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Abstrakt: 

Cílem této práce je popsat vznik a vývoj okrajových společenských tříd spojovaných 

s konceptem rituální nečistoty kegare v Japonsku na přelomu 16. a 17. století. Mezi hlavní 

otázky, které si práce klade, patří, jakým směrem směřoval od konce japonského středověku 

vývoj těchto okrajových skupin, zda došlo pod vlivem sjednotitelů Japonska k narušení tohoto 

vývoje, a pokud ano, jakým směrem se poté vydal, případně zda byly snahy o zmrazení 

společenského systému motivovány i snahou o omezení přístupu ke strategickým surovinám, 

či zda byly jen vedlejším výsledkem dílčích vyhlášek a omezení.  

Při hledání odpovědí na tyto otázky jsem použila dva přístupy. V první řadě jsem 

diachronně popsala vývoj okrajových skupin a konceptu kegare od nejstarších dob, a poté jsem 

na tyto poznatky aplikovala analytickou teorii grid and group Mary Douglasové, čímž bylo 

prokázáno, že vývoj okrajových skupin byl v případě skupiny koželuhů eta během 

analyzovaného časového úseku výrazně urychlen, zatímco v případě skupin „nelidí“ hinin vedl 

spíše ke stagnaci a regresi. Tato práce umožňuje vhled do tohoto často přehlíženého aspektu 

japonských dějin a její výsledky snad do jisté míry vrhají světlo na příčiny diskriminace 

potomků skupin burakumin, která v Japonsku pokračuje dodnes.    

 

Abstract: 

The major objective of this master thesis, is to describe the process of forming and 

development of the social groups connected with the concept of ritual pollution kegare in 

Japan at the turn of 16th century. The main questions are: In which direction did the 

development of these groups tend to go from the outset of the Japanese Middle Ages? Did the 

policies of the unifiers of Japan cause any disruptions to this development, and if so, what was 

the new direction? Was creation of the Edo outcaste order also motivated by an effort to 

restrict access to strategical commodities, or was it only a side effect of individual edicts and 

restrictions?  

To answer these questions I used two approaches. At first I diachronically described 

the development of groups connected with the concept of ritual pollution from the ancient 

times, and to this data I applied Mary Douglas’s grid and group theory. Results of this show 

that during the time period in question development of groups of eta tanners was significantly 

accelerated, while the status of the non-persons groups of hinin was stagnating, or regressing. 

This thesis hopefully offers a brief insight into the overlooked aspects of Japanese history, and 

sheds some light on the reason for the discrimination of descendants of the burakumin group 

which in Japan continues to this day.    
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Úvod 

 

Otázka diskriminace potomků předmoderních okrajových společenských skupin eta a 

hinin, tzv. burakumin (部落民), je v Japonsku živá dodnes. I ve dvacátém prvním století, 

téměř sto padesát let po vyhlášení Ediktu o zrovnoprávnění (解放令, kaihórei, 1871) se tito 

lidé setkávají s diskriminací zejména při hledání práce a vstupu do manželství. Ještě dnes 

existují firmy, které na zakázku odhalují rodinné kořeny potenciálních zaměstnanců, 

budoucích manželů a obecně třetích stran, a ještě relativně donedávna vznikaly a byly 

k dostání seznamy oblastí, kde sídlí nebo donedávna sídlily komunity buraku.  

Podle mého výzkumu se v českém akademickém prostředí otázkou společenské 

diskriminace v Japonsku zatím zabývaly tři práce. První z nich byla diplomová práce Adély 

Bělohlávkové Diskriminace a diskriminační slova v současném Japonsku z roku 2007, dále 

bakalářská práce Karla Kloudy Postavení a diskriminace sociálních menšin v současném 

Japonsku z roku 2011 a diplomová práce Lukáše Zíchy Lidskoprávní diskurz v Japonsku a 

japonské zahraniční politice z roku 2015. Ačkoli mají všechny tyto práce mnohem širší záběr 

a věnují se ve větší či menší míře všem diskriminovaným skupinám na území Japonska, 

zejména první a poslední z nich nabízí zajímavý vhled i do problematiky diskriminace 

potomků lidí pocházejících z komunit buraku ve dvacátém století. Pro uvedení do této 

problematiky, i přes poněkud volnější používání japonských termínů a určité nepřesnosti při 

popisu vzniku těchto skupin doporučuji zejména třetí uvedenou práci od Lukáše Zíchy (str. 28 

- 35).       

Počátek diskriminace burakumin se v moderním japonském státě datuje na úplný 

počátek období Meidži (1868 - 1912) a bývá považován za kulturní přežitek z předmoderní 

etapy japonských dějin. Tato teorie jistě není nesprávná, nicméně lze jí vyčíst jisté přivírání 

očí nad faktem, že kromě formálního vyhlášení Ediktu o osvobození byly snahy o skutečné 

zrovnoprávnění a rehabilitaci diskriminovaných skupin v období Meidži velmi sporadické a 

neměly dlouhého trvání. První větší medializace se otázce buraku dostává po roce 1922, kdy 

vzniká Celo-japonská rovnostářská liga (全国水平社, Zenkoku suiheiša), která si dává za cíl 

zvýšení povědomí o špatných životních podmínkách a diskriminaci těchto lidí. Další posun 

lze vysledovat po druhé světové válce, kdy se například z popudu okupační správy připojil ke 

snahám potomky těchto lidí rehabilitovat i buddhistický klér, zejména přívrženci sekty Čisté 

země. Ačkoli situace potomků burakumin je v dnešním Japonsku nesrovnatelně lepší než na 

začátku moderních dějin, ještě stále pro ně může být v různých životních situacích jejich 

původ významnou překážkou.  
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Mezi důvody diskriminace jak skupin burakumin na začátku moderních dějin, tak 

jejich dávných předchůdců v dřívějších dobách se běžně uvádí jejich spojení s konceptem 

rituální nečistoty kegare. Jako další důvody diskriminace se také často uvádějí nepodložené 

teorie o vzniku těchto okrajových skupin, které se datují téměř výhradně do předmoderní 

doby. Znevýhodňování a diskriminace okrajových skupin byla vysvětlována na základě 

etnické a rasové odlišnosti, zejména potomci lidí zainteresovaných v kožedělném průmyslu 

eta byli považováni za potomky korejských zajatců, kteří přišli na japonské ostrovy v době 

legendárního císaře Džinmua (6 st. př. n. l.) nebo později během korejských kampaní 

Tojotomiho Hidejošiho mezi lety 1592 - 1598 a existuje mnoho dalších podobných teorií, 

které stojí na podobně vratkých základech.    

V rámci této práce mám v úmyslu popsat vývoj konceptu rituální nečistoty kegare, 

který byl podle mého názoru jedním z významných hybatelů japonských dějin, zejména ve 

vztahu k okrajovým skupinám. Hlavní otázkou, kterou si zde kladu, je zda na přelomu 16. a 

17. století, tedy v období sjednocování Japonska, došlo ke změně ve vnímání konceptu kegare 

a lidí s ním spojovaných. Dále, pokud k této změně došlo, mám v plánu popsat její průběh a 

mechanismy, případně srovnat nový stav se stavem předchozím. Současně s tím si kladu 

otázku, zda mohl být koncept kegare v tomto období nějakým způsobem vědomě použit nebo 

využit k záměrnému znevýhodnění jistého společenského segmentu či nikoli, a v neposlední 

řadě chci popsat změny v systému organizace a skupinovém podvědomí příslušníků 

okrajových skupin, obzvlášť v prvním století po sjednocení Japonska.  

