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Samantekt	  
 
Þegar rýnt er í japanska menningu er ljóst að erlendra áhrifa gætir víða og hafa Japanir 

fengið það orð á sig að búa yfir sérstakri færni í því að líkja eftir öðrum og bæta um 

betur. Hafa þeir í kjölfarið fengið á sig ákveðinn „hermikráku stimpil“ sem felur í sér 

neikvæðar skírskotanir. En að baki stimplinum liggja flóknar ástæður. Í hefðbundnu 

japönsku kennsluumhverfi er rík áhersla lögð á endurtekningu og eftirlíkingu með það að 

markmiði að ná völdum á réttri tækni. Hefðin að líkja eftir endurspeglast í mörgum 

þáttum japansks samfélags og þá sérstaklega í hefðbundnum japönskum listgreinum og 

nýsköpun. Tilgangurinn með þessari ritgerð er að varpa ljósi á þær útbreiddu vestrænu 

hugmyndir sem ríkja um eftirlíkingar í Japan og gera grein fyrir þeim samfélagslegu 

gildum og hefðum sem liggja þar að baki. Farið verður ofan í saumana á þeim hugtökum 

sem hafa ráðið ríkjum í umræðunni um eftirlíkingar og sköpun, annars vegar á 

Vesturlöndum og hins vegar í Japan. Þá verða samskipti japönsku þjóðarinnar við 

erlend ríki í gegnum söguna skoðuð þar sem rýnt verður í ástæðurnar á bakvið þann 

mikla áhuga sem Vesturlönd hafa sýnt færni Japana í því að líkja eftir. Einnig verður 

farið ítarlega í gildi endurtekningar og eftirlíkingar í hefðbundnum japönskum 

listgreinum. Að lokum verður japanska hópmenningin borin saman við vestræna 

einstaklingshyggju með tilliti til ólíkra leiða þegar kemur að sköpun og 

hugmyndavinnu.    
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Inngangur	  
 
Þegar kemur að því að skilgreina list eða sköpun getur verið gagnlegt að skoða þá 

menningu sem elur af sér listamennina hverju sinni. Sköpunarferlið og skilgreining á 

sköpunargáfu getur verið breytileg eftir menningarheimum og hafa ber í huga að merking 

hugtakanna sem ráða ferðinni í þjóðfélagsumræðunni litast af tungumálinu, sögunni og 

þeim hefðum sem ríkja í hverju samfélagi fyrir sig.  

Í Japan byggja kennsluaðferðir í hefðbundnum listgreinum iðulega á 

endurtekningu og eftirlíkingu sem hefur það að markmiði að fullkomna tæknilegu hliðina 

á bakvið listsköpunina sem listamaðurinn nýtir síðan eftir eigin höfði. Þessar aðferðir eru 

á skjön við þá hugmyndafræði sem hefur verið uppi um sköpun á Vesturlöndum í kjölfar 

rómantísku stefnunnar, þar sem áherslan hefur gjarnan verið á einstaklinginn og það að 

vera frumlegur. Í nútíma vestrænu samfélagi er fólki kennt að varast eftirlíkingar og 

gjarnan er talið neikvætt að herma eða líkja eftir öðrum. Slíkar hugmyndir hafa mögulega 

gert það að verkum að eftirlíkingar hafa fengið á sig neikvæðan stimpil.  

 Ef litið er yfir heimildir af samskiptum Japana við erlendar þjóðir í gegnum 

söguna hafa raddir um færni þeirra í að líkja eftir og kópera1, hvort sem það eru vörur, 

bílar, listmunir eða tækninýjungar, iðulega verið háværar. Japönum hefur gjarnan verið 

lýst sem nokkurs konar hermikrákum, sem með vélrænni endurtekningu líkja eftir því 

sem þeir komast í snertingu við. Ég hef sjálf orðið vör við slíkt umtal og þankagang bæði 

á Íslandi sem og annars staðar og vöktu slíkar skoðanir hjá mér forvitni á því að vita 

hvers vegna fólk hefur þessa hugmyndir um japanska sköpun og hvers vegna ímyndin 

um Japani sem hermikráku þjóð er eins útbreidd og raun ber vitni.  

Ímyndin og mýtan um hina óforskömmuðu hermikráku sem gjarnan hefur 

verið dregin upp af Japan í gegnum tíðina þarfnast útskýringar. Tilgangurinn með þessari 

ritgerð er að varpa ljósi á þær útbreiddu vestrænu hugmyndir sem ríkja um eftirlíkingar í 

Japan og gera grein fyrir þeim samfélagslegu gildum og hefðum sem liggja þar að baki. 

Er mögulegt að horfa á eftirlíkingu í jákvæðu ljósi? Útilokar eftirlíking sköpunargáfu? 

                                                
1 Í ritgerðinni mun ég mikið notast við sögnina að ,kópera‘ (e. to copy)  sem þrátt fyrir að vera enskuskotið 
fyrirfinnst í íslenskri orðabók. Ástæðan fyrir vali mínu er sú að mér þykir það, samanborið við önnur orð 
sem eiga að lýsa hugtakinu, ná breiðari merkingu og komast nær þeim merkingarkjarna sem ég tel ná utan 
um viðfangsefnið. 
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Hvers vegna hafa Vesturlönd 2 haft svona mikinn áhuga á færni Japana í að líkja eftir? 

Einnig verða hugmyndir um frumleika og sköpunargáfu krufnar og dregnar í efa, því 

maðurinn á það til að skilgreina heiminn út frá eigin þjóðmenningu sem kann að 

fyrirbyggja skilning á annars konar hugsun og menningu. Til þess að setja japönsku 

hefðina að kópera í samhengi, er nauðsynlegt að teygja faðminn yfir víðan völl og kafa 

ofan í hugtökin, söguna, menningarhefðina og þau samfélagslegu gildi sem búa þar að 

baki.  

                                                
2Orðin ,vestrið’ eða ,Vesturlönd’ hafa afar breiða merkingu og vísa bæði til landa innan N-Ameríku og til 
ólíkra landa og þjóða innan Evrópu sem hvert og eitt á sér flókna sögu og menningu. Ritgerðarhöfundur er 
meðvitaður um þá alhæfingu sem kann að fylgja orðinu.  
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Hugtökin	  skýrð	  
 
Tungumálið er máttugt tól sem mótar hugsun okkar mannanna og hvernig við sjáum 

heiminn. Því er nauðsynlegt, áður en lengra er haldið, að kafa betur ofan í þau fjögur 

hugtök sem hér verða í aðahlutverki, annars vegar frumleika og sköpunargáfu, og hins 

vegar frumverk og eftirlíkingu, skilgreina hvað þau merkja og hvaðan þau eru sprottin. 

Frumleiki (e. originality) og sköpunargáfa (e. creativity) eru fremur ný hugtök 

sem spruttu upp í kjölfar rómantísku stefnunnar í listum og bókmenntum í upphafi 19. 

aldar (Moscovici, 2007:60). Á þeim tíma var vaxandi áhersla lögð á einstaklingshyggju 

og sköpunargáfu, ólíkt því sem áður hafði tíðkast þar sem listamenn voru jafnan ráðnir 

af kirkjunni eða yfirvöldum til þess að framleiða list fyrir almenning. Listamaður 

rómantísku stefnunnar lýsti yfir nokkurs konar sjálfstæði frá yfirvaldinu og 

samfélagslegum kvöðum og skapaði „list, listarinnar vegna“3 (Moscovici, 2007:60). 

Honum var gert að uppgötva sjálfan sig og skapa út frá eigin ímyndunarafli og út frá 

eigin forsendum. Í kjölfarið var listamaðurinn gerður að nokkurs konar snillingi sem 

með náðargáfu sinni gat skapað frumlegt meistaraverk úr tóminu. Allar götur síðan 

hefur listsköpun og listagagnrýni í hinum vestræna heimi einkennst af hugmyndafræði 

rómantísku stefnunnar þar sem frumlegheit og sköpunargáfa teljast fánaberar ,sannrar’ 

listsköpunar (Britannica, 2013).  

Ef orðinu original (ísl. frumverk) er flett upp í enskri orðabók þá kemur fljótlega 

í ljós að það er bundið órjúfanlegum böndum við hugtakið copy (ísl. eftirlíking) og 

öfugt. Samkvæmt Collins dictionary of the English language (2013) er original „being 

that from which a copy is made“, og copy; „an imitation or reproduction of an original“. 

Sama orðabók skilgreinir einnig hugtakið original sem „hið fyrsta“ og „sanna“ sem 

gefur um leið til kynna að copy hljóti þá að vera ,annars flokks’ og ,feik’ (Clarence-

Smith, 2008:52). Mannfræðingurinn Christoph Brumann orðaði þetta nána samband 

hugtakanna vel þegar hann sagði: „Líkt og það er enginn skuggi án ljóss þá er engin 

eftirlíking án frumverks.“ 4(Brumann 2008:213). Fræðimaðurinn Shoji Yamada snýr 

þessu á hvolf og heldur því fram að frumverkið geti einungis verið til fyrir tilstilli 

eftirlíkinganna og segir hann að það sé í raun dreifing þeirra og fjöldi sem hækki virði 
                                                
3 „L’art pour l’art“. Franski rithöfundurinn Théophile Gautier ritaði þessi fleygu orð um 1856. Hann 
vildi meina að sönn list væri ekki sköpuð vegna praktískra gilda eða af kröfum einhverra annarra en 
listamannsins sjálfs. List ætti einungis að þjóna listinni (Ranciere, 2013:30) 
4 Á frummáli: „As there is no shadow without light, there is also no copy without an original“. 
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frumverksins. Sem dæmi nefnir hann Mónu Lísu og Ryōanji steinagarðinn í Kyoto, sem 

m.a. vegna fjölda eftirlíkinga urðu eins þekkt og verðmæt og raun ber vitni (Yamada, 

2009:146).  Af þessu má skilja að gagnkvæmt samband hugtakanna hlýtur að vera byggt 

á einhverju meira og dýpra en merkingarfræðinni einni, og mætti jafnvel draga þá 

ályktun að annað hugtakið geti ekki staðið án hins. 

Þrátt fyrir þetta nána samband hugtakanna tveggja virðist eftirlíking hafa lotið í 

lægra haldi og fengið á sig neikvæða merkingu. Mannfræðingurinn Rupert Cox vill 

meina að maðurinn hafi tilhneigingu til þess að alhæfa og fella sleggjudóma þegar 

kemur að umræðu um eftirlíkingar. Oft vill gleymast að um er að ræða sammannlegan 

eiginleika; því öll kóperum við, hermum eftir og verðum fyrir áhrifum einhvers sem 

fyrir er (Cox, 2008:2). Brumann tók í sama streng, en samkvæmt honum þá spila 

endurtekning og eftiröpun stór hlutverk í öllu lífi manneskjunnar, án hennar væri því 

afar erfitt að ná nokkrum stöðugleika. Þar sem að maðurinn er menningarleg félagsvera 

þá er nánast allt sem við segjum og gerum kóperað á fremur meðvitaðan hátt. Hann 

heldur því jafnframt fram að ef við myndum ekki apa eftir náunganum þá yrðu mannleg 

samskipti afar vandasöm og jafnvel erfitt að komast lífs af. Ef við færum að taka upp á 

því að gera allt sem við gerum á ,frumlegan‘ hátt, eins og bara það að reima 

skóreimarnar okkar, þá gætum við í raun lítið sem ekkert gert. Jafnvel þegar við reynum 

að vera frumleg þá erum við í raun að kópera á einn eða annan hátt. Brumann tekur sem 

dæmi nemanda sem ákveður að rappa vísindaverkefni sitt í stað þess að lesa það upp. 

Það myndi vissulega teljast skapandi nálgun á viðfangsefninu en frumlegt væri það ekki 

því það væri í raun eftirlíking sem væri búið að slíta úr öðru samhengi en ekki 

uppfinning frá grunni (Brumann, 2008:213). 

Viðhorf samfélaga til eftirlíkinga eru ólík og Cox bendir jafnframt á að í 

japönsku samfélagi sé listin að kópera sérstök menningarhefð sem endurspeglist í 

margslungnum siðum og venjum, sem og í japanskri tungu sem inniheldur breiðan  

orðaforða yfir hugtök og heiti sem tengjast iðkuninni (Taussi 1993 í Cox, 2008:2). 
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Japönsku hugtökin 

Í Japanskri kennslu er löng hefð fyrir aðferðum sem byggja á endurtekningu, 

endursköpun eða eftirlíkingu. Þessar aðferðir hafa að sögn lista og-mannfræðingsins 

Fuyubi Nakamura verið afar mikilvægar fyrir sköpunargleði í japönskum bókmenntum, 

sjónlistum og leiklist (Nakamura, 2007:81). Með því að endurtaka og herma eftir 

aðferðum og tækni fyrrum meistara, lærir listamaðurinn þau tæknilegu og 

fagurfræðilegu atriði sem hann þarfnast til að skapa sína eigin list. Samkvæmt 

listfræðingnum Melissa Rinne er ekki um hreina eftirlíkingu á meistaraverki fortíðar að 

ræða, heldur samtal á milli listamanns og forvera hans, þar sem listamanni nútímans 

gefst færi á að læra margra alda gömul leyndarmál (Rinne, 2012). Í kaflanum 

„Endurtekning og eftirlíking í hefðbundinni japanskri listsköpun“ verður farið ítarlega í 

saumana á hugmyndafræðinni á bakvið hefðina að kópera í japanskri menningu. 

