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Abstrakt (česky) 

 Předkládaná práce diskutuje bezpečnostní politiku tokugawského šógunátu na 

přelomu 18. a 19. století. Toto období v úzkém měřítku vymezuje příjezdem expedice 

Adama Laxmana do Japonska v roce 1791 a rokem 1825, který je charakterizován přijetím 

Zákona o nesmlouvavém zahánění cizích lodí (ikokusen učiharai rei 異国船打ち払い令) a 
vydáním stěţejního díla konfuciánského učence Aizawy Seišisaie (会沢正志斎, 1782-
1863), Nových tezí (Šinron 新論). Cílem práce je detailně analyzovat bezpečnostní kroky 

šógunátní vlády na základě rozboru konkrétních dějinných událostí ve vymezeném období 

a tím odpovědět na zvolené výzkumné otázky. Vzhledem k tématu práce povaţuji za nutné 

japonskou bezpečnostní politiku zasadit do širšího kontextu. První dvě kapitoly jsou 

věnovány obdobím, která časovému úseku vymezenému v tématu práce chronologicky 

předchází. Analyzují bezpečnostní politiku a zahraniční vztahy Japonska v průběhu 17. 

století. První kapitola se specificky zaměřuje na kontakty probíhající v jihovýchodním 

směru a kořeny křesťanských misií v Japonsku. Druhá kapitola diskutuje kontakty 

šógunátu na severní hranici. Následující část práce se soustředí na intelektuální tradici a 

šíření holandských věd v Japonsku. Hlavní náplní čtvrté a páté kapitoly je rozbor 

konkrétních událostí v časovém období na přelomu 18. a 19. století. Zhodnocení splnění 

cílů práce je obsaţeno v závěru.  

 

 

 

 



 

Abstract (in English): 

 This thesis discusses the topic of Tokugawa shogunate defense policy at the turn of 
18th and 19th century. This period is defined by the arrival of Adam Laxman’s expedition 

to Japan in 1791 and the year of 1825, which is defined by the adoption of the Edict to 
Repel Foreign Vessels (ikokusen učiharai rei 異国船打ち払い令) and the publication of 
the key work of the Confucian scholar Aizawa Seishisai (会沢正志斎, 1782-1863), the 
New Thesis (Shinron 新論). The aim of the thesis is to analyze in detail the steps of the 
shogunate government defense policy based on the analysis of specific historical events, 
and to answer the research questions. Given the topic of the thesis, I consider it necessary 
to put Japanese defense policy in a broader context. The first two chapters are devoted to 
the time period that chronologically precedes the period defined in the thesis topic and they 
analyze Japanese defense policy and foreign relations during the 17th century. Chapter 1 
focuses on contacts in the southeast and the roots of Christian missions in Japan. Chapter 2 
discusses the shogunate´s contacts on the northern border. The following part of the thesis 

focuses on the intellectual tradition and the spread of the Dutch learning in Japan. The 
main content of the fourth and fifth chapter is the analysis of specific events at the turn of 
the 18th and 19th century. The assessment of the fulfillment of goals of this thesis is 
covered in the conclusion chapter.  



Poznámka k transkripci a překladům: 

V této diplomové práci přepisuji japonská jména, místní názvy i ostatní slova 

výhradně pomocí české transkripce. Výjimkou je soupis klíčových slov a abstrakt 

v angličtině, kde uţívám transkripci Hepburnovu. Specifickou částí je rejstřík zdrojů. 

Jména jednotlivých autorů jsou uvedena stejným způsobem vţdy stejným způsobem jako 

v původním zdroji. Vlastní jména v celé práci jsou uváděna podle japonského způsobu, tj. 

„Přímení Jméno―. Není-li citováno jinak, všechny uvedené překlady z japonštiny a 

angličtiny jsou autorské. 
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1 Úvod 

Zahraniční politika tokugawského šógunátu je v literatuře často souhrnně 

definována termínem sakoku (鎖国). Překládáme jej jako uzavírání Japonska. Tento pojem 

nicméně není původní, objevuje se aţ retrospektivně. Jeho autorství je připisováno Tadaovi 

Šizukimu (志筑忠雄, 1760-1806), tlumočníkovi a překladateli, který působil v Nagasaki. 

Poprvé jej uţil v doslovu k překladu díla Engelberta Kaempfera Historie Japonska. 1 

Samotný doslov je pak překladem dalšího z Kaempferových esejů.
2   K vytvoření 

jednoslovné definice Tadao vyuţil slovní spojení kuni (w)o tozasu ( 国を鎖す ) a 

jednoduché záměny znaků, aby odpovídaly čínskému slovosledu. Celý doslov posléze 

nazval  Sakokuron (鎖国論). 

V moderním pojetí bezpečnostní politikou rozumíme rozličné způsoby, opatření a 

nástroje, které mají slouţit k zajištění bezpečnosti, obraně a ochraně obyvatel i státu jako 

takového. V období, které vymezuje téma práce, fungovalo v Japonsku šógunátní zřízení. 

Jednalo se o administrativní organizaci, v jejímţ čele stál vrchní velitel vojenských sil, 

šógun (将軍). Šógunátní vládu pak označujeme jako bakufu (幕府).  

 Tato práce si klade za cíl analyzovat japonskou bezpečnostní politiku na přelomu 

18. a 19. století. Toto období v úzkém měřítku vymezuje příjezdem expedice Adama 

Laxmana do Japonska v roce 1791 a rokem 1825, který charakterizuje přijetí Zákona o 

nesmlouvavém zahánění cizích lodí (ikokusen učiharai rei 異国船打ち払い令) a vydání 

stěţejního díla konfuciánského učence Aizawy Seišisaie (会沢正志斎 , 1782-1863), 

Nových tezí (Šinron 新論). Obsahy jednotlivých kapitol jsou řazeny pro větší přehlednost 

tematicky, v rámci podkapitol volím postup chronologický.    

 Vzhledem k dějinnému charakteru práce povaţuji za nezbytné japonskou 

bezpečnostní politiku zasadit do širšího historického kontextu. Právě z tohoto důvodu jsou 

první dvě kapitoly věnovány období, které časovému úseku vymezenému v tématu práce 

chronologicky předchází. První kapitola analyzuje bezpečnostní politiku a zahraniční 

                                                 
1  Engelbert Kaempfer (1651-1716), původem německý přírodovědec, fyzik a cestovatel. 

V japonském Nagasaki působil mezi lety 1690-1692. 
2 Je nutné podotknout, ţe se nejedná o přímý překlad. Původní text byl sepsán německy, Tadao 

pracoval s jeho nizozemskou verzí, jejíţ předlohou byl uţ tak text anglický. (Toby 1991, str. 13) 
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vztahy Japonska v průběhu 17. století. Vymezuje termíny cúšin (通信) a cúšó (通商), které 

zahraniční vztahy této doby charakterizují. Ve dvou vloţených podkapitolách nejprve 

pojednává o zahraničních stycích v jihovýchodním směru a specifikách zahraničního 

obchodu 17. století, které definuje zavedení systému licencí šuin (朱印). Posléze nastiňuje 

kořeny křesťanských misií a analyzuje šógunátní politiku v návaznosti na Šimabarské 

povstání v roce 1637.         

 Druhá kapitola se zabývá prvními zahraničními kontakty šógunátu na severní 

hranici Japonska. Přibliţuje situaci na ostrově Ezo (蝦夷 ) a postavení domorodého 

obyvatelstva, Ainuů. V další části se věnuje počátkům styků s Rusy a reakcí šógunátu na 

ně. Prostřední kapitola hovoří o intelektuálech doby a specifických podmínkách pro šíření 

holandských věd (rangaku 蘭学 ). Vyjadřuje se také k šógunátní cenzuře a reformám 

Macudairy Sadanobua (定信松平, 1759-1829).       

 Hlavní náplní čtvrté a páté kapitoly je rozbor konkrétních událostí v časovém 

období na přelomu 18. a 19. století. Čtvrtá kapitola opět analyzuje mezinárodní vztahy. 

Pozornost v první řadě obrací k ruské hrozbě a rozebírá, jakým způsobem šógunát reagoval 

nejprve na poselstvo Adama Laxmana  v roce 1791 a posléze na příjezd mise, jejíţ součástí 

byla výrazná postava Nikolaje Rezanova. Stejná kapitola se věnuje i Nizozemsku a 

vysvětluje, jakým způsobem se, ve vztahu k Japonsku, vypořádalo se ztrátou vlastní 

územní integrity. Stěţejní částí kapitoly je detailní rozbor incidentu Phaeton z roku 1808 a 

analýza šógunátního přístupu k obraně země.      

 Poslední, pátá kapitola se věnuje událostem roku 1825. Analyzuje důvody, které 

vedly šógunátní vládu k přijetí Zákona o nesmlouvavém zahánění cizích lodí (ikokusen 

učiharai rei 異国船打ち払い令 ), s důrazem na houstnoucí námořní provoz v okolí 

Japonska, četné ţádosti posádek velrybářských lodí o doplnění zásob a v neposlední řadě 

na stále přetrvávající obavy z křesťanství. Druhá podkapitola přibliţuje některé myšlenky, 

které Aizawa Seišisai formuloval ve svém díle Nové teze. 

Při psaní práce jsem vyuţila následující výzkumné metody. Vzhledem ke 

zvolenému historickému tématu jsem nejčastěji aplikovala metodu dedukce. Dedukci, jako 

prostředek formulace konkrétních závěrů jsem vyuţívala nejčastěji při zpětném hodnocení 

jednotlivých kroků šógunátní vlády potom, co jsem předloţila fakta podloţená zdrojovou 

literaturou. Ze specifických nástrojů historické vědy jsem vyuţila metody přímé i nepřímé. 

Nepřímá metoda ze své podstaty bere v potaz nejen konkrétní historické prameny, ale 

umoţňuje na zkoumané jevy aplikovat i obecně přijímaná fakta, která jsou badateli známá. 
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Jako příklad uveďme třeba zákonitosti fungování lidské společnosti. Tuto metodu jsem 

vyuţila například v podkapitole 5.1, kde se zabývám otázkou, jaké důvody vedly obyvatel 

vesnic na pobřeţí ke komunikaci s cizinci.     

V diplomové práci sleduji bezpečnostní politiku Japonska ve vymezeném časovém 

období. Tento přístup definujeme jako diachronní. Poslední uţitou metodou byla metoda 

komparace. Tou jsem se v závěru práce pokusila porovnat a zhodnotit všechny závěry o 

japonské bezpečnostní politice, které jsem dříve nastínila v jednotlivých kapitolách.  

Při psaní diplomové práce jsem vyuţívala širokou škálu odborných monografií i 

vědeckých článků. Veškerá vyuţitá zdrojová literatura je v práci řádně citovaná, její 

souhrnný seznam lze nalézt v závěrečné části.       

  Mezi hlavní zdroje, díky kterým jsem byla schopná formulovat osnovu 

práce, patřily (dle pořadí kapitol), následující monografie. Pro úvodní kapitoly se jednalo o 

monografii Ronalda Tobyho s názvem State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia 

in the Development of the Tokugawa Bakufu z roku 1984. Tato monografie byla klíčová 

pro pochopení způsobu formování mezinárodních vztahů a bezpečnostní politiky v raném 

období tokugawského šógunátu. Přehled o strategiích námořní bezpečnostní politiky se mi 

podařilo získat díky práci se souhrnným dílem Noella Wilsona. Jedná se o monografii 

Defensive Positions: The Politics of Maritime Security in Tokugawa Japan, konkrétně její 

vydání z roku 2015. Wilson ve svém díle pokrývá celé období Edo, obsáhlé popisy navíc 

doplňuje přetisky historických map.         

 Hlavní zdroje 3. a 5. kapitoly spojuje osoba Boba T. Wakabajašiho. Pro třetí 

kapitolu jsem vyuţila monografii Modern Japanese Thought (v tomto případě byl 

Wakabajaši editorem) z roku 1998, která analyzuje japonské myšlení od doby Genroku po 

90. léta 20. století, ale především nabízí obsáhlou kapitolu o kniţní kultuře v rámci 

holandských studií. Posledním specifickým dílem byla monografie Anti-Foreignism and 

Western Learning in Early-Modern Japan: The New Theses of 1825 (vydání z roku 1999). 

První část Wakabajaši věnuje rozboru styků s cizinci ve všech směrech a vývoji kokugaku, 

které zasazuje do historického kontextu. Druhá část je komentovaným překladem 

Aizawových Nových tezí.          

 Kromě monografií jsem pro práci jako zdroje volila i vědecké články. Jejich 

výhodou je úzké tematické zaměření a maximální obsaţnost. Zároveň byly nedocenitelnou 

pomocí při vyhledávání dalších zdrojů. Nevýhody spatřuji v nebezpečí určitého 
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ideologického zatíţení, stejně tak aplikaci zastaralých a přeţitých metod výzkumu i 

hodnocení, pokud jsou staršího data.  

Hlavní výzkumné otázky, na které se pokusím odpovědět v závěru, jsou následující. 

Jakým způsobem se bezpečnostní politika Japonska v období tokugawského šógunátu 

proměnila a dá se tato proměna povaţovat posun vpřed? Jaká byla specifika bezpečnostní 

politiky Japonska na přelomu 18. a 19. století?  Jaké bezpečnostní zájmy měla šógunátní 

vláda ve vztahu k zahraničí a jak se lišily od vnitrostátní bezpečnostní politiky? 
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2 Počátky mezinárodní vztahů a formování bezpečnostní 

politiky 

Za vlády Tokugawy Iejasua (1603-1616) Japonsko čile komunikovalo s okolním 

světem.
3 Mimo vztahů s nejbliţšími sousedy udrţovalo korespondenci i s dalšími státy 

jihovýchodní Asie, jmenovitě s Vietnamem, Filipínami nebo Kambodţou.
4   (Kitagawa, 

1950, 120) Komunikace probíhala pomocí dopisů, byla velmi formální a striktně 

kopírovala nastavenou hierarchii mezi jednotlivými státy. Aţ do roku 1600 se jednalo o 

tradiční sinocentrický systém. (Clulow, 2018, 184-185) S upadající mocí Mingů v Číně a 

nástupem sebevědomé Tokugawské dynastie v Japonsku po přelomu století ovšem došlo 

k přeuspořádání. Tokugawský reţim jako jeden z prostředků vlastní legitimizace zvolil 

uzurpaci dosavadních tradičně čínských vazalských států. Prvním z nich bylo království 

Rjúkjú uţ v roce 1609. Snaha Západu do tohoto systému proniknout tak byla od začátku 

nutně provázena značnými nesnázemi. (Matsukata, 2018, 83) 

Ve 30. letech 17. století, kdy vešly v platnost dále diskutované izolační edikty, 

v Japonsku rozlišujeme primárně dva typy mezinárodních vztahů, které šógunát udrţoval. 

Prvním typem byly vztahy diplomatické (cúšin 通信), o těch hovoříme v případě Koreje a 

Rjúkjú. Druhou moţností byly vztahy čistě obchodní (cúšó 通商 ). 5  (Toby, 1984, 15) 

Komunikace v rámci obchodních vztahů probíhala bez jakéhokoliv diplomatického 

podtextu, tedy nutnosti komunikovat s vládcem dané země. (Matsukata, 2018, 86) Tyto 

vztahy se týkaly Číny a Nizozemska.
6  

 

                                                 
3  Tokugawa Iejasu ( 徳川家康 , 1543-1616), jeden ze tří sjednotitelů Japonska. Zakladatel 

 tokugawské dynastie, která stála v čele šógunátu aţ do jeho zániku v roce 1868.  
4 Obsahem dopisů byly velmi často formální stíţnosti na chování japonských obchodníků, jako byly 

 krádeţe, násilí nebo obtěţování místních. (Clulow, 2018, 185) 
5 Stejně jako v případě sakoku, i termíny cúšin a cúšó jsou pozdějšího data. Objevují se shodně aţ 

 v roce 1793 v reakci šógunátu na poţadavky Adama Laxmana (diskutováno ve 4. kapitole). (Toby, 

 1984, 15) 
6  Čína byla v dané době svědkem úpadku dynastie Ming, coţ pro Japonsko nutně znamenalo 

 komplikace při hledání adresáta oficiálních poselstev. 
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2.1 Mezinárodní vztahy Japonska v 17. století  

2.1.1 Čína 

Mezi Japonskem a Čínou probíhala obchodní a kulturní výměna po staletí. 

Předchůdce tokugawského zřízení, šógunát Ašikaga (1336-1573), do Číny vyslal během 

svého fungování bezmála dvacet poselstev. Tato tradice pak byla nakrátko přerušena od 

roku 1547, především kvůli měnící se vnitropolitické situaci obou států. Na japonské 

vyslance se i v nejaktivnějším období samozřejmě vztahovala četná omezení, jejich lodím 

bylo dovoleno zakotvit v čínských přístavech jen tehdy, kdyţ se mohly prokázat licencí 

zvanou kangó (勘合 ). Jednalo se o dokument, vystavovaný za vlády dynastie Ming, 

adresovaný japonskému králi.7 Zpětně je povaţován za pozůstatek vazalského vztahu, jenţ 

pro vlastní legitimizaci přijal a jímţ před japonskou suverenitu napsal otazník šógun 

Ašikaga Jošimicu (足利義満 , 1358-1408), třetí šógun dynastie Ašikaga, na konci 14. 

století. 8  Podobný ústupek Mingové vyţadovali po japonské straně i po nastolení 

tokugawského šógunátu. Jednání nicméně ztěţovala japonská angaţovanost v Koreji i 

aktivita pirátů wakó (和寇) v oblasti Korejského poloostrova a později i Ţlutého moře. 

(Toby, 1984, 59) 

Tokugawa Iejasu si musel být vědom křehké stability nově vzniklého šógunátu, 

chápal zajisté i důleţitost funkčních vztahů s Čínou. Z jeho kroků je nicméně patrné, ţe 

nehodlal vlastní autoritu podrýt podobnými ústupky, jakých se dopouštěli šógunové z rodu 

Ašikaga o dvě stě let dříve. Mezi lety 1611 a 1625 tak můţeme zaznamenat vcelku čilou 

korespondenci mezi oběma stranami. Šógunátní poradci v čele s Hajašim Razanem, 

pověření sepisováním těchto dopisů, byli vzděláni ve formálních náleţitostech.
9 Dopisy 

nicméně trpí celou řadou nedostatků, kvůli kterým by měly být od začátku, co se jejich 

                                                 
7 Dynastie Ming (明朝), vládne Číně mezi lety 1368 a 1644, potaţmo do roku 1661 v jiţní oblasti. 

 Aby byl obchod mezi mingskou Čínou a Japonskem formálně moţný, muselo se Japonsko zařadit 

 mezi státy, které Číně platily tributární poplatky. Titul japonského krále byl jen fiktivním označením 

 šóguna, kterého by jinak čínská strana nepovaţovala za legitimního vládce. 
8 Moţnost distribuce kangó byla nedostiţným nástrojem kontroly nejen vojenských kníţat (šugo  守

 護), ale i mocných náboţenských institucí. Zde je nutné zdůraznit, ţe všechna poselství vysílaná  ke 

 břehům Číny vedli mniši z buddhistických sekt. (Toby, 1984, 57) 
9 Hajaši Razan (林羅山, 1583-1657), neokonfuciánský filosof, aristokrat a poradce šóguna. 
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přijetí čínskou stranou týče, odsouzeny k neúspěchu.
10 První z nich, adresovaný správci 

provincie Fu-ťien (福建 ) a datovaný 29. 1. 1611, je nejen nepodepsaný vládcem, 

nerespektuje čínský kalendář a jen zevrubně se omlouvá za invazi japonské armády do 

Koreje, ale navíc zpochybňuje tradiční vazalský vztah Číny a Rjúkjú. (Toby, 1984, 59) 

Aby se Iejasu vůbec mohl domáhat vydání kangó, musel být schopen dokázat, ţe je 

faktickým vládcem Japonska. Přestoţe ho císař Gojózei (後陽成, 1571-1617) jmenoval 

šógunem (1603), v jednáních s Mingy by Iejasu tímto titulem vlastní legitimitu neobhájil. 

