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4. jasukuni mondai – případ jasukuni

Úvod
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Jasukuni mondai, „problém“, „otázka“ či „případ“ svatyně Jasukuni je předmětem
různých debat již několik desítek let.341 Za tu dobu bylo o Jasukuni mnoho řečeno
i napsáno, ať už jde o vyjádření politiků přímo či nepřímo do kauzy zapojených,
o analýzy komentátorů a novinářů, nebo o odborné studie, které případ popisují
a vysvětlují z pozic různých vědních disciplín, s různou mírou (ne)zaujatosti.342
Následující kapitoly budou věnovány faktům obsaženým v odborných pracích
a dalších dostupných zdrojích o svatyni Jasukuni. Při podrobnějším studiu
problematiky totiž zjistíme, že u celé řady informací nelze dohledat jejich
původní zdroj, jiné si protiřečí, přitom každá jednotlivá práce klade důraz
na různá fakta či skupiny faktů s ohledem na cíle, které daná práce sleduje.
V následujících kapitolách se proto pokusíme o utřídění dostupných informací.
Cílem je podat věcný přehled událostí, které souvisejí s tzv. „případem Jasukuni“,
341

Kauze Jasukuni je věnována přípravná studie k této části knihy, publikovaná ve sborníku
Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství (Havlíček
2010) a také stať „Religion, Politics and National Identity in Modern Japan: Examining
the Issue of Yasukuni Shrine“ publikovaná v časopise Religio (Havlíček 2009d), která je
zaměřena mj. na uctívání zemřelých ve vztahu k Jasukuni. Problematice šintó v souvislosti
s obrozeneckými myšlenkovými proudy je věnována stať „Mimochodem… cestou božstev“,
publikovaná ve sborníku Mimochodem – By the Way (Havlíček 2009c).
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Soupis základních publikací k problematice svatyně Jasukuni viz dále.
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Svatyně Jasukuni, Tokio (foto autor, duben 2004).