Japanska hefur að geyma ýmis orð sem lýsa á sinn hátt athöfninni að líkja eftir. 

Helsta orðið sem notað er í daglegu tali er mozo『模造』sem þýðir hreinlega að kópera 

eða endurskapa. Önnur orð sem eru hinsvegar notuð í tengslum við listsköpun eru utsushi

『写し』(ísl. að kópera), maneru『真似る』(ísl. að líkja eftir/kópera), nazoru 『擦る』

(ísl. draga upp /fylgja) og modoki『擬き』(ísl. eftiröpun). Þó þessi orð lýsi öll 

eftirlíkingu á einhvern hátt þá hafa þau einnig víðtækari merkingu. Sem dæmi má nefna 

að þó merking orðsins utsushi liggi í því að kópera þá felur það einnig í sér þá merkingu 

að verið sé að taka skissu eða jafnvel að mála málverk án fyrirmyndar. Utsushi þýðir í 

raun að láta hluti, form eða innihald birtast annars staðar, rétt eins og þau voru og jafnvel 

að birtast úr tóminu í heim sjáenda (Toby, 2008:76-7). Orðið felur á ákveðinn hátt í sér 

breiðari merkingu um innblástur og viðleitni til að gera betur, nokkuð sem hefur einkennt 

japanska listkennslu og sköpun frá fyrri tímum. Í málvísindalegum skilningi eru hugtökin 

að kópera og að læra nátengd í japanskri menningu. Líkt og Akira Amagasaki prófessor í 

fagurfræðum bendir á, er eldri útgáfa orðsins maneru (ísl. að kópera); manebu sem er 

dregið af orðinu manabu og þýðir að læra. Þessi tengsl hafa gjarnan verið notuð til þess 

að útskýra vægi eftirlíkinga í japönsku sköpunarferli og kennsluaðferðum þegar 

gagnrýnisraddir hafa hljómað sem hæst (Clarence-Smith, 2007:56).  

Þær raddir sem gagnrýnt hafa færni Japana í því að kópera hafa hljómað í margar 

aldir og eru sprottnar af ýmsum ástæðum, jafnt hugmyndafræðilegum sem og pólitískum. 

Til þess að skilja ögn betur hermikráku stimpilinn sem loðað hefur við Japan er 

nauðsynlegt að skoða samskipti Japana við erlendar þjóðir í gegnum tíðina. 
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Sögulegur	  bakgrunnur:	  
hvaðan	  kemur	  hermikráku	  stimpillinn?	  

 
„Hefurðu heyrt um japanska aðmírálinn sem náði í sokkið orrustuskip á meðan á stríðinu 

stóð og kóperaði það alveg frá A-Ö, þar á meðal gatið sem fékk það til þess að sökkva?“ 5 

(Helmreich, 2004:110). Þannig hljómaði vinsæll brandari í Bandaríkjunum á fyrstu 

árunum eftir seinni heimsstyrjöldina. Staðalímyndin af Japönum sem þjóð sem 

,stelur’ hugmyndum, hönnun og tækni frá öðrum, bætir svo um og gerir betur, er víða 

útbreidd. Samkvæmt dr. Keiko Clarence-Smith byggist þessi staðalímynd að vissu leyti á 

þeirri mýtu að Japanir séu ein stór heild, með sama markmið sem svífst engu til að ná því 

(Clarence-Smith, 2008:51). En hvaðan er hún sprottin? Til þess að svara þeirri spurningu er 

nauðsynlegt að skoða flókið samband Japans við erlendar þjóðir í gegnum aldirnar.  

 

Forsöguleg áhrif nærliggjandi þjóða 

Þegar rýnt er í japanska sögu er engum bókum um það að fletta að kínverskra og kóreskra 

áhrifa er víða að gæta, hvort sem það er í listum, tungumáli, trúarbrögðum eða stjórnmálum. 

Hefðbundin japönsk menning eins og við þekkjum hana í dag, byggir að stóru leyti grunn 

sinn á meðvituðu ,láni’ frá nágrannaþjóðunum tveimur. Hafa ber þó í huga að í flestum 

tilfellum er um samtal tveggja þjóða að ræða og jafnvel þó lánin séu mörg og áhrifa 

vissulega að gæta, þá hefur Japan náð að móta sína eigin sérstæðu menningu. 

Kínverskra og kóreskra áhrifa hóf strax að gæta á Yayoi tímabilinu (300 f.Kr.-

300 e.Kr) í gegnum verslun og þann fjölda innflytjenda sem kom til Japans frá 

meginlandinu. Upptaka kínversks ritmáls kanji『漢字』í Japan á 4. öld e.Kr. var nokkurs 

konar vendipunktur í japanskri menningarþróun. Með því að nota kínverskt letur og laga 

það, með miklum erfiðleikum þó, að japönsku tungumáli, opnaðist gátt að kínverskum 

menningarfjársjóði (Stearns, 2000). Upp úr 5. öld var hafist handa við að þýða kínverska 

texta yfir á japönsku og gátu Japanir því lært kínversk fræði, vísindi, trúarbrögð, listir og 

heimspeki. Kína var framsækið stórveldi með ríkan menningarfjársjóð sem japanska 

elítan leit upp til og var kínverska fyrirmyndin því afar áberandi í japönskum listum, 

menningu og stjórnmálum á þessum tíma. Fjölmargir hópar af japönskum nemendum og 

fræðimönnum voru sendir yfir hafið til þess að kynnast og læra af fyrstu hendi það sem 

                                                
5 Á frummáli: „Did you hear about the Japanese admiral who raised a sunken battleship during the war and 
copied it to a T, right down to the hole that made it sink?“. 
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fram fór í stórveldinu. Þeir komu síðan heim með poka fulla af þekkingu um menningu, 

listir, trúarbrögð og pólískt fyrirkomulag. Þannig hófst hið eiginlega kerfisbundna lán 

Japans á kínverskri menningu og þjóðfélagi (Stearns, 2000). 

Samkvæmt Gopal Kshetry, höfundi bókarinnar Foreigners in Japan (2008) hafði 

koma búddisma til Japans á 6. öld mikil áhrif á japanskt þjóðfélag og var einn af stærstu 

þáttunum í hinu skipulagða láni Japans á kínverskri menningu. Í gegnum trúboð, á milli 6. og 

8. aldar, komu kínverskir, kóreskir og jafnvel indverskir prestar til Japans til að predika 

búddisma. Þar að auki tók Japan einnig upp konfúsíusarhyggju frá Kína sem varð einn af 

máttarstólpum japanskrar siðfræði og heimspekilegrar- og pólitískrar hugsunar (Kshetry, 

2008: 1536-7). Keisaraveldið sem og japanska stjórnsýslan, þ.a.m. titlar og hlutverk, voru 

mótuð eftir lögmálum konfúsíusarhyggjunnar. Borgarskipulag stærri borga, þar á meðal 

Kyoto, var einnig skipulagt að kínverskum fyrirmyndum (Stearns, 2000). 

Þrátt fyrir þessa miklu öldu kínverskra áhrifa tókst Japan vissulega að skapa sína 

eigin menningu á Heian tímabilinu (794-1185) sem einkenndist af miklum blóma í 

menningu og listum. Dr. Edwin Oldfather Reisechauer, fyrrum prófessor í austur 

asískum fræðum við Harvard háskóla, taldi að landfræðileg staða Japans og japanska 

tungumálið hafi á vissan hátt hjálpað þeim að fara sínar eigin leiðir, því þótt flestir hafi 

ritað á kínversku á þessum tíma þá hafi Japanir talað japanskt mál. Ný japönsk menning 

var að fæðast og ber þá helst að nefna þróun japansks ritmáls eða atkvæðitáknrófs, kana, 

á 9. öld, þar sem kínversk tákn voru einfölduð og notuð til þess að tákna japönsk 

atkvæði á hljóðfræðilegan hátt (Reischauer, 2003:48). Japanskar bókmenntir og listir 

sneru einnig frá kínverskum áhrifum og mynduðu sín eigin sérkenni, og ber þá helst að 

nefna Tale of Genji eftir Lady Murasaki sem var skrifuð árið 1000 og lýsir með einstakri 

nákvæmni samfélagi sem var afar ólíkt Kína á þessum tíma (Reischauer, 2003: 51). Í 

ljóðasöfnunum Man'yōshū (759) og Kokinshū (905) birtust líka nýjar japanskar 

ljóðagerðir eins og waka og tanka sem síðar gáfu af sér haiku, hið þekkta japanska 

ljóðaform (Hendry, 2012: 12).  
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Innreið Vesturlanda í kjölfar kínverskra áhrifa 

Fyrstu skráðu kynni Japans og Vesturheims fela einnig í sér heimildir af láni af hálfu 

Japana. Samkvæmt tveimur rituðum heimildum, Mendes Pinto’s Peregrinations6 

(1548) og Teppo Ki7 (1606), voru fyrstu kynni Japans og Vesturheims í gegnum komu 

portúgalsks verslunarskips til eyjunnar Tanegashima árið 1543. Báðar heimildir fjalla 

mikið um áhuga Japana á skotvopnunum sem Portúgalarnir báru með sér og herma 

þær að árið 1556, einungis þrettán árum eftir komu Portúgalanna, hafi Japanir náð 

valdi á skotvopnatækninni og þegar framleitt um 300.000 byssur (Lidin 2002 í Cox, 

2008:5). Heimildir herma að Arabar, Indverjar og Kínverjar hafi allir reynt að ná 

tökum á skotvopnagerð löngu áður en Japanir en ekki tekist eins vel upp; Japanir hafi 

náð að fullkomna tæknina og gert vopnið að sínu (Perrin, 1979:8). Í kjölfarið breiddust 

út sögur um færni Japana í að kópera. Hollenski sagnfræðingurinn Jan Huyghen van 

Linschoten (1563 –1611) lýsti Japönum sem „slyngum og eldklárum vinnumönnum 

sem læra hratt allt það er fyrir þeim er haft.“8 (Massarella 1990:68 í Madeley,  

2008:240-1).  

Eftir komu portúgalska skipsins fluttust portúgalskir, spænskir og ítalskir 

jesúítar til Japans til þess að boða kristna trú. Þeim var síðan vísað úr landi fljótlega 

eftir að kaþólsk trú var bönnuð í Japan árið 1614 og árið 1637 lokaði Japan dyrum 

sínum fyrir útlendingum og erlendri verslun (Murphy, 1997:313). 

Það var ekki fyrr en árið 1853 sem að leiðir Vesturheims og Japans lágu aftur 

saman. Japan sem hafði verið lokað land í sjálfskipaðri einangrun (sakoku: einangraða 

landið) frá umheiminum í um 250 ár var þvingað til þess að opna fyrir verslun við 

vestrið. Það var sjóher Bandaríkjanna sem sendi skip undir stjórn Matthew Perry til 

þess að þrýsta á Japan til þess að opna gáttir sínar og var þar með bundið enda á 

Tokugawa tímabilið9 (1603-1867) sem hafði með einangrun sinni séð til þess að Japan 

hafði dregist aftur úr þróun meðal siðmenntaðra ríkja. Upphófst þá Meiji 

endurreisnartímabilið (1868-1912), tími nútímavæðingar og framsækni í japanskri 

sögu. Meiji stjórnin, sem eftir að hafa fylgst með mörgum nágrannalöndum verða að 
                                                
6 Mendes Pinto (1510-1583) var portúgalskur landkönnuður sem ritaði um ferðalög sín um heiminn. Hann 
var í skipinu Tanegashima árið 1543 sem er talið vera fyrsta evrópska skipið til að koma að ströndum 
Japans (Pinto, 1989: 38).  
7 Teppo Ki, eða ,Saga byssunnar’, var skrifuð af zen munkinum Nampo Bunshi (1556-1620) árið 1606 og 
endurútgefin 1625 og 1650 (Frédéric, 2002:963). 
8Á frummáli: „Cunning workmen in all kind of hardie workes, they are sharp witted and quickly learn any 
thing they see“. 
9 Einnig þekkt sem Edo tímabilið. 
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nýlendum vestrænna valda, sá sér engra annarra kosta völ en að tileinka sér vestrænar 

tækniframfarir og styrkja þannig bæði hervald og þjóðarbúið. Einkennisorð tímabilsins 

bunmei kaika (siðmenning og upplýsing)10 voru afar lýsandi fyrir þann hugsunarhátt 

og þær breytingar sem áttu sér stað. Hinn ungi keisari, Mutsuhito, sem þá var aðeins 

15 ára gamall hafði skýrar hugmyndir um framtíð Japans: „Þekking skal sótt um allan 

heim til þess að styrkja stoðir keisaraveldisins.“11 (Lambourne, 2005:7).   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mynd 1: Borðspil, sugoroku, sem var afar vinsælt á Meiji tímabilinu. 

 

Borðspilið sem mynd 1 vísar í, endurspeglar útrásarhuginn sem var við lýði á þessum tíma. 

Spilið gengur út á það að leikmaður viði að sér þekkingu vítt og breitt um heiminn.             