Koncept kegare, podobně jako skupiny lidí s ním spojované, byl v Japonsku přítomen 

jako součást domácí náboženské myšlenkové tradice již od dávných dob, a proto se 

domnívám, že je na místě popsat jeho vývoj poněkud podrobněji. Už téměř od začátku 

japonských dějin se setkáváme s velkým množstvím předsudků týkajících se rituální nečistoty, 

a jelikož ve stejné době vznikají i některé skupiny spojované s rituální nečistotou, které 

přetrvávají až do předmoderní doby, rozhodla jsem se v rámci této práce pro větší přehlednost 

ve zkratce popsat jejich vznik i vývoj.  

Má diplomová práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. V první bude prozkoumán 

charakter rituální nečistoty v různých společenských kontextech. Ve druhé bude popsán jeho 

vývoj v nejstarší historické době až do konce období Heian, kdy podle mého názoru, dosahuje 

mezi dvorskou aristokracií svého prvního vrcholu co do společenského významu. Dále bude 

následovat kapitola věnující se vývoji kegare a okrajových společenských skupin od období 

Kamakura až do konce 16. století a v poslední kapitole bude popsán proces upevňování 

společenského postavení okrajových skupin od konce 16. st. do konce 17. st. Kromě první 
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kapitoly bude každá na začátku opatřena krátkým historickým úvodem a na konci dílčím 

závěrem. V závěru diplomové práce se pak pokusím odpovědět na otázky, které jsem si výše 

položila. Jelikož plánuji popsat i změny v organizaci a skupinovém povědomí členů těchto 

skupin, provedu i určité srovnání a analýzu mezi okrajovými skupinami na konci období 

Heian, na konci období válčících knížectví a na konci 17. století.  

Mezi základní zdroje, které jsem při psaní této práce použila, patří, v první a druhé 

kapitole kniha  Rethinking Japanese history od japonského historika Amina Jošihika, který se 

zejména ve druhé části své kariéry řadil do proudu revizionistických historiků a na základě 

pečlivého studia primárních pramenů se zabýval záměrně přehlíženými či nevhodně 

vykládanými aspekty japonských dějin. V těchto kapitolách dále čerpám i z knihy Impurity 

and Death: A Japanese Perspective od autora Abe Čikara. V následující, kratší kapitole 

vycházím zejména z velkého počtu odborných článků, jako například v případě kurtizán z 

Shadows of Transgression: Heian and Kamakura Constructions of Prostitution od Janet R. 

Goodwinové nebo v případě otroctví z článku Slavery in Medieval Japan od Thomase 

Nelsona. Ve třetí, hlavní části vycházím primárně z knih Tokugawa Village Practice od 

Hermana Oomse, knihy Mibun to Kakushiki od Asaa Naohira a z časopiseckých publikací 

Geralda Groemera (viz. Seznam literatury). V celé práci pak jako hlavní historický zdroj 

používám The Cambridge History of Japan, zejména čtvrtý díl Early Modern Japan. V první 

kapitole, metodologické části a analýze vycházím také z díla americké antropoložky Mary 

Douglasové. Využívám zde poznatků z českého překladu knihy Čistota a nebezpečí: Analýza 

konceptu, znečištění a tabu, stejně jako i poznatků z knihy Natural Symbols: Exploration in 

Cosmology, kde představuje svou analýzu společností na základě souřadnicového systému 

grid and group (souřadnice a skupina1). Tuto analytickou teorii v rámci své práce využívám 

při analýze okrajových skupin na konci druhé, třetí a čtvrté kapitoly. 

Ačkoli koncept rituální nečistoty byl a nadále je v různých oblastech a kulturách 

přítomen napříč dějinami, cílem této práce není srovnání japonského konceptu nečistoty 

kegare s jinými podobnými koncepty, jakkoliv zajímavé by se toto pojetí mohlo ukázat. 

Stejně tak zde není cílem popsat společenské postavení žen v průběhu japonských dějin, 

ačkoli se o nich budu na několika místech zmiňovat. Pro podrobnější studie jejich postavení 

doporučuji knihy Selling Songs, The Sex Trade in Heian and Kamakura Period od Janet R. 

Goodwinové, nebo publikaci Peasants, Rebels, Women and Outcastes: The Underside of 

Modern Japan od Hane Mikiso. Cílem mé práce není ani popsat dějiny otrokářství na 

                                                             
1 Překlad převzat z Soukup Martin, Symbolické teorie Mary Douglasové str. 19 v Douglasová Mary, Čistota a 

nebezpečí: Analýza konceptu znečištění a tabu. 
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japonském území a stejně tak se nebudu zabývat popisem vývoje všech okrajových skupin, 

které na území dnešního Japonska vznikly a existovaly. Zmiňuji zde hlavně nejdůležitější 

skupiny pro vývoj na přelomu 16. a 17. st. a dále, určitý počet okrajových skupin, jejichž 

spojení s rituální nečistotou bylo založeno na odlišných aspektech konceptu kegare.   

Jelikož dále budu v rámci této práce operovat s určitou sadou termínů, dovolím si zde 

několik nejdůležitějších definovat. Při jejich definici používám internetový Antropologický 

slovník (přístupný na adrese: http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/index.html). 

Když v této práci zmiňuji termín třída, mám na mysli „skupinu jedinců, kteří mají obdobné 

sociální pozice a status (životní styl, prestiž, práva, autoritu, ale například i majetek, příjmy, 

vzdělání)“, s třídou neoperuji ve smyslu marxistického vztahu založeného na „vztahu lidí 

k výrobním prostředkům“. Status beru jako „postavení člověka v sociální struktuře, k čemuž 

se váže určitý soubor práv a povinností“ a postavení jako „sociální identitu jednotlivce v dané 

skupině nebo společnosti“.  

V celé diplomové práci se při popisu událostí před rokem 1871 (kdy byl vyhlášen 

Edikt o zrovnoprávnění) snažím vyhýbat termínu „diskriminace“ a „diskriminované skupiny“, 

který nahrazuji termíny jako „okrajové“ skupiny nebo případě „znevýhodňované“ skupiny. 

Domnívám se totiž, že toto označení v předmoderním Japonsku není příliš vhodné. 

Diskriminace, tj. „úmyslné rozlišování poškozující někoho, neuznávání jeho rovnosti s jinými, 

což porušuje princip občanské rovnosti, popírání a omezování práv určité skupiny či kategorie 

obyvatelstva nebo určitých států, mezinárodních organizací apod.“, je podle mého názoru 

termín, který předpokládá moderní popř. industriální společnost.  