Hajaši Razan tedy Mingům musel předloţit jiné argumenty. Ve svém dopise se nakonec 

rozhodl poukázat na fakt, ţe Iejasuovi se podařilo sjednotit zemi a vytvořit funkční 

administrativní správu. Razan také zdůraznil prosperitu, kterou Japonsko pod vládou 

Iejasua zaţívalo, stejně tak skutečnost, ţe vláda dynastie Tokugawů má velké předpoklady 

i do budoucna. Na začátku 17. století totiţ čítala jiţ tři generace.11 (Toby, 1984, 60)  

Vzhledem k vysokým poţadavkům a náročným diskusím na obou stranách 

počítáme intervaly odpovědí (dorazily-li vůbec) na dlouhá léta. Přestoţe s nepruţností 

jednání bylo nutno i vzhledem ke vzdálenostem a obtíţné přepravě počítat, oběma stranám 

muselo být jasné, ţe vnitropolitická situace není neměnná záleţitost. Na přelomu 20. a 30. 

let, kdy čínská strana vyslala do Japonska v nečekaně rychlém sledu vícero dopisů, v čele 

rodu Tokugawa stál Iejasův syn Hidetada (1579-1632), šógunát byl veskrze stabilní 

institucí a fungoval systém šógunátních licencí šuin (朱印).12 Šógunátu byla nabídnuta 

moţnost obchodu výměnou za spolupráci v potírání pirátských nájezdů. Tato nabídka pro 

jiţ sebevědomý šógunát nebyla zvlášť atraktivní. (Toby, 1984, 107) Její odmítnutí na sebe 

nenechalo dlouho čekat a další japonsko-čínská jednání se na dlouhá desetiletí soustředila 

na nový palčivý problém. Tím bylo působení evropských misionářů v oblasti a narůstající 

snaha o kristianizaci obyvatel. (Toby, 1984, 61) 
                                                 
10 Vzhledem ke zkušenostem šógunátních poradců se jeví jako nepravděpodobné, ţe by se jednalo o 

 chyby z nedbalosti. Určité přehlíţení protokolu a formalit tak můţeme zpětně povaţovat i za ukázku 

 průbojnosti nového zřízení.  
11 Syn Tokugawa Hidetada (徳川秀忠, 1579-1632), vnuk Tokugawa Iemicu (徳川家光, 1604-

 1651). 
12  Šuin, dokument s červenou pečetí vydávaný z autority šóguna od počátku 17. století. Tyto 

 dokumenty se neomezovaly jen na obchodní výměnu s Čínou, dovolovaly vybraným kníţatům 

 vypravovat lodě ke konkrétním cílům v celé jihovýchodní Asii (ať uţ do Siamu (dnešní Thajsko), 

 Annamu (Vietnam) atd.). Posádka lodě, která nebyla schopna daný dokument na vyţádání předloţit, 

 byla povaţována za pirátskou (bahansen 八幡船). 
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Snahy a dílčí úspěchy na poli mezinárodních vztahů bez pochyby usnadnily 

legitimizaci ve své době nově nastoleného a tudíţ křehkého šógunátního systému. Mimo 

samotných šógunátních poradců hráli klíčovou roli zástupci jednotlivých rodů 

v exponovaných oblastech, v případě styků s Koreou se zvykově jednalo o rod Só (宗).13 

Obchod s Nizozemskem a Čínou probíhající v Nagasaki byl pod přímou správou šógunátu, 

zatímco povinnostmi vyplývajícími z komunikace s Koreou, Rjúkjú a domorodými 

obyvateli Eza vojenská vláda pověřila jednotlivá kníţectví. Cušimu, resp. rod Só, v případě 

Koreje, Sacumu pro Rjúkjú a kníţectví Macumae dostalo do správy Ezo. Jednotlivá 

kníţata získala monopol na obchod v daném směru, výměnou za příslib vojenské 

spolupráce. (Kang, 1997, 150-151) 

 

2.1.2 Korea 

Zahraniční vztahy s Koreou zkomplikovaly především expanzivní tendence 

Tojotomiho Hidejošiho (1537-1598) na sklonku 16. století.
14 Ambiciózní plán obsazení 

Korejského poloostrova se mu zrealizovat nepodařilo a po své smrti v září roku 1598 tak 

zanechal Japonsko v nelehké situaci. Vyjednávání o staţení vojenských jednotek 

z korejského území trvalo dlouhé měsíce. Další předpokládané obnovení styků pak zhatila 

bitva u Sekigahary v roce 1600, kdy všechny zahraniční otázky zákonitě ustoupily do 

pozadí. Opětovně se vztahy podařilo obnovit aţ v roce 1607, po právní stránce (s vydáním 

patřičných dokumentů) aţ o dva roky později, v roce 1609.  Hovory završil korejský král 

Sondţo, který do Eda vyslal početné poselstvo.
15  (Toby, 42, 56) Přijetí takovéhoto 

poselstva bylo pro šógunát otázkou vysoké prestiţe. Delegace státu, tradičně v podřízeném 

postavení vůči Číně, svou přítomností na japonské půdě nejen značně pomáhala 

legitimizaci šógunátního systému, ale zároveň směrem ke kontinentu ukazovala, ţe karty 

byly vyloţeny znovu, tentokrát však ve prospěch Japonska.  

Otázkou zůstává, jakým způsobem byla v průběhu 17. století chápána vzájemná 

hierarchie mezi Koreou a Japonskem? Stejně jako v případě jednání s Čínou, japonská 

                                                 
13 Členové rodu Só patřili mezi šógunátní vazaly (daimjó 大名), konkrétně kníţata s označením 

 tozama (外様). Tradičně měli ve správě strategicky umístěné léno na ostrově Cušima.  
14 Tojotomi Hidejoši (秀吉豊臣), v pořadí druhý ze tří sjednotitelů Japonska.  
15 Stejná důleţitost se přikládá i (šógunátem vynucenému) poselstvu krále Rjúkjú Šó Neie o rok 

 později. 
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strana naráţela na problém titulu šógun. Přestoţe titulování králem Japonska odmítl nejen 

Tojotomi Hidejoši (1537-1698) uţ v roce 1596, ale po přelomu století i Tokugawa Iejasu, 

kníţectví Cušima, které šógunát pověřil komunikací s Koreou, tímto způsobem šóguna 

v dopisech označovalo.
16 (Toby, 1984, 78) Aby se situace neopakovala, ve třicátých letech 

vláda vytvořila systém, ve kterém komunikaci s Koreou spravovali zenoví mniši. Přestoţe i 

oni sídlili na Cušimě, zodpovídali se nikoliv členům rodu Só, ale přímo šógunátní vládě. 

(Toby, 1984, 81) 

Opakující se nesnáze přiměly šógunátní vládu k razantnímu kroku. Novým titulem, 

kterým se šógun v zahraniční komunikaci představoval, se stal velký vládce (taikun 大君). 

Poprvé se objevuje v roce 1635, autorem dopisu je první ze zodpovědných mnichů, 

Gjokuhó  Kórin.
17  (Toby, 1984, 82) Takovéto označení bylo v regionu východní a 

jihovýchodní Asie zcela bezprecedentní, čímţ podtrhovalo Japonskou snahu o zisk zcela 

autonomního postavení. (Toby, 1984, 87)  

 

2.1.3 Rjúkjú 

Rjúkjú bylo aţ do počátku 17. století tradičním čínským tributárním státem. Ke 

změně došlo roku 1609, kdy moc na ostrově násilím převzal japonský klan Šimazu (島津), 

dosud spravující léno Sacuma na Kjúšú. Při této příleţitosti Japonci také zajali rjúkjúského 

krále Šó Neie (1564-1620). Hlavní hodnota Rjúkjú pro Japonsko spočívala v jeho 

strategické pozici, bylo branou zahraničního obchodu s Koreou, Čínou i dalšími státy 

v regionu. (Nelson, 2006, 376) Po podpisu smluv, které Japoncům zaručovaly plný dohled 

nad obchodem na Rjúkjú, původního krále dosadili zpět na trůn a nepřímo, skrz něj, zemi 

dále řídili. Nově vzniklý vazalský vztah obyvatelům Rjúkjú sice zaručoval, ţe nebudou 

nikdy uvrţeni do otroctví, přišli ovšem o právo provozovat jakékoliv obchodní transakce 

neschválené sacumskými úředníky. Jiné zásahy do rjúkjúské vnitrostátní politiky byly ze 

strany Japonců minimální. (Sakai, 1964, 392) 

Sacuma v této době neměla v záměru obyvatele Rjúkjú jakýmkoliv způsobem 

pojaponštit, naopak, přítomnost Japonců a důsledky jejich nadvlády nad ostrovem musely 

                                                 
16 Tojotomi Hidejoši (豊臣秀吉), v pořadí druhý ze sjednotitelů Japonska.  
17 Nicméně autorem titulu, který se v japonsko-korejské komunikaci objevoval aţ do 19. století, byl 

 někdo jiný. Přesto ţe se tato informace nedá ověřit, v pozdější literatuře se objevují zmínky, které 

 autorství přisuzují jiţ výše zmíněnému Hajašimu Razanovi. (Toby, 1984, 87) 
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zůstat neznatelné. Japoncům bylo zakázáno se na Rjúkjú usadit, Rjúkjúanům bylo 

zapovězeno mluvit japonsky, oblékat či česat se japonským způsobem.
18  Cílem těchto 

opatření bylo nenarušit vztahy s Čínou, která by japonskou invazi na Rjúkjú mohla vnímat 

jako narušení dané hierarchie, jinými slovy udrţet obchodní vztahy za kaţdou cenu. Rjúkjú 

tedy platilo tributární poplatky nejen Sacumě, ale nadále i mingskému dvoru. (Sakai, 1964, 

392) Postavení, do kterého se tímto Rjúkjú dostalo, nazýváme dvojí podřízeností. 

Mingský dvůr o japonském postupu na Rjúkjú s největší pravděpodobností věděl. 

Nicméně s tím, jak se vláda této více neţ dvě stě let staré dynastie chýlila ke konci, 

spokojil se dvůr i s předstíranou loajalitou. Jediné opatření, které přijal (1612), bylo 

omezení frekvence rjúkjúských poselstev do Číny. Nově mělo být očekáváno jen jednou za 

deset let. Nehledě na tato opatření, Japonci nutili Rjúkjú kontaktovat Čínu mnohem častěji 

a zpravidla zajišťovali zhruba polovinu kapitálu. Jen v průběhu prvního desetiletí od 

nastavení nového limitu se rjúkjúské poselstvo vydalo k čínským břehům ještě čtyřikrát. 

Výměnný obchod Rjúkjú s mingskou Čínou pak aktivně probíhal zhruba do poloviny 30. 

let 17. století. (Sakai, 1964, 394) 

Na ţádost šógunátní vlády Sacuma naléhala na Rjúkjú, aby navázalo obchodní 

vztahy s novou dynastií Čching (1636-1912). Důvodem byla obrovská poptávka po 

čínském zboţí, které se v Edu s pozastavením obchodu rychle stalo nedostatkovým. 

Hovoříme zde především o hedvábí a lécích. Rjúkjú na tyto urgence dlouho odpovídalo 

neochotně. Situaci komplikovala stále nestabilní čínská vláda, která jen pomalu 

potlačovala protesty na kontinentu a nebyla schopná aktivně řešit pirátství bující 

v okolních mořích. (Sakai, 1984, 395) 

K nečekanému obratu došlo v roce 1684, kdy se Čína rozhodla upustit od 

uvaleného zákazu a obnovit přímý obchodní styk s Japonskem. Tato situace byla 

z finančního hlediska pro Sacumu velmi nešťastná. Nečekaný skokový nárůst nabídky 

čínského zboţí způsobil značný pokles jeho hodnoty na trhu, obecná stimulace obchodu 

pak znamenala nechtěný odliv drahých kovů ze země. V návaznosti na to šógunátní vláda 

v 80. letech vydala sérii restriktivních opatření, která omezovala nejen hodnotu kapitálu, 

který mohl být do zahraničního obchodu vloţen, počet lodí, které mohly do Nagasaki 

                                                 
18 Speciální instrukce byly sepsány pro rjúkjúské obchodníky a námořníky, kteří cestovali do Číny. 

 Autorství příručky s názvem Co mají cestovatelé drţet na paměti (旅行人心へ) se připisuje učenci 

 jménem Sai On (祭温, 1682-1761). Předepsané detailní odpovědi měly Rjúkjúanům pomoci správně 

 reagovat na případné čínské otázky. (Sakai, 1984, 392) 
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vplout, ale také volný pohyb čínských obchodníku po přístavu. Přímo zakázala i distribuci 

některého zboţí z rjúksjúsko-čínského trhu mimo hranice sacumského léna.
19 (Sakai, 1984, 

396-397) 

 

2.1.4 Nizozemsko 

Nizozemci se v Japonsku objevili aţ šedesát let po Španělech a Portugalcích. Na 

rozdíl od svých jiţních předchůdců nicméně ve snaze udrţet s Japonskem kontinuální 

diplomatické a obchodní vztahy uspěli. (Vandenbosch, 1940, 253) Holandská 

východoindická společnost (dále HVS) začala s Japonskem obchodovat v roce 1609.20 

Slibně se rozvíjející obchodní partnerství načas narušilo zbudování námořní základny na 

Formose (dnešní Taiwan), ostrově, který v roce 1624 Japonsko povaţovalo za svou sféru 

vlivu. Aby předešli dalším střetům s japonskými obchodníky, rozhodli se Holanďané 

poţádat šógunátní vládu o přerušení udělování licencí šuin lodím mířícím na Formosu. 

V návaznosti na to byl tehdejší guvernér Formosy, Pieter Nuyts, vyslán i s poselstvem do 

Japonska. Uvítání japonskou stranou proběhlo velmi formálně, přijetí šógunem se nicméně 

nedočkal.
21 Zhruba dvoutýdenní čekání skončilo Nuytsovým demonstrativním návratem, 

který on sám zdůvodnil neochotou šógunátu jednat s ním. Japonská strana nicméně vzala 

v rámci své informovanosti v potaz diplomatické vztahy v regionu. Přijetím holandského 

poselstva by zároveň pozvedla působení guvernéra Formosy na úroveň vládce, coţ bylo 

nemyslitelné. (Matsukata, 2018, 84) 

Toto nedorozumění způsobilo pozastavení obchodu mezi Japonskem a HVS na pět 

let, aţ do jeho obnovení v roce 1632. Podmínkou obnovení bylo striktní dodrţování 

protikřesťanských zákonů a sepisování tzv. fúsecugaki (風説書), zahraničních zpráv pro 

šógunátní vládu. 22  Velmi důleţitým bodem v japonsko-nizozemských vztazích byla 

                                                 
19 Důvodem byla konkurence šógunátem spravovanému obchodu v Nagasaki. 
20 Vereenigde Oost-Indische Compagnie byla zaloţena roku 1602 ve snaze konkurovat Portugalcům 

 v obchodu s kořením. Hlavním úkolem společnosti bylo sdruţit dosavadní menší obchodní 

 společnosti. HVS byla zároveň pověřena vyhledáváním nových kontaktů v oblasti. Zanikla 

 s koncem 18. století v době ustanovení Batávské republiky.  
21 Pieter Nuyts (1598-1655), cestovatel, politik a diplomat.  
22 Fúsecugaki obsahovaly mimo jiné i detailní popis dovezeného nákladu, nicméně neříkají nic o 

 samotných obchodnících, kteří na lodích cestovali. (Cullen, 2017, 78) Tyto zprávy museli sepisovat 
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nizozemská spolupráce na potlačení Šimabarského povstání. (Matsukata, 2018, 87) 

 Ojedinělá vojenská spolupráce znamenala propůjčení zbraní Japoncům a navíc 

moţnost vyuţití holandské lodi De Rijp. Ani ochota Nizozemců poskytnout nadstandardní 

pomoc však neznamenala benevolenci šógunátu v případě, ţe některý z cizinců porušil 

místní zákony. Takovým příkladem můţe být incident z roku 1643, kdy se posádka lodi 

Breskens, jejímţ úkolem byl geografický průzkum, vylodila v oblasti dnešní prefektury 

Iwate. Námořníci byli dlouhou dobu zajati a vyslýcháni v Edu. Později se je naštěstí 

podařilo dopravit do Nagasaki a odeslat zpět do vlasti. (Matsukata, 2018, 88) Holanďané 

vyuţívali pro získání japonské důvěry veškeré moţné způsoby, mimo jiné spolupracovali 

při rozkrývání ilegálních skupin vyznavačů křesťanství. (Rein, 1998, 310-311) 

 

2.2 Bezpečnostní politika šógunátu v 17. století a křesťanství 

2.2.1 Licence šuin 

Do roku 1600 rozdělujeme japonská plavidla v zásadě jen do dvou kategorií. Na 

kangósen (勘合線), tj. lodě s obchodní licencí vydanou čínskou stranou a bahansen (場帆

船), lodě, jejichţ posádky touto licencí nedisponovaly.
23 Technicky byly plavby v tomto 

období usnadněny nejen zúročením nově nabytých technických poznatků, ale později, se 

zavedením systému šuin, je posvětil i samotný šógunát. (Honjo, 1942, 2-5) Cílem licencí 

šuin byla podpora zahraničního obchodu, ovšem pod přísným dohledem šógunátu. Zatímco 

svým drţitelům licence slibovala ochranu, a to i za hranicemi Japonska, pro šógunát 

znamenala zisk detailních informací o nákladu, ale i majitelích lodí. (Honjo, 1942, 4) 

Šedou zónou zůstávají detaily o posádce jako takové. Jednotlivých výprav se účastnili 

nejen různí obchodníci, překupníci či ti, kteří utíkali před křesťanskou perzekucí, ale i 

zchudlí samurajové, kteří se své schopnosti a výcvik rozhodli zpeněţit mimo Japonsko. 

Před zákazem vycestování bylo také moţné zaplatit a zajistit si tak pasaţérské místo. 

Během prvního roku fungování (1604) bylo licencí vydáno celkem 356. (Clulow, 2018, 

183) 

                                                                                                                                                    
 i kapitáni lodí ostatních zemí. Byly porovnávány mezi sebou a za zavádějící či nepravdivé 

 informace hrozil trest. (Toby, 2018, 143) 
23 Posádky lodí bahansen byly často nazývány pirátskými (wakó 倭寇).  
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 Jako první benefit takových cest jmenujme zhodnocení vkladu. Ačkoliv byl osud 

vloţeného kapitálu obvykle dlouho nejistý (a závisel nejen na šikovnosti pověřeného 

obchodníka), v případě, ţe byla výprava úspěšná, znamenala vysoký zisk.  Dalším zájmem 

mohla být seberealizace kníţat, jejichţ status se v době relativního klidu po sjednocení 

země vyprázdnil, stejně tak jako hledání útočiště pro ty, kteří podlehli svodům 

křesťanského učení. Orientace směrem na jih byla zároveň logickým řešením ve své době 

pozastaveného přímého obchodu s mingskou Čínou. Transakce s čínskými obchodníky 

probíhaly i nadále, ovšem za pomoci cizích zprostředkovatelů.  