Í upphafi spilsins yfirgefur leikmaðurinn Japan og ferðast til höfuðborga í Vesturheimi þar 

sem hann stundar nám af ýmsu tagi. Í lokin snýr hann reynslunni ríkari aftur til Japans og 

verður nafntogaður starfsmaður ríkissins (Smits, 2000). Segja má að sami leikur hafi ekki 

síður verið spilaður í raunveruleikanum, því til þess að vinna upp tapaða þekkingu sendu 

Japanir forystumenn frá helstu starfsstéttum sínum til Evrópu og Bandaríkjanna þar sem þeir 

lærðu það sem þeir gátu frá heimamönnum. Frá Frökkum og Þjóðverjum fengu þeir innsýn 

inn í nútíma lagakerfi og herbúnað, frá Bandaríkjamönnum lærðu þeir nýjar aðferðir við 

landbúnað og menntun og frá Bretum hvernig ætti að þróa sjóher og myntkerfi (Reischauer, 

2003:83). Þannig má skilja að japanskar eftirlíkingar á vestrænum vörum og tækninýjungum 

                                                
10 Á frummáli: „Civilization and enlightenment“.  
11 Á frummáli: „Knowledge shall be sought for throughout the world, so that the foundations of the empire 
may be strengthened“. 
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á þessum tíma hafi verið meðvituð stefna orsökuð af samskiptaskorti við aðrar þjóðir og 

knúin áfram af þörf til þess að dragast ekki aftur úr umheiminum. 

 

Ógn við vestræn efnahagsveldi  

Frá miðri 19. öld var ímynd Japana sem ,knárra kóperara’ enn á ný haldið á lofti í 

vestrænum bókum, tímaritum og í opinberum skýrslum. Þegar breskir rithöfundar 

fjölluðu um eftirlíkingar Japans á vestrænum vörum, áttu þeir það til að ýkja eigið 

ágæti og gera minna úr japanskri þróun. Þannig sköpuðu þeir á vissan hátt breiða gjá á 

milli Japans og Vesturheims sem virtist vera ómögulegt að brúa (Yokoyama, 

1987:137).  

Árið 1858 birtustu eftirfarandi orð í Times tímaritinu: „sú tilhneiging til þess að 

apa eftir og aðlagast siðmenningu sem er svo fjarri Kínverjanum, er komin vel á veg í 

Japan.“12   (The Times 1858:7 í Madeley, 2008:241). Í tímaritinu Blackwood’s 

Edinburgh Magazine stóð einnig ritað um Japani: „hversu fljót þau eru að aðlagast 

uppfinningum, tækjum og tólum frá mun þróaðri og uppfræddari siðmenningum en 

þeirra eigin.“ 13 (Blackwood’s Edinburgh Magazine 1863:404 í Madeley: 2008:242). 

Einnig var fjallað um japanskar eftirlíkingar í opinberum skýrslum og þar á meðal í 

skýrslu breskra stjórnvalda frá árinu 1931 undir yfirskriftinni „Eftirlíkingar á 

vélbúnaði“ þar sem segir: 
 

Hvatning til eftirlíkinga er ekki eins lofsverð. Hægt væri að rekja mörg atvik þar sem japanskir 

framleiðendur hafa notast við vafasamar aðferðir til þess að komast yfir tæknilegar upplýsingar 

frá erlendum aðilum. Þeir eru orðnir svo þróaðir í að kópera að jafnvel vörulistar eða bæklingar 

framleiddir af erlendum aðilum eru kóperaðir undir eins, textinn þýddur á japönsku og japanskt 

nafn sett á skjalið (Ráðuneyti erlendrar verslunar 1931 í Madeley, 2008:243). 

 

Þetta viðhorf var enn við lýði rúmum fjörutíu árum síðar í greininni „The Romance of 

the Japanese Revolution“ sem birtist í Blackwoood’s Magazine árið 1974. Þar ritaði 

skoski rithöfundurinn Alexander Innes Shand: „Það var þeim svo eðlislægt að kópera, 

þeir lærðu frá umhverfinu án þess að virðast hafa fyrir því – en undir áreynslulausu 

                                                
12 Á frummáli: „That very propensity to imitate and adopt the appliances of civilization, so foreign to the 
chinaman, is so strongly developed in Japan“. 
13 Á frummáli: „How quickly they adopt the appliances and inventions of a more advanced and enlightened 

civilization than their own“. 
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yfirbragðinu voru þeir að endurmóta hugann á ógnarhraða“14 (Yokoyama, 1987:135-6). 

Ljóst er af ofangreindum ummælum að dæma að færni Japana í því að líkja eftir og 

kópera vakti mikla, og oftar en ekki, afar neikvæða athygli. 

En hvers vegna voru Vesturlandabúar eins uppteknir af eftirlíkingum Japana eins 

og raun bar vitni? Á 18.,19., og 20. öldinni, breikkaði gjáin á milli hinna iðnvæddu 

Vesturlanda og annarra þjóða heimsins. Tæknilegar framfarir urðu mælikvarði á hversu 

þróuð eða vanþróuð ríki þóttu (Madeley, 2008:240). Það er forvitnilegt að fylgjast með 

lýsingu vestrænna miðla á japönskum eftirlíkingum með þennan mælikvarða í huga.  

Fornar portúgalskar heimildir, ritaðar af Jesúítum sem komu til Japans um miðja 

16. öld, voru iðulega lýsingar á trúarlegri hegðun, líkamlegu útliti og félagslegum 

hefðum sem voru ólíkar evrópskum gildum. Í þessum heimildum er ekki minnst á hæfni 

Japana í því að kópera. Í fyrrnefndum heimildum frá portúgalska landkönnuðinum 

Mendes Pinto er eftirlíking nefnd í tengslum við tækni, í því tilfelli skotvopnatækni. Það 

var ekki fyrr en síðar, frá og með 17. öld, sem að tæki og þá sérstaklega skotvopn urðu 

mælistika evrópskra yfirburða í heimi vísinda og iðnaðar. Aðeins þá urðu eftirlíkingar á 

tækni af hendi erlendra þjóða að deiluefni og skotspónn harðrar gagnrýni. Samkvæmt 

bandaríska sagnfræðingnum Michael Adas fór Japan frá því að vera frumstæð þjóð sem 

var klár að kópera byssur, í það að verða að aðvörunarefni í lok 19. aldar og 20. aldar 

þegar litið var á japanska tækniþróun sem ógn við vestrið (Adas, 1989:363-4). Í fyrsta 

lagi var Japan skyndilega orðið að hugsanlegri ógn við vestrænar hugmyndir um vísindi 

og tækni og annars vegar ögraði Japan vestrænu efnahagsveldi. Hin hraða iðnvæðing 

sem átti sér stað í Japan fól í sér lán og umbætur á tækjum frá Vesturlöndum og ögraði 

þeirri útbreiddu hugmynd að hinar svokölluðu ,óæðri’ og ,frumstæðari’ þjóðir væru ekki 

færar um að jafnast á við evrópskt hugvit og tækniþróun (Cox, 2008:5). 

Ástralski mannfræðingurinn Michael Taussig varpaði fram lykilspurningu þegar 

hann spurði í bók sinni Mimesis and Alterity hvers vegna tenging sé oft sett milli 

gjörðarinnar að kópera og ,frumstæðra’ siðmenninga? Taussig heldur því fram að þessi 

hugsun sé afleiðing 19. aldar félagslegrar-Darwinískrar skilgreiningar á frumstæði15. 

Mannfræðingurinn Rupert Cox er sammála þessu og vill meina að samansemmerkið sem 

                                                
14 Á frummáli: „The imitation of externals came naturally to them, they were learning from everything 
around them, without an appearance of effort – and under their insouciant exterior, they were 
remodeling their minds with marvelous rapidity“. 
15 Félagslegur Darwinismi felur í sér að einstaklingar og hópar heyri undir hin svokölluðu Darwinísku 
lögmál náttúrunnar á sama hátt og dýra-og plönturíkið, þar sem einungis hinir hæfustu lifa af. Þessar 
hugmyndir, sem voru uppi á 19. og 20. öld, voru síðan iðulega notaðar til þess að réttlæta kynþáttafordóma, 
íhaldsemi í stjórnmálum og heimsvaldastefnu (Oxford Dictionaries, 2013). 
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Vesturlönd setja á eftirlíkingar og hið frumstæða sé ein af ástæðunum fyrir þeim neikvæða 

stimpli sem Japan hefur fengið á sig fyrir það að fá lánað frá öðrum þjóðum. Taussig tekur 

dæmi frá því þegar skip Charles Darwin’s (1809-1882) The Beagle kom að Tierra del 

Fuego. Þá punktaði Darwin sérstaklega niður hjá sér að fólkið þar hafi búið yfir einstakri 

færni til að apa eftir og tengir þannig frumstæða siðmenningu við það að kópera (Taussig 

1993:75 í Cox, 2008:4). Aðrir fræðimenn hafa sett fram kenningar um tengsl milli dýra, í 

flestum tilfellum apadýra, og þess að kópera (,að apa eftir’). Charles Richet, prófessor og 

nóbelsverðlaunahafi (1913) lýsti Japönum sem ,Japönsum’ (Japanzees) og lýsir því 

jafnframt yfir að þeir væru í raun ekki apar og ekki menn, heldur einhvers staðar mitt á 

milli (Schwartz 1996:368 í Cox, 2008:4). Samskonar sjónarmið má finna í bókinni The 

Ape and the Sushi Master (2001) þar sem mannfræðingurinn Frans de Waal bendir á að 

það sé samband á milli hegðunar apa og endurtekningaraðferðarinnar sem notuð er þegar 

sushi kokkar eru þjálfaðir (Cox, 2008:4). 

 

 

 

Mynd 2.                     Mynd 3.            Mynd 4.  

Myndir sem lýsa viðhorfi Bandaríkjamanna til Japana á stríðsárum seinni heimsstyrjaldarinnar (1939-1945).16 

 

Myndir líkt og þær hér að ofan voru algengar áróðursmyndir í Bandaríkjunum í seinni 

heimstyrjöldinni. Þar er Japönum líkt við dýr, ýmist snáka eða rottur en algengust var þó 

apa myndlíkingin. Með því að mála þá upp sem dýr var gefið í skyn að japanska þjóðin 

væri óæðri, nánast ómennsk. Mynd 2. sýnir gáttaða vísindamenn bogra yfir apalegum 

Japananum. Á skjali sem einn af vísindamönnunum heldur á stendur ritað: „Alþjóðlegt 

                                                
16 Frekari upplýsingar um myndirnar er að finna í heimildaskrá á bls. 40.  
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vandamál: hvað gengur á í hinu japanska höfði.“17 Þar er Japönum líkt við einskonar 

fyrirbæri sem þarf að prófa og skoða líkt og rottu á rannsóknarstofu. Mynd 3. rímar við 

téðar skoðanir en þar má sjá byssu, sem tákna á Vesturheim, sem fyrir ofan stendur ritað: 

„Siðmenning“.18 Byssunni er beint að apa sem tákna á Japan (Navarro). Þrátt fyrir miklar 

framfarir Japana í hernaði, tækni og vísindum var, samkvæmt Anthony Navarro, litið á 

Japani og þeirra menningu sem óæðri og ósiðaðri.     

 Sú kynþáttahyggja og upphafning á vestrænum háttum sem hér hefur verið lýst, 

kom strax fram á Meiji tímabilinu þegar Japanir hófu til að mynda að klæðast vestrænum 

fatnaði og hlusta á vestræna tónlist. Þá mátti lesa úr evrópskum greinum háðstón og 

niðrandi ummæli í garð Japana, þar sem gefið var í skyn að þótt þeir reyndu að apa eftir 

evrópskum siðum myndi þeim aldrei takast það. Franskur sjóhersforingi sem sótti 

samkvæmi til heiðurs keisaranum árið 1885 hafði þetta að segja um upptöku vestrænna 

hátta í Japan: 

 

Þeir dansa ágætlega, Japanirnir mínir í frönsku klæðunum. En maður hefur á tilfinningunni að það sé 

búið að bora þetta í þá, að þeir komi vélrænt fram, án nokkurs persónulegs frumkvæðis. Ef þeir myndu 

óvart missa úr takti, þyrfti að stoppa þá og trekkja þá aftur í gang. Ef þeir yrðu skildir eftir, kæmust þeir 

aldrei aftur í gang heldur myndu halda áfram að dansa úr takti og tíma19 (Smits, 2000). 

 

Annað dæmi um slíka hugsun er að finna í bók Léopold de Saussure, Phsychologie de la 

colonisation Francaise (1899) þar sem haft er eftir mannfræðingnum Gustave Le Bon 

sem heldur því fram að þó svo Japan myndi fara fram úr Evrópu í framleiðslu og sölu, 

byggju Evrópubúar yfir einstöku hugviti og hæfni til vísindalegra uppgötvana og væru 

þar að auki siðferðislega yfir Japani hafnir sem gerðu lítið annað en að kópera aðrar 

þjóðir (Adas, 1989:364). Sagnfræðingurinn Gregory Smits telur upp tvær ástæður fyrir 

þessum neikvæða þankagangi. Í fyrsta lagi mátti rekja hann til hugmynda sem 

Evrópubúar höfðu um Japan á þessum tíma; í þeirra huga átti Japan að vera fjarlægt og 

exótískt, þ.e. ólíkt hinum vestræna heimi. Í öðru lagi var þessi hugsun knúin fram af 

kynþáttahyggju og menningarlegu yfirlæti sem hafði í för með sér þá hugsun að þeir sem 

ekki væru Vesturlandabúar gætu ómögulega tileinkað sér siði og menningu Evrópu með 
                                                
17 Á frummáli: „International problem: What goes on in the Japanese mind“.  
18 Á frummáli: „Civilization“. 
19 Á frummáli: „They dance quite properly, my Japanese in Parisian gowns. But one senses that it is 
something drilled into them, that they perform like automatons, without any personal initiative. If by chance 
they lose the beat, they have to be stopped and started over again. Left on their own, they would never get 
back in step but just continue to dance out of time“. 
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,sönnum’ hætti. Þar af leiðandi væri þróunin í Japan einungis yfirborðsleg eftiröpun og 

eftirlíking af evrópskum háttum (Smits, 2000). Slíkar hugmyndir einkenna svokallaðan 

orientalisma þar sem rannsaka þarf hið dularfulla ,orient‘ (austur, þau).20 Því er síðan 

stillt upp sem andstæða hins kunnuglega (vestræna, við) sem er túlkað sem hið rökrétta, 

og eðlilega (æðra) á meðan austrið er órökrétt, barnslegt og öðruvísi (óæðra) (Minear, 

1980:507).  