se vznikem samotné svatyně, s jejími dějinami v kontextu historické, politické,
myšlenkové a sociální situace japonské společnosti od druhé poloviny 19. století
do současnosti, včetně domácích i zahraničních sporů, které provázejí dějiny
svatyně od konce II. světové války.
Přitom se nelze vyhnout exkurzu do problematiky šintó obecně a zvláště
tzv. státního šintó, nábožensko-ideologického, státní politikou prosazovaného
systému, který se v Japonsku formoval v předválečném období. Svatyně
Jasukuni byla přitom jeho podstatnou součástí a bez alespoň rámcového
popisu problematiky spojené s šintó nemůže tato práce dospět k relevantním
závěrům.
Jak již bylo řečeno, má český čtenář doposud k dispozici jen velmi omezený
okruh prací, které se věnují „cestě božstev“, jak lze přeložit termín „šintó“,
a při bližším pohledu na obsah těchto děl se navíc ukazuje, že neodpovídá
současnému stavu bádání nebo se vyznačuje metodologickými nedostatky.
Chceme-li postihnout vznik a vývoj moderního šintó, které se prezentuje jako
samostatný náboženský systém, musíme přitom nastínit jeho myšlenkové
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kořeny, za něž lze považovat zejména činnost japonských obrozenců v období
šógunátu Tokugawů, mezi jinými učenců tzv. „národní nauky“ kokugaku.
Vedle toho nelze opominout okruh otázek, které se objevují v souvislosti
s pojetím „duší“ či „božstev“ v Jasukuni. Zde musíme objasnit, jaký význam či
spíše významy různí aktéři „případu Jasukuni“ přikládají tomu, když je určitý
jedinec uctíván jako božstvo v Jasukuni. Zabývat se budeme i vztahem těchto
božstev k uctívání předků, protože, jak dále uvidíme, uctívání božstev v Jasukuni
je často uváděno v souvislosti s úctou k předkům, považovanou za tradiční prvek
náboženského života v Japonsku. Jak uvidíme, prochází úcta k předkům a její
interpretace v japonských dějinách určitým vývojem. Její uvedení do souvislosti
se svatyní Jasukuni a pojetím japonského národa lze pak vidět jako významnou
inovaci. Součástí této problematiky je i objasnění rituálního procesu, kterým
se z válečných padlých stávají „božstva“ svatyně Jasukuni, a to nejen průběh
samotného rituálu apoteózy válečných mrtvých, ale rovněž jeho širší sociální
a ideový kontext. Sem patří například i činnost veteránských spolků chránících
památku padlých a role, kterou svatyně Jasukuni a božstva v ní uctívaná hrají
na domácí politické scéně Japonska i v mezinárodním kontextu. Důležitým
úkolem bude rovněž objasnění a bližší vymezení terminologie, která se užívá
k popisu kami v Jasukuni, včetně původních japonských termínů, které se
s božstvy v Jasukuni spojují.
Konečným záměrem této kapitoly je v příslušném kontextu vymezit samotný
„případ Jasukuni“ a přesně určit, co si lze pod tímto pojmem vlastně představit.
Podrobné definování případu Jasukuni je nezbytným předpokladem k potvrzení
jedné ze vstupních hypotéz této práce, totiž že nábožensko-ideologické struktury,
zavedené v předválečném Japonsku a sloužící jako rámec, do nějž je vetkáno
moderní pojetí japonské národní identity, přetrvávají i v současném Japonsku
a ve svých důsledcích se dodnes odrážejí v pracích badatelů, kteří prvky tohoto
systému nekriticky přijímají za daná vstupní fakta, na nichž budují své úvahy.
Typickým příkladem je zmíněné pojetí šintó jako „původního“ japonského
náboženství, s nímž se můžeme dodnes setkat i v odborném prostředí.
V neposlední řadě půjde o to ukázat, že případ Jasukuni je legitimním
předmětem religionistického bádání. Budeme-li jej vnímat v první řadě
v souvislosti s problematikou náboženství, můžeme otevřít interpretační rámce,
které umožní nové uchopení tohoto složitého problému.
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Popis svatyně Jasukuni
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Zájemce o problematiku spojenou s náboženskými tradicemi Japonska, který
neměl příležitost seznámit se s podobou japonských chrámů a svatyň na
vlastní oči, má většinou o svatyních šintó jen více či méně neurčitou představu.
Podívejme se tedy nejprve, jak Jasukuni vypadá dnes.
Při pohledu z výšky působí japonská metropole Tokio jako moře betonu
a skla, v němž lze tu a tam rozeznat ostrůvky zeleně. Mnohé z nich tvoří lesíky
a parky obklopující svatyně šintó,343 které tak oživují sterilní prostor megapole.
Jedním z těchto zelených ostrůvků je i svatyně Jasukuni, nacházející se na
kopci Kudan ve čtvrti Čijoda, severovýchodně od zahrad císařského paláce.
Návštěvník nejprve projde pod monumentální železnou torii, branou, která
obvykle označuje vstup do sakrálního prostoru svatyně. Za branou pak míjí
sochu Ómury Masudžiróa (1824–1869), zakladatele moderní japonské císařské
armády, stojící na vysokém sloupovém podstavci. Než se hlavní zastřešenou
branou dostane blíž k vlastní svatyni, měl by se návštěvník v souladu s tradicí
rituálně očistit omytím rukou a vypláchnutím úst u fontánky vedle druhé torii.
Pak projde kolem pódia určeného k provozování divadelních představení nó ke
třetí torii a ocitá se na nádvoří před obřadní síní haiden, která je stejně jako
vnitřní svatyně honden obyčejnému návštěvníkovi nepřístupná. Před haidenem
pak příchozí vhodí do truhlice drobné mince, tlesknutím rukou a poklonou
provedou tradiční rituál uctívání kami, božstev šintó. Někteří pak zavítají do
blízkého vojenského muzea Júšúkan, nebo zakoupí amulet omamori v prodejně
na nádvoří svatyně.
Při zběžném pohledu je Jasukuni téměř k nerozeznání od jiných svatyň
šintó, kterých jsou po celých japonských ostrovech tisíce. Jasukuni se však od
většiny z nich přeci jen odlišuje – už třeba tím, že areálem svatyně procházejí
veteráni v historických uniformách, s japonskými vlajkami hinomaru v rukou.
V areálu lze také potkat členy pravicových aktivistických skupin (ujoku dantai),
kteří návštěvníkům rozdávají různé propagační materiály nebo pohlednice
s obrázky oslavujícími minulost japonské císařské armády. Kolem Jasukuni
projíždějí propagandistické dodávky zvané gaisenša, popsané různými slogany,
s tmavými skly a velkými reproduktory, z nichž se bez přestání hlasitě ozývají
vlastenecká hesla nebo ryčná pochodová hudba.
343
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V případě šintoistického svatostánku se vždy hovoří o „svatyni“: tento termín lze chápat jako
ekvivalent japonského slova džindža. V anglicky psané odborné literatuře se pak k označení
svatyně šintó používá termín „shrine“. V souvislosti s buddhismem je oproti tomu používán
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Restaurace Meidži
Přestože Jasukuni na první pohled působí a také je často prezentována jako
jeden ze symbolů starobylých kulturních a náboženských tradic Japonska, sahají
dějiny svatyně necelých 140 let do minulosti. Historie Jasukuni je totiž úzce
spojena se samotným vznikem a dějinami moderního japonského císařství,
které začíná svržením bakufu, samurajské administrativy v čele s šógunem
z rodu Tokugawů, a tzv. restaurací císaře Meidži v roce 1868.
Tomu předcházely hluboké změny japonské společnosti, spojené s přeměnou
samurajů – válečníků – v úřednickou aristokracii, s vzestupem městských
obchodníků a statkářů toužících po odpovídajícím společenském postavení,
s ekonomickou a mocenskou stagnací a postupným úpadkem šógunátu.344
Ke změnám také významně přispěl ekonomicky motivovaný tlak západních
mocností na otevření japonského státu, který byl cizincům uzavřen od 17. století.
Dokladem vnějšího nátlaku Západu byla mimo jiné i známá výprava „černých
lodí“ amerického námořnictva pod velením komodora Matthewa C. Perryho,
která připlula k japonským břehům v letech 1853 a 1854, s cílem uzavřít obchodní
smlouvu s šógunátem. Krize tokugawského šógunátu vyústila v požadavek
reformy vlády a celého státního zřízení. Do čela opozice, která se zformovala
pod hesly obnovení císařské autority a vyhnání cizích „barbarů“, se postavily
reformní domény345 Čóšú a Sacuma. Povstalci nakonec dosáhli úspěchu, když po
obsazení císařského paláce v Kjótu 3. ledna 1868 vyhlásili „restauraci“ císařské
moci.346
Přitom je třeba zdůraznit, že císař nebyl faktickým vládcem státu po dlouhá
staletí, kdy skutečnými držiteli moci byli příslušníci vojenské aristokracie či
ministři příbuzní s císařskou rodinou. Jak uvidíme dále na řadě konkrétních
příkladů, deklarovaná „restaurace“ tak byla vlastně vytvořením zcela nového
státního uspořádání, vzniklého kombinací vhodných elementů domácích tradic
s využitím kulturních a vědeckotechnických vymožeností importovaných ze
Západu.
344

