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Poznámka k transkripci a překladům 

V této práci používám pro přepis japonských jmen a slov výhradně českou transkripci, 

s výjimkou abstraktu a klíčových slov v angličtině, kde používám Hepburnovu transkripci 

podle anglického úzu. Vlastní jména v celé práci jsou uváděna dle japonského způsobu - 

„Příjmení Jméno“. 

Veškeré uvedené citace přeložené z japonštiny či angličtiny jsou vlastními překlady. 

Při citování japonských předválečných textů používám zjednodušených moderních znaků 

tak, jak je běžné v dnešním jazyce, a to dle oficiální úpravy Džójó kandži hjó 常用漢字表

vydané Radou pro národní jazyk v roce 1981. 



 

Abstrakt (česky) 

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem sňatků v meziválečném Japonsku, 

a to prostřednictvím analýzy dobových ženských časopisů (fudžin zašši) z let 1920-1941.  

S pozvolným přechodem od tradiční rodinné struktury ie k novému typu atomizované 

dvojgenerační rodiny souvisel také počátek přehodnocování pohledu na role muže a ženy 

v rodině a názorů na sňatky a formy manželství. Objevují se fenomény svobodného sňatku 

(džijú kekkon) a sňatku z lásky (ren’ai kekkon), které boří ustálené konvence tradičního 

manželství založeného na dohodnutém manželství (miai kekkon). 

Cílem práce je na základě rozboru časopiseckých článků zachytit názory mužů  

a žen týkající se sňatků, manželství, zakládání rodiny, partnerských vztahů apod., a tím 

odpovědět na zvolené výzkumné otázky. Vycházím jak z běžných článků, tak z redakčních 

rozhovorů (zadankai) a poraden (mi no ue sódan). 

Nejprve pojednám obecně o ženských časopisech, které jsou předmětem mého 

zkoumání, o jejich stručném vývoji, účelu a charakteristických rysech. Další kapitola 

teoretické části je věnována historickému vývoji postavení žen ze společenského a pouze 

okrajově z politického hlediska a jiným důležitým aspektům, z nichž pramenily změny 

v pojetí manželství a rodiny. Praktickou část představuje analýza článků se zaměřením na 

představy mužů a žen o ideálním sňatku a životním partnerovi, potom na podmínky pro 

výběr partnera a vztahy před svatbou a v neposlední řadě na postoje zejména mladé 

generace k manželství - svobodný sňatek, sňatek z lásky, brzký a pozdní vstup do 

manželství, nesezdané partnerství a volba jedince zůstat svobodný. 
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Abstract (in English) 

 The thesis submitted deals with the topic of marriages in Interwar Japan through an 

analysis of the women’s magazines (fujin zasshi) issued between 1920-1941. The women‘s 

role change brought about a gradual shift from a traditional ie-family structure to a new 

type of a partially atomized two-generation family. Consequently, the roles of man and 

women in a family have been revised since then. In relation to the modern thoughts 

incoming from the West, the Japanese started to perceive new ways of getting married, 

such as the liberal marriage (jiyū kekkon) or the love marriage (ren’ai kekkon), which have 

broken the old conventions of the traditional go-between marriage (miai kekkon). 

 The purpose of this study is to show the views and opinions of men and women on 

marriage, establishing the family, spouse relationships, etc. by analyzing the women’s 

magazines and to ansewer the reasearch questions. The analysis is based not only on the 

regular magazine articles, but also on the editorial interviews (zadankai) and counseling 

columns (mi no ue sōdan). 

At first, I introduce the women’s magazines, their brief history, purpose and 

characteristic features. The following chapter discusses the historical background of the 

women’s position from the social point of view, rather than political, and then mentions 

also other essential aspects of marriages and family changes. The analytical part of the 

thesis is three-fold. The analysis consists of the men’s and women’s ideas about the ideal 

marriage and spouse, then the conditions for choosing a partner, the relationships before 

the marriage and lastly the attitudes of the young generation toward marriage - liberal 

marriage, love marriage, early and late marriage, unmarried partnership and the choice of 

being unmarried. 
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1 Úvod 

Předválečná japonská společnost doby Taišó a počátku Šówa
1
 se stala pomyslným 

mezistupněm mezi tradičně uspořádanou společností předchozích období a dnešní moderní 

společností. Zkoumání společnosti představuje široké spektrum témat, k nimž se může 

přistupovat prostřednictvím různých vědních oborů od sociologie, historie, po gender, 

demografii, aj. V této práci se z hlediska sociální historie zaměřím na oblast rodiny, kterou 

považuji za základní jednotku každé společnosti. Konkrétně se budu snažit  

o charakteristiku aspektů meziválečných sňatků a příčin a důsledků změn od tradičních 

k moderním formám manželství. Jako zdroj informací mi poslouží v té době vznikající 

ženské časopisy fudžin zašši, které se i přes svůj název staly oblíbeným čtivem nejen žen, 

ale i mužů. Díky tomu představují stěžejní pramen pro poznání každodenního života  

a názorů běžných Japonců včetně středních i nižších vrstev. 

S ohledem na vybrané téma nejprve v teoretické části popíšu postavení a role žen 

v japonské společnosti od poloviny období Meidži, jejich přeměny až do doby mezi 

světovými válkami a dále důležité charakteristiky týkající se vývoje rodiny. V další 

kapitole pojednám obecně o ženských časopisech s cílem představit vznik, obsah a význam 

této nové mediální platformy vzhledem k ženám a rodině. A konečně v praktické části se 

budu věnovat analýze článků ženských magazínů s tematikou sňatků a vztahů, ideálních 

představ o životním partnerovi, hledání a výběru partnera a postojů mužů a žen 

k manželství. 

Bádání spojené s tématem této práce bych rozdělila na dva celky. Prvním z nich je 

odborná literatura týkající se obecně postavení žen a struktury a fungování japonské 

předválečné rodiny, které je v japonském výzkumném prostředí poměrně hodně. Jedná se 

zpravidla o souborné historie věnované ženám, jejich postavení, společenským rolím, 

apod. v závislosti na tom kterém období. Za pozornost stojí zejména dvoudílná série 

Juzawy Jasuhika o japonské moderní rodině v období Taišó a Šówa (Taišóki no kazoku 

mondai a Šówa zenki no kazoku mondai) nebo publikace Murakamiho Nobuhika  

o moderních dějinách žen a běžném životě Japonců v období Taišó (Taišó džoseiši: Šimin 

seikacu).  

                                                 
1
 Jakkoli označení není přesné, v této práci mám na mysli zejména meziválečné období (1918-1941) 

ohraničené koncem 1. světové války a vstupem Japonska do 2. světové války. 
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Z anglicky psané literatury stojí za zmínku Tipton Alise, která se dlouhodobě 

věnuje tématu meziválečné japonské společnosti a rodiny (Society and State in Interwar 

Japan), dále Kreiner Josef (a kol.) a jejich soubor esejů o moderní před i poválečné 

společnosti (Modern Japanese Society) a Kojama Takaši, jenž významně přispěl svým 

uceleným dílem o změnách společenského postavení žen v Japonsku (The Changing Social 

Position of Women in Japan). 

Druhý celek odborné literatury tvoří publikace zaměřené zkoumání ženských 

časopisů. Zde existují jak obecně pojaté sekundární zdroje o magazínech (Zašši hjakunen 

no ajumi nebo Džosei zašši no genrjú
2
), tak zaměřené na konkrétní tematiku - ženské 

časopisy a jejich vliv na postavení žen a válku (Sensó to džosei zašši
3
), 30. léta očima 

ženských magazínů (Fudžin zašši kara mita 1930 nendai), téma lásky, manželství a nové 

ženy v ženských časopisech, jímž se zabývají ve svých esejích Ócuka Meiko a Kimura 

Rjóko. 

Vzhledem k úzkému tematickému profilu je anglických zdrojů pojednávajících  

o ženských časopisech pouze omezené množství. Přesto nelze nezmínit dílo Sarah 

Frederick o významu ženských magazínů v meziválečné době a jejich vlivu na společenský 

vývoj (Turning Pages: Reading and Writing Women’s Magazines in Interwar Japan). 

Na první pohled by se mohlo zdát, že literatury na téma sňatků, vztahů a postavení 

žen v moderní době je nepřeberné množství. Souborné historie slouží jako vhled do tématu 

a poskytují objasnění širších souvislostí. Na druhé straně úzce zaměřené publikace a eseje 

o ženských časopisech se liší jednak tím, jaké konkrétní téma v časopisech sledují (rodina, 

gender, válka, výchova dětí, nemoci, manželství, rozvody, demografický vývoj, aj.). Také 

z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro analýzu sňatků, pohledů na manželství a rolí muže  

a ženy v rodině, o nichž je zatím dostupná literatura v japonštině, pouze minimálně 

v angličtině a v češtině zatím vůbec. 

 

                                                 
2
 Hamazaki Hiroši (2004) - není uvedeno v seznamu literatury 

3
 Kindai džosei bunkaši kenkjúkai (2001) - není uvedeno v seznamu literatury; Válka se stala často 

zkoumaným tématem na pozadí ženských časopisů. Na jejich analýze se snažili upozornit na možné chyby, 

kterých se lidé kdysi dopustili a které potenciálně nějakým způsobem vedly k válce. Zejména v 90. letech na 

toto téma upozorňovali japonští badatelé, aby tak do budoucna varovali před dalšími hrozícími vojenskými 

konflikty. 
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1.1 Téma a výzkumné otázky 

Jak už jsem naznačila v úvodu, v předkládané práci se zabývám tématem sňatků,  

a dále přístupy Japonců k manželství a zakládání rodiny v meziválečném období  

v japonské společnosti. Cílem práce je pojednat o uvedených tématech na základě analýzy 

článků dobových ženských časopisů fudžin zašši. Analýza by měla pomoci odpovědět na 

následující otázky: 

 

1. Jakým způsobem bylo na sňatky nahlíženo v meziválečném období z pohledu čtenářů 

(tzn. mužů a žen jak z vyšších středních, tak ze středních a nižších vrstev), jaké 

spatřovali výhody a problémy spojené s manželstvím? 

2. Jaké byly představy o ideálním manželovi/manželce, partnerovi/partnerce? 

3. Do jaké míry byly tyto představy naplněny - realita, nebo pouhé ideály? 

4. Opravdu mladá generace Japonců fascinovaná „volnějšími“ typy sňatků (sňatek 

z lásky, svobodný sňatek) upřednostňovala tento nový fenomén? 

 

Vlivem západních směrů, zejména individualismu, a nových trendů přicházejících do 

Japonska na počátku období Taišó a v meziválečném období, se do značné míry začíná 

měnit způsob života zejména mladé generace - stěhování do měst, postupný rozpad modelu 

trojgenerační rodiny, rozvoj konzumu, zájem o volnočasové aktivity, apod. Jedním  

z nových fenoménů v oblasti rodinné problematiky byl také sňatek z lásky ren’ai kekkon, 

příp. svobodný sňatek džijú kekkon, který pro mladé Japonce představoval jistou cestu ven 

ze společensky nastaveného systému domluvených sňatků miai kekkon, příp. baišaku 

kekkon, které spíše než důraz na lásku a porozumění partnerů s sebou nesly společensky 

dané povinnosti s důrazem na spojení dvou rodin, nikoli partnerů. Sňatky z lásky tedy 

představovaly jisté okouzlení. Na druhou stranu panovaly obavy, co takové manželství ve 

skutečnosti přinese a jak bude přijato bezprostředním okolím a širší společností. Zároveň 

pro mladé Japonce tento nový způsob znamenal nutnost oprostit se od rad ostatních  

a poprvé se spolehnout na vlastní rozhodnutí. Ne každý byl připravený učinit tento 

odvážný krok a případně nést zodpovědnost za osobní volbu a svou budoucnost. 

 

Problematika sňatků a manželství se týká oblasti rodiny v rovině společenské, spíše 

než politické. Ačkoliv nelze zanedbat celkový dobový význam hnutí za svobodu a práva 
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žen džosei kaihó undó a působení ženských spolků ve veřejné sféře, z hlediska rozsahu  

a úzce vymezeného tématu diplomové práce tyto otázky pojmu jen velmi okrajově. 

Přestože se jedná o tzv. ženské časopisy, značnou část čtenářů představovali také 

muži, jimž byly, byť v menším měřítku, věnovány některé rubriky. Ve své analýze 

podrobuji rozboru jak názory žen, tak názory mužů, jakožto dvou nejdůležitějších 

protipólů v manželství. V teoretické části se krátce zmíním také o roli muže v rodině  

a jejích změnách. Z těchto důvodů zanedbám komplexní otázku genderu, která by 

odpovídala zaměření pouze na ženy, a nepovažuji ji za předmět své práce. 

 

1.2 Metodologie 

Téma své práce jsem zařadila do oboru sociálních dějin a vycházím z předpokladů 

historie zdola (History from below), jindy také nazývané dějiny lidu (People’s history)
4
, 

které byly definovány v roce 1966 Edwardem Thompsonem v eseji History from Below in 

The Times Literary Supplement (Burke 2004: 26). 

Tato teorie se zaměřuje na zkoumání lidské historie na základě analýzy 

každodenního života a zkušeností obyčejných lidí. Jako historický přístup se začala utvářet 

koncem 60. let 20. století a velkou oblibu mezi historiky zaznamenala hlavně v 70. a 80. 

letech. Jejím účelem bylo přehodnotit některé dosavadní způsoby zkoumání japonské 

předválečné moderní historie, a to prostřednictvím nového úhlu pohledu „dovnitř“. 

Historikové ubírající se tímto směrem „pracují daleko za hranicemi tradičních oborů, jako 

jsou politické, diplomatické a institucionální dějiny; předmětem historického zájmu se u 

nich stává „lid“ (minšú) a „dějiny lidu“ (minšúši), které se snaží tímto vytvořit.“ (cit. 

Gluck 1978: 25). Gluck dodává, že koncem 70. let sice badatelé v oblasti dějin lidu ještě 

netvoří vědeckou platformu a odborné práce po metodologické stránce nedosahují 

akademických kvalit, avšak zároveň vidí potenciál tohoto nového směru a připouští, že do 

budoucna může mít nezanedbatelný přínos pro moderní japonskou historickou zkušenost 

(Ibid: 26). Právě historickou zkušenost později začínají popisovat další historikové, 

přičemž mnoho z nich se přiklání k analytickému přístupu.  

O problematice historie zdola obecně pojednává Jim Sharpe v eseji History from 

Below. Zmiňuje problémy spojené s definicí dolních tříd (lower orders) a toho, kdo spadá 

do kategorie „dole“ (below), a to v závislosti jednak na kulturním a sociálním pozadí dané 

                                                 
4
 V japonských zdrojích se lze setkat s termíny (minšúši , 民衆史) nebo (minšú rekiši, 民衆歴史). 
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země či oblasti, a jednak na období, jež historik zkoumá (Burke ed. 2004: 27-28). Počátky 

tohoto přístupu zasazuje do doby po skočení Francouzské revoluce a následných masových 

hnutí ve druhé polovině 18. století v Evropě, kdy se dějinám lidu začali věnovat marxističtí 

a socialističtí historikové z Anglie. Postupný vývoj přispěl k rozšíření výzkumných témat  

a k hlubšímu pochopení historických souvislostí. Důležitost poznání prostřednictvím dějin 

zdola výstižně shrnuje takto: „Historie zdola plní jakožto přístup dvě důležité funkce. První 

je, že slouží jako korektiv pro dějiny zhora. (...), tou druhou, že díky svému alternativnímu 

přístupu otevírá cestu k bohatší syntéze historického pochopení a k propojení dějin 

každodennosti obyčejného lidu s tematikou konzervativnějších historických přístupů.“ (cit. 

Burke 2004: 33). Tento přístup jsem zvolila z toho důvodu, že mé práci poskytuje dva 

důležité rámce. Jedná se zaprvé o rámec pro analýzu názorů nikoli zástupců jedné 

konkrétní společenské vrstvy, ale obyčejných lidí napříč celou společností, a za druhé  

o rámec pro interpretaci výsledků analýzy. 

 

Co se týče metodologie práce, vzhledem k tomu, že se jedná o rozbor tištěných 

médií, jejichž obsah budu rekonstruovat a z něj vyvozovat zobecněné závěry, považuji za 

nejvhodnější metodu kvalitativní analýzy - konkrétně spojení obsahové a tematické. 

Obsahová analýza je vhodná pro zkoumání tiskovin, kde se na mnoha místech objevují 

podobné či stejné názory, které je nutné sjednotit a obecně interpretovat. Hodí se ke 

zpracování většího objemu dat. Zčásti využiji také tematickou analýzu
5
, která umožňuje 

pomocí indukce rozřazení dat do tematických okruhů, přičemž vyvozené interpretace jsou 

podložené daty. 

Obě zvolené metody mají jak výše uvedené výhody, tak následující rizika (Hendl 

2016: 275). Výzkumník by ve svých interpretacích měl zachovat co nejobjektivnější  

a dostatečně kritický postoj. Zároveň by měl vyvozovat pouze takové závěry, které z dat 

opravdu vyplývají. Snadno může dojít k opomenutí více nuancí nacházejících se v textu. 

Kvalita práce se odvíjí od schopnosti badatele vhodně nastavit teoretický rámec a kritéria 

hodnocení, protože tyto metody nenabízejí přesně stanovené výchozí hodnotící kategorie. 

Jsem si vědoma rizik a komplexnosti těchto metod a připouštím, že závěry této 

práce nebudou zcela ověřitelné, a to s přihlédnutím ke skutečnostem, že hodnotící kritéria 

jsou mnou zvolená a že zkoumám tisk doby, již znám pouze zprostředkovaně. Bohužel se 

                                                 
5
 „Tematická analýza představuje proces, v němž se vynořují kategorie a témata z dat, která mají tvar 

opakovaných myšlenek, opakujících se termínů, metafor a analogií (...).“ (cit. Hendl 2016: 270). 



Zuzana Srbová, Sňatky v meziválečném Japonsku 

11 

 

v dostupné literatuře nenacházejí explicitní zmínky o působení ženských časopisů na 

čtenáře a důvěru v uvedené informace. Obecně však lze z rozhovorů v časopiseckých 

rubrikách vyvodit, že míra důvěryhodnosti se lišila u jednotlivých typů článků. Zatímco 

informativní články týkající se vedení domácnosti, rodiny, výchovy dětí, nemocí, apod. 

ženy vítaly a v mnohém si jimi rozšiřovaly obzory a nechávaly se inspirovat, příběhy lidí 

v poradnách a osobní zpovědi četly se zaujetím, avšak kriticky, a vytvářely si vlastní názor. 

 

V neposlední řadě je třeba zmínit výběr vzorku. Pro svou analýzu jsem vybrala 

články z periodik Šufu no tomo, Fudžin gahó, Fudžin kurabu, Fudžin no tomo a Fudžin 

kóron vydaných mezi lety 1920-1941.
6
 Vzhledem k úzce stanovenému tématu práce jsem 

nemohla určit kratší rozmezí nebo pouze časopisy z několika vybraných let, protože dané 

téma se nutně nevyskytovalo v každém čísle ženského časopisu. Proto čerpám ze sbírky 

článků ženských časopisů Fudžin zašši ga cukuru taišó, šówa no džoseizó, jejíž svazky 

obsahují přetištěné dobové články z uvedených ženských časopisů. Kompletní sbírka 

sestává z celkem třiceti tematicky řazených svazků
7
, v nichž jsou otištěny původní texty 

bez jakýchkoli doplňujících komentářů nebo dalších redakčních zásahů, tudíž se stále jedná 

o primární zdroje v nezměněné podobě. Články, s nimiž pracuji v praktické části, čerpám 

ze svazků I.-V. uvedené sbírky v tematickém okruhu Láska a manželství (Ren’ai to 

kekkon) - viz bibliografie. 

 

 

                                                 
6
 V japonské periodizaci toto období odpovídá letům 大正 9年－昭和 16年. 

7
 Pro úplnost uvádím všechny tematické okruhy svazků, přičemž všechny jsou vícedílné: I.-V.sv. Láska  

a manželství; VI.-IX.sv. Tělo a sexualita; X.-XI.sv. Krása, oděvy, móda; XII.-XV.sv. Život a domácnost; 

XVI.-XVII.sv. Ohlasy čtenářů; XVIII.-XXI.sv. Dobová společnost; XXII.-XXIV.sv. Zaměstnání; XXV.-

XXVI.sv. Vzdělání; XXVII.-XXX.sv. Ženy a válka.  
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2 Postavení žen a jeho vliv na manželství do doby Taišó 

Ženské pohlaví bylo původně vnímáno s „úctou k mateřství“ (bosei sončó, 母性 

尊重 )
8

 a s respektem odvozeným od tradičního šintoistického kultu bohyně Slunce 

Amaterasu no Ómikami. Na druhou stranu žena měla mnoho povinností; nejen vychovávat 

děti a starat se o domácnost, ale také pracovat na poli nebo prodávat na trhu. Rodinný 

systém fungoval na principu matriarchátu. Vdané ženy si ponechávaly své původní 

příjmení, mohly vlastnit majetek a z manželů to byl často muž, kdo odcházel bydlet 

k rodině své ženy. Rozchody, rozvody a adopce byly velmi rozšířeným jevem. Tato praxe 

trvala v podstatě bez větších změn od období Nara až do konce období Kamakura (Farris 

2006: 89). 

Ve 14. století se společně se zenovým buddhismem do Japonska dostávají koncepty 

meditace, orientace na jedince a jeho soustředěnost a také umění boje. Formuje se základní 

rámec samuraje a s ním nový typ rodového uspořádání, v němž hlavní roli má muž. 

Středověk tedy pro ženy znamenal období zásadních změn: ztratily práva na dědictví  

a nemohly nadále vlastnit majetek ani jej spravovat. Po svatbě musely jít bydlet 

k manželovi a předat mu věno (Ibid: 253). Od ženy se očekávalo, že kromě prací 

v domácnosti, příp. v zemědělství, přivede na svět mužského potomka jakožto 

pokračovatele rodu. Pokud nebyla z nějakých důvodů schopna tuto funkci naplnit, manžel 

se s ní mohl nechat rozvést. 

Další významné změny ve společenském uspořádání přicházejí na počátku vlády 

rodu Tokugawa po roce 1600, kdy vzniká hierarchický systém (ši-nó-kó-šó, 士農工商)
9
, 

podle nějž japonská společnost fungovala následujících 270 let. Postavení žen v této době 

bylo ovlivněno konfuciánskou etikou o podřízeném vztahu ženy - tzv. „trojí poslušnost 

ženy“. Svobodná dívka podléhala svému otci, vdaná žena svému manželovi
10

 a vdova 

svému nejstaršímu synovi. Pro šógunátní vládu Tokugawů bylo zcela klíčové nastavit 

                                                 
8
 Pojem uvádí Farris 2006: 88. 

9
 Systém ši-nó-kó-šó označoval žebříček společenských vrstev od nejvýše postavených samurajů (ši), přes 

rolníky (nó), řemeslníky (kó), až k nejníže postaveným obchodníkům (šó). 

10
 Vztah podřízenosti manželky manželovi je zároveň jedním z pěti základních typů mezilidských vztahů 

podle konfuciánských zásad založených na oddanosti a podřízenosti. Tyto vztahy se staly pilířem vertikální 

společenské hierarchie: 1. rodičovský vztah (syn podřízen otci); 2. bratrský vztah (mladší bratr podřízen 

staršímu); 3. manželský vztah (manželka podřízena manželovi); 4. vztah podřízenosti poddaného vůči 

panovníkovi; 5. přátelský vztah (jedině v tomto vztahu jsou si obě strany rovny). 
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pevnou společenskou strukturu. Kromě vrstev vyloučených z hlavního dělení, měl každý 

jedinec určeno své postavení. Na stejném principu pak fungoval rod, který měl ve svém 

čele hlavu rodu (kačó, 家長), jíž všichni ostatní členové byli podřízeni. Vedení dědičně 

přebíral nejstarší syn. Tento systém (ie seido, 家制度) v podstatě institucionalizoval rodinu 

a přetrval do moderní doby. 