V textu používám českou transkripci japonštiny a japonská jména nechávám podle 

japonského úzu v pořadí příjmení – jméno. Pro snadnější orientaci v japonských pramenech v 

závorkách uvádím co největší počet japonských termínů ve znacích, a to i v případě, že 

v daném oddílu nečerpám z japonsky psaného zdroje. Znakový zápis u relevantních výrazů 

uvádím vždy u prvního výskytu dané složeniny a dále operuji buď s vhodným českým 

překladem, nebo pokud není k dispozici, či pokud se běžně nepoužívá s českým přepisem. U 

významných historických postav navíc uvádím i jejich životní data.  
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1. Charakter rituální nečistoty kegare 

 

Fenomén rituálního znečištění kegare je v kontextu japonských dějin třeba chápat 

nikoli jako konstantní veličinu, ale jako součást širšího dynamického rámce tradiční lidové 

víry. Ten byl v daných dějinných etapách různým způsobem formován nejen domácími 

faktory, ale i náboženskými a myšlenkovými proudy, které japonské ostrovy v průběhu století 

vědomky či nevědomky přijímaly a které se následně na japonské půdě dále rozvíjely a 

přizpůsobovaly se domácím podmínkám. Všechny tyto domácí i importované myšlenky dále 

obohacovaly koncept nečistoty kegare, který se postupně začal rozšiřovat, a jeho podoba se 

začala měnit. Koncept kegare tudíž rozhodně není a ani nebyl absolutní konstantou.  

Co do společenského významu, dosáhl v průběhu japonských dějin nejméně dvou 

vrcholů. První z nich v období Heian (794 - 1185), kdy velmi výrazně ovlivňoval život 

dvorské šlechty, přičemž na konci období Heian i nepřímo přispěl i k úpadku moci císařského 

dvora a dvorské šlechty. Dalšího vrcholu společenského významu dosáhl už v silně 

pozměněné podobě mnohem později, v průběhu období Edo (1603 - 1868), kdy znovu velmi 

významně ovlivňoval společenské vztahy – obyvatel ve městech, vztahy mezi městy a 

venkovem i každodenní život jedince. Koncept rituální nečistoty kegare (穢れ ) byl v 

Japonsku vždy pevně spjat jak s lidovou vírou, protikladným principem rituální čistoty (清め, 

晴れ, kijome/hare), tak později s určitou skupinou lidí, kteří s kegare přicházeli do kontaktu.   

 

1.1. Nečistota kegare v akademickém diskurzu  

 

V akademických kruzích na japonské půdě se dlouho diskutovalo, zda je i v kontextu 

japonského náboženského myšlení možné nalézt vztah odpovídající vztahům mezi sakrálním 

a profánním světem, tak jak je formuloval É. Durkheim2. Sakrální prostor byl v japonském 

prostředí přirovnáván k fenoménu rituální „čistoty“ hare (晴れ、霽れ) a profánní svět byl 

přirovnáván ke „každodennímu“ prostoru ke (褻). Jak se záhy ukázalo, vztah mezi hare a ke 

ovšem zcela neodpovídal vztahu duality mezi sakrálním a profánním a tato teorie byla často 

kritizována. K jejímu vyvrácení došlo na základě toho, že každodenní prostor ke, bylo možné 

prostřednictvím ritualizované očisty přeměnit na posvátné „čisté“ místo.  

V 80. letech 20. století došlo pod vlivem japonských folkloristů a antropologů jako 

Namihira Emiko (波平恵美子), Sakurai Tokutaró (桜井徳太郎) nebo Mijata Noboru (宮田

                                                             
2 Elementární formy náboženství, vydáno r. 1912. 
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登) k rozšíření systému hare - ke o nečistotu kegare. Tato trojice pojmů hare, ke a kegare 

dnes dává základní rámec úvahám o každodenním životě a vztahy mezi posvátným a 

světským v kontextu japonského lidového náboženství.3  

 

1.2. Hare, ke a kegare v koloběhu zemědělského cyklu 

 

Každodennost ke dnes bývá definována jako životní síla, asociovaná především se 

zemědělským cyklem, potenciálem plodin růst a dozrávat i stavem dané komunity. Kegare je 

popisováno jako stav, kdy ke chřadne, tedy ke-kare (sloveso kareru – uvadat, chřadnout; ケ枯

れ)4. V situaci, kdy ke zeslábne (a například se zmenší výnos z půdy) každodenní život je 

ohrožen. Proto vznikla potřeba ke navrátit jeho vitalitu. K tomu mělo docházet zejména v 

období setby, kdy se za tímto účelem odehrávaly rituály a zemědělské slavnosti5. Tímto 

způsobem byla prostřednictvím rituální očisty hare navrácena ke vitalita a bylo zažehnáno 

nebezpečí kegare. Když bylo ke obnoveno, mohlo fungovat tak, jako předtím a poskytovat 

potřebnou energii pracovnímu koloběhu. Cyklus ke-kegare, kegare-hare, hare-ke tedy 

neustále pokračuje a ve výsledku pak lidský život v čase6 nepřerušeně a obyčejně plyne, 

všechny společenské funkce jsou plněny a je i nadále zajištěna existence komunity7. 

 

1.3. Dvojznačnost rituální nečistoty v nejstarších japonských kronikách 

 

Nišida Kóiči (西田光一) ve své práci Struktura a dvojznačnost fenoménu kegare 

v japonských kronikách Kodžiki a Nihonšoki8 na fenomén kegare nabízí pohled z jiného úhlu. 

Pomocí textové analýzy se snaží přijít na to, jaké významy v sobě termín kegare zahrnoval na 

začátku 8. st. n. l. V dnešní době kegare (psáno znakem 穢れ či 汚れ, častěji hiraganou, či 

katakanou) nese význam nečistoty, poskvrny, špíny nebo může znamenat i akt, který brání ve 

vykonání služby božstvům, či poskvrnu na cti rodu, rodiny9. Nišida Kóiči rituální nečistotu 

dělí do tří skupin na základě výskytu synonymních slov a slov se stejným významem 

                                                             
3 Miyata Noboru, Kegare no Minzokushi, str. 20 – 22; Sakurai Tokutarō, Folk Religion, str. 2 – 3.    
4 Miyata Noboru, Kegare no Minzokushi, str. 20; Sakurai Tokutarō, Folk Religion, str. 3.    
5 Sakurai Tokutarō, Folk Religion, str. 6. 
6 Koncept kegare byl tím pádem součástí chápání zemědělského cyklu, který byl stěžejní pro chápání času na 

území dnešního Japonska v před-historické a rané historické době.  
7 Sakurai Tokutarō, Folk Religion, str. 6. 
8 Nishida Kōichi, Kiki ni okeru kegare kannen no Kōzō to Ryōgisei, Kumamoto University, 2008. 
9 Definice převzata ze slovníku Kódžien (広辞苑). 
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v nejstarších japonských kronikách Kodžiki (古事記, Záznamy o starých věcech, 712) a 

Nihonšoki (日本書紀, Japonská kronika, 720): 1. nečistota spojená se smrtí10, 2. špína11, 3. 

přestupek proti císařskému dvoru a přestupek proti řádu nebeské planiny Takamanohara12. 

Dále navrhuje koncept kegare zanést do grafu (Obr. 1.), který je vymezen dvěma osami. První 

z nich je osou negace života, která značí první dvě skupiny kegare, nečistotu spojenou se 

smrtí a špínu13. Druhá osa značí třetí skupinu, tedy zničení řádu, kam zařazuje nečistotu 

spojenou se smrtí a přestupky vůči nebeské planině a císařskému dvoru.  