 

2.2.2 Kořeny katolických misií 

Japonsko je starému kontinentu známo zhruba od začátku 40. let 16. století. Je 

patrné, ţe křesťanští misionáři v jeho případě rozhodně neztráceli čas. První z nich, v čele 

s Františkem Xaveriem, se u japonských břehů objevili jiţ 15. srpna 1549.
24 Xaverius zde 

do velké míry zúročil vlastní zkušenosti s misijní činností v Indii a Indonésii, po usazení 

v oblasti dnešní Kagošimy na Kjúšú se mu podařilo nejen zakládat kaple a školy, ale 

především zajistit neustálý příliv dalších misionářů do země. (Hagemann, 1942, 152) 

Prvním větším úspěchem těchto muţů se stal daimjó Ómura Sumitada (大村純忠, 1533-

1587). Víru přijal kolem roku 1563 a nově jako Don Bartolomeu ji aktivně, aţ nuceně šířil 

i mezi vlastní poddané. Ómurovy pravé pohnutky dnes samozřejmě neznáme. Je ale 

zřejmé, ţe díky ústupku v podobě křestu mohl výrazně profitovat ze vzdělání jezuitů i 

jejich technologického know-how.25 (Hall, 1989, 323)  

Misionáři se zpočátku usadili v přístavu Fukuda (福田 ) na Kjúšú. Ten ovšem 

pravidelně čelil silným tajfunům, coţ je, společně s dalšími nesnázemi na začátku 70. let 

přimělo hledat klidnější oblast. Přijali tedy nabídku Ómury Sumitady, kníţete sousedního 

léna, a přesunuli se do Nagasaki, kam se beztak jiţ v minulých letech stahovali jinde 

nevítaní následovníci křesťanství. 

                                                 
24  František Xaverius (1506-1552), katolický kazatel a misionář. Nejde o první Evropany 

 v Japonsku. Těmi byli s největší pravděpodobností dva portugalští  obchodníci, kteří do Japonska 

 připluli s čínskou posádkou jiţ v roce 1543. (Hall, 1989, 302) 
25 Portugalci v Japonsku představili nové vojenské technologie a zároveň zprostředkovávali obchod 

 s materiály na výrobu zbraní a střelného prachu. Přijetí křesťanství bylo pro kjúšúská kníţata 

 způsobem, jak se portugalským obchodníkům přiblíţit a na tento trh vstoupit. (Anthony, 2010, 67) 



 

22 

 

V dané době v Nagasaki působil velmi ambiciózní misionář italského původu 

Alessandro Valignano. 26  Ten sám po prvních váţnějších střetech konvertitů s místními 

prosazoval opevnění Nagasaki (a dalšího přístavu v Mogi na poloostrově Nomo) a opatření 

patřičné výzbroje. Jeho snahy překazil Tojotomi Hidejoši jiţ v roce 1588, kdy prosadil 

přímou správu obou výše zmíněných přístavů a na pozici správce (daikan 代官) dosadil 

spolehlivého vazala Nabešimu Naošigeho.27  Nagasaki si udrţelo status nejdůleţitějšího 

přístavu pro zahraniční obchod i přes snahy Hidejošiho nástupce, Iejasua, centralizovat jej 

do oblasti Kantó, konkrétně Uragy (浦賀 ). Tato myšlenka byla nicméně odmítnuta 

vzhledem k nemalým investicím nutným k provozu dosavadních stanic, snazší námořní 

dostupnosti i určité tradici obchodu v oblasti Kjúšú. (Wilson, 2005, 28) 

 

2.2.3 Povstání v Šimabaře 

Situace se radikálně změnila v roce 1637 s vypuknutím povstání v Šimabaře. 

Jednalo se o rozsáhlou rolnickou rebelii, kterou podnítil hladomor a neschopnost lokálních 

autorit reagovat na tuto situaci sníţením daní. Druhým důvodem byla výrazně 

protikřesťanská politika nového rodu Macukura (松倉).28 Neozbrojení rolníci nedokázali 

nasazeným šógunátním jednotkám dlouho vzdorovat a do dubna roku 1638 bylo po všem. 

Šógunát za své vítězství velkou měrou vděčil Nizozemcům, bez jejichţ dodávek zbraní by 

byla situace jistě komplikovanější. Nizozemci podporovali šógunát ze zcela pragmatických 

důvodů. I v rolnickém povstání na Kjúšú a jeho následném potlačení šógunátem můţeme 

snadno najít druhou rovinu, kdy se oba dva tábory staly jen prodlouţenou rukou jiţ 

znesvářených Portugalců a Nizozemců a jejich konkurenčních náboţenských vyznání. 

Šógunát snadno uvěřil, ţe právě Portugalští katolíci měli povstání do velké míry na 

svědomí, coţ vyvrcholilo jejich nuceným odchodem ze země.  

Jediným styčným bodem Japonska a západního světa byl v tomto období uměle 

vybudovaný ostrov Dedţima (出島) v rámci nagasackého přístavu.  K jeho zbudování 

                                                 
26 Alessandro Valignano (1539-1606), působil v Indii, Číně a Japonsku. Zavedl výuku japonštiny 

 mezi misionáři, podílel se na vydávání knih v japonštině. I díky němu se v roce 1582 uskutečnila 

 první japonská výprava do Evropy (天正の使節) s cílem papeţské audience.  
27 Nabešima Naošige (鍋島直茂, 1538-1618). 
28  Aţ do roku 1614 stáli v čele tohoto léna členové rodu Arima (有馬), kteří naopak činnost 

 misionářů z Portugalska značně podporovali.  
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došlo jiţ na počátku 30. let na příkaz šóguna Iemicua. Portugalci ho vyuţívali aţ do roku 

1639, kdy museli odejít. Nizozemští zástupci se sem přesunuli o dva roky. Ostrov byl 

s pevninou spojen jediným, ozbrojenou stráţí hlídaným mostem, který mohli přejít jen 

povolané úřední osoby a také placené společnice. Kontakt s cizinci se odehrával za pomoci 

japonských tlumočníků, kteří ovšem ovládali holandštinu na diskutabilní úrovni.  

 

2.3 Izolační edikty a změna kurzu bezpečnostní politiky 

V návaznosti na novou zkušenost s dosud nejrozsáhlejším povstáním bylo nutné 

revidovat některé z předchozích šógunátních zákonů, především ty, které byly součástí 

Zákoníku vojenské šlechty (buke šohatto 武家諸法度). Dle dosavadního nařízení byla 

mobilizace jednotlivých vojenských sloţek omezena hranicemi léna. V případě potřeby 

přesunu jednotek bylo nařízeno vyčkat přímého nařízení šógunátu. Z tohoto důvodu účast 

na potlačení povstání v Šimabaře odmítlo třeba Kumamoto. Novelizace z roku 1642 

povolovala okamţitý přechod hranic sousedního léna v případě, kdy docházelo k jednání 

v přímém rozporu se šógunátním zákony.  (Wilson, 2005, 31)  

Povstání také odhalilo slabinu pomyslného základního kamene tokugawské 

vnitrostátní bezpečnostní politiky, systému střídavé sluţby (sankin kótai 参勤交代 ). 

Vzhledem k častým absencím několika kníţat sousedních lén ve stejném čase by byla 

případná ţádost o posily jen voláním do prázdna. Nová úprava tak nařizovala, ţe se vţdy 

alespoň jeden kníţe z dvojice Saga a Fukuoka musí zdrţovat na Kjúšú. (Wilson, 2005, 33) 

Nejdůleţitější z nových nařízení byla opatření přijatá k potírání vlivu portugalských 

misionářů. První z nich bylo úplné přerušení obchodu s Portugalskem a striktní zákaz 

vstupu Portugalců na japonské území v roce 1639. Jednotlivá léna byla informována o 

předpokládané snaze Portugalců o vstup do země a bylo nařízeno na lodích provádět 

důslednou inspekci. Dle Příkazu k nucenému odesílání lodí do Nagasaki (Nagasaki kaisó 

rei 長崎廻送令 ) musely být všechny lodě, které přirazily k japonským břehům, 

neprodleně eskortovány do Nagasaki. Na první pokus Portugalců o znovunavázání vztahů 

nebylo nutné čekat dlouho. První posádka, která se na cestě z Macaa vědomě rozhodla 

připlout aţ k japonským břehům, se objevila jiţ v roce 1640. Její pokus skončil neslavně, a 

to rychlým procesem a následnou popravou jednašedesáti členů posádky.  (Schochiku, 

1989, 76-78) 
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V tomto bodě jiţ bylo šógunátu zřejmé, ţe nejen Portugalci, ale ani ostatní země ve 

svých snahách kontaktovat Japonsko jen tak neustanou. Přístav bylo nutné náleţitě opevnit 

a zároveň najít ekonomické řešení provozu. V návaznosti na to v průběhu roku 1641 šógun 

Iemicu nařídil vytvoření Kanceláře pro obranu Nagasackého přístavu (Nagasaki keiei jaku 

長崎警衛役). Vzhledem k vzdálenosti Nagasaki od Eda, která byla hlavní příčinou jeho 

obtíţné kontrolovatelnosti, šógunát zvolil promyšlenou taktiku.  Předpokládal, ţe vzájemná 

konkurence povede k vyšší motivaci a větší efektivitě, úřad tak dostali do společné správy 

dvě kníţata, konkrétně ze Sagy a Fukuoky.  Jednalo se o léna relativně bohatá a historicky 

zkušená v komunikaci s cizinci, coţ bylo přímo úměrné jejich strategickému umístění.
29 

Jejich hlavním úkolem bylo zajistit opevňování, popřípadě nutnou obranu přístavu. Je třeba 

zdůraznit, ţe bojová flotila budována nebyla, vţdy mělo jít jen o obranu z pevniny. 

Nagasaki bylo ve své době jedním z pouhých čtyř přístavů otevřených pro zahraniční lodě 

a díky narůstající čínské populaci zároveň šestým nejlidnatějším městem Japonska.
30 

Obrana Nagasaki byla od této doby plně v rukou místních, tj. permanentně zde nesídlily 

ţádné šógunátní jednotky. (Wilson, 2005, 19-20) 

První zátěţovou zkouškou nového zřízení Nagasaki prošlo v roce 1647, kdy se u 

jeho břehů objevily dvě portugalské lodě najednou. Zřejmě poučeny potrestanou 

neústupností kolegů však na rozkaz šógunátu bez průtahů a problémů (s nepořízenou) zase 

odpluly. (Wilson, 2005, 38-40) Tato zkušenost Japoncům tvrdohlavost cizinců jen 

potvrdila a šógunát donutila k další modifikaci bezpečnostní politiky. Kníţatům ze Sagy a 

Fukuoky byla zkrácena lhůta, kterou museli v rámci systému střídavé sluţby strávit v Edu, 

na pouhé tři měsíce. V domovských lénech nebyli přítomní v zimě, naopak se na nich pro 

případ nouze museli zdrţovat po zbytek roku, kdy se u japonských břehů kotvily 

nizozemské obchodní lodě. Přístav byl nadále opevňován a rozšiřován. (Wilson, 2005, 40) 

Křesťanským misionářům byl vstup do Japonska sice zapovězen, to však neřešilo 

otázku místních, které se v předchozích letech na katolickou víru podařilo obrátit.  

Pomyslnou poslední kapkou bylo Šimabarské povstání, po němţ šógunát nařídil 

křesťanství v Japonsku zcela vymýtit. Zmiňme, jakou úspěšnost skutečně působení 

misionářů na ostrovech mělo. Do roku 1581 se podle jejich zpráv podařilo na víru obrátit 

přibliţně 150 tisíc Japonců. Během dalších dvaceti let se toto číslo minimálně 

zdvojnásobilo, na přelomu 17. století prameny hovoří přibliţně o 600 tisících konvertitech. 

                                                 
29 Mezi ostatními lény byla Fukuoka v pořadí sedmá, Saga desátá nejbohatší. (Wilson, 2005, 37) 
30 Mezi další mezinárodní přístavy patřily ty na Cušimě, Rjúkjú a v kníţectví Macumae (Hokkaidó).  
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V dané době tak mohlo jít o 5 aţ 10 procent celkového počtu obyvatel. Tato čísla se 

z dnešního pohledu jeví jako závratně vysoká a nereálná. Předpokládejme, ţe jezuité počty 

věřících zcela vědomě nadsazovali a reálný počet křesťanů ve 30. letech byl reálně ještě 

niţší, neţ polovina jimi udávaného počtu (cca 250 000). (Hagemann, 1942, 151) 

Protikřesťanská opatření byla jen částí proticizinecké politiky šógunátu. Budování 

opevnění v Nagasaki a přísné kontroly všech lodí doplnil v roce 1636 úplný zákaz 

vycestování pro místní obyvatele. K rozpuštění křesťanského hnutí pak byla zřízena 

speciální instituce, ve své podstatě matriční úřad (šúmon aratame 宗門改).31 Obyvatelstvo 

mělo kaţdoroční povinnost registrace v lokálním buddhistickém chrámu, při které se 

uváděly do matrik všechny demografické změny. V rámci této ceremonie, které se obvykle 

účastnilo několik rodin z jedné vesnice, byli jednotliví účastníci nuceni popřít příslušnost 

ke křesťanství pomocí efumi (絵踏み ), v doslovném překladu zašlápnutí obrázku.
32 

Předpokládalo se, ţe pro pravověrné bude pošlapání, či jiné znesvěcení křesťanských 

symbolů, nepřípustné. Odmítnutí se rovnalo doznání a viník se stal obětí krutého mučení. 

(Hagemann, 1942, 152-156) 

Rok 1635 znamenal šógunátní zákaz návratu všech Japonců, kteří se do té doby 

zdrţovali v zahraničí. O pouhé čtyři roky později byli k exilu donuceni i rodinní příslušníci 

cizinců, kteří byli původem Japonci. Jednalo se především o japonské manţelky a všechny 

děti, které z těchto svazků vzešly. (Kornicki, 1993, 505) 

Perzekuce křesťanů, která započala po přelomu století, znamenala pro všechny 

následovníky v postatě následující moţnosti. Buď se víry zřekli, nebo byli popraveni. 

Někteří z řad cizinců pak byli ve výjimečných případech deportováni. (Abé, 2005, 112) 

Poměry v severních částech Japonska nebyly tak přísné jako v Nagasaki. Kníţata z rodu 

Macumae tolerovala jezuitské misionáře. Praktikování křesťanství bylo sice zakázáno, ale 

aţ do zpřísnění šógunátního nařízení v roce 1639 nebylo nějak zvlášť trestáno.
33 V tomto 

roce došlo k náhlému obratu, více neţ stovka křesťanů byla popravena a zbytek byl 

                                                 
31 O postupech v odhalování skrytých křesťanů a jejich následném stíhání víme ze zápisků Kirišito 

 ki (契利斯督記), jejich autorem byl Inoue Masašige (井上政重, 1585-1661), hlava úřadu, sám 

 odpadlík.  
32 Zde šógunát sázel na politiku kolektivní zodpovědnosti. Obvykle se účastnilo pět rodin najednou 

 (go nin gumi 五人組).  
33  Praktikování křesťanství bylo výslovně zakázáno v rámci měst. Většina věřících na severu 

 pracovala v dolech, za horníky se vydávali se samotní misionáři. (Abé, 2005, 120) 
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donucen se víry vzdát. (Abé, 2005, 114-115) Je diskutabilní, jaké důvody vedly 

v Macumae k tak dlouhému přehlíţení křesťanů.  Roli mohli hrát někteří členové kníţecího 

rodu, kteří tíhli ke křesťanství. Na kterou poukazují rytiny ve tvaru kříţů na některých 

hrobkách. (Abé, 2005, 115) 

Proti očekávání šógunátu portugalské snahy o kontakt a obnovení obchodních styků 

po roce 1647 na dlouhou dobu utichly. Evropa byla stále zmítána třicetiletou válkou, 

v Portugalsku samotném eskaloval konflikt se Španělskem, v jeho afrických koloniích 

(zejména Angole) pak s Nizozemskem. Před koncem století nicméně došlo ještě k několika 

interakcím s cizími námořními posádkami. Za zmínku jistě stojí rok 1673, kdy se 

v nagasackém přístavu objevila loď britská, známá pod jménem Return. Přestoţe se 

nejednalo se o oficiální poselstvo, jen obchodní loď, její přítomnost vzbudila velké 

pozdviţení. Pro novou generaci zodpovědných úředníků se totiţ jednalo o první setkání 

s cizinci vyjma Nizozemců. Britové plánovali opět navázat obchodní vztahy, pozastavené 

v roce 1623. (Matsukata, 2018, 91) I Britové museli odplout s nepořízenou, naštěstí pro 

Japonce však nekladli odpor.
34 

 Za poslední cizí loď u japonských břehů 17. století je povaţována portugalská 

fregata São Paulo. 35  V průběhu léta roku 1685 se objevila v Nagasaki s poţadavkem 

dopravit do vlasti 12 japonských námořníků, jeţ mořské proudy dříve zanesly do Macaa. 

(Wilson, 2005, 48-50) Jejím odplutím po zhruba dvouměsíčním zdrţení se uzavřelo 

prozatím nejčilejší století japonských styků s cizinci.         

Kaţdé z dosavadních setkání mělo formující vliv na budoucí šógunátní 

bezpečnostní politiku a i díky v zásadě mírumilovným obchodním posádkám úředníci 

nabývali v jednání s cizinci sebevědomí. Je na místě podotknout, ţe obranný systém 

v Nagasaki dosud nebyl podroben výraznější zátěţové zkoušce a hlavní taktikou 

šógunátních jednání byly průtahy. Kníţata se Sagy a Fukuoky byla i nadále pověřena 

správou přístavu, jejich činnost se však omezila především na dohled nad obchodem 

s Nizozemci a Číňany, na konci století jim pak byla svěřena povinnost potírání pašeráctví.  

                                                 
34 V tomto bodě se šógunát pravděpodobně nemohl spolehnout na britskou součinnost při zákazu 

 křesťanství. Poselstvo se navíc nějak netajilo faktem, ţe anglický král Karel II. pojal za ţenu 

 portugalskou princeznu. (Matsukata, 2018, 91) 
35 Vyjma nizozemských a čínských. 
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3 První kontakty šógunátu na severní hranici 

Termín Sakoku, jeho význam a překlad jsme nastínili v úvodu práce. Ať uţ se 

jednalo o nástroj upevňování šógunátní vlády, snahu o regulaci obchodu (která opět vedla 

především k upevnění vlády) nebo především způsob vytyčení nových hranic v rámci 

starého systému, uţ víme, ţe Japonsko úplnou izolaci (diplomatickou, obchodní, ani 

kulturní) nezaţívalo. Obchodní výměna neprobíhala jen v rámci Dedţimy v Nagasaki, ale i 

směrem na severozápad, mezi Cušimou a Koreou, stejně tak na jihu, mezi kníţectvím 

Sacuma a královstvím Rjúkjú.36 Stále důleţitějším se stávalo i nejsevernější teritorium, 

Ezo (蝦夷), dnes známé pod názvem Hokkaidó (北海道). Jako součást severního teritoria 

budeme diskutovat i Sachalin a Kurilské ostrovy. (Tezuka, 1998, 350) 

3.1 Ezo 

Ve své době jiţ název ostrova Ezo, jiným čtením také Emiši, odkazoval na 

barbarské kmeny, které jej obývaly a vůči kterým se Japonci měli potřebu vymezit. 