Þó svo að þessar hugmyndir hafi verið algengar á fyrri hluta 19. aldar þá virðist 

hugmyndin um Japan sem dularfullt og öðruvísi land enn vera við lýði. Í stað þess að líta 

á Japan á sama hátt og iðnvædd lönd á borð við England, Bandaríkin, Kanada og 

Frakkland þá er Japan álitið einstakt og þversagnakennt; land andstæðna þar sem hefð og 

nútími sameinast. Einnig er iðulega talað um japanska viðskiptamenn sem nútíma 

samúræja en sá samanburður skapar vissulega dularfulla og jafnvel ógnvæginlega mynd 

af Japan (Smits, 2000). Hugmyndir um hið leyndardómsfulla Japan eru leifar 

orientalismans og kann mögulega að skýra viðhorf Vesturlandabúa til upptöku vestrænna 

siða og framleiðsluhátta í Japan. Þessi þankagangur var svo víða útbreiddur að það er 

afar líklegt að Japanir séu enn að glíma við að dusta hann af sér. 

Vert er að bæta við að vestrænt samfélag hefur sett vissan ,ólöglegan’ stimpil á 

japanskar eftirlíkingar af vestrænum vörum, hinsvegar hefur þáttur Vesturlanda í 

iðnvæðingarferli Japana ekki verið gerð nægilega góð skil (Madeley, 2008:239-40).  

Um 1930 féll yenið og hagstætt var fyrir Evrópu og Bandaríkin að framleiða vörur 

sínar í Japan. Þeir fluttu inn keðjuverslanir með sýnishorn af vörum sínum sem þeir 

hvöttu heimamenn til þess að framleiða. Sýnishorn af vestrænum hjólum, 

grammófónum og leikföngum rötuðu inn í japanskar verksmiðjur að frumkvæði 

Vesturlandabúa (Allen 1954: 208 í Madeley, 2008:245). Madeley bendir jafnramt á að 

þó Japanir hafi vissulega kóperað ólöglega frá vestrinu á 19. og 20. öld þá voru 

eftirlíkingar af stærri og flóknari vörum, þ.a.m. bílum, ómögulegar án samvinnu við 

vestræna framleiðendur. Þessi samskipti voru langt frá því að vera ólögleg þar sem 

skrifað var undir formlega samstarfssamninga á milli þjóðanna. Vörur framleiddar 

undir slíkum samningum voru merktar sem slíkar í Japan og í útgefnum skýrslum frá 

japönskum bílaframleiðendum er þessum samningum gerð góð skil. Hins vegar er 

nánast hvergi að finna heimildir um slíka samninga hjá breskum samstarfsaðilum 

                                                
20 ,Orient’ eða ,austrið’ í þessu samhengi var notað yfir breiðan hóp landa allt frá mið-austurlöndum til 
austur asískra landa á borð við Japan.  
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þeirra. Sú yfirsýn, hvort sem hún var af ásetningi eður ei, gæti mögulega verið önnur 

ástæða fyrir neikvæðri útbreiðslu á ímynd Japana á Vesturlöndum (Madeley, 2008:251-

2). Einnig ber að hafa í huga að hernám Bandaríkjamanna í Japan eftir seinni 

heimsstyrjöldina hafði ýmsar menningarlegar þvinganir í för með sér og þurfti japanskt 

þjóðfélag að aðlagast breyttum aðstæðum með bogið bak.   

Af ofangreindu má skilja að orðspor Japana sem ,knárra kóperara‘ byggir m.a.  

á flóknum samskiptum landsins við aðrar þjóðir en þó að miklu leyti á hræðslu 

Vesturlanda við hraða þróun ríkis sem litið var á sem ört vaxandi ógn, bæði í 

hugmyndafræðilegum og efnahagslegum skilningi.  Einnig byggir staðalímyndin á 

menningarlegum ,misskilningi‘ á þeim lykilhugtökum sem einkenna hvers kyns 

sköpun. Til þess að skilja þennan menningarlega misskilning ögn betur ber að rýna í þá 

ríku áherslu sem lögð er á endurtekningu og eftirlíkingar í japanskri menningarsögu.  

Endurtekning og eftirlíking í hefðbundinni japanskri listsköpun 
 
Í hefðbundnu japönsku kennsluumhverfi er rík áhersla lögð á endurtekningu og 

eftirlíkingu með það að markmiði að ná völdum á réttri tækni. Tæknileg þjálfun er æfð og 

endurtekin þar til nemandinn hefur náð öllum smáatriðum hárréttum. Þessi leið á rætur 

sínar að rekja til kenninga konfúsíusarhyggjunnar sem eins og áður sagði er gjarnan talin 

undirstaða japanskrar siðfræði og heimspekilegrar- og pólitískrar hugsunar. Samkvæmt 

henni ætti nám að byggjast að mestu leyti á endurtekningu og að líkja eftir fyrirrmynd (e. 

emulation). Virðing fyrir þeim sem eldri eru (e. filial piety) er lykil hugtak innan  

konfúsíusarhyggjunnar, en sú virðing leiðir af sér að sá sem yngri er lítur upp til þeirra 

sem eldri eru, hermir eftir þeim og kóperar þá, hvort sem það er innan fjölskyldunnar, 

menntakerfisins eða í starfi. Fyrirmyndin þarf þó ekki að vera ,fullkomin’ til þess að hægt 

sé að fylgja henni eins og kemur skýrt fram í The Analects, einu af lykilritum 

konfúsíusarhyggjunnar: „Þegar ég geng í hópi tveggja, geta báðir nýst mér sem kennarar. 

Ég tileinka mér góðu eiginleikana þeirra og fylgi þeim, slæmu eiginleikana forðast ég.“21 

(Cohen, 2013). Þannig er litið á kennarann sem fyrirmynd og eftirlíkingu sem leið til 

sjálfsbetrunar og þróunar einstaklingsins. 

Áherslan á endurtekningu og eftirlíkingu er gífurleg í til að mynda: keramiki, 

myndlist, skrautskrift, nō og kabuki leikhúsi, bardagalist, blómaskreytingum, ljóðlist, 
                                                
21 Á frummáli: „When I walk along with two others, they may serve me as my teachers. I will select their 
good qualities and follow them, their bad qualities and avoid them“. 
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hljóðfæraleik (shamisen, koto og bia), sverðagerð og te-athöfninni svo eitthvað sé nefnt 

(Smith, 1998:27). Nám í mörgum þessara greina fer fram í gegnum lærlingsstöður á 

vinnustofum eða svokölluðum erfða skólum sem kallast iemoto og draga nafn sitt af ie 

sem þýðir heimili á japönsku. Iemoto kerfið, sem á rætur sínar að rekja allt til Heian 

tímabilsins (794-1185), styðst sterklega við kenningar konfúsíusarhyggjunnar um 

virðingu við sér eldri og námi byggðu á eftirlíkingu og er enn við lýði í flestum 

ofantalinna listgreina í dag. Í gegnum iemoto ,heimilin‘ er tæknileg færni og þekking 

borin á milli kynslóða, en grundvallar áhersla er lögð á að halda hefðinni með óslitnum 

þræði (e. continuity) (Hendry, 2012: 24). Iemoto kerfið er byggt upp líkt og 

valdapýramídi þar sem stéttaskipting er á milli hópa og yfirvald yfirmanns heimilisins er 

ótvírætt. Megin áherslan í iemoto kerfinu er lögð á náið samband meistara (sensei) og 

nemanda (Smith, 1998:24). Í upphafi náms eru einfaldari grunnaðferðir kenndar, en það 

getur tekið fjölda ára að ná þeim réttum. Síðan er hægt og rólega klifrað upp tæknistigann 

þar sem flóknari kunnáttu er vandlega bætt við. Á hverju þrepi er geta nemandans til þess 

að kópera eins fullkomlega og auðið er, notuð sem mælistika á hæfni og hæfileika 

(Jordan,2003:2). 

Japansfræðingurinn Dr. Gary DeCoker hefur tekið til sjö einkenni þessarar hefðbundnu  

kennslutækni: 

 
1. Að kópera fyrirmynd – að ná fullkomnum tökum á fyrirmyndinni er fyrir öllu. 

Ekki er hvatt til einstaklingsbundinnar túlkunar á fyrirmyndinni. Sköpunargleði 

er einungis leyfð eftir áralangt nám. 

2. Agi. 

3. Samband meistara og nemanda. Ímynd hins æskilega listaiðkanda er haldið uppi 

sem fyrirmynd. 

4. Leyndarmál og stigskipt nám.  

5. Hreinn ættleggur.  

6. Samskipti án orða – nemendur herma eftir fyrirmynd sem kennarinn heldur uppi. 

Ef orð eru notuð er það oft í formi myndlíkinga og dæmisagna. 

7. List sem andlegur gestur – að nema list er leiðin eða lykillinn að æðri andlegum 

heimi. Markmiðið er ekki að fullkomna listina heldur að fullkomna sjálfið  

(DeCoker, 2008:69). 

 
DeCoker bætir við að þó svo að kennsluhefðin hafi mótast og breyst í gegnum aldirnar 
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og að hver listgrein feli í sér sínar eigin leiðir, þá eigi þessi sjö einkenni enn við í 

japönsku kennsluumhvefi og menningu í dag (DeCoker 2008:69). Margir fræðimenn líta 

svo á að japanskt samfélag í heild sinni megi túlka sem nokkurs konar iemoto kerfi, þar 

sem keisarinn trónir sem yfirmaður heimilisins. Að mati Brendan G. Jordan og Victoria 

Weston ritstjóra bókarinnar Copying the masters and stealing their secrets (2003) á sú 

velgengni og sá gæðastimpill sem hefur fylgt japönskum iðnaði og vöruframleiðslu 

síðastliðna áratugi að vissu leyti iemoto kerfinu margt að þakka og þeirri 

nákvæmnisvinnu, eftirlíkingu og endurtekningu sem því fylgir (Jordan, 2003:1-2). 

 

Kanō skólinn og iemoto kerfið 

Prýðilegt dæmi um gildi og notkun iemoto kerfisins er menntun myndlistarmanna í Kanō 

skólanum. Frá 16. öld til lok 19. aldar spilaði Kanō myndlistarskólinn og nemendur hans 

mikilvægt hlutverk í þróun japanskrar myndlistar. Skólinn var stofnaður á 15. öld og voru 

Kanō málarar opinberir listamenn Tokugawa fjölskyldunnar frá 1615-1867 (Jordan, 

2008:45). Í skólanum var notast við funpon eða ,kópíubókar’ aðferðina sem fól í sér að 

leggja autt blað yfir málverk og draga upp útlínur verksins með gofun, hreinni hvítri 

málningu. Að því loknu var blaðið tekið af og hafist handa við að kópera verkið með 

bleki. Eftir að hafa endurtekið þetta margoft, iðulega frá morgni til kvölds, fór 

nemandinn að lokum með eftirmynd sína af verkinu til meistarans sem lagði á hana mat. 

Ef vel til tókst var nemandanum leyft að halda áfram og yfir á næsta þrep námsins. 

Meistarinn safnaði vel heppnuðum eftirlíkingum í mohon, nokkurs konar kennslubók 

sem hann síðan batt inn og nýtti sem námsefni sem fleiri gætu lært af í framtíðinni 

(Jordan, 2008:46).  

Nemendur skólans voru yfirleitt um 14-15 ára þegar þeir hófu nám. Í fyrstu 

störfuðu þeir sem nokkurs konar þjónar, unnu langa vinnudaga til þess að halda 

stúdíóinu gangandi sem gaf lítinn tíma aflögu til þess að mála. Samkvæmt Jordan var 

þetta gert til þess að prófa áhuga nemanda, ásetning og einlægni. Þetta var einnig sá tími 

sem nemendur skyldu læra listina ,að fylgjast með án þess að valda nokkurri truflun’.22 

Þessi list var mikilvægur hluti af þjálfun listamanna í Japan þar sem lykillinn að farsælu 

námi lá í því að læra í gegnum nokkurs konar osmósu. Nemandinn átti að sinna sínum 

verkefnum og skyldum en á sama tíma fylgjast með meistaranum að verki. Svona gekk 

                                                
22Á frummáli: „Learning the art of unobtrusive observation“. 
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þetta iðulega í um tvö ár áður en nemandinn fékk fyrst að taka upp málningarbursta 

(Jordan, 2008:50). 