K období před restaurací Meidži a rozvoji společenské, politické a ekonomické krize v období
šógunátu Tokugawů v letech 1700–1850 viz Totman 2005: s. 252–284; viz i Tipton 2008:
s. 1–38. K japonskému ekonomickému myšlení viz Sýkora 2010.

345

Pro překlad japonského slova han upřednostňujeme překlad pomocí termínu „doména“.
Slova „léno“, „knížectví“, apod. jsou dle našeho názoru úzce spaja s evropským historickým
kontextem.

346

K restauraci Meidži viz Reischauer – Craig 2000: s. 119–145; Tipton 2008: s. 21–58; Totman
2005: s. 285–314; Waswo 1996: s. 8–34.

japonsko.indd 125

125

9.10.2011 3:02:09

Vznik Jasukuni
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Počátek svatyně Jasukuni hledají autoři v období ještě před samotným
vyhlášením restaurace Meidži.347 Například známý odborník na japonské
náboženské tradice John Nelson uvádí,348 že počátek svatyně Jasukuni je možné
spatřovat již v roce 1862, když velitelé povstalců ovládajících tehdejší hlavní
město Kjóto požádali císaře Kómei, aby podpořil provedení rituálu za vojáky,
kteří padli v boji proti Tokugawům. V prosinci 1862 se proto v Kjótu v oblasti
Higašijama odehrál: „První ‚moderní‘, na zakázku provedený rituál pro válečné
mrtvé (irei-no-saigi) vedený buddhistickými kněžími i kněžími šintó“.349
Podle Joshuy Safiera350 se v roce 1863 konal podobný rituál ve svatyni Gion
v Kjótu: tehdy byla také pro účely rituálu dočasně zřízena malá konstrukce
v podobě svatyně, tzv. šókonša – „svatyně svolávání duší/duchů“.351 V roce
1867 pak povstalci v každé provincii, která byla pod jejich kontrolou, zřídili
šókondžó, tedy „místo svolávání duší/duchů“, kde se měly provádět rituály
za duše padlých spolubojovníků. 29. června roku 1869352 je založena samotná
svatyně Jasukuni, v té době označovaná jako tokijská šókonša, a do nově zřízené
svatyně jsou „obřadně uvedeny“353 duše 3588 padlých v bojích za restauraci
císaře.354 O deset let později, v roce 1879, dostala tokijská šókonša na návrh

