12/national/media-national/japans-vernacularpress-coverage-tiptoes-around-tattoo-controversy/
Johnston, Eric. 2017. „Osaka court rules tattoo artist's work violated medical law, was not
art
or
expression“
The
Japan
Times,
27.
září,
2017.
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/27/national/crime-legal/osaka-court-rulestattoo-artists-work-vioated-medical-law-not-art-expression/
Kawaguchi, Judit. 2017. „Horiyoshi III“ The Japan Times, 12. června, 2017.
https://www.japantimes.co.jp/life/2007/06/12/people/horiyoshi-iii/
Krutak, Lars. 2015. „Taku Oshima: Japan’s Blackwork Master“ Ink Fashion, 25. března,
2015.
Kyodo. 2015. „More bathhouses allowing tattooed patrons, provided body art is
'patched'“
The
Japan
Times,
6.
listopadu,
2015.
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/06/national/social-issues/bathhousesallowing-tattooed-patrons-provided-body-art-patched/
Kyodo. 2016. „Supreme Court upholds Osaka city’s tattoo check on workers as legal“ The
Japan
Times,
14.
listopadu,
2016.
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/11/14/national/crime-legal/supreme-courtupholds-osaka-citys-tattoo-check-workers-legal/
McCurry, Justin. 2012. „Mayor of Osaka launches crusade against tattoos“ The Guardian,
17. května, 2012. https://www.theguardian.com/world/2012/may/17/mayor-osaka-tattoos
Munakata, Michiko. 2010. „Search for work renders tattoo taboo“ The Japan Times, 3. srpna,
2012.

https://www.japantimes.co.jp/news/2012/08/03/national/search-for-work-renders-

tattoos-taboo/#.UqTaICdlmSp
Otake, Tomoko. 2015. „Tattooist's legal challenge could lift industry in Japan or send it
underground“
The
Japan
Times,
23.
prosince,
2015.
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/23/national/crime-legal/tattooists-legalchallenge-lift-industry-japan-send-underground/
Smith, I. Alyssa. 2017. „Lawsuit over student's dyed hair confronts outdated thinking in
Japan“
The
Japan
Times,
11.
listopadu,
2017.
42

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/11/national/media-national/lawsuit-overstudents-dyed-hair-confronts-outdated-thinking-in-japan/#.WiDL3dKWaM8
大貫,聡子. 2018. „「タトゥーは医療行為ではない」 彫り師に逆転無罪判決
“
朝
日
新
聞
,
14.
listopadu,
2018.
https://www.asahi.com/articles/ASLCG4T7JLCGPTIL013.html

43