Þegar hinn virti listmálari Iwahashi Eien (1903-1999) var spurður út í 

kennsluaðferðir sínar í viðtali sem tekið var árið 1978 þá sagði hann: „Ég kenni ungu 

fólki ekkert [...][þ]að er ekki hægt að kenna list... list er eitthvað sem maður verður að 

stela“ (Jordan, 2003:1). Þarna snertir Eien á áhugaverðum hluta af hefðbundnu listnámi í 

Japan, þ.e. nusumi geiko, listinni að ,stela’ frá meistaranum. Þegar talað er um stuld í 

þessu samhengi er ekki átt við óprúttinn og ósiðferðislegan þjófnað af hálfu nemandans, 

heldur listina að fylgjast með meistaranum án þess að trufla og læra þannig 

leyndarmálið að tækninni sem hann notast við. Þannig var hreinlega ætlast til að 

metnaðarfullur myndlistarnemi myndi ,stela’ leyndarmálum (tækni) af meistara sínum 

(Singleton, 1998:10). Að stela leyndarmálum meistarans er álitin óformleg og 

óskipulögð leið til þess að læra nýja tækni og færni og er enn við lýði í dag (Jordan, 

2008:56).  

Á fyrsta þrepi skólans kóperuðu nemendur einföld form og unnu sig síðan upp. 

Hvert þrep gat tekið meira en ár að ljúka. Námið í Kanō skólanum tók suma nemendur 10 

ár að klára, aðra um 20 ár. Jordan bendir á að greinarmunur hafi verið gerður á milli 

málverka sem voru gerð á persónulegan hátt og báru vott af shitsuga; náttúrulegum 

hæfileika, og málverka sem einkenndust af gakuga; tæknilegri þjálfun. Hann heldur því 

jafnframt fram að einstaklingsbundin sérkenni hafi verið viðurkennd en þeim ekki 

hampað. Slíkir eiginleikar voru taldir óæðri tæknilegri þjálfun þar sem ekki er hægt að 

flytja hæfileika á milli kynslóða (Jordan, 2008:54-55). Lögð var minni áherslu á 

meðfædda hæfileika einstaklingsins en fólki kennt að reyna sitt besta, ganbarimasu 

(Creighton, 2008:201).  

Eins og gefur að skilja af lýsingunum hér að ofan var áherslan í Kanō skólanum 

ekki lögð á ímyndunarafl eða frumlega hugsun nemendanna, a.m.k. ekki fyrstu árin. 

Kennsluaðferðirnar í Kanō skólanum og iemoto kerfið var gagnrýnt harðlega bæði innan 

veggja skólans og fyrir utan hann. Þá sérstaklega fyrir að draga úr listrænni tjáningu 

nemenda. Hashimoto Gahō (1835-1908) hélt því fram í Kobikichó Edokoro að nemendur  

Kanō skólans gætu ekki gert annað en að kópera. Nefnir hann dæmi um mann sem kunni 

einungis að mála verk eins tiltekins gamals meistara og þegar sú ólukka henti hann að 

frumverkin brunnu til kaldra kola, hætti hann að mála og sneri sér að öðru þar sem hann 

gat ekki málað án þess að hafa fyrirmynd (Jordan, 2008: 60). Hins vegar liggur fyrir að 
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margir þeirra málara sem útskrifuðust úr skólanum fóru sínar eigin leiðir og sköpuðu sér 

persónulegan stíl. Ber þar helst að nefna Kawanabe Kyōsai (1831-1889) og Hashimoto 

Gahō sem báðir eru taldir brautryðjendur í japanskri myndlist, þekktir fyrir fjölhæfan stíl 

og lífleg og fantasíukennd viðfangsefni. Þeir rituðu báðir endurminningar um námið í 

Kanō skólanum þar sem þeir gagnrýna eitt og annað en eru þó sammála um að sú 

tæknilega þjálfun sem þeir hlutu hafi gert þeim kleift að skapa eigin list (Jordan, 2008:48 

og 60). 

Sú staðreynd að Kyōsai og fjöldi annarra nemenda úr skólanum hafi tekist að þróa 

sinn eigin fjölbreytta stíl þrátt fyrir að hafa hlotið þjálfun í Kanō skólanum vekur 

vissulega upp spurningar um samband tæknilegrar þjálfunar í listnámi, eftirlíkinga og 

sköpunargáfu.   

 

Kata og tæknileg þjálfun í sköpunarferlinu 

Út frá algengri vestrænni túlkun er list eitthvað sem getur einungis verið skapað einu sinni 

og skilur sig frá fjöldaframleiðslu og hefðbundnum hlutum. Í stuttu máli þá einkennist sú 

list af nýjung og sérstöðu og því hefur það reynst mörgum erfitt að skilja hefð sem 

skilgreinir hæfileika útfrá þrotlausri tæknilegri þjálfun. Nakamura heldur því fram að hin 

þunga áhersla á frumleika sem hins eina sanna hafi gert tæknilega kunnáttu í listsköpun 

að einhverju vélrænu og ópersónulegu sem sé að auki óæskilegt (Nakamura, 2007:80).  

John Singleton álítur að japanskir listamenn 20. aldar hafi einnig laðast og laðist enn að 

vestrænni einstaklingshyggju og átt í svipuðum erfiðleikum með að skilgreina list og 

listamenn eins og kollegar þeirra í Vesturheimi. Megin munurinn að hans mati er hins 

vegar hin mikla áhersla á tæknilega kunnáttu í Japan. Singleton bendir á að það að kópera 

og endurtaka í sífellu sömu hlutina sé ekki vélræn endurframleiðsla heldur sú aðferð sem 

listamaðurinn notar til að gera listina að hluta að sjálfum sér – til þess að skapa sitt eigið 

litróf í listinni (Jordan, 2003:187). Samkvæmt Dr. Clarence-Smith þá ýjar japanska hefðin 

að kópera í hefðbundnum skilningi, að flóknara sambandi sé á milli eftirlíkingar og 

sköpunar. Eilíf og þrálát eftirlíking getur því í sjálfu sér orðið að einstöku sköpunarverki 

(Clarence-Smith, 2008:64).  

Vesturlandabúar eiga það til að hugsa um eftirlíkingu sem annars flokks vöru eða 

,feik’ sem gefur til kynna að það að kópera sé snautt sköpunargáfu og ímyndunarafli 

(Law, 2008:40).  Algengt viðhorf á meðal japanskra fræðimanna er að líta á tæknilega 

þjálfun og þá endurtekningu sem í henni felst, og hæfileika og sköpun sem nátengd 
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hugtök en ekki af öndverðu meiði eins og starfssystkini þeirra í Vesturheimi vilja oft 

meina. Til að mynda heldur fræðimaðurinn Shigeru Yokoyama því fram að það sé afar fín 

lína á milli sköpunar og eftirlíkingar og að lykillinn að sköpun liggi einmitt í því að tengja 

saman fyrri þekkingu og reynslu, rétt eins og japanska hefðin gerir ráð fyrir (Clarence-

Smith, 2008:53). Viðhorf af þessum toga ríma við skoðanir Kobayashi Hideo eins 

áhrifamesta menningarrýnis Japans eftir seinni heimstyrjöldina sem skilgreindi 

sköpunargáfu á eftirfarandi hátt: 
 

Eftirlíking er móðir sköpunargáfunnar. Hin eina og sanna móðir. Móðir og barn voru þvinguð í 

sundur vegna tískubylgju nútímans. Án þess að reyna að líkja eftir, hvernig getum við fundið og 

borið kennsl á það sem ekki er hægt að kópera? (Kobayashi 1961 í Nakamura, 2008:80)23.  

 

Ef horft er til klassískra listgreina eða íþrótta þá er viðhorf til endurtekningar og þess að 

kópera allt annað. Fatahönnuðurinn Vivienne Westwood komst vel að orði í bréfi til ungs 

aðdáenda árið 1994 þegar hún sagði að ekki væri ætlast til að nemandi í klassískum 

píanóleik settist niður og spilaði Rachmaninov fríhendis án þess að hafa nokkurn tíma æft 

á píanó, rétt eins og enginn ætlast til þess að rússnesk balletdansmær sýni fullkomna færni 

og tæknilega hæfileika frá fyrsta degi. Hún hélt því jafnframt fram að grunnurinn að 

sköpun lægi í því að kópera og endurtaka: „Aðeins þá, ef að viðkomandi býr yfir 

raunverulegum hæfileika, er möguleiki á tjáningu.“ (Clarence-Smith, 2008:55-56). 

Til þess að skilja hina ríku áherslu á endurtekningu og eftirlíkingu í japanskri 

menningarsögu er nauðsynlegt að kafa ofaní hugtakið kata, sem er lykilhugtak í 

hefðbundnu japönsku sköpunarferli (Clarence-Smith, 2008: 55). Að læra með líkamanum, 

karada de oboeru, einnig skilgreint sem kata; er nokkuð sem einkennir flestar japanskar 

hefðbundnar listgreinar. Nemandinn lærir með því að endurtaka og herma eftir 

hreyfingum meistarans, katachi. Ekken Kaibara, virtur konfúsíusarhugsuður á Tokugawa 

tímabilinu, sagði að mikilvægasta stundin í námsferlinu væri þegar nemandanum tækist 

að endurtaka og líkja eftir líkamlegum hreyfingum án þess að vera í raun meðvitaður um 

hvað hann væri að gera. Áherslan er lögð á líkamlegar hreyfingar en ekki á hugann, hann 

fylgir með síðar í ferlinu. Eins mótsagnakennt og það kann að hljóma er áherslan á æfingu 

og endurtekningu mikilvæg til þess að gleyma (Clarence-Smith, 2008:57).  

                                                
23 „Imitation is the mother of creativity. It is the only and true mother. Mother and child were forced apart 
because of the preferences of the modern period. Without even attempting to imitate, how can we ever 
encounter and recognize what cannot be imitated?“. 
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15. aldar Nō leikhús meistarinn Motokiyo skipti kata í þrjú stig: ,varðveislu‘ (e. 

preservation), ,umbrot‘ (e. breaking) og ,fráhvarf‘ (e. departure). Á varðveislu stiginu 

einbeitir nemandinn sér að því að líkja fullkomlega eftir hreyfingum meistarans (katachi). 

Þegar því er náð er nemandinn hvattur til þess að brjótast út úr mótinu og skapa eitthvað 

nýtt, þó vissulega innan ákveðinna marka og án þess að eyðileggja formið, katachi. Á 

fráhvarfs stiginu skapar nemandinn loks sinn persónulega stíl, gei-fuu, en þá ætti kata að 

vera innbyggt í nemandann og orðið honum eðlislægt. Þegar því stigi er náð er hægt að 

endurtaka sama verk eða flutning aftur og aftur, hvar og hvenær sem er (Clarence-Smith, 

2008:55-56). Að búa til keramik tebolla (guinomi) yfir 10.000 sinnum þar til hann hefur 

verið fullkomnaður er dæmi um kata. Skrautskriftarneminn sem æfir og endurtekur 

strokur fyrir kínverskt tákn (kanji) iðkar kata. Að endurtaka „twinkle twinkle little star“ 

aftur og aftur í Suzuki fiðlutíma, er dæmi um kata (Singleton, 1998:16-17). Hreyfingar 

æfðar í karate eru kallaðar kata og svo mætti lengi telja. Singleton gengur svo langt að 

halda því fram að  jafnvel bifvélavirkjar stundi einnig ákveðið form af kata (Singleton 

1998:4-5).        

Í japönsku samfélagi hefur áhersla á nákvæmni og smáatriði verið afar mikilvæg 

til þess að öðlast tæknilega kunnáttu, þá sérstaklega í hefðbundnum listgreinum. Til þess 

að ná smáatriðunum fullkomnum er iðkun kata í hávegum höfð og myndar um leið náið 

samband á milli tæknilegrar þjálfunar, eftirlíkingar og sköpunargáfu. (Clarence-Smith, 

2008: 58). 

   

Hefðbundnar listgreinar 

Lærdómsferlið í Nō leikhúsinu, sem notast við dans, leik, látbragð, söng, grímur og 

glæsilega búninga til þess að miðla þjóðsagnaskotnum textum til áhorfenda, byggir að 

miklu leyti á kata iðkun. Löng og ströng þjálfunin sem hefst snemma í barnæsku byggir á 

þrálátum endurtekningum og eftirlíkingum þar sem nemandinn hermir eftir hreyfingum, 

svipbrigðum og raddblæ kennarans eins vel og nákvæmlega og auðið er. Markmiðið er að 

smátt og smátt vakni þessi sama færni innra með nemandanum og komi náttúrulega og 

fyrirhafnarlaust án þess að hann þurfi að hugsa um hvað hann sé að gera (Rimer 2008:37-

9). Nō leikritaskáldið Zeami Motokiyo sagði eitt sinn: „þegar lært er, ætti engin þekking 

að eiga sér stað, þegar lært er, ættu nō nemendur að yfirgefa eigin skoðanir og byrja með 
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hreinan skjöld“24 (Clarence-Smith, 2008:57). Að vera trúr fyrirmyndinni þegar eftirlíking 

er stunduð, tengist þeirri þungu áherslu sem lögð er á órofið samhengi (e. continuity) og 

varanleika hefðarinnar í japanskri list.  