347

Základní historická fakta o svatyni Jasukuni uvádějí zejména tyto práce:
Antoni 1993; Bocking 1996 (s. 222–223); Breen 2008; Nelson 2003; Okuyama 2005; Picken
2002 (s. 238–241); Pye 2003; Safier 1997; Sturgeon 2006; Tokita 2003; Základní historické
údaje viz rovněž webové stránky svatyně Jasukuni: http://www.yasukuni.or.jp/english/
about/foundation.html [4. 5. 2008] a http://www.yasukuni.or.jp/english/about/index.
html [4. 5. 2008].

348

Nelson 2003.

349

Tamtéž: s. 446.

350

Safier 1997.

351

Viz Safier 1997: s. 22–23. Podle autora šlo patrně o první svatyni typu šókonša. Z obav před
špiony šógunátu musela být konstrukce okamžitě po provedení obřadu zlikvidována. Safier
přitom odkazuje na práci Woodard, William (1971), Yasukuni Shrine, in: Japan Christian
Quarterly 37 (Spring), s. 72–79. Svatyně Gion je totožná s dnešní svatyní Jasaka.

352

http://www.yasukuni.or.jp/history/index.html [4. 5. 2008].

353

Výrazy „obřadně uvést (do svatyně)“, „uctívat“, „zbožštit“, v angličtině „enshrine“, „worship“,
„deify“ jsou ekvivalentem japonského slovesa macuru, který se používá rovněž ve vztahu
k „božským duším“ šinrei uctívaným v Jasukuni (srov. http://www.yasukuni.or.jp/history/
index.html [4. 5. 2008]).

354

Údaj o počtu duší uvedených do nově založené Jasukuni uvádí bez odkazu na zdroj této
informace Michael Pye (2003: s. 52).
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Z expozic muzea Júšúkan při svatyni Jasukuni (foto autor, duben 2004).

samotného císaře Meidži nové jméno: Jasukuni džindža, čili „Svatyně pokojné
země“ nebo „Svatyně poklidného národa“, které nese dodnes.
Smysl jména svatyně odhaluje význam dvou znaků čínského písma, z nichž
se jméno skládá. Kombinaci znaků ve jméně Jasukuni lze číst i jako seikoku,
přičemž první znak ve jméně svatyně lze přeložit jako „mírový“, „poklidný“ či
„pokojný“, druhý znak pak znamená „země“, „stát“, „kraj“ či „národ“. Celý název
tak naznačuje, jakou funkci měla svatyně v císařství plnit: pomoci vybudovat
mírovou, pokojnou „zemi“ či „národ“.355

355
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Viz webové stránky svatyně Jasukuni: „The name ‚Yasukuni‘ given by the Emperor Meiji
represents wishes for preserving peace for the nation.“ (http://www.yasukuni.or.jp/
english/about/index.html [4. 5. 2008]). Srov. informace k dějinám Jasukuni na japonské
verzi webových stránek Jasukuni: http://www.yasukuni.or.jp/history/index.html [4. 5.
2008].
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Císař napsal u příležitosti přejmenování svatyně tato slova:
Skonali jste s věrným a čestným srdcem, nestarajíce se o své domovy, nehledíce
na vlastní životy. Naše Velká říše, založená na těchto velkých a výsostně hrdinských
skutcích, má být spravována jako pokojná země (jasukuni); přejmenovali jsme
tedy (tuto svatyni) Jasukuni-džindža, „Svatyně pokojné země“ a učinili ji Císařskou
svatyní zvláštního významu (bekkaku-kanpeiša). Slibujeme přinášet obětiny
papíru a hedvábí (mitegura) a pochvalných gratulací, a od nynějška na věky vás
uctívat a obdivovat.356
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Kromě Jasukuni v Tokiu vznikly svatyně šókonša i v jiných městech.357
Původně vzniklo 27 zvláštních svatyň, kde se uctívali známí bojovníci za
restauraci císaře a sjednotitelé země, jako například Oda Nobunaga či Tojotomi
Hidejoši, a v roce 1876 stát kromě nich podporoval 105 svatyň, kde se uctívali
bojovníci za restauraci. K roku 1901 se již uvádí celkem 138 svatyní této
kategorie a v roce 1939 byly všechny nově označeny jako gokoku džindža,
„svatyně ochrany země/národa“, když předtím se jako gokoku džindža nazývaly
pobočky svatyně Jasukuni vznikající v prefekturách. Od rusko-japonské války
pak měla být svatyně gokoku zřízena v každé prefektuře a dnes jich v Japonsku
vedle Jasukuni existuje dalších 52.358