Především mluvíme o lidu Ainu, jehoţ původ není zcela znám.  Ainuové se od většinových 

Japonců liší nejen kulturou, ale i vzhledem. (Loy, 2015, 69) Ainuové osidlovali kromě 

samotného Eza i Sachalin (jap. Karafuto, 樺太), Kurily (jap. Čišima rettó, 千島列島) a 

část Kamčatky. (Brett, 1996, 173) Obchodní a částečně tributární výměnu mezi lidmi Ainu 

a centrální vládou lze zaznamenat jiţ v období Muromači (1336-1573). Poměrně stabilní 

vývoj byl přetnut na přelomu 16. a 17. století s novým zřízením, kdy monopol na lodní 

dopravu v oblasti získal rod Kakizaki (蠣崎). Nedlouho poté, uţ v roce 1604, bylo jméno 

rodu změněno na Macumae (松前). S ustanovením stejnojmenného kníţectví na Ezu byla 

zástupcům rodu propůjčena i speciální pečeť, která je (opět monopolně) opravňovala 

k obchodům s původními obyvateli. (Tezuka, 1998, 355) 

Potenciál ostrova byl jiţ v dané době patrný. Kníţectví Macumae zvládlo vyuţít 

svého postavení a během několika krátkých let šikovně expandovalo za hranice vlastního 

léna. Pro kontrolu zboţí k vývozu hned zpočátku zřídilo tři přímořské kontrolní stanice, a 

to ve Fukujamě (福山), Hakodate (函館) a Esaši (江差). (Brett, 1996, 179) Ty byly 

součástí vysoce propracovaného systému obchodu a výměny.  Vlastním vazalům pak 

vymezilo zóny, v rámci kterých mohli obchod s lidmi Ainu provozovat. (Tezuka, 1998, 

                                                 
36 V roce 1686 omezeno na 2000 rjó ročně. (Brett, 1996, 179) 
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355) Dění v severních teritoriích bylo šógunátu podrobně známo, nicméně jelikoţ mezi 

směňované komodity nepatřilo stříbro, jehoţ úbytek se šógunát snaţil dlouhodobě 

regulovat, Macumae nebylo zasaţeno ţádnými restrikcemi. Mezi nejdůleţitější obchodní 

artikly patřily koţešiny a další trofeje, hedvábí apod. Speciální status měla rýţe a saké. 

Aby byla udrţena vysoká poptávka ze strany Ainuů, bylo přísně zakázáno tyto komodity 

darovat či vyměnit mimo oficiální obchod.
37 (Brett, 1996, 180) Specifikem komunikace 

s ainuským obyvatelstvem v porovnání s jinými cizinci byla jednání pouze a jen na 

lokální úrovni. Na rozdíl od ostatních Ainuové nikdy nevyslali oficiální poselstvo do Eda 

nebo Kjóta a sami se na obchodní výměně stali existenčně závislými.  

Další omezení se týkalo japonštiny. Aby si kníţata z Macumae udrţela své 

postavení a předešla narušení systému, bylo zakázáno Ainuy učit japonsky. Veškerá 

komunikace s nimi tak probíhala pomocí překladatelů. Ve styku s Ainuy byla důleţitá 

výroční setkání, probíhající formou ceremonií s přísným protokolem.
38 Zatímco motivace 

šógunátem pověřených kníţat byla veskrze politická, pro druhou stranu se jednalo o 

nezbytnou formalitu nutnou k zisku kýţeného zboţí. (Brett, 1996, 181) Podřízené 

postavení v průběhu let degradovalo Ainuy na levnou pracovní sílu. (Loy, 2015, 69) 

Nespokojenost narůstala a ve chvílích, kdy byl přetlak neudrţitelný, docházelo 

k ozbrojeným konfliktům. Šógunátní strana prostřednictvím Macumae vţdy zvolila 

nesmlouvavé vojenské řešení. Tyto a další pohnutky následně způsobily značný odliv 

ainuského obyvatelstva dále na sever. (Brett, 1996, 185)  

Emigrace původního obyvatelstva rozhodně nebyl vývoj, o který šógunátní vláda 

usilovala. Na sklonku 18. století tak vzala na základě strategického uvaţování situaci do 

vlastních rukou a snaţila se postavení a ţivotní podmínky Ainuů zlepšit, aby je přivedla 

zpátky. Ezo bylo totiţ zároveň další linií přímého styku s cizinci (především Rusy). Bylo 

samozřejmě ţádoucí, aby Ainuové v případě konfliktu pocítili určitou sounáleţitost a 

zachovali loajalitu šógunátu. (Brett, 1996, 186) 

Důleţitým krokem na cestě k přímé správě ostrova se stalo jeho mapování. První 

přesnější nákresy vláda získala díky práci křesťanských misionářů, kteří se na Ezo dostali 

                                                 
37 Vzhledem k nehostinným podmínkám ostrova Ezo, co se pěstování rýţe týče, samo kníţectví bylo 

 ţivotně závislé na dodávkách šógunátu. Na obchod a výměnu s Ainuy padlo zhruba 20 procent 

 celkového přídělu. (Tezuka, 1998, 350) 
38 I z jazykového hlediska zde zřejmě docházelo k nedorozumění, kdy Ainuové danou ceremonii 

 povaţovali jen za průvodní součást obchodních styků, zatímco Japonci ji nazývali memie (目見え), 

 tj. audiencí. (Brett, 1996, 181) 
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okolo roku 1615.39 (Kitagawa, 1950, 111) O úplné zmapování se postarali dva japonští 

učenci, Inó Tadataka (1745-1818) a Mamija Rinzó (1775-1844), aţ po roce 1800.
40 Díky 

soustavné práci Rinzóa Mamiji byl stejně zmapován i Sachalin. (Harrison, 1954, 94)  

 

3.2 Střety s Ruskem 

Severní hranice Japonska se stala stálou linií střetu s Rusy. První zmínky o ní, kde 

ovšem došlo k záměně Sachalinu a ostrova Hokkaidó máme z pera Nikolaje Spafarije 

(1636-1708), který v 70. letech 17. století pracoval jako ruský vyslanec v Číně.  Podrobněji 

se rozepsal také Vladimir Atlasov (1661-1711), který se při svých cestách po Kamčatce 

(cca 1700) setkal s japonským rybářem jménem Denbei, jehoţ do stejného místa přivedly 

zrádné mořské proudy. Na rozkaz cara Petra Velikého byl Denbei dopraven do Moskvy, 

kde byl nejen vyučován ruštině, ale především sám slouţil jako učitel japonštiny. Japonští 

rybáři končili u břehů Kamčatky periodicky, velká část byla zavraţděna domorodým 

obyvatelstvem, zbývající obvykle vyslýcháni a zotročeni. Rusové získali zevrubnou 

představu o geografii ostrovů na jih od Kamčatky, o existenci kníţectví Macumae a 

samotném Japonsku. Zajatci se obvykle zmiňovali o nerostném bohatství ostrova Ezo, 

stejně tak o široké škále plodin a dalších komoditách. (Lensen, 1950, 7) 

První větší misi k japonským břehům vyslala carevna Anna Ivanovna (1693-1740). 

Od jejího nařízení v roce 1732 do vyplutí lodí uběhlo nicméně celých šest let. Menší flotila 

se dostala aţ do Taširohamy v kníţectví Mucu. Víme, ţe lokální úředníci byli přizváni 

k prohlídce lodi, byla jim představena mapa světa a Rusko jako japonský soused. Další 

z lodí, která se od flotily oddělila v průběhu bouře, dosáhla japonského pobřeţí o něco 

jiţněji. Od Japonců se jí dostalo pomoci a doplnění zásob.
41 (Lensen, 1950, 7)  

Instrukce lenním pánům byly zcela jasné. V případě, ţe se cizí loď dotkne 

japonských břehů, je nutno posádku zajmout a incident neprodleně nahlásit, pokud však 

                                                 
39 De Angelis a Diego de Carvalho. Oba byli později, v průběhu 20. let, šógunátem popraveni.  
40  Inó Tadataka (伊能忠敬), obchodník se saké a rýţí, kartograf. Mamija Rinzó (間宮林蔵), 

 japonský objevitel ostrova Karafuto, kartograf. Ačkoliv pověřen vládou, sám několikrát porušil 

 nařízení o zákazu vycestování, kdyţ vědomě překročil hranice a dokonce se zúčastnil tributární 

 výměny v Mandţusku. (Harrison, 1954, 94) 
41 Ruští námořníci Japoncům ponechali několik předmětů, jako byly mince či hrací karty. Vše bylo 

 odesláno do Nagasaki a konzultováno s Nizozemci. Právě ti posléze potvrdili ruský původ věcí. 

 (Lensen, 1950, 8) 
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má po varování snahu odplout, není na místě jí v tom bránit, ani ji jakkoliv pronásledovat. 

Historici se obecně shodují, ţe šógunát návštěvám cizích lodí často nepřikládal takovou 

váhu, protoţe nebylo zřejmé, ţe do Japonska připlouvají s cílem získat informace o 

tamějších poměrech. (Lensen, 1950, 8) 

Jaké byly hlavní pohnutky, které vedly Rusy k neustálým snahám o kontakt 

s Japonskem? Především pokus o rozvoj poměrně nehostinných severovýchodních oblastí, 

jejichţ odlehlost znamenala pro zásobování značnou komplikaci. Vidina bliţšího zdroje ve 

formě Japonska byla velmi lákavá, tím spíš, ţe byla podkreslená barvitými svědectvími 

japonských zajatců.
42 Četnost ruských pokusů se rapidně zvýšila v průběhu 70. let, ţádná 

z posádek nicméně ve vyjednáváních nebyla úspěšná. Po četných vyjednáváních se 

zástupci kníţectví Macumae byly zpravidla odkázány na nařízení, ţe cizí lodě je moţno 

přijmout pouze a jen v Nagasaki. (Lensen, 1950, 15)  

                                                 
42  Zmiňme zde ruské snahy o porozumění Japoncům, stejně tak jako jejich vědecký přístup. 

 Vhodným příkladem je příběh rybářů Sozy a Gonzy (v době zajetí mu bylo pouhých 11 let), kteří, 

 v zajetí zavlečeni do Petrohradu, byli pokřtěni a stali se učiteli japonštiny v rámci nově zaloţeného 

 oboru na Akademii věd. (Lensen, 1950, 15) 
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4 Intelektuálové a holandská studia 

Japonsko bylo po dlouhá staletí ovlivňováno především čínskou civilizací a znalost 

čínštiny byla vizitkou vysokého vzdělání. Přestoţe přejaté know-how podléhalo časem 

uzpůsobení japonským podmínkám, vývoj probíhal v zásadě v rámci určité kulturní 

homogenity tohoto asijského regionu. První setkání s kulturou Západu v průběhu 16. století 

a moţnost srovnání tak nutně znamenala celkovou změnu paradigmatu. Nizozemská 

přítomnost  pak v Japonsku přinesla nutnost vymezení se vůči novým vlivům, především 

šířícím se holandským vědám (rangaku 蘭学). Intelektuální proudy období Edo můţeme 

rozdělit v zásadě do tří kategorií. Kromě rangaku (definováno dále), je to přetrvávající 

konfuciánská tradice a v neposlední řadě japonské, či národní učení (wagaku 和学  či 

kokugaku 国学).43 

Rangaku definujeme jako nový proud učení šířící v Japonsku poznatky ze Západu. 

Jeho počátek můţeme datovat přibliţně do 70. let 18. století. Za šířením rangaku stáli 

učenci, jejichţ snahou bylo studium západních technologií. Jako hlavní prostředek pro 

porozumění textům zvolili studium holandského jazyka. V rámci rangaku zaznamenáváme 

širokou publikační činnost, ať uţ se jednalo o překlady děl a slovníků, či původní vědecké 

práce. Kromě holandského jazyka se učenci rangaku věnovali především studiu geografie, 

vojenské strategie nebo medicíny. V pozdějším období šógunátu označení holandských 

věd splývá s obecnějším termínem západní vědy (jógaku 洋学). (EB, 1998, Rangaku)  

Prvním souhrnným dílem, přeloţeným z holandštiny do japonštiny, se v roce 1774 

stala anatomická studie Nové pojednání o anatomii (Kaitai šinšo 解体新書), v Japonsku 

známá i pod názvem Tafel Anatomia (ターヘル・アナトミア).44 Autorem překladu byl 

Sugita Genpaku (杉田玄白), povoláním lékař, a jeho spolupracovník Maeno Rjótaku (前

                                                 
43 Termín kokugaku je pozdější, v Japonsku se rozšířil během období Genroku (元禄, 1688-1704). 

 Jeho největším propagátorem byl učenec Motoori Norinaga (本居宣長, 1730-1801). Kokugaku, 

 proud  národního učení kladl důraz na studium klasických japonských textů. (EB, 1998, 

 Kokugaku) 
44 Tafel Anatomia (v Holandsku taktéţ Ontleedkundige tafelen). Holandské vydání, které se stalo 

 podkladem pro japonskou verzi, bylo překladem původního latinského textu z počátku 18. století. 

 Autorem byl Johann Adam Kulmus (1689-1745), lékař a přírodovědec původem z Gdaňsku.  
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野良沢).45 Značný posun ve stejné době zaznamenala i jazykověda. V roce 1796 Inamura 

Sanpaku (稲村三伯, 1758-1811) vydává první holandsko-japonský slovník, známý jako 

Edo Halma.  Samotný název je odkazem na Inamurovu inspiraci, francouzského lingvistu 

Françoise Halmu (1653-1722) a jeho původní holandsko-francouzskou verzi slovníku. 

První japonsko-anglický slovník byl na příkaz šógunátu zkompilován aţ v roce 1814.46 

(Wakabayashi, 1998, 39) 

Dalším odvětvím, ve kterém byla ustrnulost v čase zřejmá, byla vojenská strategie. 

Tradiční výcvik, který nebral v potaz otázku terénu, začal jako první rozporovat Ogjú Sorai 

(荻生徂徠).47  Zdůrazňoval nutnost studia topografie podle západního vzoru. (Jansen, 

2008, 543) Diskuze, která na základě západních vlivů rozporovala tradiční přístup, ovšem 

od počátku naráţela na nelibost šógunátu. Vyjadřovat osobní názor, který byl v opozici 

s vládním, bylo trestné. Mnoho učenců tak muselo nuceně přerušit publikační činnost, jen 

aby se vyhnuli vězení či jiným perzekucím. Exemplárním příkladem se stal Hajaši Šihei (

林子平), který ve svých dílech upozorňoval na japonskou neschopnost čelit případné ruské 

agresi.48 Šógunát kritického autora potrestal nejen zničením celého kniţního nákladu, ale i 

nařízením domácího vězení. (Jansen, 1984, 545)  

 

4.1 Šíření informací ze Západu 

Jakým způsobem Japonci informace získávali? Jiţ od počátku 17. století Japoncům 

informace předávali jezuitští misionáři. V jejich případě se jednalo především o znalosti 

z oblasti medicíny a astronomie. Ačkoliv šlo často o muţe velmi vzdělané, nebyli v daných 

oborech odborníky a jejich primární cíl byl samozřejmě jiný. Tento informační kanál byl 

                                                 
45 Sugita Genpaku (1733-1817), zakladatel holandských věd a autor stěţejních textů, jako byl Úvod 

 do holandských studií z roku 1815 (Rangaku kotohadţime 蘭学事始 ), ve kterém s odstupem 

 popisuje nesnáze, do kterých se dostal při překladu Nového pojednání o anatomii (1774). Rjótaku 

 Maeno (1723-1803). Jeho nejdůleţitějším dílem se stalo Tajné pojednání o omezenosti názorů 

 (Kanrei higen 管蠡秘言) z roku 1777. (Wakabayashi, 1999, 47) 
46 Motoki Šózaemon (本木庄左衛門, 1767-1822), tlumočník holandštiny v Nagasaki. 
47 Ogjú Sorai (1666-1728), konfuciánský filosof. 
48 Hajaši Šihei (1738-1793) lékař a vojenský stratég. Šógunátu se znelíbil vydáním 16svazkového 

 díla Vojenská obrana přímořského státu (Kaikoku heidan 海国兵団) v roce 1787. Kritikou zavedené 

 vojenské strategie a obranného systému Japonska veřejně podkopal autoritu šógunátní vlády. Zákaz 

 vydávání a šíření díla přišel v roce 1792, Hajaši zemřel o rok později.  
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nicméně šógunátní vládou přerušen v rámci protikřesťanských opatření. (Horiuchi, 2003, 

149) 

Kapitáni cizích lodí, se kterými šógunát obchodoval, museli povinně předkládat 

reporty fúsecugaki, ve kterých shrnovali politický a ostatní vývoj ve světě za poslední 

dobu. Vliv těchto pramenů je nepopiratelný, nicméně je nutné si uvědomit, ţe zprávy se do 

Japonska dostávaly se značným zpoţděním a vzhledem k osobním zájmům jejich autorů 

také v neúplné, či zkreslené podobě.
49  Šógunát ovšem v průběhu začal dbát zvýšené 

opatrnosti a zprávy z několika zdrojů srovnával. Autoři nepravdivých či zavádějících zpráv 

mohli být posléze potrestáni. (Jansen, 1984, 542)   

Kromě těchto zpráv byly dováţeny knihy v čínštině, a to včetně překladů literatury 

ze Západu. Přelomovým rozhodnutím, které šíření nových poznatků značně usnadnilo, 

bylo zrušení zákazu dovozu cizích knih (1720). Šógun Jošimune ústupek schválil, 

samozřejmě s omezenou platností na několik určitých odvětví, jako byla matematika, 

medicína nebo astronomie. Za jeho rozhodnutím stála především potřeba aktualizace 

kalendáře, jelikoţ odchylka v tom soudobém způsobovala nevhodné načasování při sázení 

rýţe a v návaznosti na to špatnou úrodu. Posledním zdrojem byl přímý kontakt s cizinci. 

Ten podléhal nejpřísnějším restrikcím. (Keene, 1969, 13-14) 

 

4.1.1 Šíření rangaku 

Jaké překáţky znesnadňovaly šíření holandských věd a jakým způsobem bylo jejich 

studium naopak umoţněno? I přes obrovský zájem myslitelů, vzdělanců a veřejnosti bylo 

sloţité informace nejen získat, ale samozřejmě i konzultovat a ověřovat. Problémem byla 

především přetrvávající jazyková bariéra, která znemoţňovala plné porozumění textům. 

V japonštině zároveň neexistovaly relevantní odborné termíny, coţ způsobovalo nesnáze 

překladatelům. Také zmiňme, ţe šógunátní vláda velmi striktně omezovala počet lidí, 

kterým bylo dovoleno se s cizinci setkat a hovořit. Zároveň, na rozdíl od studentů čínštiny, 

zájemcům o holandské vědy nebyla šógunátní vláda, vzhledem k zákonům zakazujícím 

vycestovat, ochotná umoţnit studium v zahraničí.  