Varanleiki er lykil hugtak innan iemoto kerfisins og hlykkjast sem rauður þráður 

um gjörvallt japanskt samfélag. Sem dæmi má nefna að tala félagsmanna innan iemoto 

inniheldur alla sem komu á undan, forfeðurna, nýlátna meðlimi og þá sem enn hafa ekki 

fæðst. Það er skylda þess sem lifir að muna eftir forfeðrunum, virða þeirra reglur og 

tryggja að hefðinni verði viðhaldið eftir eigin dauða. Varðveisla hefðarinnar er því 

mikilvægari en einstaklingurinn sem slíkur, því það er hefðin sem lifir áfram en 

einstaklingurinn sem gleymist (Hendry, 2012:24). Hendry heldur því fram að í raun megi 

líta á marga japanska listamenn sem lifandi þjóðargersemar þar sem aldagamlar hefðir og 

leyndarmál eru flutt og kóperuð í gegnum þá á milli kynslóða (Hendry, 2012:174). Til að 

mynda fær kabuki leikari leyfi til að nota sama sviðsnafn forvera síns þegar hann hefur 

náð ákveðnum gæðastaðli í leikflutningi sínum. Reyndar telst það hrós í leikhúsinu að 

líkja flutningi leikara við flutning forvera hans. Þetta þýðir að þó að listamaðurinn deyi, 

þá lifir listin í gegnum næstu kynslóðir listamanna (Clarence-Smith, 2008:58). Þannig 

getur leikari skapað sér sérstöðu með því að þróa með sér sinn eigin stíl sem síðan lifir 

áfram sem hluti af honum og hluti af leikhúslífi og leikurum framtíðarinnar um ókomna 

tíð (Pitelka, 2008:131).  

Þó svo að ýmsar breytingar hafi orðið á nō og kabuki leikhúsinu í gegnum tíðina 

þá hefur iðkun þeirra haldist nánast óbreytt allt frá upphafi, eða frá byrjun 14. aldar (nō) 

og 16. aldar (kabuki). Samkvæmt Rimer þá er það hið nána samband á milli nemanda og 

meistara og hin sífella endurtekning og eftirlíking sem hefur haldið þessum fornu 

leikhúshefðum á lífi í fleiri aldir (Rimer 2008:37).   

Í þessu samhengi er vert að skoða japanska byggingarlist, en þar er að finna dæmi 

um eftirlíkingu og viðhald á ævafornum hefðum og aðferðum sem lifa góðu lífi í 

japönskum arkitektúr í dag. Þar endurspeglast einnig bersýnilega ólík viðhorf Vesturlanda 

og Japans til frumverka og eftirlíkinga. Á Vesturlöndum hafa trúarlegar byggingar 

iðulega verið byggðar með steypu á meðan japönsk shintō hof eru úr við. 

Mannfræðingurinn Yamaguchi Masao benti á að munurinn lægi í því að vestrænar 

byggingar séu taldar eilífar, þær eigi að endast eins lengi og auðið er og hver og ein talin 

einstök og ,orgínal’. Þar sem að viður varðveitist ekki eins vel og steypa er hefðin sú í 
                                                
24 Á frummáli: „In learning, there should be no knowledge, when learning, nō students should abandon their 
own views and start with a clean slate“. 
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Japan að rífa niður hofin reglulega og endurbyggja á ný skref fyrir skref á nákvæman hátt 

(Clarence-Smith, 2008:58). Til að mynda er eitt mikilvægasta hof Japans Ise Jingu rifið 

og endurbyggt á tuttugu ára fresti. Endurbyggingin fer fram á auðu landi við hlið 

fyrirmyndarinnar, sem er einnig eftirlíking fyrri byggingar. Eftir að lokið er við 

endurbygginguna er fyrirmyndin loks rifin niður. Þessa verklagshefð má rekja aftur til 7. 

aldar og er hún iðkuð bæði til að viðhalda byggingarkunnáttunni sem býr að baki og hlúa 

þannig að varanleika hefðarinnar og jafnframt til þess að viðhalda hreinleika (e. purity) 

sem er ein af mikilvægustu dyggðum shintō trúar (Brumann 2008:220-1). Þessi iðkun 

endurspeglar hefðbundið viðhorf Japana til frumverka og eftirlíkinga, þar sem 

eftirmyndin er talin mikilvægari en hið löngu horfna frumverk. Þetta stangast á við þá 

varðveislustefnu sem tíðkast á mörgum Vesturlöndum þar sem hið forna og hið 

upprunalega er talið verðmætara en eftirlíkingin.  

Þegar varanleiki innan japanskra listgreina er skoðaður er áhugavert að rýna í hina 

margra alda gömlu te-athöfn, chanoyu, sem er nátengd sjálfsvitund japönsku þjóðarinnar 

og skipar stóran sess í japanskri hámenningu. Athöfnin, sem helst mætti líkja við 

helgiathöfn, er að miklu ef ekki öllu leyti byggð á endurtekningu og eftirlíkingu og 

sameinar listform á borð við garðrækt, skrautskrift shodō, ljóðlist, matargerðarlist 

(sælgætisgerð) og blómagerðarlist ikebana.  

Athöfnin hefst í raun áður en gengið er inn í tehúsið (chashitsu), allt frá því að 

neytandinn er leiddur í gegnum fallegan garð sem er sérhannaður með fagurfræði og 

einfaldleika te-athafnarinnar í huga. Eftir að hafa þvegið sér með vatni um hendur og 

munn eftir kúnstarinnar reglum með sérstakri bambusausu, er gengið inn í tehúsið sem 

einkennist af Sukiya-zukuri byggingarstíl sem á rætur sínar að rekja aftur til 16. aldar. Inni 

í teherberginu þar sem athöfnin fer fram ræður einfaldleikinn ríkjum og ekkert er 

tilviljanakennt. Á einum veggnum hangir myndaskrolla, kakemono, með skrautskrifuðu 

orði eða mynd er iðulega lýsir þeirri árstíð sem ríkir hverja stundina. Vandlega uppsett 

blómaskreytingin, chabana, er á sínum hefðbundna stað og sérhönnuð keramik áhöldin 

sem notuð eru við athöfnina eru gaumgæfilega valin eftir ströngum reglum hefðarinnar 

(Frédéric, 2002:108). Allt er tengist chanoyu athöfninni, orðin sem notuð eru, 

hreyfingarnar, keramikið, húsakynnin, skreytingarnar og umhverfið, fylgir formlegri og 

ákveðinni athöfn sem hefur verið endurtekin og kóperuð í gegnum aldirnar (Hendry, 

2012:176). Með því að fara sífellt í gegnum sömu athöfnina, endurtaka sömu hreyfingar 

og sömu orðin er vissulega um ákveðna hugleiðslu og helgiathöfn að ræða. 
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Ritúalísk hugmyndafræði hinna hefðbundnu japönsku listgreina, er að miklu leyti 

fengin úr kenningum Konfúsíusar sem byggja á því að samfélagið eigi að einkennast af 

endurteknum og kóperuðum hefðum innan hópsins (McDevitt, 2007). Hann áleit að ef 

fólki væri stjórnað með lögbanni og hegningarlögum þá myndi það vissulega forðast 

refsingar en það myndi ekki þróa með sér blygðunarkennd og skömm. Ef það væri 

hinsvegar leitt áfram og stjórnað af ritúalískum hefðum innan hópsins þá myndi það finna 

hjá sér blygðunarkennd og það sem meira væri, það kæmist regla á samfélagið. Þessar 

kenningar varpa ljósi á ýmislegt fleira í japönsku samfélagi þar sem daglegt líf byggist að 

miklu leyti á hópnum sem maður tilheyrir og á endurteknum og lærðum siðum sem flestir 

framfylgja ómeðvitað allt frá blautu barnsbeini (McDevitt, 2007).  

  

Hóphugsun – annars konar sköpun 
 
Í japönsku samfélagi er hagur hópsins sem hver einstaklingur tilheyrir hvort sem það er 

fyrirtæki, fjölskylda, vinahópur eða skóli, jafnan settur í fyrirrúm. Þetta stangast á við 

hugmynd okkar um vestræna einstaklingshyggju þar sem einstaklingnum er gert að 

blómstra og gæta eigin hagsmuna umfram allt. Þannig eiga hugmyndir sem einkenna 

iemoto ,fjölskyldu’ kerfið  enn við í japönsku samfélagi í dag og hafa nútíma japönsk 

fyrirtæki í raun tekið yfir hefðbundið hlutverk ie, eða ,hússins’. Á sama hátt og foreldrar 

ætlast til tryggðar frá börnum sínum og sensei hollustu frá lærlingi sínum, þá ætlast 

yfirmenn fyrirtækja til þess að starfsmenn helgi sig málstaðnum og vinnustaðnum 

(Hendry, 2012:38). Þessi hugmyndafræði endurspeglar fyrrnefndar kenningar 

Konfúsíusar um mikilvægi ritúalískra hefða innan hópsins í samfélaginu.  

Rithöfundurinn og hönnuðurinn Sheridan M. Tatsuno hefur sett fram kenningar 

þess efnis að sá munur sem ríkir á hugsunarhætti og rökfræði Vesturlanda og Japans 

endurspeglist í annars konar sköpunarferli og viðhorfi til eftirlíkinga. Hann heldur því 

fram að þjóðfélög eins og Japan sem leggja áherslu á hópinn og samvinnu fari aðrar leiðir 

þegar kemur að listsköpun, vöruþróun og hugmyndavinnu. Samkvæmt Tatsuno er vestræn 

hugsun línuleg og rökrétt og á rætur sínar að rekja til kenninga franska heimspekingsins 

René Descartes (1596-1650). Japönsk hugsun er á hinn bóginn hringlaga og byggir á 
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óræðri rökfræði sem sótt er í grundvallarkenningar búddatrúar25(Tatsuno, 1990:21-22).  

Þar á hann við að japönsk sköpun feli fremur í sér að líta til baka og nýta eldri hugmyndir 

til að skapa nýjar, á meðan vestræn sköpun horfi fram á við og leggi áherslu á að skapa 

glænýjar tímamóta hugmyndir sem engan hafði órað fyrir. Tatsuno vill meina að sköpun 

þurfi ekki að vera byltingarkennd (e. revolutionary) hún geti einnig verið þróunarkennd 

(e. evolutionary) (Tatsuno, 1990:49-50). Máli sínu til stuðnings nefnir hann sköpunar 

mandala sem Japanir hafa stuðst við í gegnum söguna og byggir á eftirfarandi fimm 

stigum: 

 

1. Endurvinnsla hugmynda 

2. Hugmyndaleit (nýjar hugmyndir skoðaðar þegar þær eldri duga ekki til) 
3. Hugmyndaræktun (ikusei26, nýjum hugmyndum plantað) 

4. Hugmyndaframleiðsla (glænýjar tímamótahugmyndir) 
5. Hugmyndaaðlögun (Hugmyndir bættar og lagaðar að breyttu umhverfi) 

 
Með því að fara í gegnum hvert stig, hring eftir hring, deyja eldri hugmyndir ekki út heldur 

umbreytast í nýjar hugmyndir líkt og um orkuflæði sé að ræða (Tatsuno, 1990:51). 

Samkvæmt Sueo Matsubara  er hægt að líkja hringhugsuninni við endurfæðingu,  þar sem 

farið er í gegnum hið óendanlega ferli af endurvinnslu og betrumbót. Í hvert skipti sem farið 

er í gegnum hringinn ætti hugmyndin að verða betri og betri: „Annars snýst maðurinn bara í 

hringi og kemst aldrei neitt.“ (Tatsuno, 1990:53). Tatsuno bendir á að sökum smæðar 

landsins, landfræðilegrar staðsetningar, fárra auðlinda og sárrar sögu sé Japönum tamið frá 

blautu barnsbeini að nýta það sem fyrir er og sóa aldrei neinu. Mottainai (ísl. en sú sóun) eru 

gildishlaðin orð sem vísa í þjáningar og skort eftirstríðsáranna. Jafnvel þótt nú sé öldin önnur 

og hinn japanski meðaljón eigi í sig og á, þá sé endurvinnsla og mikilvægi hennar, rist inn í 

japönsku þjóðarsálina (Tatsuno, 1990:62). 

  

                                                
25 Samkvæmt kenningum búddismans er lífið eilíf hringrás (Saṃsāra), þar sem maðurinn endurfæðist aftur 
og aftur í mismunandi formi þar til hann getur loks brotist úr viðjum hringsins og öðlast frelsi frá 
endurfæðingu.  
26 Búddatrú skilgreinir sköpunarferlið sem ræktunar ferli (ikusei) og er það nátengt skilgreiningu 
shintóismans sem lítur á sköpun sem ferli í átt að hreinsun (Creighton 2008:201) 
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Hópavinna og sambræðingur hugmynda 

„Ef ræktun (ikusei) er móðir japanskrar sköpunargáfu, þá er hópavinna faðir hennar.“ 

(Tatsuno, 1990:19). Markmið japanskrar sköpunar er, samkvæmt Sheridan M. Tatsuno, 

ekki einungis að skapa nýjar vörur og hugmyndir heldur einnig að byggja upp samvinnu 

og samhljóm. Þar er áherslan lögð á hópinn sem kastar á milli sín hugdettum og bræðir 

saman í eina sameiginlega hugmynd. Afurðin sem skapast er því sameign hópsins 

(Tatsuno, 1990:19). Slík samsuða hugmynda er þekkt sem yugo-ka (e. fusion) á japönsku 

og hefur reynst afar árangursrík þegar kemur að því að búa til nýjar vörur. Tatsuno tekur 

hins vegar einnig fram að jafnvel þótt hópvinna sé í fyrirrúmi höfð, útiloki hún ekki 

sköpunargleði einstaklingsins innan hópsins (Tatsuno, 1990:20). Því þó svo að japanskt 

menntakerfi leggi þunga áherslu á hópinn þá eru fyrstu ár grunnskóla helguð 

einstaklingnum og hann hvattur til þess að blómstra. Barnið lærir að vera einstaklingur 

innan hópsins en finnur fljótlega að í vissum kringumstæðum er því sjálfu fyrir bestu að 

setja sjálfið í annað sæti og hópinn í það fyrsta (Hendry, 2012: 50-51).  