Ve druhé části práce představuje pozitivní aspekt konceptu kegare, který dokládá 

příklady z nejstarších kronik, popisuje případy kdy se z kegare „rodí“ zemědělské plodiny 

nebo noví bohové. Zde zmiňuje například i známou epizodu o bohu Izanagim. Poté co se bůh 

Izanagi vrátil z cesty do záhrobí, kde se setkal se svou zesnulou družkou, vstoupil do řeky, 

aby se očistil. Během rituální očisty smývá nečistotu kegare a přitom vznikají noví bohové. 

Z kegare, které má být popřením života, nový život vzniká, a z kegare, které poškozuje 

zaběhlý společenský řád, se rodí řád nový. Mezi dílčími závěry své práce Nišida Kóiči 

zmiňuje, že rituální nečistota kegare v této době nesla obrovský potenciál k obrodě života i 

společenského systému, a ke stejným názorům dospívají i jiní japonští akademici jako Mijata 

Noboru14 nebo Amino Jošihiko15.     

                                                             
10 死にかかわる不浄・不吉。Nishida Kōichi, Kiki ni okeru Kegare Kannen no Kōzō to Ryōgisei, str, 31 – 32. 

11 不潔さ。Ibid. 

12 共同体の秩序の侵犯。Ibid. 
13 Kterou sem řadí na základě teorie hygieny (jelikož může mít potenciál ohrožovat lidský život).  
14 Miyata Noboru, Kegare no Minzokushi, str. 28. 
15 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str 185. 
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Obr. 1. – Rituální nečistota kegare v nejstarších kronikách 

 

1.4. Rituální nečistota v nejstarších záznamech o zemi Wa  

 

Kořeny chápání rituální „čistoty“ a „nečistoty“ na území dnešního Japonska však 

sahají daleko do minulosti, do doby před příchodem buddhismu. Snad nejjasnější svědectví o 

přístupu k „nečistému“ v každodenním životě obyvatel japonských ostrovů je zachyceno v 

čínských kronikách státu Wej (曹魏, 220 - 265) sepsaných v roce 295 našeho letopočtu16. 

                                                             
16 … Všichni muži, mladí i staří mají mnoho tetování. Rybáři se potápějí, aby chytali ryby a sbírali mušle. 

Říkají, že tetování odrazují velké ryby a vodní dravce. Považují je za ozdoby. Tetování se různí společenství od 

společenství. Někteří je umisťují napravo, jiní nalevo, někteří mají tetování velká a jiní malá. Tetování se také 

odlišuje podle společenského postavení. 

… Muži nosí vlasy tak dlouhé, aby jim zakrývaly uši, a upevňují je provázky. Nosí bederní roušky kolem těl a jen 

zřídka něco sešívají. Ženy nosí vlasy svázané ve vysokých drdolech. Šaty mají z jednoho kusu a vprostřed dělají 

díru pro hlavu. Sází rýži na rýžová pole, pěstují ramii (Boehmeria nivea tropická rostlina listy podobná kopřivě, 

pěstuje se pro lýkové vlákno – poznámka L.M.) a morušovníky. Zpracovávají hedvábí a předou oblečení z ramie, 

hrubého hedvábí a bavlny. V jejich zemi nejsou žádné krávy, koně, tygři, leopardi, ovce nebo labutě. Bojují 

s halapartnami, štíty a dřevěnými luky. … Země Wa je teplá a mírná. Lidé jedí syrovou zeleninu a chodí bosi jak 

v létě, tak v zimě. Žijí ve staveních, otec a matka, mladší a starší spí odděleně. Barví si těla rumělkou a šarlatem 

tak, jako u nás nanášíme pudr. Jídlo servírují v miskách takacuki a jedí prsty. Když někdo zemře, je umístěn do 

rakve, kterou zakopají rovnou do země bez vnější ochranné schránky. Hrob je pak zakryt hlínou, která je 

navršena tak, aby vznikla mohyla. Pokud dojde k úmrtí v rodině, rodina drží smutek po více než deset dní a 

během této doby nejí maso. Hlavní truchlící naříká a brečí, zatímco ostatní zpívají, tancují a pijí alkohol. Když 

pohřeb skončí, celá rodina jde k vodě, aby se očistila podobně, jako my při našich očistných rituálech.  

nečistota a špína 

spojená se smrtí  

špína 

zničení řádu popření života 

přestupek proti 

řádu císařského 
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Hned na začátku popisu zvyků obyvatel země Wa se nachází popis jejich víry 

v „magickou moc“ tetování, která je mají chránit před nebezpečím. Dále, je zmiňována i 

rozdílnost tetování napříč společenskými třídami, což by mohlo naznačovat například nízkou 

míru sociální mobility uvnitř těchto společenství a odlišnost tetování mezi komunitami zase 

                                                                                                                                                                                              
Pokud cestují po moři, vždy mezi sebou vyberou muže, který si nečeše vlasy, nevybírá si blechy, má 

oblečení neustále špinavé, nejí maso a nelehá se ženami. Chová se jako truchlící a říká se mu ochránce (tabu) 

nemyslitelného (Nebo také „držitel smutku“ viz Souces of Japanese Tradition, str. 7.). Pokud je cesta šťastně 

završena, všichni ho zahrnují otroky a poklady. Pokud někdo onemocní nebo pokud se stane nějaká nehoda, 

okamžitě ho zabijí, s tím že nesplnil svůj úkol a vykonal něco nemyslitelného (prolomil tabu).  

   Pokud se rozhodují zda-li vykonat nějakou věc nebo cestu a nemohou dojít shody, opečou zvířecí kosti, 

aby z nich mohli vyčíst štěstí či neštěstí. Nejdříve přednesou předmět svých věšteb, a co se týče způsobu mluvy, 

podobá se našemu věštění z želvích krunýřů. Aby mohli věštit štěstí, nebo neštěstí prozkoumají praskliny na 

kostech vytvořené ohněm. 

Co se týče jejich sešlostí a každodenního života, není rozdílu mezi otcem a synem nebo mezi mužem a 

ženou. Mají rádi alkohol. Když uctívají bohy, vysoce postavení muži jen tlesknou, místo toho aby se v kleče 

klaněli. Žijí dlouho, někteří se dožívají i sta let a ostatní osmdesáti či devadesáti. Vysoce postavení muži mají 

běžně čtyři nebo pět manželek a obyčejní mohou mít dvě nebo tři. Ženy jsou cudné a nežárlí. Nekradou a je 

mezi nimi velmi málo sporů. Pokud je porušen zákon, pokud přečin není vážný, pachateli jsou odcizeny ženy a 

děti, pokud je spáchán těžký zločin, jsou manželky a příbuzní pachatele popraveni. Společnost je rozdělena na 

urozené a nízké, a někteří jsou vazaly jiných. Jsou postaveny domy a obilnice pro výběr daní. Každá komunita má 

tržiště, kde pod dohledem úředníka Wa dochází ke směně…. 