Problémem bylo i rozšiřování informací v samotném Japonsku. Učenci, lační po 

nových informacích, měli tendenci soustředit se v Nagasaki. To nahrazovalo studium na 

                                                 
49  Jako příklad uveďme Francouzkou revoluci, o které se Japonci dozvěděli aţ v roce 1794. 

 Americká nezávislost vešla ve známost aţ v roce 1808. (Jansen, 1984, 542) 
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cizí půdě, zde mohli být západním návštěvníkům co nejblíţe.  Komunita překladatelů, 

jejich asistentů a studentů byla nicméně na počátku 18. století omezena na zhruba sto 

padesát lidí. (Jansen, 1984, 543) Početná skupina učenců a intelektuálů se zdrţovala i 

v Edu, které sice rozkvétalo jako hlavní město šógunátní vlády, nicméně kontakt s cizinci 

zde byl v podstatě nemoţný. Výjimkou byla jen přítomnost výpravy jednoho z kjúšúských 

lén, která se do Eda vydávala v rámci systému střídavé sluţby. Vzhledem k obavám 

ohledně bezpečnosti jiţního ostrova jejich kaţdoroční povinnost zdrţovat se v Edu trvala 

jen do roku 1764. Do roku 1790 se frekvence sníţila na polovinu, v rámci dalších šedesáti 

let (do roku 1850) se uskutečnilo jen patnáct návštěv. Při samotné audienci výpravy bylo 

umoţněno klást cizincům otázky jen velmi omezenému počtu vzdělanců. (Jansen, 1984, 

544) 

Šógunátní vláda si důleţitost holandských věd uvědomovala. S předpokladem 

přísného dozoru nechala v roce 1811 sama zřídit překladatelský úřad (banšo wage gojó 蛮

書和解御用 ), ve které zaměstnala vlastní překladatele. (Clements, 2015, 180) První 

objednávkou se stal překlad ekonomického slovníku a pracoviště si v podstatě 

monopolizovalo rangaku.50  (Verwayen, 1998, 338) Pozice překladatele v Nagasaki (ve 

sluţbách HVS) byla dědičná. Základem byli čtyři hlavní překladatelé a dalších jejich 

zhruba 150 pomocných tlumočníků, asistentů a studentů, kteří se rekrutovali z přibliţně 

třicítky rodin. (Hall, 1989, 90) Náplň jejich práce, stejně tak jako jazyková úroveň, se 

velmi různila. Zpětně víme, ţe asi jen 20 z nich bylo schopných v holandštině plynule 

komunikovat. Zbylí byli pověřeni podřadnějšími úkoly a administrativou, která 

nevyţadovala jinou neţ bazální znalost jazyka. (Horiuchi, 2003, 159) 

Holandské vědy se v průběhu 18. století šířily po celém Japonsku, dvě největší 

centra bychom našli v Nagasaki a v Edu. O jejich rozvoj zde se zaslouţil především Ócuki 

Gentaku (大槻玄沢).51 (Horiuchi, 2003, 165) Výstupy obou skupin můţeme povaţovat za 

stejně kvalitní, zároveň mezi nimi docházelo k fluktuaci. Jednotliví překladatelé původně 

působící v Nagasaki se díky snáze dostupným informacím častěji stávali odborníky na 

konkrétní témata. V takovém případě o ně projevila zájem šógunátní vláda a povolala je do 

Eda. (Horiuchi, 2003, 168) 

                                                 
50 Jednalo se o nizozemský překlad (1778-1786) francouzského originálu Dictionaire Oeconomique 

 (první vydání 1709), jehoţ autorem byl Noël Chomel (1633-1712). (Jansen, 1984, 545) 
51  Ócuki Gentaku (1757-1827), autor díla Objasnění chyb v nizozemských teoriích (Ransecu 

 benwaku 蘭説弁惑) z roku 1799. (Wakabayashi, 1998, 70) 
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4.2 Reformy Kansei 

Mezi lety 1788 a 1802 vešla v Japonsku v platnost celá série stěţejních reforem, 

zpětně, podle období, je nazýváme reformami Kansei (寛政の改革). Jejich autorem byl ve 

většině případů (do své rezignace v roce 1793) jiţ dříve zmíněný Macudaira Sadanobu.52 

Zmiňme, ţe diskutovaných patnáct let bylo pro Japonsko obdobím značného 

ekonomického rozvoje, z velké části podpořeného kvalitními sklizněmi a především 

kontinuitou vlády šóguna Ienariho (徳川家斉).53 Macudaira ve svých záměrech reflektoval 

chyby, které spatřoval na vládě předchozí éry. Reformy měly obecně velmi širokou 

působnost a zasáhly většinu sektorů, od vzdělávání přes obchod s rýţí aţ po právní systém. 

Diskutujme tedy omezeně ty, které souvisejí s tématem práce. 

 

4.2.1 Tradice a zpátečnictví 

Jednou z reforem Macudaira  ve velkém omezil zahraniční obchod. Cíleně sníţil 

počet lodí, kterým bylo kaţdý rok povoleno připlouvat do Nagasaki. Objem celkového 

obchodu s Holandskem se tím sníţil přibliţně o třetinu. Zároveň zvětšil interval, ve kterém 

delegace s Dedţimy (resp. Nagasaki) přicházela do Eda a také omezil kontakt Japonců 

s delegací. (Hall, 1989, 53) Audiencí se nadále mohli účastnit jen lékaři. (Hall, 1989, 99) 

Macudaira reformami obecně reagoval na svého předchůdce, Tanumu Okicugua (田沼意

次, 1719-1788) a jeho neúspěšnou politiku, která skončila finanční ztrátou a hladomorem. 

Japonsko zároveň v několika vlnách zasáhla série přírodních katastrof, které znamenaly 

pro jeho agrární ekonomiku citelnou ránu. Příkladem uveďme špatnou úrodu, kvůli níţ 

cena rýţe skokově narůstala a kulminovala na trojnásobek obvyklé ceny v roce 1787.  

Omezení zahraničního obchodu Macudaira zdůvodňoval sloţitou ekonomickou 

situací v zemi a malou kupní silou, respektive úpadkem zájmu o luxusní cizí zboţí ve 

velkých městech. Toto vysvětlení zpětně také publikoval v díle Večerní vyprávění éry 

Kašši (Kašši jawa 申子夜話) v roce 1821. (Burns, 2003, 32) Macudaira byl hlasitým 

zastáncem konfuciánských hodnot a odsuzoval tedy zbytečnou okázalost a přepych, 

                                                 
52 Macudaira sám byl učencem a sběratelem Západních, resp. holandských knih. Dle jeho názoru 

 „by nemělo být dovoleno distribuovat takové knihy do rukou nezodpovědných lidí, na stranu 

 druhou, je záhodno, aby byly uloţeny ve vládní knihovně‖. (Jansen, 1984, 545) 
53 Ienari Tokugawa (1773-1841), 11. šógun v pořadí, vládne mezi lety 1787-1837, fakticky však aţ 

 do své smrti o čtyři roky později. 
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kterým nákupy zahraničního zboţí rozhodně byly, hlavním problémem zahraničního 

obchodu nicméně zůstal odliv drahých kovů ze země.  Ten se díky omezením (obchod 

nikdy nebyl přerušen úplně) podařilo částečně regulovat. (Soranaka, 1978, 160)   

Bující korupci a neschopnost úředníků zastávajících důleţité posty se Macudaira 

rozhodl vyřešit revizí vzdělávacího systému. Pomocí Zákazu jinověrných učení (igaku no 

kin 異学の禁 ), reformy z roku 1790, se snaţil zařídit návrat ke klasickému učení 

neokonfucianismu. Právě v této situaci musel bojovat s rozšiřujícími se řadami studentů 

holandských věd, které byly pro Macudairův výklad světa v mnohém neţádoucí. (Hall, 

1989, 56) Zpětně hodnoceno, Macudairův tradicionalistický postoj by se mohl zdát 

v přímém rozporu s myšlením rangaku, které vedlo do zahraničí. Nicméně holandské vědy 

šógunát podporoval, samozřejmě s výjimkou snahy o politické inovátorství.  

 

4.2.2 Cenzura 

Na konci 18. století se Japonsko vyznačovalo poměrně vysokou gramotností 

obyvatelstva, především díky školskému systému a postupující komercializaci kniţního 

trhu, která společně s fungujícími knihovnami znamenala snazší přístup k informacím. 

Vydávání knih samozřejmě z nařízení šógunátu podléhalo cenzurním zásahům. Okolo roku 

1800 jiţ opadávala snaha propašovat na veřejnost texty propagující křesťanství, které 

šógunátní cenzory ve velkém zaměstnávaly o století dříve. O to více se do hledáčku 

dostávaly knihy, které jakýmkoliv způsobem rozporovaly šógunátní politiku a systém 

obecně či narušovaly veřejnou morálku. (Hall, 1989, 58) Nová nařízení cenzuru ještě 

zpřísnila a nezřídkakdy docházelo nejen ke konfiskacím celých nákladů knih a jiného 

majetku, ale také k uvěznění nepohodlných autorů. 

Stál skutečně neokonfucianismus v opozici k rangaku? „Dvě hlavní intelektuální a 

kulturní témata v tokugawské historii – role konfucianismu v modernizaci a naturalizace 

Západních věd – jsou dvě strany stejné mince.― (Ng, 1998, 96) Toto tvrzení je bezpochyby 

pravdivé. K překladům západních vědeckých knih zpravidla docházelo na objednávku či 

příkaz šógunátu. Nicméně od druhé poloviny 18. století začala být Západní věda skrz díla 

jednotlivých intelektuálů viděna jako nadřazená. Situaci značně ovlivnil i citelný propad 

postavení Číny v rámci regionu a moţnost nespoléhat se jen na čínské materiály, coţ 

dovoloval přímý kontakt s cizinci v Japonsku. (Ng, 1998, 102) 
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Šíření a úspěch rangaku měl mnoho různých předpokladů. Zmiňme relativní 

dostupnost informací v pravidelných intervalech a osvícené myslitele, kteří dokázali 

překročit stín svých konzervativních učitelů. Jednotlivé obory v rámci holandských věd 

přinesly do Japonska nové praktické poznatky a výzkumné metody, vše oproštěné od 

jakékoliv ideologie.  

  Západní vědy nezpochybňovaly japonské ideály. Prominentním proudem, který na 

domácí půdě rangaku konkuroval, byla národní věda (kokugaku 国学 ). 54  Toto hnutí 

znamenalo odklon od ortodoxní šušigaku ( 朱子学 ), respektive neokonfucianismu 

minulých let. Přední postava kokugaku, Motoori Norinaga, v 80. letech 18. století sestavil 

seznam bodů, které obhajují výlučnost Japonska.
55  Zmiňoval japonský původ bohyně 

slunce Amaterasu Ómikami (天照大神), nepřerušenost japonské císařské linie, stejně tak, 

ţe Japonsko produkuje nejlepší rýţi na světě a nikdy nebylo obsazeno cizí mocností. 

(Wakabayashi, 1999, 39) Ani jedna z tezí, které Motoori povaţoval za stěţejní pro 

japonské sebeurčení, nebyla vlivem rangaku ohroţena.  

                                                 
54 Hlavní postavou byl Motoori Norinaga (本居宣長, 1730-1801), filosof a učenec. Národní věda si 

 kladla za cíl návrat k šintó a klasickým japonským textům, které byly vlivem konfucianismu a 

 buddhismu po dlouhou dobu upozaděny.  
55 Stalo se tak při názorové výměně s Uedou Akinarim (上田秋成, 1734-1809), taktéţ zástupcem 

 kokugaku. Předmětem diskuze bylo zobrazování světa v holandských mapách. (Wakabayashi, 1999, 

 38) 
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5 Mezinárodní vztahy na přelomu 18. a 19. století 

5.1 Rusko 

Nová etapa rusko-japonských vztahů se začala rýsovat s počátkem vlády Kateřiny 

Veliké (vládne mezi lety 1762-1796). Ruská panovnice vyuţila situace, kdyţ jí bylo 

profesorem Erikem Laxmanem (1737-1769), toho času v Irkutsku, tlumočeno přání 

jednoho z japonských zajatců, vrátit se domů.
56 Na podzim roku 1791 tedy vydala edikt, 

kterým zavazovala sibiřského guvernéra, aby zajatce bez úhony dopravil do vlasti. Cesta 

měla být zároveň vyuţita k vyjednávání a navázání obchodních vztahů s Japonskem. 

 Expedice se vydala na cestu o rok později, v září roku 1792 a vyjednáváním byl 

pověřen syn profesora Laxmana, Adam.
57 Laxmanova loď zakotvila v přístavu Nemuro na 

Ezu. Laxman vyslal zprávu kníţeti z Macumae, vyslovil v ní záměr přesunout se přímo do 

Eda (dopravit tak zajatce do vlasti) a zároveň tlumočit šógunátní vládě, čím byl carevnou 

pověřen. Ve zprávě, vyslané v říjnu, se Rusové zavázali čekat v přístavu na odpověď aţ do 

jara dalšího roku. Šógunát obratem nařídil pouze a jen přivézt japonské zajatce do Eda, 

zbytek výpravy měl zůstat na severu a čekat na další pokyny. Zkratkovité instrukce 

Japonců byly zároveň obohaceny o příslib vstřícného jednání. (Hatano, 2005, 213)  

Laxmanova trpělivost dosáhla své meze v únoru, kdy byl poţádán, aby se dopravil 

do Macumae, kde měl vyslechnout oficiální stanovisko šógunátu. Ovšem pozemní cestou a 

v doprovodu šógunátních jednotek. Laxman však odmítl. I přes japonské protesty prosadil 

svůj záměr doplout na vlastní lodi do Hakodate a vypravit se do Macumae odtamtud. Na 

jednání čekal aţ do začátku srpna, Japonci Rusům mimo jiné vrátili dříve zaslané dopisy, 

které označili jako nečitelné. Zástupci Macumae Laxmana a jeho výpravu seznámili 

s japonskými zákony, které omezovaly komunikaci s vnějším světem na přístav v Nagasaki 

a vyuţívaly asistenci Nizozemců. 

 Tentokrát byla Rusům, pod podmínkou, ţe se nebudou vracet a s ohledem na 

neznalost pravidel, nabídnuta výjimka a moţnost bezpečného návratu domů. Navrch 

Japonci Laxmanovi předali formální povolení k vplutí do Nagasaki pro jednu ruskou loď 

                                                 
56 Erik Laxman, původem ze Skandinávie, vedl rozsáhlý výzkum na téma sibiřské fauny. Otec 

 Adama Laxmana. 
57 Adam Laxman (1766—1806), důstojník ruské armády. 
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(šinpai 信牌). Jednalo se o povolení časově neomezené a taktéţ přenosné. V budoucnu jej 

tedy mohla vyuţít kterákoliv další ruská výprava. (Ravina, 2015, 271) 

Strategie průtahů jednání z japonské strany byla i tentokrát úspěšná a Laxman se 

svou posádkou se jiţ v průběhu léta vydal na cestu zpět. Po jeho odjezdu si byli Japonci 

jisti úpěnlivým přáním Rusů obchodovat a bylo očekáváno, ţe se v blízké budoucnosti 

v Nagasaki objeví. Nicméně, nic takového se po velmi dlouhou dobu nestalo. Roli mohl 

sehrát i nezájem ruských úřadů a komplikace po smrti Kateřiny Veliké (1796), především 

ale musíme vzít v potaz vypuknutí Francouzské revoluce (1789), která značně zamíchala 

karty na evropském poli, stejně tak nestabilní situaci v soudobých Spojených státech, kde i 

po přijetí Deklarace nezávislosti (1776) a podpisu Paříţské mírové smlouvy (1782) stále 

nebyly vyjasněny územní spory ani vztahy s domorodým obyvatelstvem. (Lensen, 1950, 

21)  

Další vývoj ovlivnily především snahy jednotlivců. Obzvláště mezi nimi vynikla 

postava Nikolaje Rezanova (1764-1807), kterého, i přes patřičné vzdělání a zkušenosti pro 

diplomatickou práci vázaly do oblasti Kuril hlavně osobní obchodní zájmy.
58 Japonska se 

Rezanov dostal jako součást celosvětové mise v říjnu roku 1804.
59 Poučen Laxmanovým 

nezdarem, za vstupní přístav zvolil Nagasaki. Jeho hlavními úkoly v Japonsku bylo předání 

ţádosti Ruska o navázání obchodních styků a vyjednání ruské svrchovanost nad 

Sachalinem. Zaštiťoval se zároveň dobrým úmyslem navrátit do vlasti další z japonských 

zajatců.  

Díky spolupráci s Nizozemci byl příjezd ruské delegace tentokrát očekáván. 

Nizozemská pomoc byla nepostradatelná i v následné komunikaci s Rusy. Japonci nebyli 

schopni přečíst ani jeden ze tří ruských dopisů (byly psány rusky, čínsky a japonsky), ledy 

prolomil aţ jeden ze členů posádky, který byl poselství schopen přeloţit a nadiktovat 

holandsky, aby bylo posléze tlumočeno do japonštiny. Rezanov byl v nastalém vývoji 

informován, ţe jeho přítomnost v Edu není k vyjednávání nutná. Šógunátní zmocněnci se 

naopak vypravili do Nagasaki. Jednání začala v dubnu roku 1805, byla ovšem 

                                                 
58  Nikolaj Rezanov, velmi vzdělaný politik šlechtického původu, cestovatel a obchodník 

 s koţešinami. 
59  Výprava čítala dvě posádky na dvou lodích, na cestách byla mezi lety 1803-1806. Jejím 

 primárním cílem bylo zásobit ruské osady na Kamčatce a Aljašce, stejně jako upevnit pozici Ruska 

 v rámci Tichého oceánu.  
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bezvýsledná. Ze strany Japonců se Rezanovovi dostalo sice korektního, ale velmi 

chladného přístupu. (Lensen, 1950, 27-28) 

Počátek 19. století můţeme vnímat i jako začátek faktického (a dodnes trvajícího) 

japonsko-ruského územního sporu o Kurily a Sachalin. Neustále sráţky místních, ať uţ 

Ainuů, Japonců nebo Rusů, byly navíc prohlubovány aktivitou příchozích lovců a 

obchodníků, taktéţ ze všech tří stran. Zatímco Japonsko dosud legální kroky nepodniklo, 

ruská strana prostřednictvím Rezanova jiţ nároky na území oficiálně vztáhla. Pro Rusy 

potupné odmítnutí obchodní dohody znamenalo jen prohloubení jejich umíněnosti. Plán na 

převzetí ostrovů do výhradní správy opět spřádal Rezanov, provedením pak pověřil dva 

námořní úředníky, Chvostova a Davidova.60   

Jejich úkolem bylo vyhnat či zajmout Japonce z jednotlivých osad a domorodému 

obyvatelstvu, tj. Ainuům, předloţit dekret o nově nastolené ruské nadvládě nad daným 

územím. První obětí jejich počínání se stala osada v zálivu Aniva v jiţní části Sachalinu. 

Plenění dále pokračovalo i v dalších částech ostrova, občasné ozbrojené střety zpravidla 

končily vítězně pro Davidova s Chvostovem. Jejich několikaměsíční taţení vygradovala 

zasláním dalších dopisů do Macumae, tentokrát s výhruţným podtónem. „Pokud bude 

svoleno k obchodu, zvítězí přátelské vztahy. Pokud bude i dále zakázán, další nepřátelské 

akce budou následovat, ale v širším měřítku.― (Lensen, 1950, 32) 

Přes původní pověření Rezanovem, Davidovo a Chvostovo agresivně uzurpátorské 

taţení bylo další z řady solitérních akcí a s nadšením ruských úřadů se nikdy nesetkalo. Po 

návratu do Ruska byli oba muţi v Irkutsku zajati, vyslýcháni a obviněni ze zneuţití moci, 

veškerá kořist včetně osobních věcí jim byla zkonfiskována. Chvostov s Davidovem byli 

při výsleších skoupí na slovo a své instrukce označovali jako tajné. V průběhu dvou 

měsíců se oběma podařilo z vězení uprchnout. S podporou správce Irkutsku získali 

povolení odcestovat do Petrohradu, kde byli následně omilostněni. Všechny výše zmíněné 

akce v japonském prostoru vyvolaly zděšení a obecnou protirusky orientovanou náladu. 