Povaha božstev v Jasukuni, proces „uvádění“ do svatyně a terminologie
Obřad „uvedení“ do Jasukuni se rovnal (a dodnes rovná) povýšení duše padlého
bojovníka do stavu národního ochranného božstva, kokka no mamorigami, kdy
se z duše zesnulého (mitama) uvedením do Jasukuni stává šinrei – „božský
duch“, zvaný též Jasukuni no ókami – „velké božstvo Jasukuni“, či eirei –
„význačný“ nebo též „vznešený duch“.359
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Antoni 1993: s. 122.

357

Shrnující informaci ke svatyním gokoku a šókonša viz Bocking 1996: s. 36 (heslo „Gokoku
jinja“), s. 182–183 (heslo „Shōkonsha“); Hardacre 1989: s. 90, s. 92, aj.; Picken 2002: s. 66
(heslo „Gokoku Jinja“), s. 203–204 (heslo „Shōkonsha“).

358

Srov. přehled svatyň gokoku – dostupný z: http://www.yasukuni.or.jp/history/gokoku.
html [4. 5. 2008].

359

Různé termíny používané ve spojení s božstvy v Jasukuni lze najít například na webových
stránkách svatyně Jasukuni: http://www.yasukuni.or.jp [4. 5. 2008].
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Je důležité, že v Jasukuni nenajdeme žádné tělesné pozůstatky padlých ani
pamětní tabulky ihai, které se obvykle užívají jako podstatná součást kultu
předků.360 Přitom se lze setkat s názorem, že duše mrtvých jsou v Jasukuni
uctívány spíše kolektivně, než jako jednotlivá božstva, i když rituál uvedení do
svatyně se provádí tak, že jednotlivá jména jsou zapsána do tzv. Knihy duší,
načež konkrétní duše či duch je rituálně spojen s ostatními, kteří jsou uctíváni
v hlavní svatyni.361 Lze se domnívat, že jednotlivé „duše“ uvedené do Jasukuni
jsou označovány termínem eirei a že jsou součástí „kolektivu“ označovaného
jako Jasukuni no ókami.
Průběh samotného obřadu „uvedení“362 do Jasukuni popisuje v jedné ze
svých statí John Breen:
Vlastní rituál začíná po setmění, kdy se kněží obléknou, očistí a vejdou do hlavní
svatyně osvětlené lucernami. Během první ze tří částí obřadu vystoupá hlavní kněz
po schodech k vnitřní svatyni, aby otevřel její dveře; vejde a pokračuje k nejsvětější
svatyni, uvolní závoru, vzdálí se a poklekne. Jeho pohyby doprovází lkaní flétny.
Poté, co hlavní kněz poklekne v šeru vnitřní svatyně, žesťový orchestr univerzity
Kokugakuin zahraje truchlivou melodii „Mrtvola ve vodě“. Zhasnutí světel
označuje začátek druhé části obřadu. Když je hlavní svatyně zahalena temnotou,
kněží – pomocníci – shromáždí duše z vedlejší svatyně. Jejich přítomnost je
vyjádřena pomocí papírových proužků nesoucích jména válečných padlých, které
si kněží postupně předávají, až se dostanou k hlavnímu knězi, který je vnese do
hloubi nejsvětější svatyně, aby je zde umístil na vyvýšený oltář. Když jsou všechny
duše přemístěny, hlavní kněz zasune závoru dveří nejsvětější svatyně, lucerny se
znovu rozsvítí a kněz sestoupí po schodech. Během třetí, závěrečné části orchestr
zahraje řadu svižnějších melodií – „Plody moře“ a „Plody hor“ – mezitím co jsou
po schodech vynášeny tácy s obětinami, které se umístí před nově zbožštěná kami.
Hlavní kněz přejde do ústřední, vyvýšené části sálu, aby přinesl kami větévku

360

Tokita 2003: „Yasukuni does not house the ashes or mortuary tablets of any individuals“
(s. 49).