Mannfræðingurinn og kvikmyndagerðarmaðurinn David W. Plath heldur því fram 

að þrátt fyrir áhersluna á hópinn sé einstaklingseðli Japana afar sterkt, Vesturlandabúar 

eigi einungis erfitt með að skilgreina það því það sé svo ólíkt vestrænni skilgreiningu á 

,sjálfinu‘: „Bandaríska erkitýpan virðist hafa meiri tilhneigingu til þess að rækta ,sjálf‘ 

sem veit að það er einstakt í alheiminum, japanska erkitýpan hallast að ,sjálfi‘ sem getur 

verið mannlegt í félagskap við aðra.“ (Plath 1980:218 í Smith, 1983:89). 

Hópmenningin endurspeglast einnig í tungumálinu en þegar japönsk merking 

ensku orðanna individualism og individuality er skoðuð koma ýmsar aðrar skírskotanir í 

ljós. Orðið kojinshugi (e. individuality) sem þrátt fyrir að vera tengt jákvæðum 

hugmyndum um lýðræði felur í sér merkingu sem svipar til ,sjálfselsku‘ eða wagamama. 

Kosei (e. individuality) sem er aðallega notað í sambandi við persónuleg áhugamál og 

afrek, hefur hins vegar jákvæða merkingu eins lengi og það truflar ekki skyldur 

einstaklingsins við hópinn (Hendry, 2012:51). 

Til þess að samvinna gangi upp þarf hópurinn að vinna sem ein heild og því er 

samhljómur, eða wa á japönsku, afar mikilvægur þáttur í japönsku samfélagi. Hugmyndin 

um wa sprettur jafnt úr konfúsíusarhyggju og búddatrú sem bæði leggja áherslu á 

félagslegan samhljóm. Til þess að viðhalda téðum samhljómi er afar illa séð að 

einstaklingar eigni sér heiður af samvinnu hópsins og gjarnan er litið niður á þá sem stæra 

sig og hreykja.  Eins og Katsuhide Hirai fyrrum forstjóri Fujitsu America sagði eitt sinn:  



 28 

Okkar sköpun fer fram neðansjávar þar sem enginn sér til, í augum Bandaríkjamanna virkar varan 

ekki endilega skapandi eða einstök á yfirborðinu, en hún sameinar bestu hugmyndir margra 

einstaklinga 27 (Tatsuno, 1990:21).  

Tatsuno tekur í sama streng og líkir japanska ferlinu við tungl sem gengur á braut um 

hópinn í stað lofsteins sem skýst í gegnum geiminn aleinn, og líkir þannig loftsteininum 

við vestræna hugmyndavinnu (Tatsuno, 1990:52-53). 

 

Endurunnið og betrumbætt 

Japanir hafa tileinkað sér hugmyndir sem hafa sprottið á Vesturlöndum, endurunnið þær 

og skapað nýja afurð. Þar má nefna að þótt Japanir hafi ekki fundið upp klukkuna, 

útvarpið eða vasaljósið, þá voru þeir fyrstir til þess að sameina alla þætti í eina vöru. 

Sama er hægt að segja um vasadiskóið, ferðageislaspilarann, tölvuúrið og fleiri tæki.  

Sökum fólksfjölda og smæðar japanskra heimila hefur vöruþróun einnig einkennst af 

fjölnota virkni og smæðar (e. miniaturization). Til dæmis eru skrifborð sem framleidd eru 

í Japan oft búin innbyggðum lampa, hitamæli, rafmagns yddara, stækkanlegum og 

færanlegum hillum, auk annarra tækja og tóla (Prasol, 2010: 6).  

Stofnandi Sony, Masaru Ibuka (1908-1997) bergmálaði skoðanir Tatsuno þegar 

hann sagði að Japanir, í stað þess að finna upp hjólið sjálfir, hafi náð að fara fram úr 

erlendum keppinautum sínum á mörgum sviðum vegna hæfninnar í að endurnýta og sjá 

nýja möguleika í eldri uppfinningum og hugmyndum annarra (Prasol, 2010:10-11). 

Bandaríkjamenn höfðu rétt svo fundið upp útvarpsviðtækið þegar Ibuka og félagar í Sony 

hófu fjöldaframleiðslu af vasaútvarpinu, sem er einmitt gott dæmi um aldagamla hefð 

vörusmækkunar og auga fyrir nákvæmni (Prasol, 2010:11).  

Sömu sögu má segja um ,hylkjahótelin‘ (e. capsule hotel) þar sem herbergin eru í 

raun lítið annað en svefnhólf sem staflað er hvert ofan á annað til að spara pláss. 

Hugmyndin er unnin út frá svefnklefunum í bresku Pullman lestunum en löguð að þörfum 

þreyttra japanskra viðskiptamanna sem sökum langrar yfirvinnu eða öflugs skemmtanalífs 

eiga það til að missa af síðustu lestinni heim. Hylkjahótelin spruttu þar af leiðandi upp í 

kringum stóru lestarstöðvarnar sem ódýrari og hentugri kostur en hefðbundin hótel. 

Hylkin sem eru auðveld í viðhaldi, eru þrátt fyrir smæð sína oft búin ýmsum búnaði, t.d. 

afþreyingarkerfi, þráðlausu neti, hillu og lesljósi (Tatsuno, 1990:69).  

                                                
27 Á frummáli: „Our creativity occurs underwater out of sight, on the surface the product may not look 
creative or unique to americans, but it represent the best ideas of many people“. 
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Þó svo að Japanir hafi vissulega kóperað og fengið lánað frá öðrum þjóðum á 

hinum ýmsu sviðum, þá hefur það á engan hátt útilokað sköpunargleði, því þeir hafa eins 

og lýst hefur verið hér ofan, haft lag á því að skapa nýtt úr gömlu. Endurvinnsla, 

,betrumbæting’, eftirlíking og aðlögun hugmynda er nokkuð sem hefur reynst vel. 

Útkoman hefur oftar en ekki náð útbreiðslu langt utan japanskra landsteina þar sem 

heimurinn hefur notið góðs af. Endurnýttar hugmyndir Japana hafa síðan iðulega verið 

kóperaðar af vestrænum fyrirtækjum sem skapar vissulega ákveðinn tvískinnung þegar 

kemur að umræðunni um lögmæti eftirlíkinga.  

 

Tvískinnungur  

Eins og áður hefur komið fram spilar tungumálið og notkun þess stórt hlutverk í skynjun 

okkar á heiminum og umhverfinu. Í því ljósi er áhugavert að skoða tvískinnunginn sem hefur 

myndast þegar rætt er um asískar eftirlíkingar af vestrænum vörum eða list. Í því samhengi er 

yfirleitt talað um eftirlíkingar. Ef dæminu er hins vegar snúið við, og Vesturlönd líkja eftir list 

eða varningi frá Japan eða öðrum Asíu löndum, er oft talað um að ,vera undir áhrifum‘ 

framandi menningar eða stíls. Þannig hafa eftirlíkingar Vesturlanda á vörum og list erlendra 

þjóða verið, ómeðvitað, samþykktar í samfélags vitundinni.  

Þannig var umræðunni einmitt háttað þegar evrópsku impressjónistarnir kóperuðu 

heilu japönsku myndverkin um miðja 19. öld. Þar var hinn hollenski Vincent Van Gough 

(1853-1890) í fararbroddi sem safnaði yfir 200 ukiyo-e tréskurðarmyndum og kóperaði 

m.a.  tvær þekktar myndir eftir Utagawa Hiroshige (1797- 1858). Áhrif japanskrar 

myndlistar, ljóðlistar og handverks á evrópska listamenn á þessum tíma voru það sterk að 

úr varð sérstök listastefna sem ber heitið Japonism. Janet Walker, dr. í bókmenntafræði, 

heldur því fram að þeir evrópsku listamenn sem aðhylltust stærstu listastefnurnar á milli 

áranna 1860-1900, þar á meðal impressjónisma, post-impressjónisma og ,art nouveau‘ 

hafi orðið fyrir djúpstæðum áhrifum frá japanskri list (Walker, 2008). Áhrifin komu helst 

fram í breyttu litaskema, uppsetningu og ólíku myndefni listamanna á borð við Claude 

Monet, Edvard Munch og Henri de Toulouse-Lautrec (Pipes, 1992). 

Í þessu samhengi ber einnig að nefna endurgerðir Hollywood á erlendum 

kvikmyndum sem eru iðulega kallaðar ,adaptation‘ eða endurgerðir en ekki eftirlíkingar. 

Áhrif japanskrar kvikmyndagerðar á bandaríska og evrópska kvikmyndagerð hafa verið 

töluverðar. Til dæmis er hin fræga Hollywood mynd The Magnificient Seven (1960) 
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nánast nákvæm endurgerð af mynd Akira Kurosawa,  Seven Samurai (1954). Aðrar 

myndir Kurosawa,  t.d. The Hidden Fortress (1958) er talin fyrirmynd hinna heimsþekktu 

Star Wars mynda (1977-) og Yojimbo (1961) er upphafsmynd og fyrirmynd þeirra 

fjölmörgu ,spaghettí vestra‘ sem framleiddar voru í Hollywood og á Ítalíu (Pipes, 1992). 

Margir hafa einnig velt fyrir sér sláandi líkindum á milli hinnar frægu Disney 

teiknimyndar The Lion King (1994) og Kimba the White Lion sem Osamu Tezuka (1928-

1989), oft kallaður ,faðir japönsku myndasögunnar‘, skrifaði og teiknaði árið 1950 en 

kom síðan út sem teiknimynd árið 1966. Söguþráður myndanna, persónurnar, nöfnin, 

rammarnir og skotin eru svo nauðalík að auðvelt er að láta sér detta í hug að um hreina 

eftirlíkingu sé að ræða. Sem dæmi má nefna að aðalpersóna japönsku teiknimyndarinnar 

heitir Kimba en í Lion King ber hann nafnið Simba. Í báðum teiknimyndum verður 

ljónsunginn að yfirgefa heimili sitt eftir að faður hans, konungur ljónanna hefur verið 

myrtur. Þegar ljónaprinsinn snýr hinsvegar aftur bíður hans í báðum myndum ógnvænlegt 

eldra ljón með ör yfir öðru auga. Þrátt fyrir þessi og önnur sláandi líkindi hafa 

forsvarsmenn Disney alla tíð þvertekið fyrir að nokkurt samband sé á milli 

teiknimyndanna (Avella, 2004:111).  

Arfleifð og áhrif japanskrar listmenningar, hönnunar, heimspeki, tækninýjunga, 

matargerðar, bardagaíþrótta og svo mætti lengi telja er víða að finna í vestrænni 

menningu í dag. Í helstu stórborgum heims er nú hægt að gæða sér á sushi, læra karate 

eða júdó, kaupa sér fagurskreyttan kímónó og skella sér á karaoke-bar. Hægt væri að taka 

fjölmörg önnur dæmi um eftirlíkingar og upptöku japanskra siða og afurða á 

Vesturlöndum en það væri að öllum líkindum efni í aðra rannsókn. Líklega er þessi 

tvískinnungur á einhvern hátt arfleifð orientalismans og fyrrnefndra viðhorfa sem 

Vesturlandabúar báru í garð Asíu þjóða hér áður fyrr.  
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Lokaorð	  
 
Með aukinni hnattvæðingu hefur heimurinn minnkað svo um munar. Ólíkir heimar 

mætast og sameinast í þeim spennandi menningarsuðupotti sem jörðin okkar er. Þegar 

mismunandi gildi, hefðir og viðhorf mætast er hætta á því að hræðsla og fordómar fyrir 

því sem maður þekkir ekki verði til. En þekking getur unnið gegn fordómum og til þess 

að skilja önnur viðhorf og aðrar hefðir er gott að stíga út úr eigin samfélagsramma og 

reyna eftir fremsta megni að horfa á heiminn með ákveðnu hlutleysi. 

Nú þegar rýnt hefur verið í hermikráku stimpilinn sem loðað hefur við Japan í 

gegnum tíðina er ljóst að hann er byggður á flóknum samskiptum landsins við aðrar 

þjóðir. Blekið á stimplinum er unnið að miklu leyti úr hræðslu við ört vaxandi samfélag 

sem litið var á sem ógn við hinn iðnvædda Vesturheim. Einnig stígur hugmynda-og 

aðferðarfræðin sem einkennir hefðbundið japanskt sköpunarferli verulega í stúf við þær 

hugmyndir sem tengjast kennslu, list-og nýsköpun á Vesturlöndum og lýsir ólíkum 

skilningi á þeim hugtökum sem hér spila lykilhlutverk. Samfélagsleg gildi byggð á 

konfúsíusarhyggju, búddisma og shintóisma hafa alið af sér hópmenningu sem er afar ólík 

einstaklingsmiðuðum samfélögum Vesturlanda og þau gildi endurspeglast í ólíkum 

leiðum þegar kemur að sköpun og tækniþróun.  