S příchodem období Meidži (1868) sice v rámci modernizace státní a společenské 

struktury oficiálně došlo ke zrušení feudálního společenského řádu, avšak principy  

a myšlenky, jimiž se Japonci řídili bezmála tři staletí, šlo vytěsnit jen velmi těžko. Vedle 

toho se do Japonska ze zahraničí dostávala moderní kultura a budoucí japonská politická 

elita a vzdělanci podnikali výzkumné cesty na Západ ve snaze poznat fungování států  

a myšlení z Evropy a Ameriky. 

Zde se seznámili mezi jinými i s myšlenkou svobody a rovnosti jedince. Nejprve 

došlo v roce 1871 vydáním Ediktu o zrovnoprávnění
11

 k oficiálnímu zrušení starého 

uspořádání společnosti a prohlášení veškerého lidu za rovnoprávný před císařem. Později 

roku 1875 byla v Ósace založena Vlastenecká společnost (Aikokuša, 愛国社), jež se stala 

hlavní platformou vznikajícího Hnutí za svobodu a občanská práva (Džijú minken undó,  

自由民権運動). V rámci hnutí začalo paralelně působit politické uskupení (Riššiša, 立志

社) kolem tehdejšího politika a aktivisty Itagaki Taisukeho (板垣退助, 1837-1919). Ani 

jedno uskupení nakonec nemělo dlouhého trvání, zato jejich význam byl pro další vývoj 

stěžejní. V roce 1877 se totiž Itagakimu podařilo předložit petici včetně požadavků na 

založení parlamentu složeného ze zástupců volených lidem. První parlament po vzoru 

západních institucí vznikl roku 1889, čímž byl alespoň po formální stránce dosažen cíl 

institucionálně se vyrovnat západním zemím, a od toho se pak odvíjely i postupné změny 

v otázce rozšiřování volebního práva.
12

 

                                                 
11

 Edikt o zrovnoprávnění (mibun kaihórei, 身分解放令; také sen’min haiširei, 賎民廃止令) se netýkal 

zrušení feudálně uspořádaného společenského systému a prohlášení veškerého lidu za rovnoprávný před 

císařem, a to včetně do té doby vylučovaných vrstev. Ačkoli se jednalo pouze o zrovnoprávnění de iure  

a dokument neošetřoval postavení žen vůči mužům, přesto stojí za pozornost, protože se stal prvním 

vyhlášením svého druhu v moderní době. 

12
 Ačkoli ženám se tohoto práva dostalo až s koncem 2. světové války, už od konce 19. století začínají 

s prvními snahami o upozornění na nerovnost mužů a žen a zejména v meziválečném období pak navazují 

v boji o volební a další práva v rámci aktivistických spolků. 
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 Japonci v období Meidži museli řešit problém, jak skloubit na jedné straně vlastní 

tradiční pojetí rodiny ie a na druhé straně zakotvení rodiny v právním systému, který 

rámcově odpovídal právu evropského typu. Dalším charakteristickým rysem v období 

Meidži se stalo propojení rodinného systému s institucí císaře a kultem šintó, jež se stal 

oficiálním státním náboženstvím. Rodina zde měla funkci základní sociální jednotky pro 

výchovu a socializaci jedinců, kteří dohromady tvořili sjednocený lid poslušný císaři. Ten 

byl prohlášen za přímého potomka šintoistických božstev a na tomto základě vznikla 

ucelená struktura státní ideologie (kazoku kokka, 家族国家) prosazovaná v období Meidži. 

 

2.1 Postavení a role žen od 70. let 19. století 

Role ženy v období Meidži obecně vycházela z širšího oficiálního konceptu stát se 

„dobrou manželkou a moudrou matkou“ (rjósai kenbo, 良妻賢母), jehož naplněním měla 

žena podporovat nacionalistického ducha a společný národní cíl modernizovat zemi. První 

zásady formuloval roku 1874 v časopise Meiroku (Meiroku zašši, 明六雑誌) významný 

myslitel a pedagog Nakamura Masanao (中村正直, 1832-1891). Ve spisu „Teorie dobré 

matky“ (Zenrjó naru haha wo cukuru secu,『菩良ナル母ヲ造ル説』) popisuje, že žena 

má stěžejní úlohu na cestě k tzv. zlepšení povahy japonského lidu (džin’min no seišicu wo 

kaizó suru tame ni, 人民の性質を改造するために).
13

 Žena má podporovat manžela  

a zodpovědně vychovávat děti. Říká, že ať už pomineme rovnost či nerovnost práv 

manželů, „vzdělanost mužů i žen má být stejná. K dosažení osvícení lidu je nejprve 

zapotřebí vytvořit (koncept) dobré matky, pro nějž je stěžejní vzdělání dívek“.
14

 

V praxi byl model rjósai kenbo založen na myšlence, že žena se má nejen pasivně 

starat o domácnost, ale má být schopna tvořit dobré rodinné zázemí, správné morální 

hodnoty a v souladu s nimi vychovávat děti. Proto musela být žena vzdělaná, a tak kromě 

základního vzdělání vláda Meidži trvala mimo jiné na tom, aby v každé prefektuře 

                                                 
13

 Nakamura měl možnost odjet na studijní cestu do Anglie (1867-69), kde se seznámil s mnoha západními 

myšlenkovými směry. Ovlivnil ho zejména anglický liberalismus a dílo Johna Stuarta Milla „On Liberty“ 

(Kaneko 1984: 78). Po návratu do Japonska psal Nakamura odborné statě, v nichž se snažil myšlenky 

liberalismu přiblížit japonským vzdělancům. Právě odsud pochází i zásady pro koncept rjósai kenbo. 

14
 V originále:「『男女ノ教養ハ同等ナルベシ』(...) 人民を開明の域に進ませるためには，まず善き

母を得なければならない。それには女子の教育が肝要であった。」(cit. ibid: 78) 
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existovala alespoň jedna dívčí střední škola.
15

 Rjósai kenbo se brzy stal státem 

propagovaným konceptem, který pomohl ukotvit oficiální postavení ženy v rámci národní 

ideologie, a jako takový nastavil formální principy chápání společenské role žen až do 

konce druhé světové války. 

Ke konci 80. let se zvedla vlna nevole vůči přílišnému liberalismu po vzoru Západu 

a docházelo k rušení některých úprav a dokumentů - např. zrušení společné výuky chlapců 

a dívek ve vyšších stupních vzdělávacího systému nebo zákaz účasti žen v politických 

spolcích a politických jednáních (Gössmann 2004: 183). Tato omezení se stala projevem 

jakési nastupující normalizace, která přišla po značně uvolněnějším období liberalismu. 

Některé vlivné ženy se snažily poukázat na nízké postavení a nedostačující vliv žen 

ve společnosti. Tvrdily, že kromě již zavedené povinné školní docházky, by dívky měly 

mít snazší přístup k vyššímu vzdělání. Snažily se obhájit, že čím lepšího a kvalitnějšího 

vzdělání se dívkám dostane, tím lépe budou moci naplnit principy konceptu rjósai kenbo. 

Například známá mladá spisovatelka Higuči Ičijó (樋口一葉, 1872-1896) vyjadřovala 

nespokojenost s pozicí žen ve svých literárních dílech, a to nepřímo prostřednictvím popisů 

ideálního a lepšího světa, který by ženy mohly mít. V roce 1906 pojednala Fukuda Hideko 

(福田英子 , 1865-1927)
16

, zakladatelka ženského časopisu Sekai fudžin, o významu 

vzdělání pro manželství a partnerské vztahy. Nehledě na staré konvence a koncepty 

propagované státem, podle Fukudy by měl být každý vztah mezi mužem a ženou založen 

nejprve na vzájemném poznávání a předmanželském vztahu (kósai, 交際 ) a každé 

manželství potom na principu lásky (ren’ai, 恋愛).
17

 Takovou změnu bude možné do 

budoucna uskutečnit pouze za předpokladu, že dojde ke zlepšení vzdělání dívek a žen. 

 

1. „K posílení racionálního myšlení žen je nutné vzdělání.“ 

2. „K omezení diskriminace mezi muži a ženami bude důležité vzdělání našich dětí.“ 

3. „K uskutečnění těchto ideálů v partnerských vztazích bude potřeba dalších 20 let.“ 

                                                 
15

 Zavedeno vyhláškou z roku 1898 na zajištění kvalitního vyššího vzdělání žen po celé zemi s cílem zaměřit 

se na výuku zásad konceptu „dobré manželky, moudré matky“ (Bernstein 1991: 176).  

16
 Fukuda Hideko, Hiracuka Raičó (平塚らいてう, 1886-1971), Jamakawa Kikue (山川菊枝, 1890-1980), 

Ičikawa Fusae (市川房枝, 1893-1981), Nakamoto Takako (中本たか子, 1903-1991) a další byly jedny 

z předních představitelek ženského socialistického proudu, který se snažil veřejně upozorňovat na nutnost 

zlepšit postavení a práva žen od počátku 20. století. 

17
 Podrobněji viz kap. 4.3.1. a 4.4.1. 
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(cit. Murakami 1982: 161)
18

 

Kromě této velmi úzké skupiny vzdělaných žen z elitních kruhů byly ženy v období 

Meidži prakticky vylučovány ze společenského života. Iwao tvrdí, že ženy nemohly 

zaujímat důležité pozice v oblasti politiky, řízení státu nebo obchodního sektoru a zároveň 

jim nepříslušelo vyjadřovat se k veřejným problémům. Tuto nerovnost však v jistém 

smyslu označuje za výhodnou a vysvětluje, že díky ní „byly ženy zproštěny povinnosti 

zapadnout do rámce nastaveného veřejností a společenskými institucemi a měly alespoň 

malý svobodný prostor poznávat vlastní individualitu způsobem, jakým to u mužů nebylo 

možné.“ (cit. Iwao 1993: 7).  

Ekonomicky i existencionálně byla žena v období Meidži zcela závislá
19

 na muži. 

Manželství se bralo jako sociální základna a povinnost každé ženy. V případě, že se do 

svých 24 let
20

 nevdala, okolí ji často s posměchem označilo za „neprodaný kus“ 

(urenokori, 売れ残り), (Ibid: 59). Co se týče pozice ženy v rodině a vůči manželovi, věřilo 

se, že „muž má pracovat mimo domov a žena obstarávat domácnost, takže vykonává-li 

žena svědomitě domácí práce a stará-li se o děti, její vztah s manželem bude dobrý.“ (cit. 

KDBK
21

 2016: 59-60). Na druhou stranu docházelo k tomu, že muž ženu vyhnal 

z domova, pokud vůči němu projevila známky nedůvěry (např. ve vztahu k jiným ženám), 

dlouhodobé nespokojenosti nebo v případě, že se delší dobu nedařilo ženě otěhotnět  

a přivést na svět potomky. Rozvedené ženy se ocitaly v těžké životní situaci a musely čelit 

hanbě z rozvratu rodiny, za což je společnost odsuzovala. 

Jak nízké a podřízené bylo postavení manželky, můžeme usuzovat také z povahy 

právní odpovědnosti žen. V roce 1870 vznikly nové regule pro úpravu právních vztahů 

žen, z nichž mnoho tvořilo základ pozdějšího trestního zákoníku. Podle těchto regulí byly 

manželky stavěny na téměř stejnou úroveň jako konkubíny a jejich případné přestupky 

                                                 
18

 V originále:「1. 女の理性を強めるには今後の教育が必要; 2. 男女の差別を弱めるには、これから

生まれる子供の教育; 3. それでも男女交際の理想を実現するにはあと２０年を要する」 

19
 V souvislosti s problematikou rodiny bývá období Meidži často označováno jako doba, pro níž je 

„závislost na mužích“ (dansei šihai, 男性支配) charakteristická (Murakami 1982: 130). 

20
 Na vesnici se toto věkové pravidlo drželo i nadále. Zmínku, která to potvrzuje, lze nalézt v článku časopisu 

Fudžin kurabu 10/1933: „Nevím, jak ve městech, ale na venkově je 24-25 letá žena značně znepokojená,“ je-li 

stále svobodná (cit. Iwami III: 415). 

21
 Kolektiv autorů Kindai džosei bunkaši kenkjúkai (viz bibliografie). Pro zjednodušení dále používám 

zkratku „KDBK“. 
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nebo trestné činy vůči manželovi, resp. muži, byly posuzovány mnohem přísněji než stejné 

činy ze strany manžela, resp. muže (Wakita 1987: 193). 

 

2.2 Vliv moderních konceptů na život Japonců od přelomu období Taišó 

Abych mohla později vysvětlit změny týkající se manželství a postavení žen 

v období Taišó, nejprve si dovolím stručně popsat společenské nálady příchozí s novou 

érou a moderními ideologiemi, které zásadně ovlivnily jak myšlení zejména mladších 

generací Japonců, tak další společenský vývoj v meziválečném období. 

 

2.2.1 Myšlenkové rozpoložení společnosti 

Smíšené nálady, infiltrace mnoha myšlenkových směrů ze západních kultur  

a především ideologická různorodost názorů. To vše charakterizuje konec období Meidži  

a přechod do doby Taišó. Proces vývoje japonské společnosti a její reakce na dobové 

změny pramenily ze socioekonomického a zahraničně politického pozadí. 

Japonská společnost konce období Meidži byla doslova zaplavena vlnou euforie  

z imperialistických úspěchů, vítězství v Čínsko-japonské (1894-95) a Rusko-japonské 

válce (1904-05) a dokonání modernizace Velkého japonského císařství. Specificky 

vnímána byla osoba císaře Meidžiho, která byla spojována s každým národním úspěchem. 

Tehdejší společnost už císaře nebrala jako pouhé ztělesnění fungujícího modernizovaného 

Japonska, ale pohlížela na něj jako na představitele vrchního velení ozbrojených sil 

imperiální velmoci Dálného východu. Císař Meidži se tak v očích Japonců stal 

nenahraditelných symbolem japonské národní jednoty a síly. 

Nutno však poznamenat, že zmíněné představy společnosti o vlivu císaře, 

nepřemožitelnosti japonské imperiální velmoci a jedinečné schopnosti Japonska rychle se 

zmodernizovat byly příliš idealizované. Pomineme-li totiž zahraničně-politické úspěchy, 

po stránce společenské bylo poněkud nadsazené očekávat, že by Japonsko stihlo ideově  

a názorově vyspět za pouhých třicet let, když mnoha evropským státům proces vlastní 

modernizace trval déle než jedno století. 

V roce 1912 japonskou společností otřásla nečekaná tragická zpráva o skonání 

císaře Meidžiho, ideálu novodobého císaře, jejž se nikomu z jeho nástupců nepodařilo 
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překonat. Tím začala nová éra Taišó (1912-1926), která pro Japonce alespoň zpočátku 

představovala období plné nejistot a obav
22

 z budoucího směřování národa. 

2.2.2 Individualismus 

Společenskou problematikou se zabývali i někteří japonští intelektuálové. Jejich 

společným rysem se stal kritický, až skeptický postoj vůči stavu společnosti. Vyvstala nová 

otázka, zda Japonsko vůbec má potenciál přiblížit se společensky a hodnotově Západu. 

Poprvé se začali ptát po vlastním původu a hledali národní identitu. 

Spisovatel, novinář a intelektuál Tokutomi Sohó (徳冨蘇峰, 1863-1957) vyjádřil 

roku 1906 v novinách Kokumin šinbun (國民新聞) obavy z šířícího se individualismu. 

Jako by předvídal dobu, když upozornil na politické a sociální následky, jež může 

infiltrace individualismu do japonské společnosti způsobit. Tvrdí, že mladá generace 

Meidži byla silná a odhodlaná zasvětit celý svůj život budování moderního Japonska 

 a v případě potřeby ve jménu státu i položit život. Avšak tato vůle nebyla poháněná 

žádným náboženstvím, nýbrž „právě stát byl pro Japonce náboženstvím a dnešní mládež 

víru v něj ztratila.“ (cit. Harootunian 1998: 90). 

Individualismus (kodžin šugi, 個人主義 ), jak jej chápala tehdejší japonská 

společnost, se však lišil od svého původního západního ekvivalentu. V Japonsku tento 

pojem označoval především respektování lidských hodnot a svobod jedince a jejich 

upřednostnění před zájmy společnosti a národa (MK 2011). Jedincem se myslí člověk jako 

součást úzkého společenství. Jinými slovy snaží se o naplňování hodnot a vlastní zisk, ale 

pro dobro celé své rodiny, příp. vesnické komunity. Pojem kodžin šugi byl tedy chápán 

velmi široce a na rozdíl od systematicky definovaných jiných směrů
23

 neposkytoval žádný 

ucelený myšlenkový rámec, a proto si jej každý vysvětloval podle svých potřeb, vlastními 

slovy. 

                                                 
22

 Nejistoty a obavy nepramenily pouze z nastupujícího nového období, ale především z názorové 

nejednotnosti společnosti, chybějícího konceptu národní identity, a tím i pocitu vzájemné sounáležitosti,  

a v neposlední řadě lidé začali toužit po vlastní životní cestě či pracovní kariéře a byli unaveni ze státem 

předepisovaných etických a společenských konceptů „sloužit vlasti“ (kuni no tame) apod., které již v této 

době byly pouhým přežitkem.  

23
 Např. liberalismus (džijú šugi, 自由主義), socialismus (šakai šugi, 社会主義) nebo později komunismus 

(kjósan šugi, 共産主義). 
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Na počátku období Taišó se Japonci pokusili takto široce pojatý individualismus 

aplikovat na praktický každodenní život. Cílem bylo hledat způsoby k naplnění osobních 

ambicí. Zatímco v období Meidži byl základním předpokladem dobrého občana věrně 

sloužícího státu, proces vzdělávání (šugjó, 修業)
24

, v období Taišó je kladen důraz na 

kultivaci a zlepšování sebe sama (kjójó, 教養). Směřování k naplnění vlastních cílů je 

spojováno také s cestou k osobní kariéře (riššin šusse, 立身出世), (Ibid: 85-86). Tento 

pojem vůbec poprvé v japonské společenské historii odkazuje na zájmy jedince jako 

individuality či úzké rodiny. Bylo to také v tomto období, kdy vlivem urbanizace  

a odchodu mladších generací do měst dochází k rozpadu trojgenerační rodiny na 

dvojgenerační. 

 

2.2.3 Urbanizace a vznik střední vrstvy 

Urbanizace, tedy postupný přechod obyvatel z venkova do měst, představovala 

v japonském případě dlouholetý, pozvolný a specifický proces. Ještě ke konci období 

Meidži po Rusko-japonské válce se stále většina obyvatelstva nacházela na venkově  

a hlavní pracovní odvětví tvořilo zemědělství. V následujícím období začaly vznikat 

zemědělská hnutí a agrární spolky, které se staly platformou pro diskusi a řešení otázek 

zemědělského sektoru a s ním spojeného každodenního života na venkově. V neutěšených 

venkovských podmínkách se vzedmula vlna nevole. Venkované již byli vzdělaní, 

uvědomovali si podstatu problémů a cítili nespravedlnost: už nechtěli pasivně přijímat 

státní ideologii, že by měli oddaně pracovat pro vlast
25

, protože na zemědělství nejvíce 

závisí prosperita země; vždyť pro ně ta prosperita země byla pouze neviditelným, 

nehmatatelným souslovím, jež za své každodenní pracovní rutiny neznali. Začínali si také 

stále více uvědomovat propastný rozdíl mezi rozvijícím se městem a strádajícím venkovem. 

S 20. léty tak přichází období, kdy mnoho venkovanů nalézá uspokojení životním potřeb 

právě ve městech, která se pro ně stávají novým lákadlem. 

                                                 
24

 Neoznačuje běžný proces školního vzdělání (kjóiku, 教育), ale kontinuální vzdělávání nad rámec školy 

s cílem být dobrým občanem pro vlast. 

25
 Heslo „pro dobro vlasti“ (kuni no tame, 国のため) již od doby Meidži vštěpoval stát lidu v rámci národní 

ideologie, aby bylo rychleji a efektivněji dosaženo modernizace. V období Taišó, když už modernizace byla 

dokonána, chybělo státu efektivní motto nové národní ideologie, jak lid motivovat, proto lidé už nechtěli 

pouze poslouchat stará hesla, která jim stejně nepřinesla žádný užitek. 
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Ani městský život však automaticky nezaručoval vysoký životní standard. Města 

samozřejmě nabízela lepší pracovní příležitosti a dynamičtější kariérní rozvoj, ale 

společenský život se odvíjel od toho, v jaké části města daný člověk bydlel. Jinak řečeno, 

velkoměsta jako Tokio nebo Ósaka byla rozdělena na bohaté čtvrti, kde bydlela 

ekonomicky zajištěná městská elita, a čtvrti chudších vrstev (šitamači, 下町). 

Vlivem rostoucí vzdělanosti, jejímž produktem se koncem 10. let stala první 

dostudovaná mladá generace, ve městech vzniká nová střední vrstva, která podle statistiky 

v roce 1920 zaujímá 9% obyvatelstva (SDK
26

 1992: 200). Jedná se o rodiny, městského  

i venkovského původu, které díky kariérnímu postupu a příznivějšímu platu muže začaly 

ekonomicky bohatnout. Tito muži často nacházeli uplatnění na pozici firemního 

zaměstnance, městského úředníka, učitele, profesora, lékaře, aj. 

Vznik střední třídy a lepší pracovní a životní podmínky byly jedny z klíčových 

faktorů rozvoje měst a nového stylu městského života. Rýsující se nový model do 

budoucna zásadně ovlivnil strukturu a fungování japonské moderní rodiny
27

, a to ve dvojí 

rovině - atomizace a demokratizace rodiny. Zaprvé se začínají formovat zárodky užší 

rodinné jednotky, jejíž součástí jsou manželé se svými dětmi odděleni od starší generace 

jejich rodičů (Tab. 1). Zadruhé pozvolna dochází ke změně rolí v této nové rodině. Muž 

pracuje celý den mimo domov, a tak se žena musí „na plný úvazek“ věnovat kromě 

výchovy dětí provozu domácnosti a hospodaření s rodinným rozpočtem. Ačkoli 

v meziválečné době tyto změny ještě nebyly zcela znatelné, staly se základem pro 

poválečné uspořádání rodiny, včetně fenoménu žen v domácnosti (sengjó šufu, 専業主婦), 

nepracujících žen, jež se plně oddávají péči o domácnost a rodinu, který má dodnes 

v japonské společnosti velmi specifické zastoupení. 

 

 

 

 

                                                 
26

 Kolektiv autorů Sógó džoseiši kenkjúkai (viz bibliografie). Pro zjednodušení dále používám zkratku 

„SDK“. 