361

Tamtéž: „The souls of deceased persons are enshrined at Yasukuni collectively rather than
as individual deities.“

362

Výrazy „zasvětit“, „uvést (do svatyně)“, „uctívat“, „zbožštit“, v angličtině „enshrine“,
„worship“, „deify“ jsou ekvivalentem japonského slovesa macuru, které se používá také ve
vztahu k „božským duším“ šinrei uctívaným v Jasukuni (srov. http://www.yasukuni.or.jp/
history/index.html [4. 5. 2008]). Sloveso macuru lze také přeložit jako „slavit“. Kombinace
znaků, již lze číst jako saiši, označuje „rituál“, „ritus“, „(náboženský) obřad“.
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Fotografie padlých uvedených do svatyně z expozic muzea Júšúkan při svatyni
Jasukuni (foto autor, duben 2004).

Cleyera ochnacea,363 a kami se stanou součástí panteonu válečných mrtvých. Již
nemají být oplakáváni, spíše usmiřováni a vzýváni, tak jako jakákoli jiná kami.
Hlavní kněz znovu vystoupá po schodech, aby uzavřel závoru dveří vnitřní svatyně,
naposledy sestoupí a opustí hlavní svatyni.364

Zde je nutné zdůraznit, že uvedení do Jasukuni není v žádném případě
vyhrazeno jen vojákům, členům císařské armády, ale je umožněno rovněž
civilistům, řadovým poddaným císaře, což zdůrazňují i webové stránky svatyně:
„Tito lidé, nehledě na jejich hodnost či společenské postavení, jsou považováni
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363

Větévka sakaki, posvátného stromu, je obvyklou obětinou v šintó. Podle mýtů zavěsili
bohové na strom sakaki různé předměty (zrcadlo, klenoty, pruhy látky), aby vylákali
Amaterasu ómikami z jeskyně, kam se sluneční bohyně uzavřela poté, co její bratr Susanoo
no mikoto spáchal v sídle bohů různé přečiny.

364

Breen 2004: s. 80–81. Breen odkazuje na informace z letáku Reidži hóansai šiki šidai (Ritual
programme for the rites of apotheosis, Yasukuni Jinja, 2001).

9.10.2011 3:02:11

za naprosto rovnocenné a jsou uctíváni jako ctihodná božstva Jasukuni“.365
I když do roku 1895 bylo uvedení do Jasukuni určeno jen těm, kdo zahynuli
přímo v boji, postupně se objevil názor propagovaný například i v dobovém
tisku, že každý poddaný může být vlastně chápán jako voják a proto by měl
„respektovat svatyni s osobní účastí a nahlížet její rituály jako formu duchovní
výchovy“, 366 jak výstižně shrnuje Helen Hardacreová.

„Státní šintó“ a formování japonského národa v období Meidži
Jasukuni se brzy stala významným prvkem v rámci komplexní, státní politikou
prosazované nacionální ideologie, označované po roce 1945 jako „státní
šintó“ (kokka šintó).367 Tento termín používá a zároveň se pokouší bezezbytku
definovat dokument zvaný „Směrnice (o) šintó“, vydaný v prosinci roku 1945
vrchním velitelstvím spojeneckých sil, jehož cílem bylo toto „státní šintó“
jako základ japonského militarismu zrušit.368 Od restaurace císařské vlády
v roce 1868 k japonské kapitulaci a k sestavení Směrnice o šintó uplynulo
ovšem bezmála 80 let složitého vývoje, během nějž systém označovaný jako
„státní šintó“ postupně získával stále jasnější kontury. K základním rysům či
jmenovatelům jednotlivých složek tohoto systému patří důraz na nedílnou
jednotu japonského národa, na jeho výsadní postavení dané založením
v mytickém věku bohů popsaném ve starojaponských kronikách, a v neposlední
řadě důraz na ústřední místo císaře odvozené od nepřerušené linie císařského
rodu, jenž pochází od sluneční bohyně Amaterasu. Oficiální propaganda přitom
představovala nacionální ideologii, později označenou termínem „státní šintó“,
jako nenáboženský světonázor, s nímž se měl ztotožnit každý loajální císařský
poddaný.
Souhrn jevů, které se označují jako „státní šintó“, je na základě společných
prvků zřejmě možné považovat za jednotný ideový systém, je však zároveň třeba
365

Viz http://www.yasukuni.or.jp/english/about/index.html [10. 5. 2008].