Situace, pro mnohé nepřehledná, se pak v rámci intelektuálních kruhů stala tématem číslo 

jedna. 

Posledním velkým milníkem japonsko-ruských vztahů na počátku 19. století byla 

expedice kapitána Golovnina. 61  Jeho plánovaná cesta kolem světa byla nečekaně 

                                                 
60 Nikolaj Alexandrovič Chvostov (1776-1809), Gavril Ivanovič Davidov (1784-1809). 
61 Vasil Michailovič Golovnin (1776-1831), člen ruské Akademie věd, admirál, zkušenosti získal 

 sluţbou v britské armádě. 
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pozdrţena na jaře roku 1810 (na cestu se vydal jiţ o tři roky dříve), kdy byl ruským 

Ministerstvem námořnictví pověřen dalším průzkumem v oblasti jiţních Kuril. Svůj úkol 

plnil několik měsíců, aţ se v červenci roku 1811 vylodil i s doprovodem v jiţní části 

ostrova Kunaširi (国後島 ). Byl ovšem zajat japonskou hlídkou a následně uvězněn 

v Hakodate. Stále vyčkávající a netrpělivý zbytek posádky se také snaţil dosáhnout 

pobřeţí, setkal se ovšem s japonskou ozbrojenou obranou.  Na japonské ostřelování pak 

Rusové odpověděli stejně. Situace se stala bezvýchodnou, posádka byla nakonec nucena 

opustit svůj původní záměr nevracet se bez Golovnina zpátky do Ruska. Velmi 

komplikovaná vyjednání mezi Ruskem a Japonskem trvala více neţ dva roky, Golovnin i 

jeho společníci byli propuštěni aţ na sklonku roku 1813. (Lensen, 1950, 34-35) 

Ruští obchodníci ale nebyli jediní cizinci, se kterými se Japonci na severu 

potkávali. V rámci Sachalinu spravovala svá teritoria i Čína. Mezi Ainuy a Číňany 

existovala totoţná tributární výměna, jakou provozovali původní obyvatelé Eza s Japonci. 

Čína jím nesledovala ekonomický profit, nýbrţ stvrzení své hegemonie v oblasti. 

(Harrison, 1954, 281) Ainuové byli zároveň mezičlánkem obchodní výměny mezi 

Japonskem a Čínou. Vzhledem k omezení obchodu pouze na prostor Nagasaki se jednalo o 

záleţitost vysoce problematickou. S přelomem století se severní teritorium dostalo po 

přímou správu šógunátu (1799) a vyvstala otázka, zdali má obchod nadále zůstat v rukou 

soukromníků, nebo se stát šógunátním monopolem. (Tezuka, 1998, 350) 

 Prvotní šógunátní jednání s Ainuy byla vcelku pokroková, vláda vzala v potaz 

důleţitost obchodních vztahů na lokální úrovni (v poměru se zbytkem mezinárodního 

obchodu probíhajícím v Nagasaki bylo procento ze severu v zásadě zanedbatelné) a 

rozhodla se nezasahovat. (Harrison, 1954, 285) S dalšími léty ovšem vládní stanovisko 

nezůstalo neměnné. Přes formální tributární vztahy a zástěrku obchodu začala prosvítat 

snaha o politickou převahu a nadvládu nad územím i místními. Čínská poptávka po 

stabilních dodávkách především koţešin z ainuské produkce a japonská poptávka po 

čínském zboţí vyvíjela enormní tlak na místní obyvatelstvo. Expanze Japonců na sever a 

budování rybářských stanic znamenalo faktické zotročení Ainuů (Harrison, 1954, 286). 

Tato situace se změnila na začátku 19. století s postupným úpadkem čínského vlivu. 

Obchod se nadále v omezené míře uskutečňoval především z politických důvodů, 

ekonomický význam byl v podstatě nulový. (Brett, 1996, 189-190) 

 „Pod vládou Tokugawů se Ezo postupně transformovalo z poloautonomního území, 

obývaného etnicky odlišnými, barbarskými Ainui na území začleněné do raně moderního 
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japonského státu.― (Walker, 1999, 122) Odborníci se na tomto místě shodují, ţe 

dlouhodobý hlubší nezájem a přenechání správy ostrova rodu Macumae ukazuje na 

nevyzrálost šógunátního systému. Pohnutkou ke zváţení dosavadního postupu se staly 

především aţ neustálé střety s cizinci a nenadálá nutnost vymezit v cizí konkurenci 

japonské hranice. (Cornell, 1964, 289) Původní rozlišení obyvatel Eza na Ainuy (a ostatní 

kmeny) a tzv. wadţin (倭人, popř. 和人), etnické Japonce, mělo být setřeno pojaponštěním 

obyvatel.62 Další nařízení souviselo s omezením pohybu a vytvářelo přirozenou hranici 

země. Obyvatelů severních ostrovů, převáţně ainuského původu, zapovídalo přechod mezi 

ostrovy Etorofu a Uruppu. (Walker, 1999, 126) 

Přelom století tak zaznamenal ve vztahu šógunátu k Ezu radikální změnu směru. 

Rozpínavost Ruska znamenala pro Japonsko přímé ohroţení, obzvlášť kdyţ šógunátu 

začalo být zřejmé, ţe jeho severní konkurent vsadil na postupnou plíţivou taktiku, která 

dlouho nevzbuzovala větší pozornost. Značný vliv Ruska v oblasti byl v tuto chvíli 

nepopiratelný. Nový kurz šógunátní politiky měl znamenat nejen převzetí oblasti do vlastní 

správy a zastavení ruského postupu, ale i větší asimilaci původního obyvatelstva.
63 

Šógunát nicméně jiţ zpočátku narazil na celou řadu problémů, v první řadě s logistikou 

zásobování, ať uţ materiálními zdroji či pracovní silou. Poměrná rozlehlost ostrova taktéţ 

znamenala nemoţnost efektivní obrany celého pobřeţí. (Walker, 1999, 124)  

Jakým způsobem šógunát zdůvodňoval před Rusy odmítnutí obchodních vztahů? 

Vláda se odvolávala na koncept inišie jori (古より ), doslovně „podle starodávného 

(…pravidla)―. Podle něj měla být jiţ tradičně odmítána poselstva cizích zemí, se kterými 

Japonsko neudrţovalo konstantní diplomatické či obchodní vztahy. Nicméně, jednalo se o 

nový koncept, který měl reagovat konkrétně na ruský nátlak. Právě toto opatření, jehoţ 

autorem byl taktéţ výše zmíněný šógunátní poradce Macudaira Sadanobu, v Japonsku 

ustanovilo precedens pro dalších padesát let mezinárodních vztahů. (Ravina, 2015, 271)  

V průběhu 18. došlo také k proměně kategorizace mezinárodních vztahů jako 

takových. K dříve zmíněným a popisovaným dvěma přibývá třetí typ, v rámci kterého byly 

obchodní vztahy posvěcené licencí šinpai. Ta drţitele opravňovala ke vstupu do Nagasaki 

a byla udělována individuálně, v závislosti na konkrétním případu. Licence šinpai byla 

                                                 
62 Omezení mnohoţenství, pouţívání japonštiny, zákaz tradičních účesů apod. (Walker, 1999, 126) 
63  Na vrcholu moci byla kníţata z Macumae vůči Ainuům nekompromisní. Řada restriktivních 

 nařízení počínala diktováním dovolených oděvů a doplňků a končila nezájmem autorit při 

 lavinovém šíření epidemie neštovic, které decimovaly ainuskou populaci. (Walker, 1999, 124) 
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odlišná od staršího a jiţ diskutovaného systému šuin. Nebyla totiţ udělována šógunátem, 

nýbrţ distribuována přímo v Nagasaki institucí tócúdţi (唐通事).64 Například Čína nadále 

oficiálně spadala do kategorie zemí cúšó, kontakt byl nicméně realizován pomocí šinpai. 

(Ravina, 2015, 274) 

Pro Rusy byl ve své době japonský přístup nepochopitelný, předpokládali totiţ, ţe 

navázání obchodních vztahů automaticky znamená další diplomatické hovory. Vzájemná 

komunikace tak naráţela a ani jedna z jednajících stran nebyla schopna překročit svůj 

vlastní stín. Gesto předání licence šinpai Laxmanovi, kterým šógunát povolil vplutí jedné 

ruské lodi do Nagasaki, bylo ovšem pouhým odsunutím ruského problému.  

5.2 Nizozemsko 

18. století znamenalo pro japonsko-nizozemské vztahy v zásadě konstantní průběh. 

Komplikace ve vztazích s Nizozemskem nastaly v počátcích napoleonské vlády, těsně po 

přelomu století. Evropu zaměstnávaly Napoleonské války, Nizozemsko podlehlo Francii, 

čímţ se zároveň dostalo do války s Velkou Británií. Na území Holandska se v rychlém 

sledu vystřídalo vícero státních útvarů. Po Batávské revoluci v roce 1795 vznikla Batávská 

republika, kterou jen o 11 let později nahradilo Holandské království, tentokrát jako 

součást Napoleonova impéria. I tento záměr měl však velmi krátkou ţivotnost, po přímé 

anexi Francií (1810) se Nizozemci dovolali vlastní nezávislosti jiţ v roce 1813, resp. 1814 

podpisem patřičných dokumentů. Nestabilní situace Holandska a jeho následné podřízené 

postavení v Evropě znamenalo i ztíţené podmínky v jeho koloniích a logicky i 

probíhajícím mezinárodním obchodu. Holandsko nadále nebylo schopno provozovat 

vlastní flotilu a pro obsluhu obchodních stanic bylo nuceno hledat pomoc jiného státu.  Pro 

spojení s Nagasaki tak najímali americké lodě. (Hall, 1989, 12) Mezi lety 1797 a 1807 se 

jednalo o celkem pět lodí a devět návštěv Nagasaki. (Hall, 1989, 97) 

Jelikoţ se cizí plavidla plavila pod holandskou vlajkou, nevzbuzovala v Japoncích 

poměrně dlouhou dobu ţádné podezření. Holandsko mělo samozřejmě i nadále povinnost 

přinášet šógunátu zprávy ze světa, výše diskutované fúsecugaki, jejich autoři nicméně 

události Francouzské revoluce, nezávislost Spojených států, Napoleonská taţení i 

skutečnost, ţe se Holandsko ocitlo v područí Francie, vědomě tajili. Předpokládejme, ţe 

                                                 
64 Tócúdţi, v překladu východní překladatelé, kteří měli ve správě komunikaci se všemi asijskými 

 partnery. (Ravina, 2015, 273) 
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ztráta legitimity by se rovnala ztrátě prestiţe a rovného postavení v očích Japonců a 

způsobila by potíţe ve vzájemné komunikaci.   

Úředníci v Nagasaki časem začali vnímat rozdíly ve vzhledu lodí, stejně jako 

rozdílnost nákladu. V roce 1803 tak došlo k dílčímu přiznání pravdy o americkém původu 

plavidel, ovšem bez udání příčiny. Toto systematické a strategické mlčení bylo přerušeno 

v podstatě náhodou a nevědomě Velkou Británií o pět let později.  (Hall, 1989, 97-98) 

5.3 Velká Británie a incident Phaeton 

Phaeton je jméno britské lodi, jejíţ posádka byla hlavním aktérem nepříjemného 

incidentu roku 1808. Úkolem fregaty bylo v jihoasijských vodách vyhledávat nepřátelské 

nizozemské lodě. Posádka do Nagasaki vplula zcela vědomě s očekáváním, ţe v přístavu 

nějakou objeví. (Wilson, 2010, 1) Aby vše nebylo od počátku zřejmé, vyvěsila 

nizozemskou vlajku. Vzhledem k roční době (událost se odehrála 4. října) se zdálo, ţe se 

jedná o loď opoţděnou, jelikoţ tradičně lodě do Nagasaki připlouvaly v létě. Nicméně 

Britům se podařilo zmást nejen Japonce, ale i nizozemskou obsluhu stanice. Kapitán 

Fleetwood Pellew (1789-1861) nechal zajmout Nizozemce ze signalizační lodi, která jim 

vyplula vstříc a s pohrůţkou, ţe budou popraveni, vymáhal na Japoncích doplnění paliva a 

zásob potravin a vody. Hrozil i zničením všech japonských a čínských lodí zakotvených 

v přístavu.  

Převaha Phaetonu musela být Japoncům na první pohled zřejmá. Loď byla velmi 

dobře vyzbrojena, počtem děl dokonce několikrát převyšovala celou přístavní obranu 

Nagasaki. Přístavní děla byla navíc velmi zastaralá a jejich funkčnost se zpětně jeví jako 

velmi diskutabilní. Hlavním problémem byla nicméně absence posádky, která měla přístav 

stráţit a eventuálně bránit. V diskutovaném období mělo Nagasaki ve správě léno Saga (v 

rámci výše popisovaného systému střídání s Fukuokou). Obě kníţata se jiţ dříve zavázala 

vyčlenit pro dozor v Nagasaki zhruba tisícičlennou skupinu, přesto s vidinou značných 

úspor Saga sníţila počet obránců na začátku století na necelých sto. (Wilson, 2010, 2) 

Reálně by tak nebylo moţné obranná zařízení efektivně obsluhovat, i kdyby byl přístav 

lépe vyzbrojen.  

Tato chyba v plánování se ukázala jako zásadní. I kdyţ byl šógunát o nastalé situaci 

časně informován, od začátku se zdálo jako velmi nepravděpodobné, ţe by vyslané posily 

mohly do Nagasaki dorazit včas a případný ostrý konflikt rozhodnout ve prospěch 

Japonska. Skutečně, velení Nagasaki podlehlo britským poţadavkům a posádce poskytlo 
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zásoby. Snahu o rychlé řešení na obou stranách podpořila zpráva, ţe ţádná další 

nizozemská loď jiţ toho roku nepřipluje. Phaeton následně Nagasaki opustil po třech 

dnech, 7. října. Primární zodpovědnost za celou událost na sebe vzal Macudaira Jasuhide (

松平康英, 1768-1808), v dané době ve funkci správce Nagasaki (Nagasaki bugjó 長崎奉

行), který jiţ 6. října vykonal seppuku. 

 

5.4 Obranný systém 

Incident s lodí Phaeton poukázal na kritické nedostatky japonského obranného 

systému. Téměř dvě stě let stará idea, která důmyslně a pro větší efektivitu svěřovala 

obranu pobřeţí do rukou místním úřadům, se najednou stala naprosto nefunkční. Co bylo 

příčinou takového selhání a jaké byly další důsledky této nepříjemné konfrontace s vnějším 

světem? Jakým způsobem cizinci japonskou obranu vnímali a mohli mít tušení o její 

nedostatečnosti? 

Obranný systém Nagasaki byl detailně propracovaný koncept, který slouţil i jako 

vzor pro ochranu dalších pobřeţních částí Japonska, ať uţ na Ezu, nebo v okolí Eda. Ve 

čtyřicátých letech 17. století jej inicioval šógun Tokugawa Iemicu, kdyţ dohledem přístavu 

pověřil dvě sousední léna, Fukuoku a Sagu. Jejich přímým nadřízeným se stal pověřený 

úředník v Nagasaki (výše zmiňovaný Nagasaki bugjó), zatímco obě kníţata poskytovala 

nejen pracovní sílu, ale především finanční prostředky na provoz. Dohled místního 

úředníka, který sám vlastní jednotky nenasazoval, se tak, vzhledem k silně hierarchickému 

systému, jeví spíše jako teoretický. (Wilson, 2010, 4) Právě tato roztříštěnost funkcí, která 

z jednotlivých aktérů činila osoby nekompetentní, nebo lépe řečeno nevědomé si vlastní 

zodpovědnosti, byla jedním z hlavních důvodů váhavé reakce, která by v případě 

vyhroceného konfliktu znamenala pro Japonsko drtivou poráţku.  

Původní plán měl přístavu zaručovat především neustálou obranu a s tím spojenou 

schopnost okamţitě reagovat na případné nebezpeční, které cizí lodě pro Japonsko 

představovaly. Jak bylo výše zmíněno, systém byl skutečně spletitý a jakékoliv rozhodnutí 

jednoho z kníţat muselo projít schvalovacím procesem na několika úrovních, přes lokální 

úředníky po výše postavené – situované v Edu. Systém samozřejmě nebyl samoúčelný a je 

zřejmé, ţe neslouţil pouze a jen jako nástroj zahraniční bezpečnostní politiky. Povinnosti, 

které z onoho pověření pro lenní pány ve Fukuoce a Saze vyplývaly, znamenaly výraznou 

finanční zátěţ. Přestoţe se jednalo o léna bohatá, jejich nově nabytý status byl určitou 
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finanční pastí a výborným kontrolním prostředkem v rámci bezpečnostní politiky 

vnitrostátní. Ačkoliv byla finanční náročnost tohoto úkolu zmírněna sníţením počtu 

povinných návštěv Eda, ročně se výdaje za obsluhu Nagasaki vyšplhaly aţ na 15 procent 

celkového rozpočtu obou lén. (Wilson, 2010, 7) 

 V průběhu let se obranný systém vyvíjel. Kaţdá další konfrontace s cizím 

plavidlem znamenala úpravu a zpřísnění, například výše zmíněné uvolnění povinností 

Sagy a Fukuoky v rámci systému střídavé sluţby, stejně tak jako další vyzbrojování. 

Šógunát dále očekával, ţe zodpovědné léno vyšle alespoň tisíc muţů. Toto číslo bylo 

ovšem od reality značně vzdálené, počty vyslaných stráţců byly sniţovány na řády stovek. 

„Ţe se nikdo Tokugawy pověřený nesnaţil tato čísla zvýšit, naznačuje, ţe šógunátní obavy 

z cizího útoku značně opadly. Také to odkrývá skutečnou neschopnost pověřeného 

úředníka, který pobýval mimo Nagasaki, a místních úředníků z řad hatamoto donutit Sagu 

a Fukuoku k vyslání plného přislíbeného počtu.― (Wilson, 2010, 10) 

18. století bylo vyjma závěrečného desetiletí pro Nagasaki klidným obdobím, kdy 

se nevítané cizí lodě přístavu vyhýbaly. I systém obrany se tak stal rutinou a zůstal dlouho 

neměnný. Po velmi dlouhé době se podnětem k revizi stala skutečnost, ţe Japonsko se 

dostalo do hledáčku Ruska. Zkreslené představy Japonců o údrţbě vybavení vzaly za své, 

kdyţ náhodný test palných zbraní v roce 1794 ukázal nefunkčnost 24 z celkového počtu 

35. Mírná panika vyvolala přezbrojování a celkové navýšení počtu zbraní. K výcviku 

jednotek a vytvoření jasně daného plánu pro případ nenadálé krize ovšem nedošlo. 

(Wilson, 2010, 13)  

Všechny dříve zmíněné incidenty s cizími plavidly proběhly shodně 

v mírumilovném duchu a ani jeden z nich se nestal důvodem k japonské mobilizaci. Na 

poslední z nich, který přímo předcházel připlutí fregaty Phaeton (1804, ruská loď Naděţda, 

vizte 4.1), měli Japonci moţnost téměř dvouměsíční přípravy (díky varování od 

Nizozemců), loď měla zároveň povolení a při vplutí do přístavu na vyţádání její posádka 

odevzdala zbraně. Odtud pramenilo falešné sebevědomí Japonců v jednáních s cizinci i 

iluzorní představa o dostatečné ochraně japonského pobřeţí.  