27
 Nejzásadnější změny ve struktuře a funkci rodiny proběhly až těsně po druhé světové válce v souvislosti 

s revizí ústavy (1947) a přehodnocením právního pojetí rodiny. Zárodky těchto změn je však nutné hledat již 

v období Taišó. 
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Tabulka 1: Klasifikace rodiny podle složení jejích členů vyplývající ze sčítání lidu v roce 1920 

typ rodiny 
celé území 

(%) 

venkovské 

oblasti (%) 

městské 

oblasti (%) 

jednočlenná rodina 6,0 5,2 9,1 

pouze manželský pár 10,3 9,4 14,3 

manželé a jejich svobodné děti 43,7 42,3 49,7 

manželé a jejich vdané/ženaté děti anebo vnoučata 2,3 2,6 1,1 

manželé a jejich rodiče anebo prarodiče 2,8 2,5 3,6 

manželé a jejich děti a rodiče 25,1 27,9 13,6 

manželé včetně širšího příbuzenstva 9,8 10,1 8,6 

(cit. Kojama 1961: 35) 

  

2.2.4 Modernismus a masová kultura 20. let 

Japonskou společnost 20. let výrazně ovlivnil také modernismus a s ním vznik 

masové kultury založené na konzumu. Modernismus poskytoval širokou škálu nových 

výdobytků od rozvoje technologií (reklama, rozšíření tiskovin), přes masovou spotřebu 

(četba, film), po zábavu (fotografování, sport) a kulturní vyžití (kavárny, noční podniky, 

kino). 

Jistá forma městské kultury a zábavy s centry v Edu a Ósace již sice existovala 

v období genroku na konci 17. století, ale tehdy byla kultura oficiálně určena zejména 

vyšším vzdělaným městským vrstvám. Od doby Rusko-japonské války se však vlivem 

urbanizace postupně mění způsob života ve městě, kde nyní krok udává mladá široká 

generace městského i z venkova přistěhovaného obyvatelstva (Jansen 2002: 568). Navíc 

díky zlepšování technologií a budování nové infrastruktury ani venkovské oblasti nebyly 

odříznuty. Proto bez ohledu na to, z jakého regionu člověk pocházel nebo k jaké vrstvě 

náležel, se mohl těšit novodobým trendům, poznávat vnější svět. 

Dalším důležitým aspektem změny ve městě bylo v případě Tokia velké 

zemětřesení v Kantó 1923. Před zničující katastrofou mělo Tokio nespočet malých 

tradičních čtvrtí. I přes prvotní snahy zapracovat obnovu těchto starých čtvrtí do plánu 

rekonstrukce, k revitalizaci většiny z nich už nedošlo. Namísto toho vznikla z Tokia pod 

vlivem moderních kulturních a konzumních vlivů zcela nová metropole s hustou silniční  

a železniční sítí. 

Na jedné straně mladí lidé byli zpočátku okouzleni novými možnostmi, které 

modernismus nabízel, protože díky němu získali prostředky, jak vnímat novou dobu  

a utvářet si vlastní názory. Tipton právě proto označuje období Taišó za dobu mohutných 

změn ve společnosti, v myšlení, utváření názorů a v mezilidské komunikaci a vztazích, 
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spíše než za dobu význačnou kvůli svým převratným politicko-ekonomickým změnám 

(Tipton 1997: 12). Na druhou stranu do budoucna zejména mladou generaci Japonců čekal 

složitější úkol, a sice vstřebat veškeré informace a přijmout nové společenské role, jež pro 

ně z jejich městského moderního stylu života vyplývaly. 

Ideovou protiváhu k materialisticky pojatému městskému způsobu života vytvořil 

od počátku 30. let krystalizující nacionalismus. Kritické postoje vůči individualistickému, 

nevázanému životu plnému zábavy a konzumu byly vyjadřovány prostřednictvím různých 

státem podporovaných aktivistických hnutí - např. za sjednocení národa, za návrat 

k domácím tradicím nebo za udržení míru a pořádku. 

 

2.3 Nové vnímání role ženy od období Taišó 

Jak jsem popsala v předchozí kapitole (2.2.1.), ztělesněním modernizace a dalších 

úspěchů období Meidži se stal císař. Ještě do doby po druhé světové válce byl ve školních 

učebnicích zobrazován jako ideál novodobého císaře, kterého se jeho nástupcům jen stěží 

podaří překonat. S obdobím Taišó a pak Šówa přichází změna. Symbolem moderní éry se 

stává žena a ideál mateřství, jež měla ztělesňovat císařovna jakožto „matka 

národa“ (kokubo, 国母 ). Nagahara a Joneda vysvětlují, že od poloviny 20. let „byla 

císařovna v ženských časopisech a při výuce na dívčích školách idealizována do podoby 

„matky národa“ a opěvována jako symbol mateřství. Tento koncept sehrál důležitou roli 

při posilování národního vědomí a úcty k ženám císařského rodu.“ (cit.: 3). 

Výše uvedený koncept však nepřesáhl ideologickou rovinu a postavení ženy 

v každodenní realitě bylo zcela odlišné. Byť se o ženské problematice začínalo hojně 

diskutovat, ženám a dívkám bylo dopřáváno vzdělání a celkově se situace velmi pomalu 

zlepšovala, starý nevyhovující rodinný systém a konvenční názory předchozích generací si 

doba stále nesla s sebou. Někteří japonští historikové to označují za „oběť pozůstatku 

rodového systému ie“ (ie seido sonzoku no gisei, 家制度存続の犠牲), (KDBK 2016: 84). 

Jaké tedy bylo opravdové postavení žen obecně ve 20. letech? Situaci nyní 

objasním v následujících oddílech podkapitoly v souvislosti s tím, v jakých kruzích se žena 

pohybovala. 
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2.3.1 Pracující ženy a jejich západní vzor 

Nejprve je potřeba zmínit nezanedbatelnou skupinu pracujících dívek a žen (džokó, 

女工), které prováděly manuální práci nejčastěji v továrnách textilního průmyslu. Původně 

se jednalo zejména o venkovské dívky z chudých rodin, jež rodiče posílali za výdělkem. 

Často tak dopadla dívka, která například ze zdravotních důvodů nebyla schopná 

každodenní tvrdé práce v zemědělství, a tak musela rodině pomoci jiným způsobem. 

V továrně ji ale čekala dlouhá pracovní doba, vyčerpávající přesčasy, špatné životní  

a hygienické podmínky na ubytovně, a to vše při nejnižší možné mzdě. 

S počátkem období Taišó však vztahy mezi továrnami a vesnickými rodinami, které 

jim na základě dohody dívky svěřovaly, začaly ochabovat. Továrny se nyní, stejně jako 

mnoho ostatních moderních podniků a společností, snažily o co nejvyšší zisk. Rodiny na 

venkově naopak pochopily, že dívky žijí v zanedbaném prostředí, jsou nuceny neustále 

pracovat, avšak finanční podpora, která se rodině vrací, je naprosto neúměrná. 

Podle nových podmínek mohly dívky dostávat výplatu na ruku. To jim umožnilo 

vůbec poprvé přemýšlet nad hodnotou peněz a snažit se hospodařit s vlastními finančními 

prostředky. Mnoho dívek záhy pochopilo, jak nízký je jejich plat, a odcházelo. Jenže poté, 

co si dívky zvykly na samostatný život a lepší příležitosti na periferii města nebo přímo 

v metropoli, nechtěly se vracet zpět k rodině na venkov, a proto hledaly jakékoli jiné 

zaměstnání ve městě. Zde nacházely uplatnění jako zaměstnankyně kaváren, klubové 

společnice, sekretářky nebo služebné v domácnosti. Práce žen byla ještě stále vnímána jako 

podřadná a v očích mužů se jednalo o nedůležité pracovní posty (Iwao 1993: 153). 

Společensky přípustná byla pouze taková práce, která neovlivnila chod domácnosti 

v případě, že žena byla vdaná anebo měla děti, i když většina mužů nerada přepustila, že 

by jejich manželka měla zaměstnání. Pro pracující ženy se v tomto období ustálil pojem 

(šokugjó fudžin, 職業婦人). 

Značná část ostatních žen, které z továren neodešly, se ve 20. letech zapojila do 

boje za lepší pracovní podmínky v některém z dělnických spolků (ródó kumiai, 労働 

組合) nebo v rámci ženských aktivistických hnutí (fudžin undó, 婦人運動) bojovaly za 

práva a svobody žen (Išizuki 1999: 89). 

 Velkým vzorem se v tomto ohledu Japonkám staly ženy z Evropy (Fukuči 1973: 

95-96). Během první světové války byly ženy v důsledku nedostatku mužů například 

v Rusku nuceny rukovat do armády nebo studovat vysokou vědu a zastávat zodpovědné 
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posty v oblasti vývoje technologií. V Německu zase řešili bezvýchodnou situaci, kdy ve 

válce přišlo o život mnoho mužů, a proto ženy běžně začaly vykonávat původně typicky 

mužské práce, jakými byly stavba infrastruktury, práce v automobilovém průmyslu, či 

dokonce za války výroba zbraní. Navíc válka, která měla na svědomí mj. životy manželů  

a otců, zapříčinila rozpad nespočtu rodin. Proto ženy začaly požadovat širší práva  

a svobody, aby mohly plně zabezpečit děti a rodinu, jak po pracovní, tak po právní stránce. 

Japonky se o zkušenostech žen ze Západu dočítaly v tisku. Inspirovala je zejména 

skutečnost, že tyto odvážné ženy byly schopné aktivně se podílet na rozvoji a obraně země, 

a tak ve výsledku bojovat za svou vlast. Ačkoli si japonské ženy byly vědomy faktu, že 

v Japonsku je jiná situace a společenské zázemí, vnímaly tyto změny a posun v postavení 

žen v Evropě jako příležitost pokusit se o něco podobného také na domácí scéně. 

  

2.3.2 Ženské spolky a aktivistická hnutí 

Jednou z hlavních platforem, která na tomto základě postavila své aktivity ve  

20. letech, byl Spolek nových žen (Šin fudžin kjókai, 新婦人協会), založený Hiracukou 

Raičó (平塚らいてう , 1886-1971) a Ičikawou Fusae (市川房枝 , 1893-1981), který 

navázal na tradici literárně-intelektuální společnosti Seitó (Seitóša, 青鞜社, 1911), jež 

započala veřejnou diskuzi o ženské problematice (fudžin mondai, 婦人問題) v 10. letech. 

Ačkoliv původním cílem Seitó bylo nalézt literární talenty v řadách žen a umožnit jim 

publikační činnost, stala se do budoucna zároveň výchozím bodem ženské hnutí 

(Murakami 1982: 114). 

Politické hnutí Spolek nových žen bývá nejvíce spojováno zejména se snahou žen 

získat volební právo, povolení účasti na politických jednáních nebo možnost vyjadřovat se 

ke společenskému dění. Často však zůstává opomíjeno, že Spolek usiloval také o novelu 

Občanského zákoníku z roku 1898. V tomto směru definoval požadavky na změnu 

postavení a vnímání role ženy: 

 

1. „Svobodně nechat rozvíjet možnosti žen a zdůraznit rovnost příležitostí mezi muži  

a ženami.“ 

2. „Pokusit se zhodnotit muže i ženy ze stejného úhlu pohledu; přijmout fakt, že 

diskriminace a spolupracovat na zlepšení.“ 

3. „Vymezit společenský význam rodiny.“ 
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4. „Hájit práva žen, matek, dětí a zamezit čemukoli, co by bránilo jejich rozvoji.“ 

(cit. Fukuči 1973: 97)
28

 

 

Spolek nových žen byl sice záhy v roce 1922 kvůli názorové nejednotnosti jeho 

zakladatelek rozpuštěn, avšak učinil první konkrétní kroky při definici ženského hnutí  

a podnítil svou aktivitou vznik mnoha dalších spolků - např. Aliance pro volební práva žen 

(Fudžin sansei dómei, 婦人参政同盟), Reformní klub žen (Kakušin kurabu fudžinbu, 革新

クラブ婦人部) nebo Aliance pro získání volebních práv žen (Fudžin sanseiken kakutoku 

dómei, 婦人参政権獲得同盟). 

Od poloviny 20. let se v těchto nových spolcích angažuje stále více již 

zmiňovaných žen v domácnosti sengjó šufu (viz kap. 2.2.3.). Do té doby se jejich postavení 

v ženských organizacích odvíjelo od společenského statutu či zaměstnání manžela. Nové 

spolky 20. let však vznikají velmi spontánně a ženy do nich vstupují dobrovolně, proto 

vnitřní hierarchie slábne a ženy tak mají příležitost poprvé se samostatně rozhodovat  

a společně řešit určitý problém (Iwao 1993: 244). Od poloviny 40. let se pro tyto ženy 

angažující se v hnutích ustálil pojem „ženy v domácnosti-aktivistky“ (kacudó sengjó šufu, 

活動専業主婦 ) a společensky vytvořily pomyslný protipól vůči obyčejným ženám 

v domácnosti sengjó šufu, jejichž rolí v poválečné společnosti byla pouze starost  

o domácnost, manžela, děti, hospodaření bez jakékoli společenské či politické veřejné 

participace (Tipton 1997: 188). 

 

2.3.3 Změny v rolích žen a mužů v manželství 

V neposlední řadě je třeba popsat přeměnu ženské role v rámci rodiny. Jelikož tato 

práce není genderová a instituce manželství závisí primárně na obou pohlavích, dovolím si 

předtím stručně nastínit pozici muže. 

Muž měl v moderní době v rodině dominantní roli, což souviselo s rodinným 

systémem ie založeném na podřízených vztazích všech členů vůči hlavě rodiny, již 

představoval muž. Jak se ale zapojoval do chodu domácnosti? Ještě na počátku období 

                                                 
28

 V originále:「1. 婦人の能力を自由に発達せしめ、男女の機会均等を主張すること; 2. 男女の価値

同等観の上に立ちて、其の差別を認め協力を主張すること; 3. 家庭の社会的意義を闡明すること; 4. 

婦人・母・子どもの権利を擁護して、利益の増進を計ると共に之に反する一切を排除すること」 
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Meidži se otcové běžně podíleli na péči a výchově dětí. S příchodem 20. století jsou na 

muže kladeny čím dál větší nároky na vybudování úspěšné a stabilní kariéry, aby dokázal 

zabezpečit rodinu, a proto mimo domov tráví stále více času, čímž jeho role manžela a otce 

v domácnosti částečně slábne (Gössmann 2004: 184). 

Naproti tomu pozici ženy v manželství výstižně zachytil Juzawa následujícími 

slovy: Ženy období Taišó se ocitaly „ve světě velmi vzdáleném demokracii, a proto logicky 

ani ve vztahu mezi mužem a ženou nemohl být prostor pro vznik opravdové 

demokracie.“ (cit. Juzawa 2013: 3). Na základě vžitého rodového systému ie „žena a děti 

byly brány jako osoby podřízené muži, neustále utlačované a netěšily se humánnímu 

zacházení.“ (cit. ibid: 4). Na celospolečenské rovině tedy docházelo k přehodnocování 

postavení žen, ale v oblasti soukromé se změny projevovaly jen velmi pomalu. 

Jedním z mezníků na cestě ke zlepšení pozice ženy v manželství z právního 

hlediska se stal rozvodový rozsudek vyhlášen roku 1927 v prefektuře Óita. Upoutal 

pozornost tím, že žádost o rozvod podala žena a požadovala po manželovi finanční 

odškodnění za nevěru a výživné na děti poté, co rodinu opustil kvůli jiné ženě. Ačkoli do 

počátku období Taišó nebylo běžné, aby manželství bylo rozvedeno z popudu ženy, natož 

aby jí byla přiznána finanční podpora, soud v tomto případě žádosti vyhověl. Rozsudek 

odůvodnil tím, že muž má v manželství vůči dětem stejné povinnosti jako žena, a proto 

mají-li společně nějaké děti, muž je také zodpovědný se o ně starat (Nagahara; Joneda 

1986: 10). Tato manželská aféra vzbudila po celé zemi rozruch. V reakci na onen rozsudek 

došlo k vydání dokumentu „Hlavní body pro revizi dědického zákona v Občanském 

zákoníku“ (Minpó sózokuhen čúkaisei no jókó, 民法相続篇中改正の要綱 ), který 

obsahoval návrh k novelizaci některých definicí ohledně právních vztahů manželů: 

 

1. „Pokud si muž domů přivede nemanželské dítě, musí k tomu mít souhlas manželky.“ 

2. „Musí se rozšířit práva manželky ohledně důvodů k rozvodu a podpory pro dobu po 

rozvodu.“ 

3. „Musí se přehodnotit příliš slabá práva manželky v oblasti rodičovských práv a majetku.“ 

(cit. ibid: 11)
29

 

 

                                                 
29

 V originále:「 1. 妻以外の女性との間の子を家に入れる場合には妻の同意を要すること; 2. 離婚原

因や離婚後の扶養について妻の権利を拡大すること; 3. 妻の親権行使や財産上の無能力を改める 

こと」 
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Koncem 20. let, tedy již na počátku období Šówa, jsme svědky toho, že pomalu ale 

jistě dochází k dílčím změnám ve struktuře rodiny a proměnám rolí jejích členů. Išizuki 

tvrdí, že právě nové pracovní příležitostí žen mimo domov a zkušenosti s hospodařením 

a finančním rozpočtem byly hlavní faktory, které stimulovaly společnost, aby začala 

vnímat ženy jakožto lidské bytosti s vlastními právy (Išizuki 1999: 90). Zároveň enormně 

narůstá počet rozvodů iniciovaný ženou, přičemž jako hlavní příčiny mezi lety 1927-1940 

bylo evidováno úmyslné opuštění rodiny (1781 případů), ztráta kontaktu na dobu delší než 

tři roky
30

 (914 případů) a zneužití či zostuzení ze strany partnera (747 případů).
31

 

Určitou změnu můžeme zaznamenat také v dobových textech. V odborné stati 

pojednávající o brzkém a pozdním manželství z roku 1931 autor hodnotí proměnu 

manželství následujícím způsobem: „Společně s dobou začaly provdané dívky 

upřednostňovat manželský vztah nad vztahy s rodiči a také z ekonomických důvodů 

prosazovat systém odděleného bydlení. V souvislosti s tím se rok od roku zvyšuje věk 

vstupu do manželství.“ (cit. Masaki 1931: 251-52). Zatímco v období Meidži 17 leté dívky 

již většinou byly vdané, na počátku doby Šówa se běžně věk vstupu do manželství u dívek 

pohyboval kolem 22 let a přibývalo případů, kdy se žena vdávala až ve svých 26 letech. 

                                                 
30

 Doslova je uvedeno, že jde o případy, kdy žena ztratí pojem o manželovi a neví, zda „žije, či nikoli“. 

31
 Viz Příloha 1. 
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3 Ženské časopisy a postavení žen  

V této kapitole se budu věnovat uvedení ženských časopisů do dobového kontextu. 

Nejprve uvedu jejich obecnou charakteristiku, stručnou vývojovou linii v moderním 

období a poté se zaměřím na bližší specifikaci několika konkrétních časopisů, které 

využívám jako primární zdroj pro svou práci. Cílem tedy není poskytnout kompletní výčet 

všech ženských časopisů v Japonsku a popsat jejich celkový diskurz, nýbrž pouze přiblížit 

podstatu, fungování a obsah těch časopisů, s nimiž zde pracuji. 

Nabízí se otázka, jak jsem dospěla právě k těmto časopisům a co ovlivnilo jejich 

výběr. V meziválečné době v Japonsku existovalo mnoho desítek větších či menších 

ženských časopisů, přičemž některé se udržely jen velmi krátkou dobu, zatímco jiné si 

dokázaly zachovat své renomé po dlouhá léta. Dodnes se podařilo zachovat jen část z nich. 

Proto můj výběr byl limitován jednak dostupností primárních materiálů a jednak mírou 

zastoupení témat manželství, rodiny, rodinného života, partnerství, apod. v jednotlivých 

časopisech. 

 

3.1 Význam ženských časopisů 

Dobové japonské ženské časopisy mohou na první pohled budit dojem 

lehkomyslného, levného čtiva bez známky odbornosti
32

 či literárních kvalit. Jindy bývají 

odborníky kritizovány za svou tematickou jednotvárnost, později za nacionalisticky laděné 

myšlenky zaměřené na nejširší spektrum žen jakožto součást státní ideologie ve 30. letech.  

Na druhou stranu to byly právě tyto časopisy, jež se díky své oblíbenosti  

a dostupnosti staly nedílnou součástí života moderních Japonek a výrazně formovaly jejich 

uvažování a smýšlení. Vzdělání žen v Japonsku zprvu nebylo samozřejmostí a i později  

v meziválečném období, kdy už 99%
33

 obyvatelstva dosahovalo gramotnosti, plnily ženské 

časopisy důležitou roli mnohdy jediné platformy, kde ženy mohly veřejně působit, získat 

kontakt s vnějším světem nebo se vzájemně svěřovat s osobními problémy, intimními 

vztahy, každodenními povinnostmi či s péčí a výchovou dětí. Jinak řečeno ženské časopisy 

                                                 
32

 Označovány za neodborné, vědecky nepodložené (hikagakuteki, 非科学的). (Hamill Sato 2000: 138) 

33
 Již ke konci první světové války se účastnilo povinné školní docházky 98-99% dětí (chlapců i dívek), viz 

Příloha 2: Vývoj povinné školní docházky chlapců a dívek (1873-1918). 
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ve své době představovaly zcela nový prostředek ke vzájemné komunikaci žen a zároveň 

nástroj k vyslovení vlastních názorů a čerpání ze zkušeností ostatních. 

Podle tradičních představ měla žena, pokud nebyla svobodná, povinnost starat se  

o domácnost, vychovávat děti a po všech stránkách podporovat manžela, aby doma neměl 

žádné starosti, měl co nejlepší zázemí a mohl se soustředit na práci a kariéru (WRCK
34

 

1987: 160). Zatímco muži měli každý den díky zaměstnání možnost kontaktu s lidmi  

a socializace v kruhu přátel a kolegů, žena v domácnosti tyto možnosti neměla. Ocitala se 

v limitovaném prostředí, kde přímý kontakt se světem představovala příležitostná setkání 

se sousedy nebo známými z přilehlého okolí. Diskuze pouze mezi lidmi ze stejné vesnice, 

města nebo městské čtvrti nepřinášely mnoho odlišných pohledů na konkrétní témata  

a životní situace, ale s příchodem ženských periodik se Japonky mohly více dozvědět  

o společenském dění a nechat se inspirovat radami a zkušenostmi ostatních žen z různých 

koutů Japonska.
35

 Díky stoupající gramotnosti a lepší dostupnosti časopisů se ženy od 

počátku 20. let těšily jedné ze svých prvních volnočasových aktivit vůbec - četbě časopisů. 

Dalším aspektem poukazujícím na důležitost ženských časopisů bylo stírání 

sociálních rozdílů mezi ženami z různých společenských vrstev. Do počátku 20. let 

existoval poměrně jasný předěl mezi vzdělanou ženskou elitou, do níž byly řazeny 

především intelektuálky, spisovatelky, politické aktivistky, učitelky, pracující ženy, ale  

i mladé dívky s vyšším vzděláním, a zbytkem ženské populace, ať už se jednalo o ženy 

z chudších rodin ve městech, nebo na venkově. Některé ženské časopisy uveřejňovaly 

milostné aféry a osobní trable známých elitních žen. Obyčejné ženy se tak prvně dozvídají 

o tom, že jejich problémy jsou stejné jako problémy výše postavených žen. Začínají 

chápat, že pozice žen může být odlišná, ale na druhé straně všechny bez rozdílu stíhají 

obdobné osudy. Prostřednictvím těchto někdy až skandálních příběhů zároveň přicházejí 

na to, že i v Japonsku už jsou pokrokové ženy, které se snaží vymanit z konvenčně 

nastavené ženské role. Ženám se tak nově dostalo určité dávky sebevědomí, že má smysl 

usilovat o zlepšení společenského postavení a svobodnější život. 

 

                                                 
34

 Kolektiv autorů Watašitači no rekiši wo cuzuru kai (viz bibliografie). Pro zjednodušení dále používám 

zkratku „WRCK“.  

