
Obrazy pływającego świata. Hokusai Katsushika 

 

Japoński druk indywidualnie ucieleśnia wrażenie chwili. Technika japońskiego 

drukowania bloków drzewnych (木 版画 - moku hanga) jest najściślej utożsamiana z 

gatunkiem sztuki Ukiyo-e (浮世絵), które dosłownie oznacza obrazy pływającego 

świata. To sztuka japońskiego drzeworytu, która odzwierciedla bogatą historię i 

sposób życia w Japonii setki lat temu. Tematem ukiyo-e jest narysowanie 

teraźniejszości (tego świata), a nie przeszłości lub przyszłości. Dlatego artyści ukiyo-e 

wybierali tematy wiodące w życiu zwykłych ludzi.  

Metoda została zaadaptowana z chińskich technik drukowania książek w okresie 

Edo (1603 - 1867) i stała się charakterystyczną formą artystyczną, wykorzystując 

atramenty na bazie wody, aby zapewnić szeroką gamę żywych kolorów. Pomimo 

eksperymentów z początku XVII wieku z wykorzystaniem ruchomego rodzaju 

drewna do produkcji książek, rzemieślnicy woleli grawerowane bloki do produkcji 

książek. Te klasyczne opowieści stały się szeroko publikowane i docenione, 

szczególnie wśród członków klasy średniej. Utworzono przez  to wiele różnych szkół, 

które rozwinęły się w całej Japonii. Drzeworyt reprezentował nową formę masowej 

komunikacji, która została osadzona kulturowo w wyrażaniu narodowych i lokalnych 

podobieństw i repreznetacji. 

W sztuce drzeworytu japońskiego wyróżnił się wybitny artysta tworzący w stylu 

ukiyo-e, Hokusai Katsushika. Był on japońskim malarzem i rytownikiem, urodzonym 

w październiku 1760 r. w Edo (dzisiejszym Tokio), z imieniem Tokitarō. Jako młody 

chłopak został przyjęty do słynnej pracowni artystycznej u Katsukawa Shunshō (勝川

春章) - japońskiego malarza i grafika tworzącego w stylu ukiyo-e oraz założyciela 

szkoły druku Katsukawa. Wówczas, koncentrował się on na malowaniu kurtyzan i 

aktorów Kabuki (歌舞伎, teatr dramatyczny w Japonii), którzy byli popularni w 

japońskich miastach.  

Czytane kolejno znaki oznaczają "śpiew" (歌), "taniec" (舞) i "umiejętność" (伎). 

Jednakże służą one jedynie do fonetycznego zapisu. Słowo kabuki wywodzi się od 

archaicznego czasownika kabuku, oznaczającego "bycie odmiennym, wyróżniającym 

się od otoczenia", "odejście od normalnych manier i obyczajów". 
 

 
 



 
 
 
 
 

Drzeworyt przedstawiający Kurtyzany w Irysowym Ogrodzie, autorstwa Katsukawy Shunshō 
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Hokusai był również pierwszym artystą, który użył terminu manga, aby opisać 

swoje humorystyczne obrazy. Szkice w Manga Hokusai były pierwotnie 

zaprojektowane dla jego uczniów do skopiowania, jednakże po pewnym czasie 

zostały rozpowszechnione w całej Japonii. Hokusai wniósł swój wkład w sztukę 

“komiksową”, najbardziej znany jest z serii ukiyo-e 36 odsłon Góry Fuji, która jest 

uważana za arcydzieło jego kariery.  

 
Drzeworyt Wielka fala w Kanagawie z cyklu 36 odsłon na górę Fuji 
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Inne jego dzieła to książki z ilustracjami krajobrazów, zwykłych mieszkańców, roślin 

i zwierząt. Ilustrowane kolekcje niektórych książek były uważane za prekursorów 

współczesnej mangi, głównej inspiracji rysowania “komiksów”.  
 

Rysunki z Hokusai Manga 
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Ukiyo-e odegrało wyjątkową rolę w informowaniu zachodniego świata o 

japońskiej estetyce i uprzedzeniach, przenikając między innymi sztukę Gauguina i 

van Gogha. Impresjoniści byli szczególnie zafascynowani grą światła i cienia, tak 

silnie widoczną w drukach z drewna; subtelne gradacje kolorów potęgowały ekspresję 

formy i struktury oraz tak intensywnie wyrażały poczucie natychmiastowości i siły 

zawarte w dziełach. Ukiyo-e służyło również wzmocnieniu narodowego poczucia 

własnej tożsamości i lokalizacji w Japonii, a ich przedstawienia aktorów z teatru 

Kabuki podkreślają ich gwiazdorski status wśród członków klas średnich tego okresu. 

Ukiyo-e przedstawiają sceny z japońskiego krajobrazu, często znajome i zawsze 

przekonujące; te druki z drewna łączą kolor z formą, kształtem, aranżacją, 

przekazując gęstą warstwę wiedzy kulturowej i zrozumienia ziemskich sfer: 

duchowych, poznawczych i zmysłowych. 
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