Pokud obyčejní lidé na cestě potkají vysoko postavenou osobu, ustoupí na kraj cesty. Pokud mluví, nebo 

je na ně promluveno, buď se skrčí, nebo pokleknou s oběma rukama na zemi, aby ukázali svůj respekt. … 

Nejdříve měla země za vládce muže. Avšak po dalších sedmdesát nebo osmdesát let byly v zemi 

povstání a konflikty. Nakonec se lidé shodli, že jejich vládcem bude žena a nazvali ji Pimiko (Himiko). Byla zběhlá 

v šamanismu a dokázala očarovat lidi. V dospělosti neměla stále manžela a její mladší bratr jí pomáhal vládnout 

zemi. Potom, co se stala vládkyní, bylo jen málo těch, kteří ji spatřili. Měla tisíc služebných a jen jediného sluhu. 

Jeho úkolem bylo servírovat jí jídlo a nápoje, nosit zprávy vstupovat a odcházet z jejích komnat. Vládkyně žila 

v paláci obehnaném věžemi a barikádami se strážemi neustále na pozoru. … 

V šestém měsíci třetího roku Čeng-š’ (239 n. l.) vládkyně Wa poslala svého rádce Našomiho do Taifangu 

a požadovala, aby mu byla udělena audience s císařem, aby mu mohl složit tribut. Guvernér Liu Hsia pověřil 

úředníka, aby poselstvo doprovodil do hlavního města. … Edikt císaře Wej zněl následovně: ? .. Přebýváte ve 

vzdálené zemi, ale vyslali jste poselstvo, aby složilo tribut, který je projevem vaší loajality a synovské oddanosti a 

my si jej velice ceníme. Tudíž vám tímto udělujeme titul Vládce Wa přítele Wej? … Tímto žádáme, ať vládnete 

vašim lidem v míru a soucitně a ať nám i nadále prokazujete svou loajalitu a synovskou oddanost. … 

V šestém roce Čeng-š’ (242 n. l.) poslal císař svůj edikt a žlutý prapor s císařskou insignií do země Wa. … 

V osmém roce (244 n. l.) nový guvernér Wang Či nastoupil na jeho místo. V té době měla vládkyně Wa obtíže 

s králem Kuna (země na jih od Wa) a poslala své posly, aby vysvětlili stav bojů. Guvernér vyslal úředníka jménem 

Čang Čeng jako svého posla, aby předal žlutý prapor a císařský edikt, a aby dal instrukce zemi Wa 

prostřednictvím poradce Našomiho. 

Ale v této době Pimiko zemřela a byla vztyčena velká mohyla, která měla v průměru více než sto kroků. 

Více než sto mužů a služebných ji následovalo do hrobu. Na trůn nastoupil král, ale lid ho neposlouchal. Jeden 

druhého vraždil a nechával vraždit a víc než tisíc lidí padlo tímto způsobem. Nakonec se královnou stala příbuzná 

Pimiko, třináctileté děvče jménem Ijo a v zemi znova zavládl řád. Čeng a jiní, kteří reprezentovali Wej, radili Ijo (a 

tak projevovali podporu Wej). Ijo poslala poselstvo čítající dvacet osob a poradce Isako, aby doprovodili Čan 

Čenga a ostatní na cestě zpět do Wej. Při příležitosti jejich návštěvy hlavního města japonští poslové předložili 

třicet sluhů a služek a také dvoru nabídli pět tisíc bílých drahokamů, dva kusy zahnutého jantaru a dvacet 

brokátů s různými vzory. 
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naznačuje obtížnost mobility místní. V následující části jsou kromě jiného popsány pohřební 

zvyklosti obyvatel země Wa. V tomto období ještě nebyl mezi obyvatelstvem zaveden pohřeb 

žehem17, i když jiné rané vlivy kontinentálního myšlení lze vysledovat například ze zmínky o 

masu - po dobu smutku pozůstalí nemohli konzumovat maso, tak i z toho, že existovala 

„pozice“ hlavního truchlícího. Další důležitou zmínkou je pasáž o vodě a její roli v rituální 

očistě, ta se později opakuje i v nejstarších japonských kronikách18. Voda jako prostředek 

rituální očisty samozřejmě není omezená na území Japonska. Naopak je v té či oné podobě 

frekventovaná jak v asijském, tak i evropském kulturním okruhu. V japonském kontextu 

přejímaly určité očistné aspekty vody i říční břehy, na kterých se člověk nemohl 

„nakazit“ rituální nečistotou kegare, pokud s ním přišel do styku. V dalším úseku je popsáno 

zajímavé svědectví o zvyku zástupné oběti, kdy byl osud vybraného člověka svázán například 

s osudem zámořské výpravy. Jeho akce se pak měly přímo odrážet na úspěchu či nezdaru celé 

výpravy, v závislosti na tom, zda dodržoval, či nedodržoval určitý morální kodex. Podle něj 

se měl tento člověk vyvarovat styku se ženami a konzumaci masa, v čemž je patrný vliv 

kontinentálního náboženského myšlení, zatímco absence péče o zevnějšek a čistotu navozuje 

dojem „návratu k přírodě“, který bývá v preliterárních kulturách asociován například 

s přechodovými rituály. Během těchto rituálů mají být lidé, kteří se tímto způsobem vzdálí 

společnosti, obdařeni nadpřirozenými silami19.  

Z popisu života země Wa je možné vyčíst, že už v této době měli lidé na japonských 

ostrovech utvořené určité náboženské představy, a i způsob uctívání jejich božstev byl 

formalizován. Měli povědomí o „správném“ řádu věcí, a podobně jako v jiných preliterárních 

společnostech, velmi pravděpodobně přisuzovali lidem stojícím na okraji společnosti vědomý 

či nevědomý magický potenciál (spjatý s rituální čistotou a nečistotou), plynoucí z jejich 

okrajové pozice20. 

Nadpřirozenými silami, či magickým potenciálem měla podle popisu v kronice státu 

Wej disponovat i vládkyně země Wa, Pimiko (Himiko). Právě jejich prostřednictvím prý 

vládla lidu, ačkoli není jasné, zda byla i prostředníkem mezi lidem a bohy ve smyslu jako 

dnes uvažujeme o pozdějších císařích. Podle názorů některých japonských historiků a 

antropologů jako Amino Jošihiko nebo Mijata Noboru je ovšem pravděpodobné, že ženy 

měly před příchodem buddhismu (a jeho rozšířením) centrální roli v kultu uctívání božstev, 

dokonce, že byly považovány za bližší bohům než muži. Dalším důkazem toho, že 

                                                             
17 Který se mezi běžný lid rozšířil až v období popularizace buddhismu v průběhu japonského středověku. 
18 Bůh Izanagi se také po návštěvě v zemi mrtvých věnoval rituální očistě ve vodním toku.  
19 Srovnej s Mary Douglasová, Čistota a nebezpečí, kapitola Moc a nebezpečí. 
20 Viz Mary Douglasová, Čistota a nebezpečí, kapitola Moc a nebezpečí. 
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přinejmenším výše postavené ženy měly před příchodem buddhismu výraznější roli ve 

společnosti, je tradice bilaterálního dědění (synové dědili po otcích a dcery po matkách). 