35
 Možnost názorové výměny a myšlenkového sdílení byla přelomová, protože do počátku 20. století byly 

kontakty obyvatel z různých částí Japonska velmi omezené, a to zejména kvůli geografické členitosti území a 

jen pozvolna vyvíjející se dopravní infrastruktuře. 
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3.2 Vývojové fáze ženských časopisů 

3.2.1 Počátky období Meidži - konec 19. století 

Z obecného hlediska ženské časopisy v Japonsku prodělaly několik fází vývoje. 

Ještě před vznikem prvních samostatných ženských časopisů se v 70. letech 19. století, 

několik let po restauraci Meidži, objevují první články s ženskou problematikou, a to v tzv. 

společenských magazínech (sógó zašši, 総合雑誌), které však pojednávaly o široké škále 

témat
36

 a byly určeny intelektuálům a vzdělaným ženám z vyšších kruhů. Obsahovaly 

nejrůznější eseje, odborné statě, kritiky, ale také kratší povídky nebo romány na 

pokračování. Do této kategorie se řadí mj. časopis Meiroku zašši (明六雑誌, 1874) nebo 

předchůdce pozdějšího časopisu Čúó kóron (中央公論, 1887), jímž byl Hanseikai zašši  

(反省会雑誌, 1886), (Šiozawa 1994: 13). Spíše než systematické články zde nacházíme 

zamyšlení intelektuálů - Fukuzawy Jukičiho (福沢諭吉 , 1834-1901), Mori Arinoriho  

(森有礼, 1847-1889) a dalších - nad ženskými otázkami.
37

 V raném období Meidži ovšem 

tyto články četli zejména muži a jen velmi omezené ženské publikum. Přestože povahou, 

ani celkovým obsahem tyto časopisy ještě nelze považovat za přímé předchůdce ženských 

časopisů, nesporně se jedná o první snahy v období Meidži upozornit na ženskou otázku. 

V souvislosti s uzákoněním povinného základního vzdělání pro všechny děti včetně 

dívek v roce 1872 a s následným rapidním nárůstem školní docházky (viz graf Přílohy 2), 

zaznamenal od poloviny 80. let rozvoj dívčí časopis Džogaku zašši (女学雑誌, 1885-

1904), jehož hlavním cílem bylo podpořit zájem mladých děvčat o četbu. Předplatné tohoto 

a dalších dívčích časopisů však bylo poměrně nákladné
38

, a proto si jej ve výsledku mohly 

dovolit pouze dívky z finančně zabezpečené a vzdělané rodiny, které pak navázaly studiem 

na dívčí vyšší střední škole (kótó džogakkó, 高等女学校). Zároveň se mělo za to, že 

ostatním obyčejným dívkám postačuje základní vzdělání, protože k naplnění své ženské 

                                                 
36

 Společenské magazíny představovaly směsici článků, esejů a kritických pojednání o politice, ekonomice, 

kulturních a společenských otázkách. 

37
 Častým tématem v rámci ženské problematiky (džosei ron, 女性論) bylo pozvednutí postavení žen ve 

společnosti, což by mohlo Japonsku zároveň pomoct ve snahách o vyrovnání se západním zemím (Frederick 

2006: 8). Džosei ron se později v 60. letech 20. století stal součástí nově vznikajícího výzkumného směru  

o ženách (džosei gaku, 女性学), v angličtině známý pod pojmem „Women’s studies“. 

38
 Měsíční předplatné časopisu stálo v přepočtu na dnešní měnu ￥600, tedy kolem 115,-Kč (Hamill Sato 

2000: 139). 
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role v praxi nepotřebují vyšší vzdělání. Tyto finanční a sociální faktory způsobily zúžení 

čtenářského spektra pouze na dívky s vyšším vzděláním, intelektuálky a pracující ženy.
39

 

Podle toho redaktoři orientovali témata článků zejména na vzdělání, výchovu a etiku. 

Objevovaly se např. statě pojednávající o krutých pracovních podmínkách žen v továrnách, 

o problémech s prostitucí
40

 nebo o otázkách hnutí za občanská práva žen. Dívčí časopisy se 

díky těmto tématům posunuly ve vývoji a daly prostor veřejné diskusi o ženské 

problematice. 

Na přelomu 19. a 20. století v Japonsku sílí snahy o pátrání po vlastní národní 

identitě. Zatímco intelektuálové se pod vlivem sílících směrů ze Západu, zejména 

individualismu, snažili otázky identity pojmout komplexně
41

, vláda jasně razila pronárodní 

ideologii. Ve školách se povinně vyučovala etika, jejíž osnovy tvořily otázky, jak se stát 

dobrým občanem nebo jak být národu ku prospěchu. Součástí školského programu na 

dívčích školách byla výuka správných morálních zásad ženy podle konceptu rjósai kenbo 

(viz kap. 2.1.). Naopak rodinná a sexuální výchova na školách zcela chyběla. Dívky se 

neměly dozvídat příliš mnoho teorie o partnerském soužití a manželských vztazích. 

Nepřípustná byla také jakákoli diskuse o způsobech bránění početí nebo o přerušení 

těhotenství (SDK 1992: 207). V této době se jednalo spíše o součást etických principů, jak 

vychovávat dívky, než o cíleně mířenou cenzuru.  

 

                                                 
39

 Ženy v této době byly zaměstnány převážně jako pracovnice továren, žily na ubytovnách v nelehkých 

podmínkách a jejich pracovní doba nezřídka přesahovala 15 hodin denně. Zdaleka tak nebyly v pozici, že by 

měly spoustu volného času a mohly pravidelně číst časopisy a chodit se bavit. Avšak statistika uvádí, že  

i přesto 20-40% žen v továrnách mezi sebou časopisy sdílelo a četlo (Frederick 2006: 16). 

40
 Téma prostituce nikdy nebylo v časopisech zmiňováno explicitně, ale objevovalo se mnohokrát ve 

výpovědích žen o zkušenostech s nucenými službami nebo ve spojitosti s manželovou nevěrou. Systém 

legální prostituce (kóšó seido, 公娼制度) byl v Japonsku zakázán v roce 1958. 

41
 Intelektuálové se snažili upozornit na skutečnost, že heslo doby Meidži o „bohaté zemi se silnou armádou“ 

(fukoku kjóhei, 富国強兵 ) již bylo naplněno a nyní přichází zcela nová éra, v níž už nebude možné 

nevyhovující západní koncepty ignorovat, ale Japonsko jakožto moderní země bude také do budoucna přímo 

ovlivněno těmito moderními směry, a proto je potřeba se na to připravit a zjistit zároveň podstatu vlastní 

národní identity. Otázkou zůstávalo, jakým způsobem dojít k řešení těchto otázek. Obecně ve společnosti na 

počátku 20. století panovaly obavy a nejistota z nadcházející doby, které kulminovaly společně s koncem 

období Meidži (1912). 
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3.2.2 Komercionalizace a posun do období Taišó 

Počátek 20. století znamenal pro Japonsko dosažení vytyčeného cíle stát se silným 

státem na rovni západních mocností, ekonomický rozvoj a plánování expanzivní 

mezinárodní politiky. Tyto faktory přispěly k celkovému ekonomickému růstu, alespoň do 

propuknutí Rusko-japonské války (1904-05). Ženské časopisy se těší obrovské popularitě  

a redakce zaznamenávají ohromné prodejní zisky. Vzniká mnoho časopisů a kromě ženské 

elity se čtenářské spektrum rozšiřuje o ženy z vyšších středních vrstev. 

V tomto období zároveň vznikají první výhradně tzv. ženské časopisy (fudžin zašši, 

婦人雑誌) v podobě, jakou si uchovaly i v následujících desetiletích. Tabulka v Příloze 3. 

ukazuje výčet několika nejznámějších a nejčtenějších ženských časopisů a jejich náklad 

v tisících. Jak z tabulky vyplývá, časopisy, které v této práci podrobuji analýze, nejsou 

minoritní, naopak mají velmi vysoký počet výtisků a staly se nejrozšířenějšími v zemi. 

Co se týče obsahů časopisů, jednotlivá periodika se od sebe více či méně lišila, ať 

svým zaměřením, pojetí článků a rubrik nebo přístupem ke čtenářským skupinám, na něž 

se snažily orientovat. Počátek každého časopisu je spjat s odlišnými osobnostmi, jejich 

životními příběhy a motivy k založení. Za všechny uveďme příklad jednoho z nejstarších  

a nejtypičtějších - Fudžin no tomo. 

Byv založen roku 1903 nejprve pod názvem Přítel domácnosti (Katei no tomo,  

家庭之友) a poté v roce 1906 přejmenován na Přítel ženy (Fudžin no tomo, 婦人之友), 

japonské zdroje jej často pokládají za nejstarší z kategorie fudžin zašši. Zakladatele 

časopisu, Hani Jošikazua (羽仁吉一, 1880-1955) a jeho manželky Motoko (羽仁もと子, 

1873-1957), údajně inspiroval společný manželský život, v němž pro ně bylo vše nové. 

Původní vzájemná očekávání na jedné straně a odlišná realita na straně druhé, to byly 

problémy, kterým museli čelit a hledat k nim řešení. Nesnadná cesta manželstvím  

a osobním životem se stala podnětem k založení časopisu, jehož prostřednictvím se 

Haniovi chtěli dělit s ostatními o nabyté zkušenosti, a to nikoli formou prostého popisu 

vlastního příběhu jako v románu, ale sepisováním krátkých článků na aktuální témata 

z každodenní praxe. Šiozawa shrnuje tyto snahy tak, že časopis Fudžin no tomo byl 

založen s ambicemi zachytit ideály domácnosti, představit veřejnosti vhodný způsob, jak 
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nahlížet na veškeré povinnosti spojené s domácností, a zároveň ho učinit médiem pro jejich 

zkoumání.
42

  

Vydávání některých časopisů pozastavila již zmíněná Rusko-japonská válka, 

mnohé redakce se však později ke své činnosti vrátily a buď navázaly stejnojmenným 

časopisem, nebo založily nový magazín. V důsledku války a několikaleté socioekonomické 

krize po jejím skončení byly redakce mnohdy závislé na finanční podpoře zvenčí. 

Financování se snažily zabezpečit také novými marketingovými strategiemi: zařazovaly 

více čtenářsky oblíbených rubrik, pro reklamní účely vyvěšovaly plakáty a některé 

časopisy se začaly soustředit na publikaci praktických článků na každý den. Původní 

poválečné snahy vydavatelů přežít na trhu se tak přesunuly směrem k obchodním zájmům 

s důrazem na zisk. 

 

3.2.3 Ženské časopisy jako součást masové kultury 20. let 

Nejen na straně vydavatelů a redakcí docházelo k velkým změnám. Neustále se 

zvyšující počet ženských časopisů v oběhu od konce první světové války byly důkazem 

enormního nárůstu nejprve čtenářek ze středních vrstev a ve 20. letech pak čtenářstva z řad 

nejširší veřejnosti. Díky masové oblíbenosti časopisů bylo v mnoha případech sníženo 

jejich předplatné
43

, a tak si čtení periodik mohla dovolit i řadová žena. Ve 20. letech se tak 

vůbec poprvé v Japonsku objevuje trend volnočasových aktivit. Pro ženy se jednou 

z nejvýraznějších forem stává právě čtení populárních ženských časopisů, které jsou řazeny 

k symbolům japonské moderní masové kultury. 

Zatímco kolem přelomu století časopisy prosazovaly v podstatě jednotnou tematiku 

morálních a etických zásad pro ženy, ve 20. letech už časopisy obsahovaly nepřeberné 

množství různých témat - od společensky konvenčních principů po moderní a poutavé 

články inspirované životem na Západě. Došlo tedy k převratné změně, kdy jeden plátek 

nabízel mnoho možností a každá čtenářka v něm našla praktické rady, potěšení, inspiraci  

                                                 
42

 Uvádím také znění v originále, protože se domnívám, že v jednom souvětí vystihuje všechny podstatné 

rysy nejen časopisu Fudžin no tomo, ale zároveň kategorie fudžin zašši obecně:「家庭の理想を実現する 

ことを目ざし、家庭のいっさいの実務に関して適切な考案を世間に紹介し、同時にこれらの研究

機関にしようとの抱負のもとに創刊された。」(cit. Šiozawa 1994: 37) 

43
 Např. předplatné Šufu no tomo stálo na počátku 20. let v přepočtu na dnešní měnu kolem ￥340, přičemž 

průměrný měsíční plat ženy v roce 1922 činil v přepočtu ￥60 000 (Hamill Sato 2000: 143). 
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i zábavu. Oblíbeným časopisem se díky schopnosti zkombinovat vše v jedno stal ve  

20. letech zejména magazín Šufu no tomo. 

Tab. 2
44

 ukazuje srovnání mezi mírou četby běžných novin a ženských časopisů  

u žen různého postavení a zaměstnání. Zatímco ženám v továrnách nebylo dosud blízké 

čtení novin, ženské časopisy jistou oblibu měly. U studentek, tedy mladé generace, už 

můžeme sledovat velmi vysoký a stabilní zájem o četbu. Data o ženách v domácnosti 

sengjó šufu pro toto období chybí, protože společenský fenomén ženy, která nemá běžné 

zaměstnání, ale plně a zodpovědně se věnuje chodu celé domácnosti, hospodaření s penězi 

a výchově dětí, teprve pozvolna vzniká. 

 

Tabulka 2: Průměrná míra četby novin a časopisů u žen mezi lety 1920-1934 

typ zaměstnání noviny (%) ženské časopisy (%) 

dívky pracující továrnách  (džokó, 女工)
45

 7 20 

pracující ženy (šokugjó fudžin, 職業婦人) 85 75 

studentky (džogakusei, 女学生) 90 90 

 

 

3.2.4 Vliv nacionalismu na obsah ženských časopisů ve 30. letech 

30. léta, počínaje Mandžuským incidentem (1931), se nesla ve znamení 

nacionalismu a militarismu. Sociopolitické změny naznačily obrat v dalším směřování 

Japonska a začalo mimo jiné období, kdy stát zasahuje do věcí veřejných a ovlivňuje 

veřejné mínění. 

Jedním z nástrojů, jak dlouhodobě a efektivně působit na smýšlení lidu, bylo 

ovládat média. Ačkoli k prvnímu cenzurnímu omezení ženských časopisů došlo až v roce 

1938, po vydání Linie na kontrolu ženských časopisů (Fudžin zašši ni tai suru torišimari 

hóšin, 婦人雑誌ニ対スル取締方針) tehdejším Ministerstvem vnitra, postupné vypouštění 

některých témat a nahrazování články s válečnou tematikou můžeme pozorovat již dříve. 

Například Fudžin kóron obsahoval válečné články (sensó kidži, 戦争記事) odkazující na 

boje v Mandžusku, které měly za cíl varovat před hrozbou války. Spíše než o popisy 

krutých bojů se jednalo o příběhy žen a dětí, jimž válka vzala manžela, resp. otce. Tyto 

historky měly v ženách a mladých dívkách vyvolat soucit a snahu zasadit se o to, aby 

                                                 
44

 Tabulku jsem vypracovala na základě údajů dostupných v: Frederick 2006: 6-7. 

45
 Viz kap. 2.3.1. 
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k podobným tragédiím už nedocházelo, a to posílením bojového ducha u sebe sama. 

V ženských časopisech tak byl vytvořen jakýsi předobraz správné vojácké ženy (gunkoku 

fudžin, 軍国婦人 ), která nemá postrádat národního ducha (aikokušin, 愛国心 ) a má 

vychovávat děti žádoucím způsobem pro dobro vlasti.
46

 

Do počátku 30. let si ženské časopisy stále uchovávají nezabarvenost a snaží se 

pojímat jak společenské konvenční ideály, tak ještě neuchycené moderní myšlenky a vlivy 

příchozí ze zahraničí. 30. léta ale vnesla do světa ženských magazínů silný ideologický 

podtext a ostré vyhranění dobrých a špatných vzorců chování. 

 

3.3 Tematické kategorie článků 

Do začátku 20. století vycházely články s ženskou tematikou v obecných 

časopisech a novinách, a proto do té doby nelze uvažovat o ucelených ženských časopisech 

v podobě, kterou známe z pozdějších dob. Z tohoto důvodu i témata jednotlivých článků 

byla spíše kusá a zaměřovala se vždy na pojetí konkrétního problému nebo společenských 

otázek týkajících se žen a jejich rolí. 

Se vznikem mnoha nových ženských časopisů jakožto samostatných tiskovin 

přichází také nutnost navzájem se nějak odlišit. Časopisů neustále přibývalo, a proto 

redakce musely mít promyšlenou strategii, jak dlouhodobě poutat čtenáře, aby na trhu 

udržely svou životaschopnost. Kolem roku 1920 přichází období, kdy jednotlivé ženské 

časopisy začínají následovat jeden ze dvou hlavních trendů. 

První z nich tvořily časopisy zaměřené na městské intelektuální publikum středních 

a vyšších vrstev, jež publikovaly odborné statě, literární kritiky a další vědecké texty. 

Zařadily se sem hlavně časopisy Fudžin kóron, Fudžin sekai a částečně Fudžin gahó. 

Přispěvateli byli jak muži, tak ženy z řad spisovatelů, učitelů, vzdělanců a vědců. Často 

sofistikovaně pojednávali o současných problémech (džidži mondai, 時事問題), jejichž 

součástí byla témata týkající se vzdělání, práce, politiky, rodiny, ale i společenských trendů 

a myšlení, a dále o varování před moderní dobou (džidai ni tai suru keikoku, 時代に対 

する警告), (Frederick 2006: 16-17). V této skupině nacházíme také kategorii zpovědních 

článků (kokuhaku kidži, 告白記事), což byly životní příběhy a osobní zpovědi mnohdy 

                                                 
46

 Podobně jako zmíněný koncept „dobré manželky a moudré matky“ rjósai kenbo, který ve 30. letech pod 

vlivem nacionalismu nabývá nových rozměrů, paralelně vzniká také nový koncept „dítě národa“ (kuni no 

kodomo, 国の子供). (WRCK 1987: 263) 
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psané na pokračování (Hamill Sato 2000: 147). Často se jednalo o osudy známých 

ženských osobností nebo obecná pojednání o životě - např. článek z Fudžin kóron 06/1924: 

„Vzdělané ženy a potíže s vdavky.“
47

 

Druhá skupina časopisů, k níž patřila většina ženských časopisů, ze zmíněných 

Fudžin no tomo, Šufu no tomo a Fudžin kurabu, se orientovala na masy a jejím hlavním 

cílem bylo působit na čtenářky prostřednictvím praktických článků (džicujó kidži, 実用 

記事). Tyto články založené na osobních zkušenostech obsahovaly nejrůznější témata 

spojená s každodenní péčí o rodinu a domácnost - rady do kuchyně, výchova dětí, správná 

komunikace mezi manžely, varování před nemocemi - např. ve speciálním novoročním 

čísle Fudžin kurabu 01/1933: „Nemoci a zdraví před a v manželství, jež není radno 

zanedbat.“
48

 

Manželské trable, vztahy mezi partnery, ale i sexuální otázky byly předmětem 

diskuzního fóra (zadankai, 座談会), do nějž redakce zvala ženy a muže ze středních 

a vyšších kruhů, známé osobnosti, odborníky a odbornice na problematiku partnerských 

vztahů - např. článek ze Šufu no tomo 12/1936: „Diskuzní fórum o lásce a manželství.“
49

 

Občas vycházela diskuzní fóra vyhrazená mužům - např. ve stejnojmenném časopise 

01/1930: „Diskuzní fórum o manželských problémech mladých mužů.“
50

 

Dále existovala obdobná rubrika zvaná poradna (mi no ue sódan, 身の上相談),  

do níž sami čtenáři (ženy i muži) posílali své dotazy a odborníci na danou problematiku na 

ně odpovídali. Plnila v zásadě funkci dobové (před)manželské poradny - např. ve Fudžin 

gahó 04/1936: „Manželské otázky a odpovědi“
51

 nebo v Šufu no tomo 05/1936: „Důvěrné 

rady ženám, které mají problém se vdát.“
52

 Jakých témat se rubrika týkala kromě problémů 

ve vztazích, rodině a manželství znázorňuje na příkladu časopisu Fudžin no tomo tabulka 

v Příloze 4. 

Nutno zmínit, že některé typy článků se v obou skupinách překrývaly; např. článek 

v rubrice poradna ve stylu zpovědi v Šufu no tomo 02/1922: „Zkušenosti mužů a žen 

                                                 
47

 V originále:「教養ある婦人と結婚難」 

48
 V originále:「油断ならぬ結婚前後の病気と健康」 

49
 V originále:「恋愛と結婚を語る座談会」 

50
 V originále:「青年ばかりの結婚問題の座談会」 

51
 V originále:「夫婦問答」 

52
 V originále:「結婚の出来ない婦人の秘密相談」 
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usilujících o svobodný sňatek: Zpovědi těch, kteří porušili tradice a šli za sňatkem vlastní 

cestou.“
53

 

Poslední významnou kategorií byly články o módě (rjúkó kidži, 流行記事), které 

zachycovaly nové módní trendy (západní šaty, návrhy na vlastnoručně šité oblečení 

v západním stylu ze starého kimona), účesy, doplňky, tipy na líčení a reklamy moderních 

obchodních domů
54

 (Hamill Sato 2000: 147). Např. opět ve speciálním čísle Fudžin kurabu 

01/1933: „Od svatby po příchod do manželova domu: účes, líčení, šaty.“
55

 

 

Diverzifikace jednotlivých rubrik byla důsledkem snah časopiseckých redakcí  

o navýšení obchodního zisku a o získání co nejvíce pravidelných odběratelů. Přestože  

v 10. letech jsme svědky překotného zakládání mnoha desítek nových ženských časopisů,  

20. léta se ukázala být pomyslným sítem, jímž prošly pouze poutavé časopisy 

s promyšlenou strukturou. Spousta časopisů samovolně zaniká, ať už kvůli své 

staromódnosti, nebo ekonomicky nákladnějším podmínkám na provoz redakce a tisk 

časopisů.  

                                                 
53

 V originále:「自由結婚をしたる男女の経験  ―  習慣を排して自分本位の結婚をした男女の 

告白」 

54
 Ve 20. letech zaznamenaly rozvoj v Japonsku dodnes známá obchodní centra: Mitsukoshi, Daimaru  

a Takashimaya. 

55
 V originále:「見合から里帰りまでの結髪、美粧、着附」; zde volím volnější překlad, avšak přesnější 

by bylo přeložit miai jako „domluvený sňatek“ a satogaeri jako „příchod do domu manžela poprvé po 

svatbě“. 
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4 Sňatky od počátku doby Taišó a v meziválečném období 

4.1 Tradiční a novodobé formy partnerských vztahů a manželství 

První japonský Občanský zákoník (1898) postrádal definici sňatku. Obsahoval 

pouze následující upřesnění: „Sňatek nabývá platnosti odevzdáním Žádosti o uzavření 

manželství zástupci matriky.“ nebo „Je povinností manželky žít společně s manželem a 

povinností manžela žít s manželkou.“.
56

 Manželstvím se tedy nemyslel sňatek založený na 

principu lásky a náklonnosti, ale představovalo spíše právně-společenský akt nezbytný pro 

oficiální založení rodiny. Lékař a intelektuál Masaki Fudžokjú (正木不如丘, 1887-1962) 

interpretoval dva základní významy instituce manželství z pohledu lékařského a čistě 

lidského: 1. uspokojit tělesnou potřebu (seijoku no manzoku, 性欲の満足); 2. zachovat 

kontinuitu rodu jakožto lidského druhu (šuzoku hozon, 種族保存), (Masaki 1931: 246). 