Kdyţ Phaeton v srpnu roku 1808 proniknul do Nagasaki, nacházelo se v něm 

nanejvýš 60 muţů vyslaných ze Sagy.
65 Přes nepravděpodobnou roční dobu a netradiční 

                                                 
65 Přítomnost tak malého počtu stráţců je vysvětlována roční dobou, kdy se jiţ vůbec nepřekládalo, 

 ţe by nějaká loď mohla připlout. V rámci jedné sezóny lodě obvykle připlouvaly maximálně do 

 začátku července. (Wilson, 2010, 15) 
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západní směr, ze kterého loď připlula, se Britům podařilo zahnat moţné pochybnosti 

Japonců vyvěšením nizozemské vlajky. Karty odkryli aţ zajetím dvou nizozemských 

námořníků. Britové byli v naprosté přesile a to nejen, co se palných zbraní týče, ale i co do 

počtu bojeschopné posádky. Na Phaetonu připlulo přibliţně 350 muţů. (Wilson, 2010, 16) 

Veškeré plány na aktivní obranu Nagasaki respektive snahy o potopení Phaetonu, 

by logicky vedly k drtivé poráţce Japonců. Na japonské straně tedy převládlo střízlivé 

uvaţování a bylo rozhodnuto vyhovět britskému poţadavku na doplnění zásob potravin a 

vody. Zde zřejmě převáţil názor zkušenějších Nizozemců, především jejich nadřízeného 

Hendrika Doeffa (1777-1835), který byl svědkem japonské nekompetentnosti a plně si 

uvědomoval bezvýchodnost situace.  

V jakých ohledech tedy došlo na japonské straně k selhání? Nejen neodhalení cizí 

těţce vyzbrojené lodi a později neschopnost ji jakýmkoliv způsobem zadrţet, ale 

především fakt, ţe Britům se podařilo zajmout dva členy Nizozemské posádky, formálně 

pod šógunátní ochranou. (Wilson, 2010, 19) Zajímavý náhled na situaci nabízí závěť 

sepsanou Macudairou Jasuhidem před vykonáním seppuku. Toto razantní řešení obhajuje 

snahou ochránit před trestem své blízké, zároveň však ve velkém připisuje vinu Saze. Ta 

podle něj nedostála svým povinnostem a neprozřetelně stáhla své muţe z Nagasaki.  

Přestoţe je v otázce přímé odpovědnosti mnoho otazníků, Saga byla krátce po 

incidentu šógunátem potrestána. Od drobných individuálních trestů typu domácího vězení, 

po ty se širší působností, jako zákazy lokálních festivalů, na základě kolektivní 

zodpovědnosti. (Wilson, 2010, 23) Nejpřísnější potrestání stihlo dva úředníky ze Sagy, 

kteří měli přímo na starosti nagasacké opevnění. Oběma bylo nařízeno vykonat seppuku. 

Toto rozhodnutí bylo s největší pravděpodobností očekávané, překvapivá však mohou být 

některá z nařízení, která postihla nejen pověřené osoby, ale i civilní obyvatele. K těm patřil 

mimo jiné zákaz holení hlavy (sakajaki 月代), zákaz divadelních představení, festivalů a 

dalších kulturních akcí stejně jako zákaz provozování obchodu a řemesel. K těmto 

nařízením před koncem roku přibyl ještě zákaz cestování a jiného zbytečného pohybu 

obyvatel, uzavření svatyní a trţišť. Posledním krokem, který se nabízel, bylo odvolání 

Sagy a povolání Fukuoky do sluţby o pět měsíců dříve, neţ bylo původně plánováno. 

(Wilson, 2010, 26) 

Prvních pár měsíců po incidentu se obecně neslo v atmosféře hledání viníků a 

uvalování restriktivních opatření vůči zodpovědným lénům. Opatření, která následovala 

v nadcházejících letech, ovšem přinesla širokosáhlou reformaci vojenského systému jako 



 

48 

 

takového. Postupně došlo k opravám i výstavbě nových komunikací a opevnění stejně jako 

k reformám ve vyzbrojování. (Wilson, 2010, 28) 

Stěţejní byla otázka, jakým způsobem včas upozornit na blíţící se nebezpečí a 

formovat jednotky. Za tímto účelem byl zřízen (květen 1809) systém, v rámci nějţ se 

v jasně daném pořadí rozeznívaly zvony jednotlivých chrámů a svatyň, přičemţ poplach 

měl trvat zhruba jednu hodinu.
66 Zakrátko se však i tato inovace ukázala jako neefektivní, 

vzdálenosti byly často příliš velké a jednotlivé stanice nespolehlivé. Dalším pokusem bylo 

paradoxně signalizování pomocí ohňů na vrcholcích vybraných hor, které mělo varování 

donést aţ do Eda, nicméně nikdy nevyuţito v praxi, bylo místními úřady zavrţeno jiţ 

v roce 1816. (Wilson, 2010, 18) Praktická vyuţitelnost těchto nápadů je logicky velmi 

pochybné. I kdyby bylo vyslání signálu úspěšné, nikdy by z něj nebylo moţno vyčíst 

rozsah daného nebezpečí, potaţmo kolik muţů je nutné do Nagasaki vyslat. Kromě výše 

zmíněného teoretizování v Nagasaki docházelo i k realističtějším úpravám. Přístav 

samotný i jeho okolí bylo v průběhu navazujících let opevňováno a částečně byl navýšen i 

počet zbraní.
67 

Posledním krokem, který se týkal přímo Nagasaki, bylo zavedení nového způsobu 

ověřování skutečného původu lodí. K dosavadnímu jednoduchému vyvěšování vlajky, na 

které Japonci v roce 1808 doplatili, byla o rok později přidána povinnost vyvěšení druhé 

vlajky předepsaného vzhledu a taktéţ signálních luceren, pokud loď připlouvala na dohled 

japonského pobřeţí v pozdních hodinách. (Wilson, 2010, 30) 

Při zpětném pohledu je aţ zaráţející míra ignorance, se kterou šógunát přehlíţel 

naprosto zřejmé nedostatky v organizaci přístavní obrany. Neschopnost formulování 

pravidel, případně pruţné reakce na zjištěné nedostatky vedla k upadající morálce kníţat 

v okolních prefekturách, případně vyuţívání nekompetentnosti úředníků ve vlastní 

prospěch. Neočekávaná výbojnost Britů, v dané oblasti naprosto bezprecedentní evropská 

agrese, vedla k jedinému moţnému cíli, neschopnosti šógunátu na nastalou situaci 

                                                 
66 Inovace byla adaptována na jiţ fungující systém varování před poţáry. Aby se signály nedaly 

 zaměnit, byl stanoven rytmus odbíjení. V rámci jednotlivých územních celků byl také vybrán posel, 

 jehoţ úkolem bylo přesně informovat místní úředníky, které zvony přesně a jak byly slyšet. (Wilson, 

 2010, 28)  
67  Idea šógunátních úředníku v Nagasaki byla dosavadní počet zbraní zdvojnásobit. Pověřené 

 prefektury (opět Fukuoka a Saga) ovšem dokázaly tento úkol splnit jen ani ne z poloviny. Nadto 

 nikdy nebyly vytvořeny dostatečné zásoby střelného prachu. (Wilson, 2010, 29) 
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promptně reagovat. Místo efektivního řešení problému navíc vláda zvolila velmi 

ostentativní potrestání často zcela nevinných.  
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6 Rok 1825 

Rok 1825 přinesl doposud nejrozsáhlejší reformy japonské izolační politiky. Ty 

byly z velké části reakcí na houstnutí námořního provozu a stále častější střety Japonců a 

cizích velrybářských lodí. Ty se s ţeleznou pravidelností začaly objevovat u japonských 

břehů, jejich posádky se neváhaly vylodit a ţádat po místních doplnění chybějících zásob 

na další plavbu. Hlavním opatřením šógunátní vlády byl nově vydaný zákon o 

nesmlouvavém zahánění cizích lodí (ikokusen učiharai rei 異国船打ち払い令). Nové 

nařízení mělo být uplatňováno vůči lodím všech zemí, se kterými Japonsko neudrţovalo 

obchodní či jiné styky, prvoplánově evropským a ruským. Pokud by se taková loď objevila 

na dohled pobřeţí, měla být bez otálení zahnána. Nejprve varovnými výstřely, posléze 

ostrou palbou, přiblíţila-li by se blíţ.  Jedním z autorů a největších propagátorů tohoto 

zákona byl Takahaši Kagejasu, dříve zmíněný ve spojitosti s mapováním Eza. 

Zpřísňování zákonů vůči cizincům přímo navazovalo nejen na nešťastný incident 

s lodí Phaeton z roku 1808, ale i další nelegální vstupy cizinců, často shodně Britů, na 

japonskou půdu. Co však bylo příčinou skokového navýšení počtu cizích lodí v okolí 

Japonska okolo roku 1800? Relativní ticho v japonských vodách v průběhu 17. a 18. století 

rozhodně nebylo náhodou.  Přestoţe zákony Japoncům zapovídaly budování lodí a s tím 

spojenou aktivní obranu na moři, v jejich prospěch hrálo postavení Nizozemska, jediného 

Západního obchodního partnera, coby soudobé námořní velmoci.   

Nizozemsko neudrţovalo s Japonskem vojenské či speciální diplomatické vztahy, 

nebylo tedy povinováno jakkoliv japonskou snahu o izolaci ostrovů aktivně prosazovat 

nebo lodím jiných států bránit se k Japonsku přiblíţit. Nizozemci měli přesto na svědomí 

naprostou většinu lodí potopených v dálněvýchodních vodách. Jejich motivací nebyly jen 

politické a náboţenské spory, klíčové téma soudobé Evropy, ale především vědomí 

exkluzivity, které jim obchodní výměna s Japonskem přinášela. Holanďanům byla 

japonská bezpečnostní situace dobře známá a cílené útoky na cizí lodě v prostoru 

znamenaly hlavně obranu vlastního monopolu. Po roce 1800 kdy se postavení Nizozemska 

drasticky proměnilo, respektive jako svobodná země přestalo formálně existovat, byla 

Dedţima v nagasackém přístavu jediným místem na světě, které se k původnímu zřízení 

hlásilo. Absence vysoce ozbrojených holandských lodí v prostoru tak dala ostatním 

velmocím šanci k volnému pohybu.  
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6.1 Střety s cizinci a reakce šógunátu 

Na konci května roku 1824 se na břeh v Ócuhamě (大津浜) v lénu Mito (水戸) 

vylodila další cizí námořní posádka. Celkem dvanáct muţů bylo zajato, nutno podotknout, 

ţe neměli násilné úmysly, jen ţádali o doplnění zásob. Kdyţ se v srpnu u břehů objevily 

další lodě a námořníci mírumilovnou cestou ţádali o propuštění svých kolegů, místní 

úředníci si vyţádali pomoc šógunátu. Pro vyjednávání s cizinci jim byl přidělen tlumočník, 

dále pojednávaný Aizawa Seišisai.68  Po předchozích zkušenostech předpokládal, ţe se 

jedná pravděpodobně o muţe ruské národnosti. Komunikace probíhala spíše na úrovni 

gest, která vysvětlila velrybářskou misi. Britský původ námořníků pak Aizawa odhadl 

z psaného jazyka. Cizinci podle svých slov skutečně jen poţadovali doplnění zásob 

čerstvých potravin a byli také za tuto sluţbu ochotni zaplatit vlastními zbraněmi. 

Z pozdějších Aizawových zápisů víme, ţe on sám Britům účel cesty nevěřil a podezříval 

je, ţe se chtějí pokusit o invazi. (Totman, 1993, 507) 

Šógunát na výměnný obchod v tomto případě přistoupil, ovšem pod podmínkou, ţe 

se situace uţ nikdy nebude opakovat. I přes nekompromisní varování se frekvence 

podobných návštěv a ţádostí (v různých částech Japonska) zvyšovala. Navíc často kvůli 

jazykové bariéře skončila vygradováním do agresivní roviny, kdyţ cizinci nebyli schopni 

pochopit, z jakého důvodu s nimi Japonci odmítají vyjednávat. Jeden z takových konfliktů, 

opět v srpnu stejného roku, tentokrát však u břehů Sacumy, skončil smrtí jednoho 

s cizinců.
69 Byl usmrcen místním stráţcem potom, co se on a ostatní členové posádky 

vplíţili na břeh a s výhrůţkami si zásoby obstarali sami. (Totman, 1993, 508) 

Jednotlivé posádky se v oblasti zabývaly velrybářstvím, ve své době nezbytným pro 

zisk oleje, popř. lovem jiných zvířat, jejichţ koţešiny pak mohly prodat. Šlo především o 

Brity a Američany. Šógunát ovšem nikdy nepřijal myšlenku, ţe tito nájezdníci mají čistě 

komerční úmysly a ve velkém se k japonským břehům dostávají spíše neúmyslně, naopak, 

k nim vţdy přistupoval jako k nedůvěryhodným, domněle agresivním jedincům, kteří o 

Japonsku shromaţďují informace a proti kterým je nutno nesmlouvavě zasáhnout. 

Námořníci se v naprosté většině případů vylodili v oblastech, kde populaci tvořili 

obyvatelé menších rybářských vesnic, bázliví a neozbrojení. Pokud posádka narazila na 

ozbrojenou stráţ a sama se nechovali agresivně, stála mezi oběma stranami nepřekročitelná 

                                                 
68 Dalším z vyslýchajících byl i Takahaši Kagejasu. Šógunát pro větší relevanci podle moţností 

 zaúkoloval vţdy více tlumočníků.  
69 Konkrétně se jednalo o ostrov Takaradţima (宝島). (Howell, 2014, 309) 
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jazyková bariéra. Pro tyto případy byl šógunátem distribuován místním úředníkům 

zkratkovitý slovníček, který měl komunikaci na základní úrovni zprostředkovat. Jeho 

autorem byl učenec Baba Sadţúró (1787-1822).70 Obsahoval upozornění na zákaz vstupu 

cizinců do Japonska v angličtině a holandštině, stejně tak jako nabídku doplnění zásob pod 

podmínkou neprodleného opuštění ostrova. (Wakabayashi, 1999, 92) 

20. léta 19. století znamenají v Japonsku markantní proměnu vnímaní zahraniční 

politiky a mezinárodních vztahů, ačkoliv, frekvence incidentů s cizími posádkami 

paradoxně měla po roce 1825 krátce klesavou tendenci.
71 Západní poznatky o lékařství, 

technologiích nebo třeba vojenské strategii formovaly novou vrstvu (nejen) intelektuálů, 

kteří dosavadní tradiční přístupy podrobovali vlastnímu kritickému myšlení. Nehovoříme 

zde jen o specialistech v daných oborech, kteří se soustředili především v Nagasaki či Edu 

a přímo baţili po kontaktu s cizinci, ale i velkém počtu místních obyvatel, kteří se stali 

svědky přítomnosti cizinců více méně náhodou.  

Místní úředníci se obyvatelům přímořských oblastí snaţili ve styku s cizinci 

zabránit. Nešlo ani tak o bezpečí obyvatel, jako o domněnku, ţe cizinci vyuţijí kaţdé 

příleţitosti a pokusí se mezi místní šířit křesťanství. A samozřejmě šlo také o obavu, ţe ti 

křesťanství v rámci vlastní naivity podlehnou. Na Japonce, kteří ţili na pobřeţí nebo 

pracovali na moři, úřady tímto způsobem vyvíjely značný tlak. Na jedné straně se 

obyvatelé, nejčastěji nevzdělaní rybáři, báli potrestání úřady, na stranu druhou se u nich 

projevovala přirozená zvědavost. Cizí námořníci se navíc povětšinou chovali mírumilovně 

a zásoby doplňovali i pomocí výměnného obchodu. Právě vidina exotických drobností, 

často předmětů denní potřeby, byla pro mnohé Japonce motivací ke spolupráci. (Howell, 

2014, 300) 

Přestoţe se ve dvacátých letech rapidně zvýšil počet lodí, které proplouvaly 

v blízkosti japonských břehů, stejně tak se zvýšil počet případů, kdy se posádka vylodila na 

břeh a kontaktovala místní obyvatele, v naprosté většině se šógunátním úředníkům dařilo 

tyto situace řešit nenásilnou cestou. Klíčové bylo cizí námořníky informovat o japonských 

zákonech, které zakazovaly vstup cizinců do země. Na základě novely z roku 1806 ovšem 

byl stále ponechán prostor pro lidské jednání a dobrou vůli prostřednictvím doplňování 

                                                 
70  Baba Sadţúró (馬場佐十郎 ), ve své době jeden z nejschopnějších tlumočníků. Praxi získal 

 v Nagasaki, později byl povolán do Eda.  
71 Mezi lety 1807 a 1847 jen kníţectví Mito zaznamenalo u svých břehů 104 cizích lodí. Téměř 

 polovina se přitom u břehů objevila v rozmezí pouhých dvou let (1823-1824). (Howell, 2014, 302) 
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zásob. Co tedy vedlo šógunátní vládu o necelých dvacet let později k přijetí Zákona o 

nesmlouvavém zahánění cizích lodí?  

Byly to především dva výše diskutované incidenty z roku 1824. Zatímco první 

z nich proběhl mírumilovně a byl spíše zveličen přítomností vlivných šógunátních 

úředníků a tlumočníků, druhý, který po přestřelce skončil smrtí britského námořníka, 

šógunátní vláda povaţovala za čisté pirátství. Nesmíme ovšem zapomenout, ţe události 

roku 1824 byly špičkou pomyslného ledovce. Od počátku 20. let se u břehů Japonska 

objevily desítky zahraničních lodí a pro šógunátní vládu znamenala ohroţení bezpečnostní 

politiky kaţdá z nich. (Howell, 2014, 310) Nový zákon, který měl Japonsko za kaţdou 

cenu chránit, formuloval v úvodu kapitoly zmíněný Takahaši Kagejasu.  

Přestoţe byl Takahaši autorem jednoho z nejrestriktivnějších zákonů, které 

Japonsko vůči cizím státům ve své raně moderní historii uplatňovalo, jeho myšlenky 

nebyly xenofobní či přehnaně nacionalistické. Naopak byl jednou ze stěţejních osobností 

soudobých holandských věd a v rámci svého působení v Nagasaki s cizinci komunikoval a 

udrţoval dobré vztahy.
72 Argumenty, které při sestavování zákona pouţil, na první místo 

stavěly prevenci. Podle Takahašiho bylo hned z několika důvodů výhodnější cizí plavidla 

zahnat ještě dříve, neţ měla šanci dosáhnout břehu. Zmiňuje především značnou finanční 

úsporu jednotlivých kníţectví, pokud nebudou muset, jako dříve, mobilizovat obranné 

jednotky kvůli kaţdé cizí posádce, která se objeví na pevnině. Nulový fyzický kontakt 

s cizinci dále samozřejmě minimalizoval riziko opětovného šíření křesťanství. (Howell, 

2014, 311) Takové zdůvodnění ukazuje, ţe autor zákona neměl primární agresivní záměr. 

Naopak, vydává nový zákon za nutné preventivní opatření, které do budoucna zabrání hůře 

řešitelným problémům.  