Tento typ dědění ovšem postupem času upadá a definitivně se vytrácí v průběhu japonského 

středověku. Zmínku o roli žen v lidovém náboženství nacházíme také v pozdějších 

záznamech o zemi Wa, jmenovitě v čínské kronice dynastie Sui (630 n. l.)21, kde se píše, že 

lidé země Wa … jsou obeznámeni s věštěním a mají hlubokou víru v šamany, mužské i ženské. 

… Jak dále dokládá Mijata Noboru22, i mnoho ženských božstev jako například Jamauba (山

姥) bylo pod vlivem buddhismu23 poníženo na zlé duše škodící poutníkům. Tato pozice byla 

pravděpodobně dále posílena po roce 670, kdy byla ženám výrazně ztížena možnost stát se 

vládkyněmi země, a později společně s tím, čím větší byl vliv buddhismu v zemi.   

Předchozí popis země Wa ovšem nelze považovat za naprosto věrohodný historický 

zdroj, a to už z toho důvodu, že byl sepsán zpětně a bezpochyby se v něm odráží tehdejší 

čínský literární styl a odkazy na staročínské legendy. Co se ovšem týkalo zločinů a trestů 

existují důkazy, že přinejmenším od období Jajoi existovaly dvě kategorie přečinů. Patřily 

sem přečiny proti nebi (天津罪, amacucumi) a přečiny proti zemi (国津罪, kunicucumi). 

Zločiny jako incest matky se synem, zoofilie a aktivity, které bránily zemědělské produkci, 

byly považovány za formy rituálního znečištění kegare24 a byly trestány v těžších případech 

popravou rodinných příslušníků provinilce a v lehčích tělesnými tresty, či odebráním 

manželek a dětí. V kronice dynastie Sui, která byla zmíněna výše, je ovšem nabídnut o něco 

podrobnější a krvavější popis zločinů a trestů, který je završen konstatováním, že zločinů je 

v zemi Wa jen málo a spory jsou vzácné25.  

 

                                                             
21 De Bary W. T. et al., Sources of Japanese Tradition str. 11. 
22 Miyata Noboru, Kegare no minzokushi, str. 14. 
23 V tomto případě vlivu mnichů asketického a synkretického proudu šugendó (修験道), který byl založen 

mýtickým mnichem jménem En no Gjódža (役行者). 

24 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 173. 
25 De Bary W. T. et al., Sources of Japanese Tradition str. 11. 
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2. Fenomén rituální nečistoty od období zákoníku Taihó do konce období 

Heian  

 

V této kapitole budou popsány skupiny spojované s rituální nečistotou kegare zhruba 

od začátku osmého století našeho letopočtu do konce období Heian (794 – 1185 n. l.). Ještě 

před začátkem období Nara (710 – 794 n. l.), existují záznamy o společenském třídění 

„nízkých lidí“, o kterých se dnes převážně uvažuje jako o skupinách otroků nebo jako o 

smluvních služebnících. V zákoníku Taihó (大宝律令) z roku 702 n. l. nacházíme rozčlenění 

„pěti druhů nízkých lidí“ (五色の賤, gošiki no sen). Sem se řadili veřejní otroci (公奴婢, 

kunuhi), vládní otroci (官戸, kanko), soukromí otroci (私奴婢, šinuhi) a domácí otroci (家人, 

kenin), kteří byli vlastněni buď soukromě, nebo státem. Pátou skupinu tvořili strážci hrobek 

(陵戸, rjóko), kteří strážili císařské hrobky26. 

Nicméně, názory na skutečné společenské postavení těchto dílčích skupin se mezi 

japonskými historiky liší. Zatímco Nagahara Keidži se ve svém článku The Medieval Origins 

of the Eta-Hinin 27 omezuje na stručnou poznámku, že tyto skupiny nebyly diskriminovány na 

základě rituálního znečištění, Amino Jošihiko v knize Rethinking Japanese history 28  

představuje komplexnější přístup. Problém podle něj tkví už v samotném znaku賤 (gošiki no 

sen, „pět druhů nízkých lidí“), který v našem moderním významu znamená „nízký“ nebo 

„nenáviděný“. Podle něj není žádoucí tomuto znaku přiřazovat význam, který nese dnes, a 

předpokládat, že těchto pět skupin „nízkých lidí“ bylo nějakým29 způsobem znevýhodňováno. 

Argumentuje tím, že přinejmenším v případě hrobní stráže (rjóko) mohlo mít zařazení mezi 

„nízký lid“ jiný význam. Což dokládá i tím, že později ve středověku měli strážci hrobek 

stejný společenský status jako různí dodavatelé chrámů, a obě dvě skupiny o sobě 

prohlašovaly, že jsou „otroky bohů“. Dále předkládá argument, že některým členům této 

skupiny byly uděleny i dvorní hodnosti. Amino i Nagahara se shodují na tom, že jednotlivci 

nebyli do těchto pěti skupin zařazováni na základě kontaktu s rituálním nečistotou kegare. 

Amino proto navrhuje zaměnit termín „pět skupin nízkých lidí“ za termín „pět skupin 

služebníků“. Nagahara později zmiňuje, že až v období Heian se lze setkat se tříděním jedinců 

založeným na jejich styku se znečištěním smrti30.  

 

                                                             
26 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 158 - 159. 
27 Nagahara Keiji, The Medieval Origins of the Eta-Hinin, str. 388. 
28 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 158, 159, 173, 174. 
29 Nebo stejným způsobem. 
30 Nagahara Keiji, The Medieval Origins of the Eta-Hinin, str. 388. 
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2.1. Podoby rituálního znečištění v období Nara a Heian  

 

Otázkou však zůstává, co všechno bylo v očích obyvatel japonských ostrovů 

„nečisté“ a jakým způsobem tuto nečistotu smývali. Za nejstarší zdroj rituální nečistoty byla 

považována lidská smrt. Znečištění, které s sebou nesla smrt císaře, který byl ztělesněním 

čistoty, potomkem bohů a médiem mezi lidem a bohy, bylo o to závažnější. Stěhování 

hlavního města následně po smrti císaře, které předcházelo období Nara, bylo pravděpodobně 

odrazem touhy císařského dvora, dvořanů a vysoce postavených úředníků vyhnout se 

znečištění smrti31. Později, spolu s postupným upevňováním pozice buddhismu a následně 

v době, kdy se buddhismus postupně zabydloval, byl koncept znečištění podstatně obohacen. 

Nejen lidská smrt, ale i smrt zvířecí nebo lov zvěře jako takový začal být považován za zdroj 

znečištění. Všichni, kteří se v průběhu vykonávání svého povolání32 setkávali s mrtvolami lidí 

či zvířat, začali být postupně čím dál silněji spojováni s rituální nečistotou. 

V období Heian, se koncept rituální nečistoty rozvíjí a dospívá svého prvního vrcholu, 

kdy výrazně ovlivňuje společenský život dvorní šlechty, císařského rodu a nepřímo i dění 

v celé zemi. Z pozdějších pramenů (延喜式, Zápisky z éry Engi, 927 n. l.) plyne, že rituální 

nečistota měla v této době tři nejtěžší formy. První z nich byla nečistota smrti (死穢, ši-e), 

která byla zmíněna již v předchozích kapitolách, druhá byla nečistota krve (血穢, kecu-e), a 

třetí nečistota porodu33 (産穢, san-e)34. Nečistota porodu byla jasně spojena s nečistotou krve, 

jelikož ženy ztrácejí mnoho krve při porodu. Nečistota krve byla se ženami asociována i kvůli 

menstruaci. Tudíž tyto dvě nečistoty v kombinaci vedly k předsudku, že i ženy jsou nečisté35. 