V tomto smyslu tradiční manželství v rámci rodového systému ie fungovalo 

prostřednictvím tzv. dohodnutého sňatku (miai kekkon, 見合結婚), jehož hlavním cílem 

bylo spojit dva rody, nikoli dva jedince. O výběru partnera rozhodovali zpravidla rodiče 

nebo prostředník, tzv. dohazovač (baišakunin, 媒酌人); odtud pochází alternativní název 

(baišaku kekkon, 媒酌結婚). Oba kandidáti se nejprve za přítomnosti rodičů a prostředníka 

setkali, projednali podmínky případného sňatku a pobavili se o různých tématech. Pokud 

uzavření manželství formálně nic nebránilo a oba kandidáti si vyjádřili sympatie, mohly 

být ohlášeny zásnuby. 

Od 20. let 20. století se začíná měnit podstata dohodnutého sňatku. Mladí lidé pod 

vlivem moderní kultury vnímají nové možnosti ve vztazích. Ačkoli téměř všechny 

myšlenky týkající se volnějších vztahů chápali jen v teoretické rovině, jednalo se o důležitý 

zlom v rodinné problematice v Japonsku. Svobodní si stále nechávali adepty na partnera 

doporučovat svými rodiči, ale v rámci úzkého výběru pak sami zvažovali, o koho mají 

bližší zájem a s tím se snažili navázat kontakt. Rodiče nebo prostředník oba kandidáty 

„navzájem seznámili, nechali je scházet se a na vše dohlíželi do chvíle, než se situace stala 

pro obě strany dostatečně uspokojivou.“ (cit. Jamada 1923: 54). 

                                                 
56

 V originále:「日本帝国の民法によると、婚姻は戸籍吏に届出づるに因りて其効力を生ず(...) 

妻は夫と同居する義務を負ひ、夫は又妻をして同居為さしむるを要す」(cit. Aojagi 1915: 47) 
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Tento typ sňatku měl v Japonsku dlouholetou tradici, a proto byl společensky 

uznávaný a pro mladou generaci Japonců představoval ještě krátce po druhé světové válce 

sociální jistoty a životní záruky i přesto, že byl novou ústavou z roku 1947 oficiálně zrušen 

(Gössmann 2004: 206). Ze statistiky z roku 1955 vyplývá, že dohodnutý sňatek 

upřednostňovalo 73% městského a 85% venkovského obyvatelstva včetně mladé generace 

(Kojama 1961: 43). 

 

Kromě tradičních forem sňatku se od počátku 20. století začínají v Japonsku 

objevovat nové trendy ve vztahu k partnerství a manželství. Při obecném hodnocení výhod 

a nevýhod manželství dospívá Aojagi k závěru, že „manželství člověku umožní fyzicky žít, 

ale mentálně ho zabije.“
57

 Snaží se poskytnout komplexní náhled na instituci manželství  

a přichází k myšlence, že v Japonsku společnost vyvíjí přílišný tlak na mladé, aby se 

v raném věku vzali. Takové manželství však člověka psychicky sváže, udává mu pouze 

povinnosti, ale nepřináší žádný výrazný přínos. Jediné, na co má podle něj dobrý vliv, je 

otázka fyzického zdraví. Dále vysvětluje, že mladý člověk ještě není natolik zralý, aby 

dokázal pochopit veškeré aspekty manželství, a proto se cítí svázaný. Ovšem každý jedinec 

jednou dospěje do věku, kdy přirozeně začne toužit po stálém životě, vlastní rodině  

a zázemí. Teprve až si toto člověk uvědomí, je správný čas na vstup do manželství  

(Ibid: 5).
58

 Z tohoto důvodu zastánci volně pojatého svazku apelovali, že by se měl 

zastaralý systém, v jehož rámci o sňatku svých dětí rozhoduje rodina, do budoucna změnit 

a mělo by se dbát spíše na uzavření sňatku z vlastní vůle (džijú kekkon, 自由結婚).
59

 

Fenoménem období Taišó a předválečných let doby Šówa se stal sňatek z lásky 

(ren’ai kekkon, 恋愛結婚), který souvisel se svobodným sňatkem, ale lišil se o to, že 

hlavním důvodem jeho uzavření jsou city k druhému, láska a náklonnost. Intelektuálka  

a členka ženského hnutí Jamada Waka (山田わか, 1879-1957) vysvětluje sňatek z lásky 

jako „spojení dvou lidských duší, které jsou vlastní pouze člověku, nikoli ostatním tvorům.“ 

(cit. Jamada 1923: 49). 

                                                 
57

 V originále:「結婚は人を生理的に活かして精神的に殺すものだとの結論に達し得られる。 (...)  

結婚すると生理的には生きるが、精神的には死んで了ふものだとせられる所以だ。」 

(cit. Aojagi 1915: 3-4) 

58
 V originále:「人に荷も、『結婚がしたい』との天性ありとしたら、遠慮なくドンドン結婚するが

可い。」 

59
 Pro toto označení dále používám také pracovní název „svobodný sňatek“. 
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Je zřejmé, že ve vztazích závisejících na náhodném setkání za pomoci další osoby, 

jež byly nejběžněji praktikovány do té doby, existovala menší šance pro vznik pouta lásky, 

než v manželstvích od počátku založených na oboustranných citech partnerů. Proto pokud 

vůbec u partnerů sezdaných prostřednictvím dohodnutého sňatku láska přítomna byla, 

očekávalo se, že bude nevyjádřená, a to jak veřejně, tak v soukromí mezi manžely. Vztah 

fungující na principu nevysloveného porozumění byl totiž považován za mnohem cennější 

než vztah závislý na slovní komunikaci (Iwao 1993: 98). Mělo se za to, že explicitní 

vyslovení citů snižuje hodnotu partnerského vztahu. Tento princip zůstal zachován 

v myšlení Japonců v podstatě dodnes. 

Pro lepší názornost slouží Tab. 3, v níž jsou popsány hlavní rozdíly mezi 

praktikami dohodnutého a svobodného sňatku, resp. sňatku z lásky. 

 

 
Tabulka 3: Srovnání ideálních vzorců nového a starého typu manželství 

Kritérium 

Rodový systém ie 

miai kekkon/ 

baišaku kekkon 

Moderní rodina 

džijú kekkon/ 

ren’ai kekkon 

1. Manželství a založení 

rodiny 

Manželství není hlavní 

podmínkou pro založení ie 

Manželství je hlavní podmínkou 

pro založení ie 

2. Rozvod a zánik rodiny 
Rozvod nenaruší kontinuitu 

rodu ie 
Rozvod znamená rozklad rodiny 

3. Důležitost manželství 

Manželství uzavřené v zájmu ie 

má mnohem větší váhu než 

běžné manželství 

Důležité je manželství samotné  

4. Důraz na manželský život 
Důraz kladen na stabilitu rodové 

skupiny 

Důraz kladen na stabilitu vztahu 

manželů 

5. Význam manželského 

spojení 

Slouží jako spojnice mezi 

dvěma rody ie 

Slouží jako spojnice mezi 

dvěma jedinci - mužem a ženou  

6. Výběr partnera Výběr učiní rodiče a dohazovač Výběr závisí na jednotlivci 

7. Rozhodnutí pro partnera Závisí na vůli rodičů Závisí na vůli jednotlivce 

8. Setkávání před svatbou Není nutným předpokladem Je nezbytným předpokladem  

9. Manželství a láska Láska je v zásadě potlačována 
Láska je v zásadě předpokladem 

pro sňatek 

10. Ceremonie spojené se 

sňatkem 
Zvyky jsou dodržovány 

Nikdo nemusí být nutně 

svazován zvyky 

11. Obecná charakteristika 

manželství 
Rodinné, autoritářské, povinné 

Individuální, rovnostranné, 

liberální 

(cit. Kojama 1961: 40) 
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Obsah vyplývající z předchozích definicí a z Tab. 3 je však nutno brát jako pouhý 

teoretický základ, od nějž by se měly v ideálním případě jednotlivé typy sňatků odvíjet. 

Nové volnější způsoby nahlížení na manželství měly své zastánce, stejně jako si našly 

kritiky a odpůrce. Například roku 1892 se stal básník a intelektuál Kitamura Tókoku (北村

透谷, 1868-1894) terčem ostré kritiky poté, co se nechal slyšet, že „láska je tajným klíčem 

k životu.“
60

 Časem vyvstal problém, jak pojem lásky interpretovat, s čímž souviselo mnoho 

otázek a také obav, jaká negativa s sebou „volný přístup“ k lásce může přinést. Varovně se 

o svobodném sňatku vyjádřil ve své stati mj. Aojagi, když napsal, že „se jedná o nový 

koncept v rámci systému sňatků a není nic nebezpečnějšího a pro klid a pořádek ve 

společnosti škodlivějšího nežli svobodný sňatek.“
61

 

Nové koncepty přinášely obavy, stejně jako u jiných vzbuzovaly zájem a fascinaci. 

Objevovaly se názory, že hlavním impulsem pro vstup do manželství by měla být 

vzájemná láska a že pouze takový sňatek bude naplněn štěstím, a proto by se měl stát 

ideálním vzorem. Vůči přílišné idealizaci moderních typů sňatků se však brzy zvedla vlna 

otevřené kritiky. Kritici argumentují, že manželství založené na lásce je nejkřehčí možný 

vztah náchylný k rozchodu. Zatímco v dohodnutém sňatku existují pevnější vazby mezi 

lidmi, protože jsou vázáni povinnostmi, mají majetkové a jiné závazky vůči rodině, a proto 

se manželství jen tak nerozpadne, v případě sňatku z lásky většinou dojde k zániku ihned 

poté, co city vyprchají. To je podle kritiků dáno tím, že zejména mladí lidé bez životních 

zkušeností si svobodný manželský život příliš idealizují a mají vysoké nároky na svého 

partnera, ale v reálném životě ne vždy dojde k jejich naplnění, z čehož nakonec pramení 

nespokojenost, pocity neštěstí, zmaru a selhání. K tomu Aojagi uvádí: 

 

1. Především ženy obhajující sňatek z lásky si často „myslí, že příčina jejich úzkosti  

a útrap po svatbě plyne z toho, že se jedná o umělé manželství bez lásky. Avšak i kdyby 

manželství bylo na lásce založeno, takové štěstí, které očekávají nynější moderní ženy, se 

stejně ani v budoucnu mezi manžely neobjeví.“
62

 

                                                 
60

 V originále:「恋愛は秘鑰なり。」(cit. Murakami 1982: 152) 

61
 V originále:「凡らゆる新案の結婚制度のうちで、此の自由恋愛制ほど、危険で、社会の安寧秩序

を害するに至るものは無い。」(cit. Aojagi 1915: 21) 

62
 V originále:「女が結婚してから苦痛を感ずることの激しいのは、恋愛を伴はぬ器械的結婚ばかり

行はれるに原因するものと考へてるのだろう。然し、仮に恋愛結婚ばかりが行はれるやうに 
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2. „Je jasné, že prohlásit lásku za jedinou pohnutku a dělat kolem sňatku z lásky velký 

rozruch, je příliš nebezpečné a nepřinese do partnerského vztahu štěstí na celý život.“
63

 

 

Jamada upozorňuje na nesprávné pochopení nově objevujících se pojmů jako 

„svoboda v lásce“ nebo „sňatek založený na lásce“. Od té doby, co se tyto termíny dostaly 

v diskuzích do popředí, se k nim vyjadřují různí lidé, ale málokdo z nich chápe pravou 

podstatu a význam. Hlavně mladá nevyspělá generace často zaměňuje svobodu v lásce  

s tělesnou nebo ničím neomezenou svobodou. V tom případě se ovšem nejedná o láskyplný 

vztah, ale pouze o fyzický kontakt, jež nelze označit za sňatek z lásky. „Takový druh 

sňatku způsobí více škody než užitku jak oběma partnerům, tak celé společnosti.“ (cit. 

Jamada 1923: 47). Svou teorii dále rozpracovává a vysvětluje, že vyspělý národ může 

utvořit pouze myšlenkově vyspělý lid. Na příkladu Německa uvádí, že německý národ byl 

schopen se kultivovat díky pozitivnějšímu pohledu na lásku a manželství. Jinými slovy 

bude-li fungovat láska v rodině, bude lépe fungovat i svazek manželský, a pak budou lidé 

šťastní a spokojení, čímž dojde ke zlepšení stavu v celé společnosti. Tento princip Jamada 

přejímá a snaží se ho aplikovat na japonskou společnost. „Pokud si přejeme být myšlenkově 

bohatým národem spějícím kupředu, musíme nejprve urychleně přehodnotit náhled na 

manželství mladých mužů a žen.“
64

 

Téma lásky, vztahů a svobodných sňatků rozhodně nebyla záležitost rozebíraná 

pouze v odborných článcích intelektuálů. Jak ukazuje mnoho ženských časopisů 

a příslušné rubriky dobových novin (např. Čúó kóron nebo Asahi šinbun), téma lásky se 

zde hojně objevovalo a lidé o něm rádi četli. O problematice mezilidských vztahů, lásky  

a citů pojednávali také spisovatelé a intelektuálové v odborných statích, milostných 

příbězích (ren’ai monogatari, 恋愛物語) nebo v románech o lásce na pokračování (ren’ai 

šósecu, 恋愛小説). Články mohou na první pohled působit věrohodně, ale při bližším 

                                                                                                                                                    
なつても、今の新しい女連が期待する如き幸福は、決して夫婦の間に将来し得られるもので無い

のだ。」(cit. ibid: 73) 

63
 V originále:「恋愛を唯一の動機とし、大に騒ぎ立てて行ふ恋愛結婚こそ、却て危険の多いもの 

で、男女関係をして永遠に幸福ならしめ得るものでないことが確実になるわけのものだ。」 

(cit. ibid: 77) 

64
 V originále:「我が国民をして精神的に豊富な、進歩的な優秀な国民を希望するならば、先づ、 

青年男女の結婚に対する観念を改めることが急務です。」(cit. ibid: 58) 
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zkoumání zjistíme, že vše se odehrávalo pouze v myšlenkové rovině a že v té době ještě 

Japonci nedokázali uvést koncept svobodného manželství a sňatku z lásky do praxe. 

Murakami tento jev nazývá „propadem mezi konceptuálním pojetím a realitou“.
65

 

Skutečnost, že téma moderních typů sňatků se na stránkách tisku objevovalo, avšak bylo 

nahlíženo s velkou nejistotou, může demonstrovat následující úvodní odstavec  

z článku ženského časopisu Fudžin gahó 10/1933: 

 

„Dohodnutý sňatek, nebo svobodný sňatek? Na první pohled téma již dlouho diskutované, 

ale přesto stále nevyřešené. Jeden čas se jako dobrá volba zdál svobodný sňatek, potom 

sňatek z lásky a nakonec přátelský sňatek. A nyní opět přibývají hlasy přimlouvající se za 

dohodnutý sňatek. Jaké jsou příčiny zklamání ze svobodného sňatku? A je vůbec dohodnutý 

sňatek tím nejvhodnějším způsobem vstupu do manželství?“
66

 

 

4.2 Představy mužů a žen o ideálním partnerovi 

Představy o tom, jaké vlastnosti by měl mít ideální životní partner, vyplňovaly 

mnoho stran ženských časopisů. Tyto rubriky zahrnovaly nejen požadavky na manžela  

či manželku, ale také např. kritiku moderního konzumního života. 

 

„V dnešní době většina lidí vydělává přes 100 jenů měsíčně, užívá si pouze přítomnost, 

prochází se po Ginze
67

 a chodí na filmy, ale já si myslím, že takový život není nejlepší.“
68

 

(Fudžin kóron 02/1940) 

 

                                                 
65

 Nazýváno kan’nen to gendžicu no rakusa, 観念と現実の落差 (Murakami 1982: 153). 

66
 V originále:「見合結婚か、自由結婚か、これは一見、覆ひつくされ、論じつくされた議題のやう

に見えて、いまだ解決されつくされてゐない問題です。一時自由結婚の旗色がよくて、恋愛結婚

から友愛結婚にまで飛躍した。そして今また媒酌結婚を礼賛する声が起つて来ました。自由結婚

は何故失望されたか？又媒酌結婚は、常に最もよき結婚手段であるか？」(cit. Iwami III: 393) 

67
 Ginza byla a je jednou z nejbohatších čtvrtí Tokia, kde se nachází spousta kaváren, restaurací, značkových 

obchodů a velkých obchodních center. Procházet se po Ginze znamenalo ve 20. a 30. letech moderní 

výdobytek konzumní městské společnosti. 

68
 V originále:「現在普通の人が百円以上の月給取り、今の生活だけを楽しく、銀ブラしたり、映画

を見たりして生活すると云ふのは余り好いと思ひません。」(cit. Iwami V: 205) 
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Dalším diskutovaným tématem byla podstata štěstí (kófukuron, 幸福論). V případě diskuze 

nad nějakým konceptem nebo obecnými principy často nejprve citovali západní 

intelektuály, známé filozofy nebo spisovatele, čímž chtěli naznačit záběr tématu, na jehož 

základě potom konfrontovali západní myšlenky se situací v Japonsku. Častým jevem rozdíl 

mezi ideálem a realitou. Západní pojetí vykládají jako příklad toho, jak by to v praxi mělo 

vypadat a že japonská společnost by se z toho měla poučit. Vzápětí však následuje jisté 

popření v tom smyslu, že jde o pouhé ideály, které je v reálném životě těžké nalézt. 

 

„Podle jejich (západního, pozn. překl.) pojetí štěstí nezáleží na tom, zda vztah selhal nebo 

co se stalo. Každý se může stát šťastným, když bude milovat a myslet to upřímně. O této 

teorii štěstí by měla vědět dnešní mládež.“
69

 

„Ať je ale člověk sebevíc šťastný, ve skutečnosti je to neustálý boj. A my si musíme 

uvědomit, že štěstí se nachází právě v tom boji.“
70

 

 

V Tab. 4 uvádím obecné charakteristiky ideálních představ o budoucím manželovi, resp. 

manželce, na základě rozboru článků ženských časopisů. Z tabulky je patrné, že mnohem 

více požadavků měli muži na ženy. Je to dáno jednak tím, že v manželství bylo více nároků 

na ženy než na muže, a jednak muži často reagovali v těchto diskuzích na změnu ženské 

role. Více diskutovali o tom, jaké ženy bývaly dříve, jaké jsou naopak mladé moderní 

ženy, jaké by měly být jejich ideální vlastnosti a zda jsou schopny zastat plně všechny své 

funkce, i když se snaží pracovat a prosadit si život méně závislý na mužích. Z některých 

článků je u žen zřejmá zdrženlivost nebo záměrně nepřesné formulace ve vyjadřování 

vlastních názorů.   

 

 

 

 

 

                                                 
69

 V originále:「其の幸福論に依ると、失敗したとか何とか云ふことは大した問題でない。愛情を有

ち、誠意を有つてやつて行けば良いので、だから誰だつて幸福になれる。あの幸福論なんか今の

若い人が見れば良い。」(cit. ibid: 208-09) 

70
 V originále:「どんな幸福な時だつて本当云ふと闘争の連続なんです、だからその闘争の中に幸福

があることを特に認識しなければならんと思ひます。」(cit. ibid: 209) 
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Tabulka 4: Ideální představy o budoucím partnerovi 

Požadavek 
Ideální manžel 

(z pohledu žen) 

Ideální manželka 

(z pohledu mužů) 

Zdraví - být zdravý 

- fyzicky i duševně zdravá 

- síla, vitalita, životní energie 

- porodit zdravé potomky 

Krása 

Postava 
- vyšší vzrůst 

- mladistvý atraktivní vzhled 

- ženskost, přirozená krása 

Porozumění 

- snažit se porozumět ženě 

- občas by ženu mohl pochválit 

- nemá příliš mluvit, ale měl by umět 

vyslechnout ženu 

- chápat mužovo zaměstnání 

- umět psychicky podpořit, vžít se 

- umět diskutovat o různých tématech;  

cit pro soudobé společenské otázky 

- schopná důvěry a hlubokých citů 

Povaha 

Charakter 

- vzdělaný, chytrý, samostatný 

- občas ženě koupit pěkné kimono,  

a tím podpořit její krásu* 

- chování muže se odráží na jeho 

manželce* 

- pevná nezviklatelná povaha 

- čistá mysl, upřímná, láskyplná 

- vytvářet harmonický domov 

- mít vlastní názor, umět přemýšlet 

- poslušnost vůči muži 

Finance 
- ekonomicky soběstačný 

- stálé zaměstnání 

- rozumět ekonomické stránce chodu 

domácnosti 

- cit pro finance; umět si vážit peněz 

- samostatnost, spolehlivost 

- umět zastat finanční záležitosti v době 

manželovy nepřítomnosti (služební 

cesta, apod.) 

Záliby 

- zajímat se o soudobé dění** 

- fotografie, sport (baseball, koňské 

dostihy), hudba, film, tanec, mahjong, 

rybaření 

- mít vlastní zájmy***: četba a literární 

kroužky, hudba, hra na hudební 

nástroj, umění, ikebana, divadlo, cizí 

jazyky, aj. 

- umět se zasmát vtipům 

Ostatní - hlídat si konzumaci alkoholu 

- dostatečná gramotnost**** 

- čistotná, pořádná 

- umět se otáčet v kuchyni 

 

* Prohlásili muži sami o sobě jakožto ideál, ke kterému by se měli blížit a který si 

myslí, že se od nich očekává. 

**  Ženy se často obávaly, aby muž nezůstal pozadu a nezúžilo se jeho vnímání světa, 

zejména pokud žije v odlehlé oblasti mimo větší město. 

***  Záliby žen se hodně lišily podle rodinného zázemí (mladé dívky z bohatých rodin 

se často věnovaly hře na hudební nástroj, literatuře nebo cizím jazykům, kdežto 

obyčejné ženy spíše praktickým záležitostem - ikebaně, čajovému obřadu nebo 
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vaření), dále podle místa a způsobu života (město/venkov, jaké je postavení  

a zaměstnání manžela, atd.). 

****  Vyslovili zejména muži, kteří jsou často pracovně na cestách (např. námořníci). 

Gramotnost manželky je pro ně důležitá, protože chtějí být prostřednictvím 

korespondence v kontaktu se ženou a informovat se, jak se daří dětem, jaké jsou 

doma změny, apod. 

 

Kritéria a konkrétní požadavky uvedené v tabulce vycházejí z vlastní analýzy celkem 

dvanácti článků z následujících ženských časopisů: Šufu no tomo (4)
71

, Fudžin kurabu 

(3)
72

, Fudžin gahó (4)
73

, Fudžin kóron (1).
74

 Údaje v tabulce jsou excerptem nejvíce se 

opakujících výpovědi, které jsem pro účely práce zobecnila. 

 

4.3 Výběr partnera a vztahy před svatbou 

4.3.1 Vztahy před svatbou 

V diskuzní rubrice ženských časopisů meziválečného období se v souvislosti 

s tématem sňatků z lásky a liberálněji pojatého manželství řešila otázka, jakým způsobem 

zpočátku přistoupit ke vztahu, aby fungoval. Mladí lidé se do té doby díky systému 

dohodnutých sňatků nemuseli zabývat výběrem partnera nebo přemýšlet nad pozitivy  

                                                 
71

 Názvy článků: „Ideální manželka podle představ mladých mužů“(若き男子の望む理想の妻 , 1920), 

„Ideální manželka podle představ rozvedených mužů“ (再婚男子の求むる理想の妻 , 1921), „Diskuzní 

fórum mužů o sňatcích“ (青年ばかりの結婚問題の座談会 , 1930), „Diskuzní fórum mladých dam o 

sňatcích“ (令嬢ばかりの結婚問題の座談会, 1930). 