366

Hardacre 1989: s. 91.

367

Ke státnímu šintó viz Hardacre 1989; Hardacre 2006; Kasahara 2001: s. 525–544. Dále viz
i Bocking 1996 a O’Brien – Ohkoshi 1996. Srov. Shimazono 2005. Termínem kokka šintó
se překládá anglický výraz „state shinto“, který se jako označení pro soubor různých jevů
spojených s japonskou nacionalistickou ideologií prosazuje po roce 1945.

368

Plný název směrnice zní: „Abolition of Governmental Sponsorship, Support, Perpetuation,
Control, and Dissemination of State Shinto (Kokka shintō, Jinja Shintō).“ Kompletní text viz
Mullins – Shimazono – Swanson 1993: s. 97–102.
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Svatyně Amaterasu ómikami, Ise Naikú (foto autor, květen 2004).

zdůraznit, že se formoval ve spletitém historickém vývoji. Státní šintó vytvářelo
základ pojetí japonského národa a jeho hlavním účelem zprvu bylo upevnit
a posílit jednotu nově budovaného Japonska jako centralizovaného národního
státu. S mocenským vzestupem Japonska a s jeho vstupem do války se ideje
tvořící státní šintó dostávají do nových souvislostí. Jak uvidíme, zaujala svatyně
Jasukuni v postupně formulované a do praxe zaváděné národní ideologii velmi
důležité postavení.
Po odstranění šógunátu a restauraci Meidži bylo nejprve třeba postavit pevné
základy nově budovaného státu. Až do roku 1871 bylo Japonsko rozděleno na
přibližně 250 území, domén han, panství spravovaných dědičnými „knížaty“
daimjó, nad nimiž šógunát Tokugawů vykonával kontrolu, která ovšem nikdy
nebyla úplná. To se týkalo zejména území na severu a jihu císařství, která jsou
dnes chápána jako nedílná součást japonského státu. Nejsevernější z japonských
ostrovů byl pod názvem Hokkaidó prohlášen za integrální součást císařství
v roce 1869 a jižní ostrovy, známé jako království Rjúkjú, se japonským územím
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s konečnou platností staly roku 1879, kdy byl poslední král Šó Tai donucen
k abdikaci a království bylo prohlášeno prefekturou Okinawa.369
Pro identitu obyvatel jednotlivých domén císařství přitom hrála rozhodující
roli příslušnost k místní komunitě nebo doméně a také k jedné ze čtyř
společenských tříd: k samurajům (či spíše „úředníkům-samurajům“),370
rolníkům, řemeslníkům či obchodníkům. Předreformní japonská společnost
se tudíž vyznačovala „vnitřně nerovnoměrným sociálním řádem, kde každý
teoreticky zaujímal místo ve spletité galaxii statutů spirálovitě vycházejících
ze středu představovaného císařským dvorem a šógunátní správou“.371
S geografickou vzdáleností od tohoto středu státní správy klesala míra integrace
do státního a společenského systému. Vědomí příslušnosti k místní doméně
však vytvářelo určitý základ či předpoklad pro rozvoj národní identity.372 Jedním
z prvních kroků nové vlády, směřujícím k vytvoření moderního, jednotného
národního státu, proto byla úplná přestavba státního a společenského zřízení,
což se ovšem dělo nikoli pod heslem zavádění nových pořádků, ale spíše ve
znamení návratu k tradicím, prohlašovaným za starobylé hodnoty japonského
národa. Šlo o celý proces reforem, které často vycházely, jak uvidíme, z do jisté
míry protichůdných ideových proudů.
Záhy po restauraci Meidži vláda přikročila k vytvoření zcela nového,
centralizovaného státního uspořádání, když v roce 1871 odstranila systém
domén a nahradila je prefekturami. Řada dalších opatření měla za následek
odstranění čtyř dědičných společenských tříd a formální zrovnoprávnění všech
obyvatel Japonska jako císařských poddaných. Tento proces završilo v roce 1876
zrušení privilegií samurajů, včetně práva nosit dva meče, odznak výsadního
společenského postavení, které samurajům příslušelo coby ozbrojeným

369

Viz Morris-Suzuki 1998.