Na tomto místě by autorka chtěla poznamenat, že ačkoli byly ženy asociovány s výše 

zmíněnými formami kegare, spíš to v této době zesilovalo jejich propojení s nadpřirozenem.  

Nicméně pozice žen v domácím náboženském myšlení, se pod vlivem rozšiřujícího se 

buddhismu mění. Ženy v roli šamanek a kněžek lidové víry oslabily, a byly celospolečensky 

stále intenzivněji upozaďovány36. A tento kurz byl ještě podpořen například i dobře známým 

                                                             
31 Ibid., str. 387. 
32 Ibid., str. 388. 
33 Abe Chikara, str. 5: Monma Sachio, Sabetsu to Kegare no Sūkyōkenkyū, Tokyo, 1977, str. 193. 
34 V dnešní době se můžeme setkat s dalšími alternativními názvy pro tyto druhy rituální nečistoty, mezi ně patří 

například termín kurofudžó (黒不浄) pro nečistotu smrti, širafudžó (白不浄) pro nečistotu porodu či akafudžó (赤

不浄) nebo akabi (赤火) pro nečistotu menstruace. Sakurai Tokutarō, Folk Religion, str. 10,11,12.   

35 Abe Chikara, Impurity and Death: A Japanese Perspective str. 6. 
36 Proces vyvrcholil ve 14. st. Srovnej Abe Chikara, Impurity and Death: A Japanese Perspective str. 16. 
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incidentem z éry vlády císařovny Kóken37 (také Šótoku, 孝謙天皇, 称徳天皇, 718 - 770), 

kdy se buddhistický mnich Dókjó (道鏡, 700 - 772) pokusil chopit císařské moci.  

 

2.2. Formy „přenášení“ rituální nečistoty 

 

V období Heian byli rituálně nečistí všichni, kteří přišli do kontaktu s mrtvým tělem, 

či místem, kde někdo skonal. Podle Zápisků z éry Engi, se stal každý, kdo přišel do styku s 

nečistotou smrti ši-e, jejím „nositelem“ a musel být po dobu třiceti dnů v ústraní, aby nemohl 

„nakazit“ nikoho dalšího. Naproti tomu, žena „nečistá“ porodem musela zůstat v ústraní jen 

sedm dní. Délka doby v ústraní bez pochyb souvisela s vážností typu kegare38. Mezi další 

méně závažné přestupky, které si vyžadovaly určitou dobu v ústraní, patřilo například, 

pozření masa divočáka nebo jelena. V ústraní musel provinilec strávit pět dní. Pokud ovšem 

člověk zkonzumoval nohy těchto zvířat, které jsou blíž zemi a tudíž špíně, musel v ústraní 

strávit o dva dny déle. Pokud člověk náhodou narazil na zvířecí mršinu, nesměl se s nikým 

dalším stýkat pět dnů39.  

Věřilo se také, že nakazit se ši-e bylo možné, pokud se člověk vyskytl v blízkosti nebo 

se dotkl mrtvoly, člověku pak bylo zapovězeno vstupovat na sakrální půdu jako chrámy, 

císařský palác a tak dále po dobu třiceti dnů. A nejen osoby, které přišly do přímého styku 

s kegare, ale i ti, kteří se s nimi poté nic nevědouce setkali, byli v nebezpečí. Druhá osoba, 

která se dotkla člověka „nakaženého“  ši-e měla zapovězen vstup na sakrální půdu dvacet dní 

a třetí člověk na ni nesměl vstoupit po dobu deseti dní40. Pro druh nečistoty, kterou se mohl 

dotyčný „nakazit“ dotykem nebo setrváním na místě skonu se dochoval termín nečistota 

dotyku (触穢, šoku-e) a věřilo se, že rituální nečistotu bylo možné z osoby na osobu přenést 

                                                             
37 Následována byla pozdějšími císařovnami Meišó (明正天皇, 1624 - 1696), která byla neteří třetího šóguna 

Tokugawy Iemicua, a císařovnou Go-Sakuramači (後桜町天皇, 1740 - 1813). Jejich vláda se ale považuje za 

přechodnou a minimálně v případě císařovny Meišó se má za to, že po jejím jmenování si moc ve svých rukou i 

nadále ponechal její otec, císař Go-Mizunoo (後水尾天皇, 1596 - 1680).     

38 Abe Chikara, Impurity and Death: A Japanese Perspective str. 17 - 18. 
39 Marra Michele, The Buddhist Mythmaking str. 49 – 50. 
40 Abe Chikara, str. 9: Okiura Kazuteru, Miyata Noboru, Sabetsu Shisō no Shinsō, Osaka, 1999, str. 150. 
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až třikrát41, jak bylo zaznamenáno i v Zápiscích z éry Engi z roku 90542, kde se tento typ 

přenášení kegare nazýval tři otáčky (三転, san-ten)43.  

Mezi skupiny obyvatel, které byly nějakým způsobem asociovány s rituální nečistotou 

v období Heian, patřili mimo jiné jednotlivci nakažení leprou, jinak nemocní nebo umírající. 

Jelikož bylo (zejména pro vyšší společenské vrstvy) nemyslitelné, aby jakýkoli člen 

domácnosti zemřel uvnitř domu44, byli nemocní odnášeni na břehy řek a do blízkosti chrámů 

a tam zanecháváni. Voda byla odpradávna nástrojem očisty a v blízkosti řek zpravidla stály 

instituce jako hiden’in (悲田院), které se do jisté míry od období Nara o tyto umírající staraly. 

Také je třeba zmínit, že právě podél cest, říčních břehů a na otevřených prostranstvích, kde 

byli nemocní a mrtví lidé nejčastěji zanechávání, nebylo možné nakazit se rituální nečistotou 

kegare na rozdíl od uzavřených prostor nebo soukromých pozemků45. 

 

2.3. Další druhy rituální nečistoty 

 

 V období Nara a zejména Heian měla rituální nečistota mnoho podob. Velké 

nekontrolovatelné požáry daly vzniknout znečištění ohněm (消防穢, šóbó-e) a každý i malý 

zločin s sebou nesl znečištění zločinem (罪穢, cumi-e). Samozřejmě, pokud byl zločin těžký, 

o to závažnější bylo znečištění zločinem a v případě vraždy bylo nutno počítat i s ši-e, 

znečištěním smrti, a dokonce i velký zásah do krajiny mohl být v této době považován za 

zdroj kegare. Pokud v krajině nebo ve společnosti došlo k velkému zásahu, mělo se za to, že i 

tamní božstva kami nebo císař mohli být touto událostí negativně poskvrněni. Pokud byl císař 

zasažen kegare, musely být do té doby, než byly provedeny očistné rituály, zastaveny veškeré 

aktivity dvora46. 