72
 Názvy článků: „Diskuzní fórum na téma ideálního manžela a manželky“ (理想の夫・理想の妻を語る 

座談会, 1933), „Jak rychle natrefit na dobrý vztah: Důležité body a kritéria pro výběr partnera“ (どうしたら

早く良縁を得られるか：相手を選ぶ標準と急所, 1933), „Spolehlivé prověření osoby“ (安心の出来る 

身許の調べ方, 1933). 

73
 Názvy článků: „S takovým člověkem chci společné manželství“ (こんな人と結婚がしたい, 1935), „Jaký 

si přejeme sňatek: diskuzní fórum mužů, mladých dam a pracujících žen“ (どんな結婚を求めてゐるか：

青年・令嬢・職業婦人ばかりの座談会, 1938) - 3 oddělené články. 

74
 Název článku: „Dnešní sňatky očima mladých žen“ (若い女性の語る「現代結婚」, 1940) 
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a negativy potenciálního vztahu. Zde se otevřel další prostor pro veřejnou diskusi, jejímž 

předmětem se stala tzv. teorie vztahu (kósairon, 交際論).
75

 

Pojetí této teorie nebylo zdaleka jednotné, ale obecně označovalo vztah muže  

a ženy od seznámení do svatby. V dobách minulých tento koncept v Japonsku nebyl 

rozšířen. Ve většině případů se svatba konala v horizontu maximálně tří měsíců od 

oficiálního seznámení, proto nebyl prostor pro vytvoření dlouhodobějšího vztahu před 

vstupem do manželství. Koncept námluv a případně tzv. chození tedy byl pro Japonce 

nový, a tak i názory na něj byly velmi různorodé a chápání odlišné: 

 

a) doba od seznámení do zásnub: 

„Do zásnub by spolu chodili, ale pokud se jednou zasnoubí, už se musejí vzít.“
76

 

„Myslím, že není dobré se rozcházet po zasnoubení, takže je lepší požádat o ruku až poté, 

co se partneři dostatečně prověří během vztahu před zásnubami.“
77

 

(Šufu no tomo 01/1930) 

 

Předmanželský vztah v tomto pojetí byl ohraničen zásnubami. Po vzájemném slibu už 

nebylo cesty zpět, takže rozchod nepřicházel v úvahu. Kritici tohoto přístupu zdůrazňují, 

že pokud se předmanželský vztah takto omezí, postrádá veškerý význam, protože se 

nejedná o svobodný vztah, ale o závaznou úmluvu, již nelze zrušit. 

 

b) doba od seznámení do svatby: 

„Období, kdy muž a žena spolu chodí, pak když si myslí, že našli toho pravého (tu pravou), 

tak se zasnoubí, a nakonec se vezmou.“
78

 

(Šufu no tomo 01/1930) 

 

                                                 
75

 Touto teorií se myslí zejména vztah předmanželský (tzv. chození). 

76
 V originále:「結納まで交際して、婚約した以上は、ぜひ結婚しなくてはなりますまい。」 

(cit. Iwami III: 42) 

77
 V originále:「婚約してから別れるといふのは、お互に心持がよくないと思ひますから、婚約する

前の交際によつて、充分相手を調べ、その上で婚約する方がいいと思ひます。」(cit. ibid: 56) 

78
 V originále:「男女が自由交際をして、これならいいといふ相手が見つかつて、婚約をして、式を

挙げるまでの間 (...)」(cit. ibid: 42-43) 
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V článcích z počátku 30. let nacházíme zmínky o praktikách svobodných vztahů v Evropě 

a Americe, kde se běžně žena a muž před svatbou mohli o samotě stýkat a trávit společně 

čas pod podmínkou, že se žena vrátí domů nejpozději v devět hodin večer. Pozornost si 

získal také příběh zkušebního předmanželského soužití, v jehož rámci ovšem nebylo 

povoleno navázat intimní vztah. Je zajímavé sledovat hodnocení těchto příběhů z pohledu 

Japonců. Uvědomují si, že svobodnějším vztahům v japonské společnosti brání zastaralý 

rodový systém a s ním spojené tradiční chápání vztahů v rodině: 

 

„Už nemůžeme ženy doma zavírat, jak tomu bývalo doposud. (...) Proto nejprve musí dojít 

ke zrušení rodového systému. Neexistuje totiž nic nesmyslnějšího než japonský rodový 

systém, v němž rodič ovládá dítě a manžel manželku.“
79

 

(Šufu no tomo 01/1930) 

 

Co se týče délky vzájemného poznávání, za ideální je považována doba půl až jednoho 

roku
80

, během níž by dva měli být schopni zjistit, zda se k sobě hodí a chtějí společně 

založit rodinu. Doba předmanželského vztahu má sloužit především k: 

 důkladnému vzájemnému poznání a nápravě osobních nedostatků
81

, 

 představení názorů a povah obou jedinců, 

 včasnému odhalení a léčbě nemocí
82

, 

 společnému vybudování lásky.
83

 

                                                 
79

 V originále:「これまでのやうに、女を閉ぢ込めておくのはおけませんね。(...) そのためには先づ

家族制度を破壊するんですね。親が子を支配し、良人が妻を支配する日本の家族制度ほど、 

くだらない制度はない。」(cit. ibid: 37) 

80
 Viz např.:「恋愛時代と云ふのは、半年や一年位あつた方が良い。」(cit. Iwami V: 209), 

「結婚前に、たとへ半年位でも、お互ひに尊敬しながら交際し、次の結婚について充分な理解を

得たいと思ひます」(cit. Iwami II: 65) 

81
 V originále:「お互ひの欠点を見出せば、お互ひにそれを注意し合つて直して、結婚する前にお互

ひ立派な家庭を築き上げるだけの基礎である。」(cit. Iwami V: 209) 

82
 V originále:「お互の結婚を語り合つて、それを改めるやうに修造するのです。また健康上の欠陥

などがあれば、やはりこの間に充分快復するやうにしたい。」(cit. Iwami III: 43) 

83
 V originále:「お互ひが協力し得られるものかどうかをよく観察した後でなければ二人で創作と 

云ふものは出来ない、ですからさうやて一緒にローマンスを築き上げて行く、さう云ふものに 

なつて行かなければならん。」(cit. Iwami V. 208) 
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Když se vztah vyvíjí dobrým směrem a rodiče obou jedinců s ním souhlasí, je na 

řadě závazná dohoda o sňatku, která probíhá formou předávání darů (juinó, 結納). Rodina 

budoucí nevěsty předávala nejčastěji obálku s penězi nebo jiné vhodné dary, které se lišily 

v závislosti na lokálních tradicích s přihlédnutím na původ a zázemí protější rodiny. Podle 

nového zvyku ze zahraničí, jak uvádí časopis Fudžin kurabu (1933)
84

, je po celé zemi 

rozšířena praxe předávání zásnubního prstenu ze strany nastávajícího ženicha. Předávání 

darů juinó bylo vnímáno jako důležitý krok předcházející oficiálním zásnubám (kon’jaku, 

婚約) a ve stejnojmenném časopise je popsán takto: 

 

„Nemusíme ani připomínat, že akt předávání darů je jasným důkazem zasnoubení. Muž  

a žena si slíbí, že se až do své smrti stanou manžely v dobrém i ve zlém, a na důkaz toho 

dojde k závazné výměně darů. Proto se dá říct, že po výměně těchto darů se zasnoubení 

téměř nikdy neruší, pokud nenastane nějaká nečekaná událost.“
85

 

(Fudžin kurabu, speciální číslo 01/1933) 

 

 Pokud dojde k oficiálnímu přislíbení sňatku, začíná pro snoubence nové období, 

v němž jsou vázáni určitými pravidly. Zatímco v období Meidži nebyly přestupky 

snoubenců nijak právně zachyceny
86

, v roce 1915 po vydání „Rozsudku schvalujícího 

platnost dohody o sňatku“ (Kon’in jojaku júkó hankecu, 婚姻予約有効判決) Nejvyšším 

soudem (Daišin’in, 大審院 )
87

 se situace změnila (Juzawa 2011: 308). Kromě právní 

úpravy vztahu před svatbou, se od snoubenců, zejména od ženy, očekávalo, že budou 

dodržovat následující společenské zásady (Tab. 5)
88

. 

                                                 
84

 Novoroční speciál (viz bibliografie) 01/1933: 239 

85
 V originále:「結納は申すまでもなく婚約の固い証拠であります。一人の男と女とが、終生苦楽を

共にする夫婦となるべきことを約束し、その約束の固い印として品物を取交すのですから、この

結納を取交してからは、その婚約が破談になるなどといふことは、よほどの止むを得ない突発 

事件でも起こらない限り、絶対に無いと言つてよろしいのです。」(cit. ibid: 228) 

86
 V období Meidži byl jedinou orgány uznávanou strukturou rodový systém ie, který byl v souladu se státní 

ideologií rodového státu kazoku kokka, a proto mohl být právně ukotven. Všechny ostatní typy vztahů byly 

sice legální, ale nikoli oficiální. Z tohoto důvodu se soudy v případě jakýchkoli přestupků (např. cizoložství, 

dohoda o sňatku v jiné rodině, apod.) mimo instituci manželství zříkávaly odpovědnosti. 

87
 Nejvyšší právní orgán předválečného Japonska fungující mezi lety 1875-1947. 

88
 Tabulku jsem vypracovala na základě údajů dostupných v: Fudžin kurabu, speciální číslo 01/1933: 241-42 
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Tabulka 5: Společenské zásady budoucí nevěsty 

1. I když ještě fyzicky bydlíš u rodičů, duchem už buď u svého partnera. 

・身体は実家にゐても、心は先方の人になつたつもりでゐること 

2. Zapomeň na své svobodné já, nechovej se nepřístojně a neupoutávej na sebe pozornost. 

・自由な娘といふ気分は捨ててしまひ、人目につくやうな、はしたない振舞をせぬこと 

3. Vztah obou snoubenců je sice do jisté míry svobodný, ale nezapomínej na dobré mravy. 

・婚約者同士交際はよほど自由になりますけれども決して礼儀を失はずこと 

4. Scházejte se pokud možno za přítomnosti třetí osoby a na vzájemné návštěvy či procházky 

s sebou přizvěte vhodný doprovod. 

・なるべく第三者のゐる所で会ふやう、互ひに訪問や散歩の時は、適当な附添人を頼む

こと 

5. Po zasnoubení zjisti, jaké líčení, oblékání a slovní vyjadřování se partnerovi líbí, a snaž se tomu 

přizpůsobit. 

・お化粧や服装や言葉使いなど、婚約中往来する間に先方の好みを知つて、それに合ふ

やう心がけること 

6. Avšak není dobré pouze slepě přikyvovat; ve vhodných chvílích vyjadřuj také svůj názor a říkej 

partnerovi o svých zálibách. 

・然しただ盲従の態度をとるのはよくないので、自分の意見も言ふべき時には言ひ、 

自分の趣味好みなど相手の人に理解して貰ふやうにすること 

7. Pokud musíš v nevyhnutelném případě strávit noc mimo domov, přizvi si k sobě spolehlivý 

doprovod. 

・止むを得ない夜の外出などは、確実な附添人を頼むこと 

8. Pokud možno se vyhýbej dosavadním přátelům opačného pohlaví. 

・従来の異性の友達とは、なるべく遠ざかるやうな方針をとること 

9. Dbej na to, abys dělala dobrý dojem na rodinu partnera, když společně trávíte čas. 

・先方の家族の人達と交際する時には、先方へいい印象を与へるやう心を用いること 

10. Snaž se přijmout záliby partnera. 

・なほ進んでは相手の趣味に同化するやう心得ること 

11. Nenech se ani na moment zviklat při svatebních přípravách. 

・結婚準備について、寸時も心を弛めぬこと 

 

 

Může se však stát, že ani po několika měsících vzájemného poznávání nedojde 

k dohodě o sňatku. V časopiseckých diskuzích se objevují názory, že v případě, že 

jedincům vztah nesvědčí, je dobré na to přijít před svatbou a připustit možnost rozchodu. 

Zamezí se tím nešťastnému manželství a zároveň nabyté zkušenosti můžou v budoucnu 

zúročit ve vztahu s jiným partnerem. Ve výjimečných případech se stávalo, že k rozchodu 

došlo i po zasnoubení. Pak rodina požadovala vrácení „zásnubního věna“ (juinókin, 結納

金), (Ibid: 310). Někdy dokonce spory vyústily v soudní řízení. 
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Rodiče mladých lidí často namítali, že příliš dlouhá prodleva mezi seznámením  

a svatbou může být naopak kontraproduktivní a způsobit rozchod, a proto by muž a žena 

neměli otálet a vzít se, dokud jsou vůči sobě tolerantní a otevření. Rodiče na situaci 

nahlíželi z praktického hlediska, tedy že důležité je uzavřít manželství co možná nejdříve, 

když je ta reálná příležitost a vyskytl se příhodný kandidát. 

Jakým způsobem samotní Japonci přistupovali k předmanželským vztahům? 

Dospěli sice k závěru, že nezbytným předpokladem pro tento typ moderního svobodného 

vztahu jsou láska a city.
89

 Jak ale najít takový vztah? Lze napomoct jeho vytvoření? 

V Japonsku do období Taišó měli muži a ženy omezené možnosti, jak se navzájem 

veřejně setkávat. Původně téměř neexistovala společná výuka chlapců a dívek, proto byly 

v podstatě až do dospělosti velmi limitované jejich příležitosti trávit čas ve společnosti 

opačného pohlaví. V důsledku toho nebylo výjimkou, že muži měli často potíže 

s navazováním vztahu se ženami a naopak. Neměli příliš široký přehled o povaze  

a způsobech chování žen, proto vznikalo hodně nedorozumění. Se stejnými problémy se 

potýkaly ženy. 

 

„Odolnost vůči opačnému pohlaví je velmi slabá. Proto bude do budoucna důležité, aby 

děti od mala měly příležitost ke svobodným vztahům a aby se učily fungovat spolu 

s druhým pohlavím.“
90

 

(Šufu no tomo 01/1930) 

 

Ve snaze napomoci prvotnímu setkání a usnadnit vzájemnou komunikaci se konaly 

schůzky za přítomnosti rodičů nebo v kruhu učitelů, profesorů a jiných vážených osob. Ti 

mladé doprovázeli na různé přednášky, čajové seance, koncerty, divadelní představení, kde 

měli muži a ženy možnost se poznat (Murakami 1982: 165). O seznamování se 

v různých zájmových klubech a na přednáškách nacházíme zmínku např. v časopise Šufu 

no tomo 01/1930, v němž muž tvrdí, že „existuje mnoho mužů, kteří se úspěšně oženili poté, 

                                                 
89

 „Nebude-li vztah mezi mužem a ženou svobodný, nebude zde téměř žádná šance pro vznik lásky.“ 

(cit. Murakami 1982: 160-61) 

90
 V originále「異性に対する抵抗力が弱い (...) だから子供のときから、男女の交際を自由にして、

異性に対する訓練をしておくことが、絶対に必要になるのです。」(cit. Iwami III: 43) 
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co se seznámili se ženou v takovém vzdělávacím kroužku.“
91

 Nevýhodou se ukázal neustálý 

dohled rodičů a učitelů, při němž konverzace probíhala vždy na oficiální úrovni a pouze na 

určitá společensky daná témata. 

Na stránkách ženských časopisů se však promítaly převážně názory zástupců 

střední vrstvy. Z mužů se jednalo o vysokoškolské studenty a badatele, právníky, lékaře, 

zaměstnance bank a firem, ale i prosperující zemědělce nebo námořníky. Ženské řady 

tvořily dvě odlišné skupiny žen: jednak manželky a dcery významných nebo vlivných 

mužů a jednak pracující ženy, které na muže nahlížely z pohledu kolegyň nebo 

podřízených na pracovišti. Problémy s navazováním vztahů, které často plní rubriky 

ženských časopisů, tedy od konce 20. let řeší zejména rozšiřující se střední vrstva 

obyvatelstva. Na jedné straně bohatnoucí vrstva, která si může dovolit městské bydlení na 

lepší úrovni s moderním vybavením a může žít individuálním způsobem života, na druhou 

stranu jsou to často jedinci, kteří jsou zaneprázdněni zaměstnáním a kariérou, takže jim 

zbývá podstatně menší prostor pro zábavu a socializaci mimo zaměstnání. Právě tito lidé 

občas chodili do časopiseckých redakcí diskutovat o společenských problémech nebo 

přispívali do rubrik svými dotazy a příběhy. 

Jak ale upozorňuje Murakami, není pravda, že by schůzky pod dozorem probíhaly  

u všech vrstev. „V té době již existovaly svobodné vztahy mladých bez zásahu rodičů nebo 

učitelů.“ (cit. ibid: 166). Tento specifický vývoj partnerských vztahů je možné sledovat u 

nižších vrstev - venkovských i z chudších městských čtvrtí šitamači (zmíněných v kap. 

2.2.3.). Od období Taišó začíná pozvolna fungovat stále více základních škol na principu 

spojené výuky dívek a chlapců. Avšak také ve školách, v nichž probíhala výuka odděleně, 

se po vyučovacích hodinách tvořily neoficiální skupinky, kde děti trávily nějaký čas 

společně. Díky tomu si automaticky vytvořily přátelské vazby s oběma pohlavími. Rodiče 

těchto dětí povětšinou neměli vysoké vzdělání, a tak těžiště jejich komunity záviselo na 

úzkých „vztazích v nejbližším sousedství“ (kindžo kankei, 近所関係). Děti spolu tedy 

netrávily čas pouze ve školních lavicích, ale chodili ke kamarádům domů si hrát a jejich 

maminky se navzájem znaly z třídních schůzek a přes školní komunitu. Ukončením 

základní školy vztahy nekončily. Již tehdy byly populární pravidelné třídní srazy  

a vzdělávací kroužky (herní, jazykové, literárně-čtecí, aj.), díky nimž mladí stále udržovali 

                                                 
91

 V originále:「研究会みたいなものでしたが、婦人の会員もあつて、立派な結婚をした人々があり

ます。」(cit. ibid: 37) 
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kontakt. Sousedství tak v jejich životě hrálo socializační roli i v pozdějších letech. Tímto 

způsobem vznikaly dlouholeté úzké vazby, jejichž prostřednictvím bylo mnohem 

jednodušší navazovat partnerské vztahy v dospělosti. 

 

Historickou důležitost doby Taišó pro vývoj mezilidských a partnerských vztahů 

v japonské společnosti shrnuje Murakami slovy: „Takové vztahy mezi muži a ženami byly 

v období Meidži samozřejmě zapovězené a nemyslitelné. V období Šówa před válkou 

naopak sílí vládní tlaky a státní myšlenkové ideologie, osobní život je výrazně omezován  

a lidé jsou znovu svazováni. Z toho vyplývá, že svoboda v partnerských vztazích byla jevem 

typickým pouze pro období Taišó.“ (cit. ibid: 169) Jak vyplývá z oddílů kapitol 4.3. a 4.4., 

tvrzení, že v období Taišó existovala svoboda ve vztazích je nejednoznačné a zobecněné. 

Svobodu ve vztazích jakožto koncept Japonci znali, a dokonce v časopisech nacházíme 

zmínky, že některé páry měly to štěstí a jejich manželství vzniklo z láskyplného vztahu na 

základě svolení rodičů a svobodného rozhodnutí jedinců, ale jen těžko můžeme tvrdit, že 

toto byl obecně rozšířený princip platný pro celou japonskou společnost doby Taišó. 

 

4.3.2 Výběr partnera 

V předchozí podkapitole jsem pojednala o podstatě partnerských vztahů, jejich 

vnímání, o seznamování a zasnoubení. Nyní se pokusím shrnout kritéria, jimiž se výběr 

partnera řídil. Nejedná se o ideální představy, ale o konkrétní aspekty, které se u kandidáta 

na ženicha či nevěstu zjišťovaly. Následující body (Tab. 6)
92

 začala rodina obou stran 

vyhodnocovat ještě před samotným seznámením prostřednictvím dohodnuté schůzky miai 

nebo jinak pojatého prvního setkání a důkladné prověřování trvalo mnohdy i několik 

měsíců. Na základě získaných informací se pak rodiče rozhodovali, zda sňatek povolí,  

či nikoli. 
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 Tabulku jsem vypracovala na základě údajů dostupných v: Fudžin kurabu, speciální číslo 01/1933: 113-19 
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Tabulka 6: Aspekty výběru partnera 

Kritérium Poznámky 

1. Rodokmen, původ 

Původ rodu velmi důležitý, protože sňatkem 

spojujeme svoji rodinu s cizí a neznáme-li celý 

rodokmen, můžeme si pošpinit vlastní původ spojením 

s nevhodným rodem
93

  

2. Totožnost: bydliště, rodová příslušnost 

Apel na nutnost důkladně prověřit osobu a její rodinu, 

aby se předešlo podvodným sňatkům (kekkon sagi,  

結婚詐欺); nestačí dát na dobrý první dojem nebo na 

doporučení okolí 

3. Povolání, zaměstnavatel 

Doporučuje se ověřit si osobu přímo u zaměstnavatele, 

prohlédnout si pracoviště, zeptat se na náplň práce, 

přístup, pověst, pracovitost dané osoby 

4. Majetek, příjmy 

Pozemky: ověření osoby v registru půdy (toči daičó, 

土地台帳) a domovním registru (kaoku daičó, 家屋台

帳 ), příp. ověření řádné registrace pozemku na 

Katastrálním úřadě (tókišo, 登記所) 

Příjmy: ověření na finančním úřadě (zeimušo, 税務署) 

5. Vzdělání 
Varují před častým záměrným zkreslováním informací 

o vzdělání; důležité je náležitě osobu prověřit 

6. Zdravotní stav 

Doporučuje se nechat si udělat celkovou zdravotní 

prohlídku; některé rodiny požadují výpis ze 

zdravotního vyšetření 

7. Aktivity a názory, silné a slabé stránky 
Běžné každodenní aktivity, v jakých kruzích se 

pohybuje, jaké má názory 

8. Zájmy, povahové vlastnosti, 

sebekultivace 

Zájmy: kategorie tradičních (kofú na, 古風な) a 

moderních (šindžidai no, 新時代の) zálib 

Oceňované vlastnosti: laskavost, píle, pohotovost 

v dané situaci 

9. Požívání návykových látek 
Požívání alkoholu, kouření, apod. 

Při jakých příležitostech a v jakém množství 

10. Ocenění/ Trestná činnost 
Získaná ocenění, vyznamenání, apod. 

Provinění, přestupky, trestné činy 

11. Minulá manželství 

Podrobnosti v případě předchozích sňatků: 

důvody rozpadu manželství (u rozvodu uvést příčiny; 

v případě ovdovění druh nemoci), jak pokračuje styk 

s bývalým partnerem 

narození dětí (počet, pohlaví, věk, jak bude nadále 

probíhat výchova, vzdělání) 

                                                 
93

 Jakkoli se vyjádření může zdát diskriminační, ve 30. letech tuto skutečnost nebrali na lehkou váhu a věřili, 

že pokud se v rodě vyskytoval nevhodný člen (člověk pochybného původu, zločinec, nemocný či jinak 

handicapovaný jedinec), může to do budoucna způsobit problémy jak mezi oběma rodinami, tak neblahým 

projevem v genech narozených dětí. V originále:「現在少しも見えなくても、何年何十年の後に現れな

いとも限りませんし、孫子の代までいわゆる血が汚れるわけです。」(cit. ibid: 114) 
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V podstatě všechny výše uvedené body hrály významnou roli při výběru kandidáta. 

Kromě rodového původu, totožnosti a zdravotního stavu, což byly především zásadní 

informace, se rodiče důkladně zaměřovali na otázku vzdělání a zaměstnání. 