Zákon o nesmlouvavém zahánění cizích lodí vešel v platnost hned na začátku roku 

1825. V předchozí kapitole jsme rozebírali mimo jiné obranný systém Nagasaki, který 

kvůli špatnému stavu techniky nebyla schopná adekvátní reakce, kdyţ přístav ohroţovala 

fregata Phaeton (1808). Je tedy na místě se ptát, zda byl vůbec o necelých dvacet let 

později zákon, který na stejné vybavení spoléhal, uplatnitelný. Přestoţe v desátých letech 

v Nagasaki došlo k rozšíření opevnění a dozbrojení, ani tento stěţejní přístav by 

v konkurenci kvalitně vyzbrojené lodě neuspěl. Přidejme navíc fakt, ţe stejný postup 

                                                 
72  V první řadě s vědcem německého původu Philippem von Sieboldem (1796-1866). Tato 

 spolupráce a vlastní ochota překročit zákon a poskytnout Sieboldovi mapu Japonska jej také v roce 

 1829 připravila o ţivot. 
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odhánění lodí měl být dodrţen nejenom ve velkých přístavech, ale po celé délce 

japonského pobřeţí. (Wilson, 2010, 11) 

Neschopnost samotného zahnání lodí byla jen jednou z nesnází, které uplatňování 

zmíněného zákona provázely. Obavu vyvolávala i odveta, kterou mohla japonská palba 

vyvolat a proti níţ se jiţ nebylo moţné bránit. Rychlé rozhodnutí zároveň mohlo snadno 

způsobit záměnu lodí a poškození plavidla jedné ze zemí, se kterými Japonsko vztahy 

udrţovalo. V případě Koreje, Číny a Rjúkjú bylo doporučeno všímat si rozeznatelných 

znaků na lodích, v případě lodí nizozemských byla situace sloţitější. Pokud bude obrana 

pobřeţí o původu lodi pochybovat, má ji zahnat tak jako tak, bez zbytečného rozmýšlení.  

Šógunát v návaznosti na tuto reformu instruoval Nizozemce, aby v určité vzdálenosti od 

břehů vyvěšovali další, smluvenou vlajku. (Totman, 1993, 502) Zákon nicméně místní 

úředníky hájil a zbavoval je zodpovědnosti, pokud by na jejich příkaz byla zničena loď 

země, která byla ze zákona vyjmuta.
73 (Howell, 2014, 313) 

Cítili se tedy Japonci v této době obecně více v ohroţení? Cizí lodě, které si 

Nizozemci pronajímali, stejně tak britský hon na ně Japoncům nechtěně odhalil změnu 

rozloţení mocenských sil ve světě. K plavidlům, která míjela japonské břehy, sice nově 

přibyla ta, pod jiţ nezávislou americkou vlajkou, ovšem nedá se říct, ţe by tato změna 

Japonsko výrazně zasáhla. Reálné obavy mohl způsobovat vývoj v Číně, kde se pomalu 

vyhrocovala situace na opiovém trhu. S Británií ovšem Japonsko neobchodovalo a 

nahlédneme-li na nejvýraznější střet tj. incident Phaeton, z hlediska mezinárodních vztahů, 

nehledě na to, ţe se odehrál v japonském přístavu, Japonsko v podstatě jen hrálo roli 

svědka v úplně cizím konfliktu. 

6.2 Šinron 

Ve stejném roce Aizawa Seišisai (1782-1863) sepsal stěţejní dílo Nové teze 

(Šinron 新論), ve kterém vyzdvihuje tradiční hodnoty pěstované v Japonsku a důrazně 

varuje před úmysly a silou Západního světa.
74 (Hall, 1989, 314) Kritizuje lehkováţnost 

ostatních učenců, podle nichţ jsou „obchodní a rybářské lodě plné barbarů, kteří 

                                                 
73 Odhánění se netýkalo čínských, korejských, rjúkjúských a nizozemských lodí. Stejně tak plavidel, 

 která byla viditelně poškozena a v nesnázích. V tomto případě bez ohledu na zemi původu. (Howell, 

 2014, 312) 
74 Aizawa Seišisai (会沢正志斎), konfuciánský učenec a nacionalista. Jeho nejslavnější dílo, Šinron, 

 bylo zapsáno tradiční čínštinou.  
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nepředstavují ţádné nebezpečí―. (Totman, 1993, 508) O všech, kteří vnímají poznatky 

přicházející ze Západu nekriticky, píše jako o naivních muţích, kteří jen spoléhají na to, ţe 

barbaři jsou neškodní. Zároveň je konfrontuje s otázkou japonské připravenosti na 

potencionální útok, o které on sám pochybuje.  

Ačkoliv jeho slova jsou z velké části střelbou do vlastních řad, pro podobné soudy 

bylo jen málo muţů stejně kompetentních. Velikost hrozby ze Západu dával do přímé 

úměry s úpadkem morálky a nekompetentností Japonců, zároveň jim však nikdy neupřel 

schopnost v konkurenci evropských a dalších států uspět, coţ podmínil nutnou politickou 

reformou s celospolečenským dopadem. Za obzvlášť nebezpečnou pak povaţuje tendenci 

podléhat křesťanskému učení, o kterém mluví, jako o hlavním nástroji infiltrace cizinců do 

Japonska. (Totman, 1993, 508)  

Aizawa ve svých Nových tezích přirovnává Zákon o nesmlouvavém zahánění lodí 

k vyhlášení války. Nabádá k budování lodí, vyzbrojování, stejně tak jako anexi Eza a 

okolních ostrovů, k posouvání hranic. Aizawovi se dostalo tradičního konfuciánského 

vzdělání. Právě odtud s největší pravděpodobností pramení jeho nacionalistické smýšlení. 

Aizawova varování a nabádání k obezřetnosti ovšem neznamenala touhu uvést zemi do 

izolace. Byla to snaha o vybudování silného, semknutého národa respektujícího tradice a 

nepřerušenou císařskou linii. Toto obrození se však zdálo moţné pouze, pokud nebude 

ovlivňováno myšlenkovými proudy ze zahraničí. Aizawa nastínil, ţe pokud japonský národ 

na této cestě uspěje, stane se rovným partnerem západních států. Poté bude moţno 

aplikovat politiku otvírání Japonska (kaikoku 開国). (Wakabayashi, 1999, 100-101) 

Otázka reformování bezpečnostní politiky byla jen jednou z mnoha, které 20. léta 

v Japonsku přinesla. Celkově tíţívá zahraničně politická situace, kterou korupcí protkaná 

vláda šóguna Ienariho (1773-1841) nebyla schopna efektivně řešit, dávala obecně větší 

prostor proreformním kritikům. Proticizinecké postoje šógunátní vlády v první čtvrtině 19. 

století plně vystihuje termín dţói (攘夷), doslova expulse. Zákon, na jehoţ základě mělo 

docházet k zahánění všech nevítaných cizích plavidel, uţ nebyl jen pouhou kapitolou 

šógunátní bezpečnostní politiky, tentokrát získal nový nádech vymezování se vůči Západu. 

Původní sinocentrický pořádek světa, v němţ Japonsko dlouho usilovalo o místo na 

výsluní, jiţ dávno neplatil a v novém uspořádání bylo potřeba reflektovat přítomnost 

cizinců více neţ kdy dříve. (Wakabayashi, 1999, 101) 
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7 Závěr 

 

Tato diplomová práce se zabývala japonskou bezpečnostní politikou na přelomu 18. 

a 19. století. Toto období vymezila dvěma milníky, konkrétně příjezdem expedice Adama 

Laxmana do Japonska v roce 1791 a rokem 1825, jinými slovy přijetím zákona o 

nesmlouvavém zahánění cizích lodí. Na přelomu 18. a 19. století uplynulo od zaloţení 

tokugawského šógunátu jiţ dvě stě let. V jeho čele se za tuto dobu vystřídalo celkem 11 

šógunů a stala se z něj stabilní instituce. Jaké poznatky jsme o vývoji a specifikách 

japonské bezpečnostní politiky získali? Pokusme se shrnout všechna předloţená fakta a 

odpovědět na otázky stanovené v úvodu práce.  

 Ruské lodě se u japonských břehů periodicky objevovaly jiţ od 30. let 18. 

století. Laxmanova expedice byla nicméně první, která Japonsko ţádala o navázání 

obchodních vztahů jménem ruského panovníka, tedy Kateřiny Veliké. Hlavní cíl své cesty 

do Japonska Laxman částečně skrýval za úmyslem dopravit zpět do vlasti Japonce, kteří 

byli v ruském zajetí. Japonce musela znejistit Laxmanova neústupnost, bezprecedentně se 

totiţ doţadoval audience v Edu. Od tohoto záměru nakonec upustil, prosadil si ovšem 

odmítnutí pozemního doprovodu a k dalším jednáním v Macumae, na která čekal několik 

měsíců, se vydal na vlastní lodi. Nedá se předpokládat, ţe na opravdová vyjednávání vůbec 

došlo. Úředníci Laxmanovi přetlumočili zákony, které zakazovaly navazování kontaktů 

s cizími zeměmi. Obratem mu nabídli jednorázovou výjimku a zaručili bezpečný návrat 

domů, pokud s ním nebude váhat. Pozastavme se nad faktem, ţe úředníci Rusům 

nezakázali Japonsko opětně kontaktovat, nýbrţ je odkázali na přístav v Nagasaki. Za tímto 

účelem Laxmanovi předali licenci šinpai, která jednu loď do budoucna opravňovala do 

Nagasaki vplout.  

 Co přesně Japonci sledovali vydáním této licence? Laxman do Japonska 

přijel s jasným cílem a překvapeným Japoncům tlumočil přání neznámé panovnice o 

navázání obchodních vztahů. Teorii, ţe předání licence mohlo být příslibem budoucího 

obchodu, potaţmo vstřícným krokem šógunátu, bohuţel nedokáţeme potvrdit. Sledujme 

tedy způsob, jakým byla předána. Šógunátní úředníci Laxmana dlouhou dobu udrţovali 

v nejistotě, aby ho později odbyli pouhým citováním zákonů. Poskytnutí licence tedy 

můţeme interpretovat jako pojistku, ţe Laxman tentokrát odpluje, stejně jako předpoklad, 
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ţe Rusové kontaktování Japonska jen tak nevzdají, ale prozatímní odsunutí definitivního 

řešení Japoncům poskytne čas na přípravu. 

 Tento čas Japoncům uplynul sice aţ v roce 1804, a přestoţe díky 

nizozemským zpravodajům příjezd lodě Naděţda očekávali, nemůţeme tvrdit, ţe na něj 

byli připraveni. Nikolaj Rezanov, který poţadavky ruské strany tlumočil tentokrát, 

zopakoval Laxmanovu ţádost o navázání obchodních vztahů. Kromě obchodu měl ovšem 

vyjednat i uznání ruské svrchovanosti nad Sachalinem. Toto jednání můţeme povaţovat za 

přímé ohroţení šógunátu a jeho obyvatel. Japonská neochota jednat a opětovné průtahy 

vyprovokovaly Rusy k agresi. Svůj hněv obrátili proti ainuskému obyvatelstvu jiţního 

Sachalinu. Tento postup ovšem nebyl posvěcen ruskou vládou a značně zkomplikoval 

budoucí situaci. Posledním výrazným rusko-japonským střetem tohoto období bylo zajetí 

Vasila Golovnina v roce 1811. Golovnin se nesnaţil vyjednat obchodní dohodu, úkolem 

jeho expedice byl průzkum v okolí Kurilských ostrovů.  Na ostrově Kunaširi byl i s částí 

posádky zajat a v Japonsku následně vězněn déle neţ dva roky. Tento čas šógunátní vláda 

vyuţila a podrobovala Golovnina četným výslechům. V rámci jednání, která měla vést 

k jejich propuštění, musela ruská strana mimo jiné dokázat, ţe v případě násilí na 

Sachalinu šlo o akci jedince, nikoliv o cílený útok Ruska na šógunát.  

 Všechny výše zmíněné incidenty dokazují ruský zájem nejen o obchod, ale i 

Japonsko jako takové, včetně jeho jazyka a reálií. Šógunát situaci na severu dlouho 

přehlíţel. Aţ do přelomu 18. a 19. století bylo Ezo ve výlučné správě kníţectví Macumae, 

jehoţ politika vedla především k útlaku původních obyvatel. Výnos zdejšího obchodu byl 

velmi malý a především zde nedocházelo k odlivu drahých kovů ze země, coţ byl problém, 

který obracel pozornost šógunátní vlády do Nagasaki. Novým problémem tohoto období se 

stalo vytyčení hranic mezi Japonskem a Ruskem, Japonsko však na nastalou situaci nebylo 

schopné reagovat. K první dohodě mezi oběma zeměmi došlo aţ roku 1855.  

 Přelom století ovlivnil i vývoj japonských vztahů s Nizozemskem. Japonsko 

nesledovalo situaci Nizozemska v Evropě v reálném čase, ke všem informacím se 

dostávalo aţ se značným časovým odstupem. Nizozemsko bylo v této době jediným 

evropským státem, se kterým Japonsko udrţovalo konzistentní vztahy. Pro Nizozemce to 

byla známka jisté prestiţe a privilegium, proto systematicky zamlčovali vývoj v Evropě a 

výpadek vlastní flotily řešili pronájmem amerických lodí, které pak do Nagasaki 

připlouvaly pod nizozemskou vlajkou. 
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Incident, který pro Japonsko znamenal zřejmě největší ohroţení, se odehrál 

v Nagasaki roku 1808. Je paradoxem, ţe ačkoliv se odehrál na japonském území, Japonsko 

v něm v podstatě hrálo vedlejší roli. Posádka britské lodi Phaeton jen vyhledávala lodě 

toho času znepřátelených Nizozemců. Jednoduchým trikem s vyvěšením nizozemské 

vlajky se jim dokonce podařilo ošálit námořní obranu a zajmout dva nizozemské 

námořníky. Přesto, ţe Nagasaki bylo nejfrekventovanějším, a co se obrany týče, nejlépe 

vyzbrojeným přístavem v Japonsku, síle Phaetonu se nemohlo rovnat. Ačkoliv k ostré 

konfrontaci nedošlo, Japonsko Britům bez nadsázky podlehlo. Po třech dnech bylo jasné, 

ţe podhodnocené stavy obrany nemají sebemenší šanci a ţe bude nutné britským 

poţadavkům na doplnění zásob vyhovět.  

Incident poukázal na kritické nedostatky japonské obrany. Přebujelá byrokracie 

v podstatě znemoţňovala pruţnou reakci, zodpovědné léno vědomě sníţilo počet muţů, 

kteří měli přístav bránit, a výzbroj přístavu byla ve velmi špatném stavu. Zodpovědnost 

sice přijal správce Nagasaki, ale za jediné východisko zvolil seppuku. Šógunát následně 

plošně a širokou škálou trestů potrestal léno Saga. Následující roky přinesly dílčí reformy 

komunikací či zbrojení, ţádná však neřešila systém jako takový.  

Závěrečná kapitola v širším kontextu představila a analyzovala stěţejní události 

roku 1825. Za ty povaţuje přijetí zákona o nesmlouvavém zahánění cizích lodí a sepsání 

díla Nové teze, jehoţ autorem byl Aizawa Seišisai. Kompilátor zákona Takahaši Kagejasu 

přímo reagoval na houstnoucí námořní provoz v okolí Japonska a četné případy, kdy se 

členové cizích posádek neváhali vylodit na břeh. Většina setkání námořníků a místních 

proběhla zcela nekonfliktně. O to výraznější jsou dva incidenty z roku 1824. V obou 

případech se jednalo o britské posádky. Jeden z těchto konfliktů skončil smrtí britského 

námořníka, který se i se svým doprovodem domáhal na ostrově Takaradţima doplnění 

zásob násilím. Při druhém bylo zajato a vyslýcháno dvanáct velrybářů. K výslechům byl 

v tomto případě povolán právě výše zmíněný Aizawa Seišisai. Z jeho vlastních záznamů je 

zřejmé, ţe cizincům účel jejich cesty nevěřil a podezříval je, ţe se chtějí pokusit o invazi.  

Aizawa všechny své obavy a varování sepsal do díla Šinron. Jedná se o dílo silně 

nacionalistické, které Japonsko vyzývá ke zbrojení a územní expanzi. K soudobé obraně 

zaujímá Aizawa velmi střízlivé a kritické stanovisko, nešetří ani ostatní učence, kteří se ve 

své době o cizincích vyjadřovali jako o neškodných barbarech. To povaţuje za známku 

naivity. Za východisko Aizawa zvolil tradiční učení, morálku a loajalitu císaři.  
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V průběhu existence šógunátu se bezpečnostní politika vyvíjela, měnila hlavní body 

zájmu i prostředky. V samotném začátku vlády tokugawských šógunů byly zahraniční 

kontakty především způsobem získání legitimity. Prostředkem jejich provozování se potom 

stal systém licencí šuin. Ve stejném období se teprve stabilizovala administrativa, šógunát 

musel efektivně kontrolovat jednotlivá kníţectví a lenní pány. Jako způsob zvolil systém 

střídavé sluţby, který je oslaboval finančně, a jejich loajalitu si vynucoval zastrašováním 

na osobní úrovni, a to zadrţováním členů rodin.  

Specifickým problémem, který se v Japonsku objevoval po celé sledované období, 

bylo křesťanství. Situace eskalovala ve 30. letech, kdy šógunátní vláda vydala vůbec 

nejpřísnější protikřesťanská nařízení, která znamenala nucený odchod Portugalců a 

omezení vztahů s Evropou na Nizozemsko. Přesto ţe se křesťanství takřka podařilo 

vymýtit, chorobný strach z jeho šíření v šógunátních úřednících i některých učencích 

přetrvával.  

Přelom 18. a 19. století přinesl Japonsku v rámci bezpečnostní politiky nové 

problémy. Prvním z nich byl územní spor s Ruskem, který se týkal Sachalinu a pásu 

Kurilských ostrovů, tradiční linii styku Číňanů, Rusů, Ainuů a Japonců. Šógunátní vláda 

situaci na severu dlouho přehlíţela a na poţadavek Rusů o uznání jejich svrchovanosti nad 

Sachalinem v roce 1804 rozhodně nebyla připravena. Zároveň Japonsko na toto území do 

této doby nikdy nároky nevztáhlo. Ovšem bylo vůbec vůči komu a jak? Vzhledem 

k cílenému omezování diplomatických i obchodních kontaktů, stejně tak zákazu stavby 

lodí a cest za hranice to fakticky nebylo moţné.  

Přelom 18. a 19. století ve světě znamenal vznik nových státních útvarů a logicky 

nové přerozdělení sil. Jak do tohoto světa zapadalo Japonsko? Tokugawský šógunát 

Japonsko vymanil z předchozího tradičního sinocentrického systému. Vůdčí postavení, 

které v regionu Japonsko získalo, vytvářelo dojem určitého mikrosvěta. Japonsko nicméně 

stále nemělo historickou zkušenost ostrého konfliktu s cizí zemí. V rámci zahraniční 

politiky bylo dosud vţdy pasivním státem. Technologický pokrok, který znamenal 

„zmenšování světa― a snazší překonávání vzdáleností, Japonsko ve zkoumaném období 

připravil o jeden z prvků jeho obrany, pravděpodobně ten nejefektivnější. Nicméně země, 

které se snaţily japonský přístup změnit, odešly s nepořízenou.  

Teprve zpřísnění pravidel, které znamenalo přijetí zákona o nesmlouvavém 

zahánění cizích lodí, zahnalo Japonsko do faktické izolace. Přestoţe z pozdější historie 

víme, ţe zákon nebyl uplatňován systematicky, ideově jej povaţuji za krok zpátky. Na 
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přelomu 18. a 19 století bylo Japonsko v hledáčku ostatních zemí více neţ kdy předtím. 

Situaci však nedokázalo vyuţít ve svůj prospěch. To, co bylo z japonské strany 

povaţováno za preventivní opatření, z druhé strany vypadalo jako útočné jednání. 

Japonská neochota přijmout nastalé změny a neschopnost na ně adekvátně reagovat vedla 

ke zvyšování napětí a konečnému rozhodnutí zahraničních mocností Japonsko otevřít 

násilím.  
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