Eins og komið hefur fram er ljóst að í japönsku samfélagi ríkir aldalöng hefð fyrir 

því að kópera, endurvinna og endurtaka það sem fyrir er. Hvort sem um er að ræða 

skrautskrift, blómaskreytingargerð, te-athöfnina, leikhús eða aðrar hefðbundnar 

listgreinar, er áherslan lögð á að viðhalda hefð listarinnar eins nákvæmlega og auðið er. 

Ekki er einungis um endurgerð á sama verki eða sama hlut að ræða, heldur felst í 

endursköpuninni virðingarvottur við þá sem á undan komu. Þannig verður til samtal 

nútíðar, fortíðar og þess sem meira er; framtíðar. Hefðin tryggir að þekkingin glatist ekki. 

Í kjölfarið hljótum við að spyrja okkur: Er gjörðin að kópera nokkuð annað en siður eða 

athöfn? Hvað er siður annað en hefð, og hefð menning? Hvar værum við ef við 

endurtækjum aldrei neitt, kóperuðum aldrei neitt? Það má færa rök fyrir því að ástæðan 

fyrir því að japanskar listgreinar hafi lifað af og blómstrað í gegnum aldirnar sé einmitt 

vegna iemoto kerfisins, kata iðkunnar og hefðarinnar að kópera.  

Umræðan um upphaf og frumleika er flókin, því erfitt er að segja til um hvar 

nokkuð byrjar. Í hvers konar sköpun er alltaf ákveðin þróun sem á sér stað, því nánast allt 
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sem við gerum er afrit af einhverju sem fyrir er, hvort sem það er meðvitað eða 

ómeðvitað. Vesturlandabúar eiga það til að hugsa um sköpun sem nokkurs konar 

hugljómun. Jafnvel þótt ótal mánuðir eða jafnvel ár af erfiðri undirbúningsvinnu liggi að 

baki þá er tilhneigingin sú að hugsa um sköpun sem eitthvað sem marka eigi tímamót í 

sögunni. Sköpunarferli sem byggist á eftirlíkingum, endurvinnslu og endurtekningu eins 

og tíðkast í Japan hefur því mætt ákveðnum fordómum og skilningsleysi. Þessi einhliða 

afstaða og tilhneiging til þess að líta á gildi eigin þjóðmenningar sem algildan mælikvarða 

á hvað sé rétt eða rangt getur leitt okkur á hálar brautir og fyrirbyggt skilning á annars 

konar siðum og menningu (Tatsuno, 1990:49-50). Slík þröngsýni getur einnig alið af sér 

varhugaverðan tvískinnung þegar rætt er um vestrænar eftirlíkingar af japönskum vörum 

og list.  

Eins og hér hefur verið sýnt fram á teljast hugtökin eftirlíking og sköpun nátengd í 

japanskri menningu. Hefðin að kópera útilokar ekki sköpunargáfu, heldur þvert á móti, 

því lykillinn að sköpun getur legið í tæknilegri þjálfun og með því að hnýta saman eldri 

hugmyndir, þekkingu og reynslu. Þar sem samskipti þjóða hafa aukist til muna fyrir 

tilstilli tækninnar, er von mín sú að með frekari þekkingu og fræðslu nái Japan að hrista 

hinn hvimleiða hermikráku stimpil af sér og hefðin að kópera verði viðurkennd sem 

jákvæð og lögmæt leið til sköpunar.   

 

 
 
 



 33 

Heimildaskrá	  
 
 
Bækur:  
 

Adas, Michael (1989). Machines as the measure of men: science, technology, and 
ideologies of Western dominance. Ithaca: Cornell University Press. 

Avella, N (2004). Graphic Japan: from woodblock and zen to manga and kawaii. Mies, 
Switzerland: RotoVision. 

Brumann, Christoph (2008). Copying Kyoto: The legitimacy of imitation in Kyoto’s 
townscape debates. In R.A. Cox (Ed.) The culture of copying in Japan: critical and 
historical perspectives (pp. 213-238) London: Routledge. 

Clarence-Smith, Keiko (2008) Copying in Japanese magazines: Unashamed copiers. In 
R.A. Cox (Ed.) The culture of copying in Japan: critical and historical perspectives 
(pp. 51-68) London: Routledge. 

Cox, R. A (2008). The culture of copying in Japan: critical and historical 
perspectives.London: Routledge. 

Creighton, Millie (2008) Weaving the future from the heart of tradition: Leisure learning 
in a weaving school. n J.C. Singleton (Ed.) Learning in likely places: varieties of 
apprenticeship in Japan. Cambridge, England: Cambridge University Press 

DeCoker, Gary (2008) Seven characteristics of a traditional Japanese approach to 
learning. In J.C. Singleton (Ed.) Learning in likely places: varieties of apprenticeship 
in Japan. Cambridge, England: Cambridge University Press 

Frédéric, Louis (2002). Japan encyclopedia. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard 
University Press. 

Kshetry, G (2008). Foreigners in Japan: a historical perspective. India: Rabin Gurung. 

Helmreich, W. B (2004). The things they say behind your back: stereotypes and the myths 
behind them. New Brunswick, N.J., U.S.A.: Transaction Books. 

Hendry, J (2000). The Orient strikes back: a global view of cultural display. Oxford: 
Berg. 

––––– (2012). Understanding Japanese society (4th ed.). London: Routledge. 

Jordan, B. G., & Weston, V. L (2003). Copying the master and stealing his secretstalent 
and training in Japanese painting. Honolulu: University of HawaiiPress. 

Jordan, B.G (2008) Education in the Kanō school in nineteenth-century Japan:Questions 
about the copybook method.  In J.C. Singleton (Ed.) Learning in 



 34 

likely places: varieties of apprenticeship in Japan. Cambridge, England: Cambridge 
University Press 

Lambourne, L (2005). Japonisme: cultural crossings between Japan and the West. 
London: Phaidon. 

Law, Jane Marie (2008) A Spectrum of copies: Ritual puppetry in Japan. In R.A. Cox 
(Ed.) The culture of copying in Japan: critical and historical perspectives (pp.40- 50) 
London: Routledge. 

Nakamura, Fuyubi (2007) Creating or performing words? Observations on contemporary 
Japanese calligraphy. In E. Hallam, & T. Ingold (Ed.). Creativity and cultural 
improvisation (pp. 79-97) Oxford: Berg. 

Madeley, Christopher (2008). Copying cars: Forgotten licensing agreements. In R.A.Cox 
(Ed.) The culture of copying in Japan: critical and historical perspectives (pp. 239-
256) London: Routledge. 

Moscovici, C (2007). Romanticism and postromanticism. Lanham, Md.: Lexington 
Books. 

Perrin, N. (1979). Giving up the gun: Japan's reversion to the sword, 1543-1879. Boston: 
D.R. Godine. 

Pinto, F. M., & Catz, R. (1989). The travels of Mendes Pinto. Chicago: University of 
Chicago Press. 

Pitelka, Morgan (2008). Back to the Fundamentals: Rikyū and Chōjirō in Japanese tea 
culture. In R.A. Cox (Ed.) The culture of copying in Japan: critical and historical 
perspectives (pp. 128-142) London: Routledge. 

Prasol, A. F (2010). Modern Japan origins of the mind : Japanese traditions and 
approaches to contemporary life. Singapore: World Scientific. 

Ranciere, J (2013). Aisthesis: scenes from the aesthetic regime of art. London: Verso 
Books. 

Reischauer, E.O (2003). The Japanese today: change and continuity. Cambridge, Mass.: 
Belknap Press (Upphaflega gefið út 1977) 

Rimer, J. Thomas (2008). The search for mastery never ceases: Zeami’s classic treatiseson 
transmitting the traditions of the nō theatre. In J.C. Singleton (Ed.) Learning in likely 
places: varieties of apprenticeship in Japan. Cambridge, England: Cambridge 
University Press 

Singleton, J. C (1998). Learning in likely places: varieties of apprenticeship in 
Japan.Cambridge, England: Cambridge University Press. 

Smith, Robert J (1983).  Japanese society: tradition, self, and the social order. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

––––– (1998). The iemoto system. In J.C. Singleton (Ed.) Learning in  likely places: 
varieties of apprenticeship in Japan. Cambridge, England: Cambridge University 
Press. 



 35 

 

Tatsuno, S (1990). Created in Japan: from imitators to world-class innovators. New 
York: Harper & Row. 

Toby, Ronald P (2008). The originality of the ‘copy’: Mimesis and subversion in 
Hanegawa Toei’s Chosenjin Ukie. In R.A. Cox (Ed.) The culture of copying in Japan: 
critical and historical perspectives (pp. 213-238) London: Routledge. 

Yamada, S. (2009). Shots in the dark: Japan, Zen, and the West. Chicago: The University 
of Chicago Press. 

Yokoyama, T (1987). Japan in the Victorian mind: a study of stereotyped images of a 
nation 1850-80. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan. 

 

 
 
Fræðigreinar: 

Minear, Richard H (1980). Orientalism and the Study of Japan . The Journal of Asian 
Studies , 39(3), 507-517. 

Walker, J. A (2008). Van gogh, collector of japan. The Comparatist, 32, 82-114. 

 
 
Vefsíður: 
 

Cohen, Paula Marantz (2013). „Confucianism in China Today: An ancient philosophy 
makes a comeback”. The American Scholar. 
http://theamericanscholar.org/confucianism-in-china-today/#.Uq3w4NJdWSp Síða 
heimsótt: 15. des. 2013. 

Copy (1979) Collins dictionary of the English language. London: Collins. 
http://www.collinsdictionary.com/ 
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/copy?showCookiePolicy=true 
Síða heimsótt: 30. okt 2013. 

McDevitt, Rachel (2007). „Confucianism: understanding and applying the Analects of 
Confucius”. http://www.asian-studies.org/eaa/Confucianism_Handouts.pdf  Síða 
heimsótt: 14. des. 2013. 

Murphy, Rhoads. (1997). East Asia: a new history. New York: Addison Wesley Longman, 
Inc. 

Navarro, Anthony V. „A Critical Comparison Between Japanese and American 
Propaganda during World War II.“ Michigan State University, https://www.msu.edu/ 
~navarro6/srop.html. Síða heimsótt: 18. des. 2013. 

Original (2013). Collins dictionary of the English language. London: Collins. 
http://www.collinsdictionary.com/ 
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/original?showCookiePolicy=true  
Síða heimsótt: 30. okt 2013. 

 



 36 

Pipes, Daniel (1992). „Japan invents the future“. http://www.danielpipes.org/217/japan-
invents-the-future Síða heimsótt: 10. des. 2013. 

Rinne, M (2012, November 1). Creativity Within Tradition Iwasawa Oriental Art 30th 
Anniversary . Creativity within tradition. 
http://www.japaneseartandantiques.com/wp-content/uploads/2013/03/Utsushi-book-
3.pdf Síða heimsótt: 8. nóv. 2013. 

Romanticism. (2013) Encyclopedia Britannica Online., http://www.britannica.com/ 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/508675/Romanticism Síða heimsótt: 20. okt. 
2013. 

Smits, Gregory (2000). „Culture Wars“. Making Japanese. 
http://www.personal.psu.edu/faculty/g/j/gjs4/textbooks/MJ/ch3.htm Síða heimsótt: 
15 des. 2013. 

Social Darwinism. (2013). Oxford Dictionaries. Oxford: Oxford University Press. 
 http://www.oxforddictionaries.com/ 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/social-
Darwinism?q=social+darwinism Síða heimsótt: 2. nóv. 2013. 

Stearns, Peter N (2000). „The Spread Of Chinese Civilization To Japan“. http://history-
world.org/Chinese%20Civilization%20To%20Japan.htm Síða heimsótt: 25. okt. 
2013. 

 
 

Myndir af veraldarvefnum:  

Mynd 1.: Sugoroku Meiji board game. Mynd fengin frá: 
http://www.personal.psu.edu/faculty/g/j/gjs4/textbooks/MJ/graphics/ch3/4.htm Síða 
heimsótt: 15. des. 2013. 

Mynd 2.: „Another Puzzle For World Scholars.“ (1945) Cartoon. Detroit News.  Mynd 
fengin frá: https://www.msu.edu/~navarro6/srop.html#Persuasion Síða heimsótt: 18. 
des 2013. 

Mynd 3.: Áróðursmynd frá her Bandaríkjamanna frá seinni heimsstyrjöldinni. Mynd 
fengin frá: https://www.msu.edu/~navarro6/srop.html#Persuasion Síða heimsótt: 18. 
des 2013. 

Mynd 4.: Áróðursmynd frá her Bandaríkjamanna frá seinni heimsstyrjöldinni (c. 1941-
1945) Harry S. Truman Presidential Museum and Library, Independence, Missouri. 
Mynd fengin frá: 
http://www.flickr.com/photos/lifeontheedge/705229362/in/photostream/ Síða 
heimsótt: 18. des 2013. 

 