 

Co se týče vzdělání, dbalo se zejména na to, zda protější strana neuvádí mylné 

informace, např. školu, kterou nedokončili. V článcích se objevují rady, jak tomu předejít. 

Doporučují zeptat se na jméno ředitele školy, třídního učitele, případně jména bývalých 

spolužáků, ty pak kontaktovat a dotázat se jich na chování dané osoby v kolektivu, školní 

výsledky, píli a přístup, atd. Mnoho přispěvatelů se shodovalo na tom, že výše a kvalita 

vzdělání je důležitá, ale z  hlediska budoucího sňatku je ještě důležitější partnerova 

osobnost a povaha.
94

 

Od muže se vyžadovalo minimálně nižší střední vzdělání (čútogakkó, 中等学校), 

v lepším případě měl vystudovanou střední odbornou školu (sen’mon gakkó, 専門学校) 

nebo vysokou školu (daigaku, 大学). Zde vidíme paradox, že ženy a rodiče dotazovaní na 

požadavky na vzdělání u mužů odpovídají, že čím vyšší, tím lepší. Avšak na druhé straně 

ve stejných článcích uvádějí, že hlavní důraz má být kladen nikoli na vzdělání jako takové, 

ale na vychování, rodinné zázemí a povahu. Jinými slovy jedinec by měl být schopen 

využít své vzdělání v praktickém životě.
95

 

Podle obecných názorů v článcích žena nepotřebuje vysokoškolské vzdělání, 

protože pak jí studium stoupne do hlavy a začne příliš přemýšlet o věcech, což není 

žádoucí. Zároveň pokud má žena žít s mužem z venkova, je vhodnější, když vystuduje 

dívčí školu mimo Tokio nebo jiné větší město, protože by si přivykla na městský způsob 

života a těžko by se pak přizpůsobovala znovu venkovskému typu života. 

                                                 
94

 V originále:「学歴が低くても、結婚は学歴よりも人格本位の方を考えなければならぬ。(...) 結婚

は学歴とするのではなく、相手の人物、相手の人格と結びつくのであります。」(cit. ibid: 80) 

95
 V originále: 「学問も大事だが、それより大切なのは家庭教育、環境、品性であらう。 

要するに学問を活かし得る人ならばいいでせうね。かんばに学校だけ出たといふのでは

困るといふ訳でせうな。」(cit. Iwami III: 407) 
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„Lepší je zvolit školu v příslušném kraji než v Tokiu. (V Tokiu) by se sice naučila 

vytříbenému vyjadřování a hezkému chování, ale nasákla by městský styl života, který se na 

prostý venkov nehodí.“
96

 

„V dnešní revoluční době, kdy se daří ženské části společnosti, nebo je to snad 

nevyhnutelný důsledek doby, z toho (pozn. překl. rostoucího vzdělání žen) mám obavy.“
97

 

(Šufu no tomo 10/1920) 

 

Naopak stačí mít vystudovanou dívčí střední školu (kótó džogakkó, 高等女学校), aby byla 

schopná samostatně vychovávat děti
98

, pomáhat jim s úkoly, příp. vysvětlit vyučovanou 

látku. Dále má být natolik inteligentní a učenlivá, aby jako matka „nebyla vlastním dětem 

pro výsměch“.
99

 V souvislosti s tím je zmiňována nutnost „drilu v myšlení“ (šisóteki 

kunren, 思想的訓練)
100

 po dokončení školy, který má podpořit rozvoj myšlení ženy 

v praxi. Jinak řečeno vařit a uklízet se zanedlouho naučí i žena se základním vzděláním, 

ale pracovat na rozvoji chápání souvislostí a praktického uvažování se musí natrénovat. 

Muži věřili, že od výše ženina vzdělání se odvíjí inteligence společných dětí a v závislosti 

na tom nakonec i štěstí rodičů.
101

 Pokud žena nebude vzdělaná a dostatečně si neosvojí 

vzorce myšlení, může tím omezit inteligenci a potenciál dítěte
102

. 

Na těchto příkladech vidíme logický důsledek doby na počátku období Šówa, kdy 

spousta mužů zejména ve městech a přilehlém okolí měla stabilní kariéru a od rána  

                                                 
96

 V originále:「学校は東京より地方の方がよい (...) 言葉や動作がきれいだが、都会の生活が染み 

込んで、質朴な田舎には向きません。」(cit. Iwami II: 32) 

97
 V originále:「最近盛になった婦人社会の革命期に於いては、或いは必然の結果か知りませんが、

恐ろしき一面だと思います。」(cit. ibid: 40) 

98
 V originále:「妻たる者は子供の家庭教育をも独りでなさねばなりませんから、学問も相当になく

てはなりません。」(cit. ibid: 39) 

99
 V originále:「要するに、女学校を出ても出なくても、母親として子供に馬鹿にされないだけの心

構えは必要だと思ひます。(...) 伸びる素質があつて高等女学校くらゐ出て居るのが一番理想的だと

思ひます。」(cit. Iwami III: 415; 416) 

100
 V originále:「女学校を出たら家事のお稽古よりも、先づ思想的訓練を受ける必要があります。

」(cit. ibid: 36) 

101
 V originále:「教育を受けた母には賢い子供が生まれ、バカな女には頭の悪い子供が生まれます。

そしてそういう子供を持った両親も又不幸であります。」(cit. Iwami II: 33) 

102
 Pokles inteligence zde označují spojením šisóteki teinódži, 思想的低能児. 
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do večera pracovala mimo domov. Proto ženám přibyla další povinnost. Kromě péče  

o domácnost a výchovy dětí musela nyní dohlížet na školní povinnosti dítěte a případně mu 

učivo vysvětlit. Tradičně tuto funkci plnil muž, resp. otec, avšak od počátku doby Šówa to 

začíná být záležitostí ženy, resp. matky, čímž už v tomto období vznikají zárodky 

poválečného fenoménu (kjóiku mama, 教育ママ).
103

 

 

Druhým velmi pečlivě sledovaným aspektem při výběru vhodného partnera bylo 

zaměstnání. Podobně jako v případě vzdělání, na muže byly kladeny nároky, aby měl 

takové zaměstnání, které uživí rodinu a ideálně vytvoří také finanční rezervy.
104

 Z hlediska 

pracovní pozice byly nejžádanějšími muži učitelé, profesoři, lékaři, armádní zaměstnanci, 

novináři nebo zaměstnanci bank a firem. 

Pokud jde o práci žen, občas se našli respondenti, kteří se vyjádřili neutrálně vůči 

zaměstnání ženy s tím, že práce v kavárně nebo v obchodě by jim u manželky nevadila.
105

 

Obecně však muži nesouhlasili s tím, aby jejich potenciální manželka byla pracující ženou 

šokugjó fudžin (viz kap. 2.3.1.). Důvodů bylo několik: vlastní hrdost, obavy z toho, že 

odhalí některé stinné stránky mužů, ale také starost, že by nezvládala skloubit práci  

i domácnost. 

 

 „Jako kamarádku nebo na nezávaznou zábavu bych ji bral, ale když se zamyslím nad tím, 

že by se měla stát mojí manželkou na celý život, je hodně pracujících žen, kterým (k funkci 

manželky) zkrátka něco chybí.“
106

 

„Já bych nerad za manželku pracující ženu, protože zná druhou stránku mužů.“
107

 

                                                 
103

 Poválečný termín vzniklý v souvislosti s rapidním hospodářským rozvojem Japonska od konce 50. let  

20. století. Označuje matku, která důsledně, někdy až přespříliš, dbá na výuku a vynikající výsledky svých 

dětí, a to často již od předškolního věku. 

104
 V originále:「本当に農村は経済的に行詰つて居て、収入といふものは殆どないといつていい位

です。だから何とかして少し位の余裕をつくることを考へたいと思ひます。」(cit. Iwami III: 408) 

105
 V originále:「もし職業婦人と結婚するとすればカフェーなどに働いている人でなきゃならない

んですが。」(cit. Iwami IV: 198) 

106
 V originále: 「友達程度の簡単な遊び相手としてはいいが、自分の生涯の妻として考える場合 

何だか物足りない様な人が多い様に思います。」(cit. ibid: 197) 

107
 V originále: 「僕はやっぱり職業婦人でない方がいいですね  (...) 男の裏面をよく知っている 

から。」(cit. ibid: 198) 
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„Kdyby se okolí dozvědělo, že moje žena pracuje, vysmálo by se mi.“
108

 

„Jsem proti, protože v zaměstnání se naučí vnímat špatné věci.“
109

 

„Energie žen je omezená, proto si myslím, že zvládat práci mimo domov i v domácnosti je 

fyzicky nad její síly.“
110

 

(Fudžin gahó 08/1935 a 11/1938) 

 

Můžeme se jen domnívat, zda obavy mužů o správné plnění ženské funkce 

v domácnosti ve spojení s prací byly myšleny pouze tak, jak byly vysloveny, nebo zda byly 

jakýmsi obranným mechanismem mužů, kteří jen stěží dokázali připustit, že by v nové 

měnící se společnosti mohlo ženu naplňovat něco jiného, než její tradiční rodinná funkce. 

 

4.4 Postoje k manželství 

4.4.1 Teorie lásky a svobodné manželství 

V roce 1922 vydal společenský kritik a anglista Kurijagawa Hakuson (厨川白村, 

1880-1923) publikaci pod názvem „Novodobý pohled na lásku“ (Kindai no ren’aikan,  

近代の恋愛観), v níž pojednal o přístupech a názorech na lásku a poté popsal svou 

individualisticky pojatou „teorii lásky“ (ren’airon, 恋愛論 ). Už na prvních stránkách 

zjednodušeně naznačuje princip své teorie větou: „Láska je nejzazší“.
111

 Říká, že láska, ať 

už jako fyzický akt nebo duševní cit, je nejpřirozenějším prožitkem člověka. Prapůvodní 

vlastností muže jakožto živočicha bylo uspokojovat své tělesné potřeby. Žena byla 

vnímána jako prostředek jejich dosažení. V souvislosti s rostoucí civilizovaností člověka, 

se zintenzivnily lidské city, láska, náklonnost a existovala větší intimita a volnost. Podle 

něj taková láska byla vlastní i Japoncům, ale s příchodem středověku se začala vytrácet.
112

 

                                                 
108

 V originále:「奥さんが働いている事を知られたら、周りに嫌な感じを受けてしまうから。」 

(cit. Iwami V: 79) 

109
 V originále:「働く先で悪いことを覚えるから嫌なんだ。」(cit. ibid: 80) 

110
 V originále:「それに女の人のエネルギーは決まつてゐるから、外の仕事もしたり家庭のことも

したりすることは肉体的にも不可能だと思ふね。」(cit. ibid: 80) 

111
 V originále: 「愛のみが至上である。- Love is best.」(cit. Kurijagawa 1922: 3) 

112
 V originále: 「そこで古代の肉的本能時代と、中世の霊的宗教的女人崇拝時代とに次いで来れる

ものは、霊肉合一の一元的恋愛観の時代であらねばならぬ。それは即ち近代だ。即ち一方から 
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Vysvětluje, že v tehdejší japonské společnosti, v níž docházelo k šíření myšlenek zenového 

buddhismu a později ustalování neokonfuciánských principů, nebyl prostor pro 

vyjadřování niterných citů, lásky nebo úcty k ženám.
113

 City člověka byly nejprve vědomě, 

pak už i nevědomě potlačovány, a tato situace trvá „dodnes“. A tak když na počátku  

20. století začal do Japonska pronikat individualismus a s ním se objevily nové možnosti 

svobodnějšího vztahu mezi mužem a ženou, Japonci najednou nejsou schopni otevřeného 

citového vztahu. 

Kurijagawa se ve své stati dostává ve spojitosti s teorií lásky také k podstatě 

manželství. Tvrdí, že pravé manželství tvoří jedině láska a svoboda ve vztahu. Takový 

vztah je možné vytvořit pouze za předpokladu, že mezi partnery funguje princip rovnosti  

a že si vzájemně odhalí své pravé já. Všechny ostatní typy sňatků
114

, v nichž chybí láska 

nebo které byly uzavřeny za jakýmkoli jiným účelem, vnímá jako nepravé. 

S teoretickým pojetím ideální lásky se setkáváme také u již zmíněného intelektuála 

Masakiho Fudžokjúa, který popisuje lásku jako „tendenci tělem i duchem připustit 

vědomou kritiku vůči opačnému pohlaví. Jedině tak se zrodí pravé manželství z lásky.“
115

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
云へば、古代のやうに婦人を男子の性欲満足と生殖との為めの道具のやうに見たのは、男尊女卑

の動物扱いであつた。」(cit. ibid: 15-16) 

113
 V originále: 「恋愛讃美、女性讃仰はおろか、女を「人」として考へる事さへ知らないで、自ら

国粋を説き文化を口にし、五大国民の一などなど独りよがりで自惚れる人種がある。」(cit. ibid: 5)  

114
 Aojagi ve své práci definoval a popsal všechny dosud známé typy sňatků, podle jejich účelu: zkušební 

sňatek (šiken kekkon, 試験結婚) - vnímán spíše jako předmanželský vztah na zkoušku, sexuální sňatek 

(seijoku kekkon, 性欲結婚), oportunistický sňatek (bengi kekkon, 便宜結婚), utilitaristický sňatek (rijó 

kekkon, 利用結婚), zaslepený sňatek (mómoku kekkon, 盲目結婚), estetický sňatek (šinbi kekkon, 審美 

結婚), morální sňatek (dógi kekkon, 道義結婚), incestní sňatek (šison kekkon, 子孫結婚), pokrevní sňatek 

(kecuzoku kekkon, 血族結婚), oddělené manželství (bunbecu kekkon, 分別結婚), (Aojagi 1915). 

115
 V originále:「意識的批判の許容した選ばれたる異性に対する心身の傾向であると云ひ得る。 

其処に正しい恋愛結婚が生れるのである」(cit. Masaki 1931: 253) 
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Diskuze nad láskou ve vztazích a srovnáváním sňatků z lásky a domluvených 

sňatků v článcích ženských časopisů můžeme rozdělit do dvou rovin: 

 

a) teoretická ideální:  

Většina mužů i žen hájila výhody sňatku z lásky mj. z toho důvodu, že odmítala sňatek 

z donucení a chtěla sama poznat budoucího partnera a přesvědčit se, zda se k sobě hodí, 

nebo zkrátka zkusit převzít zodpovědnost za sebe sama. 

 

„Myslím, že by to mělo být tak, že si každý sám vybere partnera a pak požádá rodiče  

o svolení.“
116

 

„Rodiče by se nejdříve měli zeptat svých dětí na názor a teprve potom rozhodnout.“
117

 

(Šufu no tomo 01/1930) 

 

„Já bych měla strach se vdát se za cizího člověka.“
118

 

„Chci se spolehnout sám na sebe - sám vynaložit úsilí a nezávisle na tom, zda jsou v tom 

milostné city, sám přemýšlet a rozhodovat o své budoucnosti.“
119

 

(Fudžin gahó 08/1935) 

 

„Sňatek z lásky neznamená, že se řekne, když on tatínek má mnohem více zkušeností a ví, 

jak to chodí, proto dokáže vybrat vhodného partnera. Milostný sňatek je o tom, že vy sami 

máte tyto schopnosti a využijete jich.“
120

 

(Fudžin kóron 02/1940) 

 

                                                 
116

 V originále:「自分で相手を決めて、親の許しを得るやうにすればいいと思ひます。」(cit. Iwami 

III: 41) 

117
 V originále: 「子の意見を先づ聞いて、親が考えるのでなくては嫌だ。」(cit. ibid: 41) 

118
 V originále:「私、知らない人と結婚するの不安な気がします。」(cit. Iwami IV: 200) 

119
 V originále: 「独立独歩、自分で奔走して、恋愛感情を別として将来之ならいいと自分で見込ん

で自分で運ぶやり方です。」(cit. ibid: 201) 

120
 V originále: 「お父さんの方が非常に常識も発達して居り経験もあるから良い人が選べると云ふ

ことでなく、あなたも同じ能力だと云ふ上に立つての恋愛結婚と云ふ意味です」(cit. Iwami V: 210) 
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V jednom z rozhovorů se redaktor zeptal, jaké si myslí, že jsou příčiny neúspěchu nebo 

rozpadu manželství založeného na lásce. Zastánci ideálu milostného vztahu odpověděli, že 

na vině je svobodě nepřející společnost a nevhodná doba. 

 

„Je to způsobeno neblahým prostředím. (...) Jedním z hlavních důvodů je to, že láska ve 

společnosti, které chybí svoboda ve vzájemných vztazích, není opravdová láska.“
121

 

„Sňatek z lásky je mnohem rozumnější než dohodnuté manželství, i kdyby se měl nakonec 

rozpadnout.“
122

 

(Šufu no tomo 01/1930) 

 

b) realistická: 

Respondenti dávali přednost dohodnutým sňatkům buď z důvodu obav (věková 

nevyspělost, nezkušenost, strach ze selhání, obavy z neznáma, neschopnost nést 

odpovědnost za své rozhodnutí, apod.), nebo proto, že je vyhodnotili jako cestu nejmenšího 

odporu (resp. rádi by našli životní lásku, ale jsou si vědomi překážek v podobě nesouhlasu 

rodičů, odmítnutí společností, aj.). 

 

„Je těžké si v mládí najít sám partnera. Navíc rodiče si všímají různých věcí, a proto se, 

myslím, můžu spolehnout na jejich výběr. V kterémkoli manželství, ať už dohodnutém, nebo 

z lásky, musíme vynaložit patřičné úsilí, jinak nebude fungovat.“
123

 

 (Fudžin gahó 08/1935) 

 

„Nechala bych za sebe vybrat své okolí nebo bych si sama vybrala z okruhu známých.“
124

 

„Pouhá láska mi nahání strach, protože v milostném sňatku už se zklamalo hodně lidí.“
125

 

                                                 
121

 V originále:「環境が悪いからです。(...) 男女交際の自由を欠いた社会での恋愛は、本当の意味の

恋愛ではなかつたことも、大きな原因です。」(cit. Iwami III: 43) 

122
 V originále:「恋愛結婚は、たとえ破綻に終わるとしても、見合結婚よりは遥に合理的だ。」 

(cit. ibid: 43) 

123
 V originále:「自分の相手を見つけるということは年が若いから難しいし、両親の定めてくれる

ことは色々の事を見ていますから安心がおけると思うんです。結婚は恋愛結婚も見合結婚も努力 

しなくちゃ結婚が治まらない。」(cit. Iwami IV: 200) 

124
 V originále:「周囲の人に決めて貰ふとか、知人の中から、自分で選択するとか。」(cit. Iwami 

III: 48) 
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(Šufu no tomo 01/1930) 

 

Kromě přímé podpory či naopak kritiky milostného sňatku se objevují názory 

typické pro tehdejší japonskou společnost, a sice že láska nemá nic společného 

s manželstvím. Jinými slovy nejsou proti milostnému vztahu, mají zájem o to zakusit 

partnerský vztah, ale pokud jde o sňatek, spoléhají na osvědčené způsoby, na rady rodičů a 

příbuzných. Tento aspekt je také jedním z charakteristických aspektů předválečné japonské 

společnosti, se funkce rodiny a láska běžně oddělovaly a mělo se za to, že podstata 

manželství netkví v lásce. 

 

„Možná je to tím, že jsem zatím neměla příležitost být s mužem, ale i kdyby mezi námi byla 

láska, myslím, že bych ho nemohla brát jako svého budoucího manžela. (...) Z nějakého 

důvodu neumím muže vnímat jako partnera do manželství, takže nakonec se stejně 

spokojím s tím, koho rodiče uznají za vhodného.“
126

 

Partnera „poznáme běžným pozorováním nebo díky informacím z vlastního průzkumu. 

Pokud na jejich základě vyhodnotíme, že je vhodný, pak už nezáleží na tom, jestli jde  

o dohodnutý sňatek, nebo jiný.“
127

 

(Fudžin kóron 02/1940) 

 

 „Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby tam láska existovala, ale sňatek založený jen  

na lásce, s tím nesouhlasím.“
128

 

(Šufu no tomo 01/1930) 

 

                                                                                                                                                    
125

 V originále:「恋愛だけでは恐ろしいやうに思ひます。恋愛結婚で失敗した人が随分多い 

から。」(cit. ibid: 49) 

126
 V originále:「私は男を見る機会がなかつたのかもしれませんが、私達が若し恋愛しても、結婚

の相手としては恋愛出来ないやうな気がするんです。(...) 結婚の相手として男の人を見るといふ 

ことが何だか私には出来ないんです。ですから結局、親達が見て間違ひがない人ならばそれで 

宜いと思ひます。」(cit. Iwami V: 209) 

127
 V originále:「常識的な観察に依つて、又或る程度の調査に依つて得られた材料でわかる、それ

で、此の人ならばと思ふ人だつたらもう見合い結婚だらうが、何だらうが。」(cit. ibid: 210) 

128
 V originále:「恋愛を感じ得れば幸ひですが、併し恋愛だけの結婚には、賛成できません。」 

(cit. Iwami III: 49) 
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Pro japonskou společnost meziválečného období byla teorie lásky klíčové téma. 

Nacházíme jej přímo i nepřímo v dobových odborných esejích, novinách a časopisech. Jak 

je vidět na uvedených příkladech, časopisecké rubriky byly plné nejrůznějších názorů na 

pojetí lásky a s ní spojeného manželství. Ať už se jednalo o zastánce nebo kritiky, jedno 

měli společné, a to teoretickou rovinu, od níž se většina nedokázala vzdálit. Toto považuji 

za naprosto stěžejní faktor ve vývoji japonské společnosti. Lidé si byli vědomi pokročilosti 

doby, znali moderní koncepty a nové možnosti, ale v předválečném období je teprve 

začínali uchopovat a porovnávat je s vlastními tradicemi a způsoby. To, že si některé 

západní proudy a myšlenky vykládali jinak, nutně neznamená, že by je vůbec nepochopili, 

ale v tak krátkém období několika prvních desetiletí 20. století se dalo jen stěží očekávat, 

že by najednou a zcela změnili své dosavadní společenské a myšlenkové přístupy. Mnoho 

konceptů se na japonské společnosti viditelně projevilo až po 2. světové válce, avšak 

většina zárodků a myšlenek, z nichž se poválečná společnost vyvíjela, pochází právě 

z doby meziválečné. V tomto smyslu není přehnané tvrdit, že období Taišó a počátek doby 

Šówa jsou pro historický výzkum moderní japonské společnosti základním zdrojem. 

To platí také pro vývoj charakteru manželství. Jak ukazuje graf v Příloze 5, počet 

sňatků uzavřených z lásky začal prudce narůstat teprve těsně před koncem války  

a procentuálně převýšil počet dohodnutých sňatků až v polovině 60. let 20. století. Z toho 

vyplývá, že zatímco v předválečné době se o sňatku z lásky hojně diskutovalo a jednalo se 

o jakýsi nedosažitelný ideál vzdálený realitě, v praxi jej zaznamenáváme až v období 

pozdějším. 

 

4.4.2 Brzké a pozdní manželství 

Další velké téma probírané na stránkách ženských časopisů představuje otázka 

brzkého vstupu do manželství (sókon, 早婚) a naopak pozdního sňatku (bankon, 晩婚). 

Oba jevy popsal ve své práci Masaki. Za předčasný považuje takový sňatek, který byl 

uskutečněn dříve, než manželská dvojice dosáhne věku ideálního pro založení rodiny, 

přičemž tuto hranici stanovil u mužů na 27-28 let a u žen na 21-22 let (Masaki 1931: 250-

51). Pozdní sňatek v jeho pojetí označuje vstup do prvního manželství v době, kdy žena 

přesáhla věkový limit 30 let, což podle něj zanechá na budoucí rodině neblahé následky 

například v podobě reprodukčních problémů (Ibid: 266). O věkové hranici mužů se 
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v tomto případě explicitně nezmiňuje, avšak z časopiseckých diskuzí je patrné, že muži 

starší 35 let už považují svou situaci za velmi pozdní na zahájení manželského života. 