370

Srov. Reischauer – Craig 2000: s. 88. K identitě v japonském státě v době před restaurací
Meidži viz Hudson 1999 – autor hovoří o jisté míře obecně sdílené identity i v období
před rokem 1868, kterou by bylo možno označit jako „proto-nacionalismus“ a dokládá, že
v předmoderním Japonsku existovala relativně vyšší míra „etnické solidarity“, než například
v soudobých evropských zemích. Odmítá však, že by se obyvatelé Japonska před reformami
Meidži vnímali jako součást homogenního národa. Píše: „Prior to the modern nation-state,
however, it cannot be assumed that there was an inclusive feeling of identity at the level of
the nation“ (s. 240).

371

Morris-Suzuki 1998: s. 83.

372

Srov. Tipton 2008 – používá v této souvislosti termín „han nationalism“, jímž vystihuje
vědomí příslušnosti k doméně han, jež bylo rozšířeno v předmoderním Japonsku a které
usnadnilo cestu budování celojaponského národního vědomí po roce 1868 (s. 17, s. 38).
Srov. také Hudson 1999.
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ochráncům dosavadního řádu. Symbolem hlubokých změn v uspořádání
japonské společnosti bylo v této souvislosti zavedení všeobecné branné
povinnosti na počátku roku 1873, které zásadním způsobem narušilo dosavadní
dělbu společenských funkcí a s ní spojený sociální systém šógunátu, založený
na výlučném právu samurajů garantovat a chránit společenský řád se zbraní
v ruce.
Dokladem toho, že reformátoři Meidži neměli od samého počátku ani
zdaleka jasně danou linii změn, které chtěli provést, a že zcela jistě nebyli
názorově jednotní, je mimo jiné tzv. „Císařská přísaha o pěti článcích“ z dubna
1868. Přísaha hovoří o odstranění špatných zvyků minulosti373 a o tom, že po
celém světě budou sbírány znalosti k posílení základů císařské vlády,374 což je ve
zjevném protikladu k někdejším heslům bojovníků proti šógunátu, požadujícím
vyhnání „barbarů“ – cizinců považovaných za zdroj nepořádků. V počátečním
období Meidži navíc převážilo mínění, že nejen domácí technologie, ale i sociální
instituce jsou zcela zastaralé. Proto se považovalo za nutné je bezezbytku
nahradit novinkami ze Západu a někteří japonští myslitelé dokonce zacházeli
tak daleko, že navrhovali vyměnit japonštinu za angličtinu.375
Harumi Befu ve své práci Hegemony of Homogeneity mluví v této souvislosti
o „autoorientalismu“, který lze chápat jako proces, v němž Japonci raného
období Meidži akceptují západní orientalismus a sami sebe tak „orientalizují“,
když ze Západu přijímají znevažující, ve své podstatě rasistické charakteristiky
jich samotných.376 Toto období, vrcholící přibližně v polovině 80. let 19. století,
bývá označováno jako „Rokumeikan“, podle novorenesanční budovy v Tokiu,
středisku společenských aktivit v obdivovaném a s nadšením napodobovaném
západním stylu. I když přejímání civilizačních „vymožeností“ Západu hrálo
podstatnou úlohu i nadále, někdejší nekritické, horečné přijímání západních
hodnot bylo záhy vystřídáno důrazem na domácí tradice.

373

Reischauer – Craig 2000: s. 138. Srov. Allison 1999: „We shall break through the shackles of
former evil practice (...)“ (s. 226). Srov. i Breen 1996.

374

Reischauer – Craig 2000: s. 138. Srov. Allison 1999: „We shall seek knowledge throughout
the world and thus invigorate the foundations of this imperial nation“ (s. 226).

375

Viz Befu 2001: s. 127.

376

Viz tamtéž: „I propose to call this process of self-denigration auto-Orientalism. One might
call it ‚do-it-to-yourself-Orientalism‘. It is a process of accepting the Orientalism of the
West by the very people who are being Orientalized. Psychologically a masochistic process,
it signifies acceptance and internalization by the Orientalized people of the denigrated,
racist definition given by Orientalizers“ (s. 126).
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