 

Masaki se věnoval lékařství, proto jeho popis podrobně zahrnuje proces dospívání  

u žen a s tím souvisejícím stanovením nejnižšího možného období vstupu do manželství. 

Po tělesné stránce sice je plně schopná manželského života ve 20 letech, to však 

neznamená, že je připravená psychicky. Dochází tedy k závěru, že zatímco fyzický věkový 

limit s menšími odchylkami určit lze, věk psychické vyzrálosti závisí na konkrétní době, 

vzdělání, výchově a rodinném zázemí, proto jej nelze obecně stanovit (Ibid: 249). 

Upozorňuje také na posouvání věkové hranice vstupu do manželství. Oproti období 

Meidži, kdy 17 leté dívky už byly běžně vdané, na počátku doby Šówa se věk posunul  

o pět let a nebylo výjimkou, že se ženy vdávaly až ve 26 letech. 

Příčin těchto změn je několik. V první řadě s vyšším vzděláním dívek se zvedá  

i jejich povědomí o záležitostech, které je v manželství čekají, proto se mnoho mladých 

dívek obává tak velké zodpovědnosti. Nejde přitom o to, že by generace jejich maminek  

a babiček ve stejném věku byly vyspělejší, ale o to, že mladé dívky v moderní době měly 

vyšší nároky a očekávání, které jim brání se brzy vdát.  

 

„Nevím proč, ale nedokážu pochopit, proč se všichni berou, a když se zeptám kamarádů 

nebo někoho, říkají, že proto, aby měli děti. Ale já si myslím, že dokud si nebudu jistá, že to 

dítě opravdu dobře vychovám, vdávat bych se neměla.“
129

 

„Vždyť ve 20 letech ještě vůbec nejsme připravené a přece jenom chceme nějaké to 

bezstarostné dívčí období.“
130

 

(Fudžin kóron 02/1940 a 03/1941) 

  

Další příčinou se stalo zavedení tzv. politiky pěti dětí na jedno manželství (hitofúfu godži, 

一夫婦五児) v roce 1940. Jednalo se o jeden z kroků státní nacionalistické politiky, jejímž 

hlavním cílem bylo podpořit porodnost a zvýšit počet obyvatel. Z grafu v Příloze 6 

                                                 
129

 V originále:「私何故結婚を皆がするか分からないんです、で御友達や何かに聞くと、それは 

子供を産む為だと言ふんです。本当に子供を良く育てると云う自信が附かなければ結婚するもの

でないと思ったりするんです。」(cit. Iwami V: 205) 

130
 V originále:「だって二十位では何も心構へも出来てないし、やはり娘時代が欲しい訳ね。」 

(cit. ibid: 254) 
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vyplývá, že změny v důsledku tohoto nařízení se nejvíce projevily v období těsně po konci 

války (podle dat z roku 1947). 

 

„Podle nynější státní politiky bychom se prostřednictvím včasného sňatku měli podílet na 

zvyšování populace, ale když se zamyslím nad problémy ze své zkušenosti (které to přináší, 

pozn. překl.), my jsme to v rodině poměrně mnoha sourozenců měli těžké a rodiče také. 

Proto si někdy říkám, že kdyby nás dětí bývalo bylo méně, mohli jsme vyrůstat lépe.“
131

 

(Fudžin kóron 03/1941) 

 

Postoje k této formě politiky byly rozporuplné. Na jedné straně ji respondenti odsuzují 

s tím, že nutit mladé lidi brát se dříve, než jsou víceméně připraveni, je potlačování jejich 

osobní vůle. V některých případech dokonce předčasné manželství způsobilo rozpad 

vztahu. Muž ve středních letech uvádí jako příklad své mládí, kdy ve svých 18 letech 

založil rodinu a hned se mu narodil syn. Ihned po škole však nebyl schopen najít adekvátní 

práci, a tak všichni živořili, až mu jeho malý syn zemřel. Proto nabádá, aby mladí lidé byli 

co nejméně nuceni do manželství. Na druhé straně se ozývají hlasy, zda nebude vhodnější 

vzít se dříve, než státní politika ještě více zpřísní. Také se obávali promarnění šance, pokud 

by měli vhodnou příležitost k sňatku, ale odřekli by kvůli nízkému věku. 

 

 Pokud jde o pozdní sňatek, názory zejména dívek z lepších rodin a žen, které 

poznaly alespoň do jisté míry samostatný život ve městě, se s vývojem doby změnily. Díky 

zkušenostem v zaměstnání nahlížejí na životní priority jinak a nevadí jim odsun vstupu do 

prvního manželství. Zároveň chtějí o svém životě rozhodovat zčásti samy a nezávisle. Dále 

spousta mladých lidí byla z ekonomických důvodů donucena odstěhovat se ihned po 

dokončení školy od rodiny, sehnat si stabilní práci a přispívat rodičům na rozpočet nebo 

mladším sourozencům na školné, což byl jeden z faktorů hlavně v případě mužů. 

 

 

                                                 
131

 V originále:「国家の今の情勢では、早婚奨励で人を増やさねばならないといふのでせう 

けれど、私どもは一番手近な自分の問題を考へた場合に、随分大勢の兄弟がゐて苦しまなければ

ならなかつたし、両親も大変だつたらうと思ひますが、もう少し兄弟が少なかつたら、よく育つ

たんぢゃなかつたかなどと考へることもあります。」 (cit. ibid: 255) 



Zuzana Srbová, Sňatky v meziválečném Japonsku 

66 

 

„Osud žen předurčoval jejich manžel, protože ženám v životě chybělo úsilí. Ale dnes už 

tomu tak není. To ale to neznamená, že chci celý život zůstat sama. Manželství má probíhat 

přirozenou cestou, takže objeví-li se vhodný partner, chtěla bych se vdát, ale myslím, že 

není potřeba tolik spěchat.“
132

 

„Myslím, že není dobré se stresovat z toho, když se manželství opozdí. To, že někdo řekne, 

že se brzy vzali, nemusí znamenat, že takový sňatek povede ke štěstí. Vždyť existuje spousta 

lidí, kteří se poznali v zaměstnání nebo díky společnému koníčku, vzali se později, a přesto 

mají spokojené manželství.“
133

 

(Šufu no tomo 01/1930 a 07/1935) 

 

Případ ženy, která vnímá svůj pozdní sňatek v 27 letech jako přirozený důsledek. Už když 

byla mladá, zemřel jí otec a z bratra se stal výrostek, a tak zůstalo na ní, aby matce 

finančně pomohla, proto začala pracovat v kanceláři: 

„Možná někdo řekne, že (ve 27 letech, pozn. překl.) to není pozdní sňatek, ale to, jestli 

vůbec jsou manželství mladých lidí šťastná, nebo nešťastná proto, že se vzali pozdě, závisí 

na zkušenostech a zázemí jednotlivců.“
134

 

(Šufu no tomo 09/1925) 

 

Případ muže, jehož žena pracovala do 29 let jako učitelka. Zprvu mu imponovalo, že je 

vzdělaná a samostatná. Ačkoli se znali delší dobu, nechtěla o manželství slyšet, protože 

cítila, že chce pokračovat ve své práci. Přesto se nakonec vzali, ale zanedlouho muž zjistil, 

že se vlastně myšlenkově rozcházejí. Nespokojenost v manželství tak dává za vinu 

vyššímu věku manželky: 

                                                 
132

 V originále:「女に生活の能力がなかつたから、良人によつて、生活の運命が定まるんです。 

だけど、今はもうさうぢやありません。だからといって、一生独身でとても思ひません。結婚 

するのが自然の道でありますから、適当な人があれば、結婚はいたしたいと思ひますが、さう 

急ぐ必要はないと思ひます。」(cit. Iwami III: 49) 

133
 V originále:「婚期の後れるのを、あまり神経過敏になるのはいけないと思ひます。何度も早く

結婚したからとて全部幸福にゆくわけでなく、晩婚で同じ職業の人とか、また趣味で結ばれて、

随分幸福な家庭を作つてをられる方がありますもの。」(cit. Iwami IV: 179) 

134
 V originále:「今日の世相では、晩婚とはいはれぬかも知れませんが、普通若いときの結婚が 

果たして幸福なものか、それに比べて晩婚であるから不幸なものか、それはその人の環境や経験

によつてそれぞれ違ひませう。」(cit. Iwami II: 238) 
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„Říkám si, jestli názory manželky a mé nedošly do mrtvého bodu. Když se totiž dva vezmou 

v pokročilém věku, podstatně méně si ustupují, oba zdůrazňují svoji pravdu a mají tendenci 

za každou cenu prosazovat vlastní návyky.“
135

  

(Šufu no tomo 09/1925) 

 

4.4.3 Problém nezadaných a nesezdaných 

Jak jsem ukázala v předchozí podkapitole, názory mladých lidí na vztahy  

a manželství se začaly od poloviny 20. let výrazně měnit. Problémem nebyl pouze 

předčasný nebo pozdní sňatek, ale také nezadanost (mikon mondai, 未婚問題 )  

a nesezdanost (naien, 内縁). Graf v Příloze 7 znázorňuje počet doživotně svobodných 

jedinců v 50. roce jejich života. Ačkoli počet nezadaných mužů a žen od roku 1920 stále 

klesal, až v roce 1955 dosáhl svého historického minima (myšleno ve 20. století), Japonci 

v předválečné době přesto vnímali neschopnost nebo nemožnost vstoupit do manželství 

jako velmi závažný soudobý problém. 

Příčiny lze opět hledat na mnoha místech. Pro velkou skupinu mladých Japonců 

představovala zásadní překážku v zakládání rodiny ekonomická situace. Začali totiž 

vnímat rozdíly mezi lidmi, kteří se brzy vzali na úkor finančních potíží, a mezi ostatními, 

kteří čekají na vhodnou příležitost a stabilní ekonomické zabezpečení. 

„Pořád přemýšlím proč (jsem se ještě neoženil, pozn. překl.), a zjišťuji, že nakonec jen 

kvůli ekonomické nejistotě. Už jsem trochu ve věku, ale pořád nevydělávám dost peněz, 

takže zodpovědnost za domácnost by byla příliš velká.“
136

 

(Fudžin gahó 08/1935) 

 

Jednou z dalších příčin je odmítnutí sňatku. Někteří šanci ke sňatku měli, ale 

z nějakého důvodu ji promarnili (často kvůli svým vysokým nárokům), a potom už se 

nenaskytla příležitost, proto zůstali sami. Jiní zase byli odmítáni druhou stranou, protože 

nevyhovovali příliš přísným podmínkám a požadavkům. Nebylo výjimkou, že u ženy se 

                                                 
135

 V originále:「私の思想も妻の思想も詰まりすぎてゐはないかと思ひます。年をとつてからの 

結婚は、互に譲り合ふことが少なく、自己の主張を正しいとしてどこまでも通さうとする癖が 

双方にあります。」(cit. ibid: 244) 

136
 V originále:「絶えず考えているんですが、結局経済的の不安です。割に年を取っていますが 

月給が安くて、其上家庭の負担が相当多いんです。」(cit. Iwami IV: 197) 



Zuzana Srbová, Sňatky v meziválečném Japonsku 

68 

 

stala důvodem k neprovdání zdravotní anomálie nebo falešné předsudky okolí. 

V časopiseckých poradnách se někdy objevily příspěvky s prosbou o radu v těchto 

případech:  

 vypadané vlasy a jejich transplantace, 

 nenávist ze strany druhých pramenící z pouhých pověr, 

 úplná absence nebo ztráta menstruačního cyklu, 

 žena s chybějící dělohou, 

 předsudek, že znásilněná nebo zneužitá dívka už není panna, 

 žena po amputaci končetin nebo jinak fyzicky znevýhodněná, 

 žena příliš malého vzrůstu, 

 žena trpící tuberkulózou nebo jinou plicní chorobou.
137

 

 

Ženy navíc začínají více vnímat muže a mnohým vadí jejich stinná stránka - resp. 

to, že často chodí za zábavou, vedou hýřivý život, vrací se domů v podnapilém stavu,  

a ženě nezbývá, než to dlouhá léta přehlížet a snášet. 

„Muži mají příliš mnoho stinných stránek, a to se mi nelíbí, protože pak není naděje vést 

šťastný manželský život.“
138

 

(Fudžin gahó 08/1935) 

 

Jak jsem popsala již dříve, faktor, který také podpořil mladé lidi zůstat déle 

svobodnými, byl nedostatek zkušeností, sebedůvěry a duševní nevyzrálost. Spousta 

mladých lidí cítila, že nejsou schopni lásky, necítí se na intimní vztah, ani na vytváření 

rodiny. 

„Svobodným mužům zkrátka něco chybí. Pro ženu začnou být pravými muži teprve až po 

dvou třech letech po svatbě.“
139

 

(Fudžin kóron 02/1940) 

                                                 
137

 Zpracovala jsem z článku „Tajné zpovědi žen, které se nemohou provdat“ (結婚の出来ない婦人の秘密

相談, 1936) v časopise Šufu no tomo (Ibid: 261-67). 

138
 V originále:「男はあまりにご裏面が多過ぎて嫌だ、とても幸福な家庭生活が営めそうも 

ない。」(cit. Iwami IV: 197) 

139
 V originále:「矢張り男は独身の間は何処か足りないんですね、結婚して二年なり三年なり 

経つて、初めて女から見て立派になつて来るのでせうね。」(cit. Iwami V: 212) 
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Někteří mladí muži dokonce přiznávají, že z těchto důvodů chovají větší náklonnost 

ke starším ženám, ale pokud už mají tu příležitost, že se s nějakou seznámí, zjistí, že je 

vdaná. Z toho pak může vyvstat další problém, pokud se rozhodnou spolu zůstat, a to 

problém nesezdaného soužití ve společné domácnosti naien. Za takové je považován vztah, 

který trvá alespoň půl roku, aniž by se partneři dohodli na sňatku. Hlavní příčina tkvěla 

v právním systému, protože podle Občanského zákoníku (1898) nebyl právně ošetřen 

žádný jiný vztah, nežli manželství, tedy de iure uznaný oficiální manželský vztah muže  

a ženy uzavřený podáním dohody o uzavření manželství (kekkon todokede, 結婚届出). 

Podle statistiky z roku 1925 dlouhodobě žilo v nesezdaném vztahu 17,2% mužů a 16,5% 

žen (Juzawa 2011: 307). Jak dále uvádí Juzawa, důvody mohly být různé: rodinné důvody 

(nesouhlas rodičů nebo probíhající těhotenství), právní omezení (nelze uzavřít sňatek např. 

kvůli nástupnickým nebo dědickým povinnostem) nebo nepodání dohody o uzavření 

sňatku (např. pokud jeden z partnerů není rozvedený, apod.).  
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5 Závěr 

Oproti období Meidži, kdy Japonsko procházelo důležitými strukturními změnami 

ve snaze modernizovat zemi a přiblížit se západním mocnostem, v období mezi válkami 

bylo postaveno před nový úkol - vyrovnat se se západními myšlenkovými proudy  

a modernizovat japonskou společnost. Proto mluvíme-li o počátku 20. století jako o době, 

kdy do japonské společnosti hojně pronikají moderní západní koncepty, logicky bylo 

nemožné očekávat, aby je souběžně s jejich příchodem začali Japonci plnohodnotně 

chápat. Japonská předválečná společnost tedy připravila půdu pro diskuzi a interpretaci 

široké škály problémů, avšak infiltrace konkrétních myšlenek probíhala až v době 

poválečné. 

 

Problematika sňatků, lásky a vztahů byla v meziválečném období novým, 

oblíbeným a vášnivě diskutovaným tématem, o nějž jevila velký zájem zejména mladá  

a střední generace tehdejších Japonců. Z analýzy v této práci vyplývá, že Japonci nahlíželi 

na sňatky velmi různorodým způsobem v závislosti na dobových změnách - postavení žen, 

vyšší vzdělání a s tím uplatnitelnost žen v zaměstnání, měnící se rodinné zázemí, přesun 

z venkova do měst a částečná atomizace rodin. 

V souvislosti se zkoumaným tématem se mi podařilo na základě rozhovorů  

a výpovědí v ženských časopisech charakterizovat představy tehdejších Japonců  

o životním partnerovi. Jak vyplývá z předkládané analýzy, mladí lidé často stáli mezi 

vlastními ideály a značně odlišnou realitou. Jejich představy nebyly vždy naplněny, což 

v mnohých případech vedlo k sociálním problémům (pozdní sňatky, nesezdanost, apod.). 

Způsob uvažování nad sňatkem z lásky se ukázal v teoretické rovině vysoce 

idealizovaným, na nějž však v praxi předválečná společnost a zavedený rodový systém 

nebyly připraveny. Mladá generace na jedné straně tento volnější styl vztahu obdivovala, 

ale na straně druhé se obávala kroku do neznáma. Jistá ostýchavost vůči novým formám 

sňatku pramenila i ze společenské povahy Japonců. Mladí lidé byli při výběru partnera 

závislí na pomoci a radách svých rodičů a širšího okolí. Nikdy předtím nebyli zvyklí sami 

rozhodovat o svém budoucím životě a nést zodpovědnost za vlastní činy, proto v nich nové 

moderní způsoby vzbuzovaly strach a nejistotu. 
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Cílem práce bylo ukázat na konkrétních příkladech, že ženské časopisy se na 

počátku 20. let 20. století staly první a v té době jedinou společnou platformou žen, v níž 

se mohly realizovat, sdělovat a sdílet názory a navzájem komunikovat. Ženské časopisy se 

staly nedílnou součástí života tehdejších žen. Jako takové pomohly pozvolna stírat mezeru 

mezi ženami z vysoce postavených rodin a obyčejnými ženami a zároveň mezi ženami 

žijícími ve městech a na venkově. Dále nesporně přispěly k rozšíření povědomí o ženské 

otázce, podpořily první vlnu hnutí za práva a svobody žen a v neposlední řadě se staly 

médiem, které o těchto problém zpravovalo široké spektrum lidí po celé zemi. 

V tomto smyslu lze tyto časopisy považovat ojedinělý společenský nástroj, který 

měl zásadní vliv na utváření sebevědomí japonských žen a který představuje jednu 

z hlavních charakteristik japonské předválečné společnosti. 
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Příloha 1. 

 

Tabulka počtu soudně řešených rozvodových řízení klasifikovaných podle příčin 

(jednotlivě z let 1927-1940) 

[Juzawa 2011: 304] 
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Vysvětlivky k Příloze 1: 

 

Horní tabulka - rozvody iniciované manželem 

Dolní tabulka - rozvody iniciované manželkou 

 

Příčiny rozvodů: 

I Bigamie 

II Cizoložství ze strany manželky 

III Cizoložství ze strany manžela 

IV Odnětí svobody 

V Zneužití či zostuzení ze strany partnera 

VI Úmyslné opuštění rodiny 

VII Újma či zneužití cti partnerovy rodiny 

VIII Újma či zneužití cti vlastní rodiny 

IX Ztráta kontaktu na dobu delší než tři roky 

X Odchod/rozvod adoptivního syna mukojóši  

(muž adoptovaný do rodiny jako manžel pro dceru) 
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Příloha 2. 

 

Graf vývoje povinné školní docházky u chlapců a dívek (1873-1918) 

 

 

[Online cit. 2018-04-03]. Dostupné z: 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpad196201/hpad196201_2_011.html 

 

 

Vysvětlivky k Příloze 2: 

data Ministerstva školství, kultury, sportu, vědy a techniky Japonska (文部科学省) 

男 - chlapci 

男女計 - průměr chlapců a dívek 

女 - dívky 
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Příloha 3. 

 

Tabulka počtu výtisků jednotlivých ženských časopisů - údaje z 12/1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[KDBK 2016: 8] 

Název časopisu Počet výtisků 

(cca tis. ks) 

Šufu no tomo 200 

Fudžokai 155 

Fudžin kurabu 120 

Fudžin sekai 80 

Fudžin kóron 25 

Džosei 25 

Fudžin gahó 30 

Fudžin no tomo 60 

Šúkan fudžo šinbun 4 

Zenkansai rengókai 18 

Fudžin to seikacu 2,5 

Fudžo sekai 2 
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Příloha 4. 

 

Tabulka témat řešených v poradenské rubrice časopisu Fudžin no tomo  

(počty tazatelů/tazatelek na dané téma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Láska - u nezadaných (17) 

2. Rodinné problémy (12) 

3. Láska mezi manžely (9) 

4. Manželova amorálnost - hýření (8) 

5. Zaměstnání - včetně gejš, konkubín (8) 

6. Nemoci - tuberkulóza, pohlavně přenosné (6) 

7. Násilí - u nezadaných i manželů (5) 

8. Rozvod (5) 

9. Vlastní povaha (5) 

10. Nevěra manžela - s konkubínou (3) 

11. Manželství obecně - druhé a další 

manželství, návrat k bývalému partnerovi (3) 

12. Nevěra manželky (3) 

13. Vztah snachy a tchyně (3) 

14. Nevlastní matka/nevlastní dítě (3)  

15. Studium (2) 

16. Dědictví - u adoptovaných dětí (1) 

17. Neplodnost (1) 

18. Životní tíseň - ekonomická (1) 

19. Nespokojenost v manželském životě (1) 

Celkem (96) 
[Nagahara; Joneda 1986: 67] 
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Příloha 5. 

 

Graf vývoje sňatků uzavřených z lásky a dohodnutých sňatků (%)  

na základě způsobu či místa seznámení (1935-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Online cit. 2018-06-26]. Dostupné z: 

http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/gaiyou15html/NFS15G_html06.html 
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Vysvětlivky k Příloze 5: 

data Národního ústavu pro sčítání lidu a obyvatelstvo (国立社会保障・人口問題研究所) 

見合い結婚 - dohodnutý sňatek 

恋愛結婚 - sňatek z lásky 

 

Způsob sběru dat: anketa; dotazovány pouze páry uzavírající první manželství 

Vyhodnocování dat: odpovědi na otázku, kde se pár seznámil: 

 odpovědi vyhodnocené jako „dohodnutý sňatek“: 

 1. na dohodnuté schůzce (miai) 

 2. přes seznamovací agenturu 

 

 odpovědi vyhodnocené jako „sňatek z lásky“: 

 1. ve škole 

 2. na pracovišti, jinde při výkonu zaměstnání 

 3. kamarádi z dětství nebo sousedé 

 4. na výukových kurzech nebo při zájmových aktivitách mimo školu 

 5. přes sourozence nebo společné kamarády, známé 

 6. náhodně na ulici, na výletě 

 7. na brigádě 
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Příloha 6. 

 

Graf počtu narozených dětí s ohledem na věk matky (1925-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Online cit. 2018-06-29]. Dostupné z: http://www.garbagenews.net/archives/2013446.html 



Zuzana Srbová, Sňatky v meziválečném Japonsku 

IX 

 

Příloha 7. 

 

Graf znázorňuje počet doživotně svobodných v japonské populaci (%) 

(1920-2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky k Příloze 7: 

data Národního ústavu pro sčítání lidu a obyvatelstvo (国立社会保障・人口問題研究所) 

女性 - ženy 

男性 - muži 

Procentuální poměr nesezdaných osob byl určen na základě průměru dvou věkových 

kategorií mužů a žen: 45-49 let a 50-54 let. Za doživotně svobodné se zde považuje 

rodinný stav v 50 letech. 

[Online cit. 2018-06-29]. Dostupné z:  

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2004/pdf_h/pdf/g1020110.pdf 