 

2.4. Rituální nečistota a císařský dvůr 

 

Míru závažnosti, která byla přikládána kegare (v tomto případě ši-e, nečistotě smrti) u 

císařského dvora dobře ilustruje například příhoda z roku 947, kdy toulavý pes přitáhnul část 

                                                             
41 Z pana W, který přišel do styku s kegare na pana X. Z pana X, na pana Y a jeho rodinu, ale kdyby se s panem Y 

setkal pan Z, už by se „nenakazil“.   
42 Abe Chikara, Impurity and Death: A Japanese Perspective str. 4. 
43 Abe Chikara, str. 5:  Tsuimoto Masanori, Kegareishiki to Burakusabetsu wo Kangaeru, Osaka, 199, str. 47.  
44 Což by vedlo k jeho rituálnímu znečištění a následné demolici.   
45 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 179. 
46 Ibid., str. 178 - 179. 
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mrtvoly do administrativní budovy blízko císařského paláce. Následně byli všichni lidé v této 

budově i budova sama „nakaženi“ rituální nečistotou a kolem budovy byla rozmístěna 

výstražná znamení. Avšak služebník z císařského paláce tato znamení nepozorně přehlédl a 

přinesl do císařského paláce vodu ze studny, která patřila k této budově. Ve výsledku byl 

tímto způsobem nečistotou ši-e znečištěn i císařský palác47.  

Koncem období Heian se obřad velké očisty Óharai (お祓い)48, který smýval rituální 

nečistotu kegare, vyvinul do podoby ceremonie, která zahrnovala i šoku-e. Tento obřad se 

konal ad hoc, když bylo zapotřebí očistit císařský dvůr a často přerušoval veškeré jeho 

politické funkce. Nečistotou, která si žádala tohoto obřadu, mohlo být nalezení mrtvého psa 

ve vnitřní části císařského paláce, nebo zjištění, že jeden z dvorních úředníků přišel do práce i 

napříč nedávné smrti příbuzného 49 . Postupem času bylo rituální nečistoty využíváno i 

k protahování politických sporů a jako forma obstrukce dvorských jednání.     

 

2.5. Handicapovaní a sirotci  

 

Na území dnešního Japonska však byla ještě jedna skupina, která mohla být 

považována za snadno „diskriminovatelnou“. Jednalo se o všechny ty, kteří byli tělesně či 

psychicky handicapovaní. Dnes lze jen těžko zjistit, jakou roli ve společnosti tito lidé hráli a 

zda byli nějakým způsobem znevýhodňováni jako skupina, či zda byli spojováni s rituální 

nečistotou kegare. Po založení státu na principu ricurjó se císařská vláda horlivě snažila 

zrealizovat myšlenku, že každý člověk by měl být veden v rodinných registrech. V těchto 

raných registrech pak byli handicapovaní zaznamenáváni společně se záznamy o ostatních 

členech rodiny. Na rozdíl od pozdějších příslušníků okrajových skupin, pro které existovaly 

oddělené registry. Handicapovaní lidé byli v registrech označeni termínem „postižení“ (廃疾, 

haišicu) a lidé trpící vážným postižením byli vedeni jako „invalidní“ (篤疾, tokušicu). Byli 

osvobozeni od daní a měl jim být přidělen ošetřovatel50. 

Systém ricurjó se ale v osmém století začal rozpadat, síla dvorního systému kontroly 

obyvatelstva zeslábla a počet tuláků a uprchlíků (z vesnic) se začal zvyšovat. Lidé bez 

domova, mezi kterými byli i lidé trpící vážnými nemocemi, lidé bez blízkých příbuzných 

                                                             
47 Abe Chikara, Impurity and Death: A Japanese Perspective str. 19; Miyata Noboru, Kegare no minzokushi, str. 

206. 
48 Tento obřad vykonával sám císař a byl považován za nejdůležitější z jeho povinností. Nagahara Keiji. The 

Medieval Origins of the Eta-Hinin, str. 387. 
49 Ibid., str. 388. 
50 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 173. 
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(sirotci) a jiní, kteří se setkali s nepřízní osudu, se stali výrazným společenským problémem. 

Dvorská vláda reagovala na vzrůstající potřebu úlevy založením hospiců známých jako 

hiden‘in a sejakuin (施薬院)51. Tyto státní hospice byly budovány nejen v hlavním městě, ale 

dochovaly se archeologické pozůstatky hospiců založených nedaleko vládních posádek 

v každém regionu. Ve vzdálenějších oblastech byly budovány společně s buddhistickými 

chrámy systému kokubundži (国分寺)52. 

Koncem devátého století, když systém ricurjó dále zeslábl, čelila vláda fiskální krizi. 

Ve výsledku si více nemohla dovolit finančně podporovat hospice hiden‘in a sejakuin a 

později se situace dále zhoršila, když po sobě velké hladomory zanechaly tolik mrtvých a 

hladovějících, že břehy řeky Kamo v Kjótu byly poseté kostmi a mrtvolami. Dokumenty 

ukazují, že v rámci odstranění škod po hladomoru z konce devátého století nařídila vláda 

obyvatelům hospiců, aby odstranili mrtvé z říčních břehů. Obyvatelé hospiců tak byli poprvé 

zaměstnáni – za služné, aby odklidili mrtvá těla z břehů řeky Kamo.  

Jedna z příčin postupného odcizení lidí z hospiců od komunit obyčejných lidí mohla 

vzniknout právě v této době, když se začali věnovat odklízení mrtvol a pohřbívání mrtvých. 

Jelikož ale byli zahrnuti v rodinných registrech obyčejných lidí53, není možné udělat přímou 

linku, která by je spojovala s pozdějšími znevýhodňovanými skupinami54. 

 

2.6. Postavení okrajových skupin v období Heian 

 

Od období Heian už ovšem máme záznamy nejen o životě na císařském dvoře, ale i o 

životě ostatních společenských tříd, a to i o existenci okrajových skupin, ačkoli skutečný 

společenský status těchto lidí zůstává nejasný. V Japonsku dnes existují dvě hlavní teorie, 

které se zabývají jejich postavením. Podle teorie Kurody Tošia (黒田俊雄 ) zaujímali 

příslušníci okrajových skupin postavení mimo „společenská postavení“ a tedy naprosto 

odtržené od společnosti. Protichůdný názor má Ojama Kjóhei (大山喬平), který zastává, že 

tito lidé měli stejnou pozici ve společnosti jako obyčejní lidé (百姓, hjakušó 55). Amino 

                                                             
51 Tyto instituce přetrvaly až do středověku, kdy postupně zanikly, avšak v období sjednocování Japonska byly 

obnoveny Tojotomim Hidejošim.   
52 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 175. 
53 Jednalo se zejména o ty, kteří v hospicích vyrůstali nebo je opustili a poté se stali členy jiné domácnosti. 
54 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 175 – 177. 
55 Jak poukazuje Amino Jošihiko, termín hjakušó je problematické překládat jako „rolník“, podle něj je přesnější 

překlad termín „prostý člověk/vesničan“ jelikož ne všichni hjakušó se v této době věnovali pěstování rýže. Viz 

Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, The World of the Shōen estate and Goverment Lands.      
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Jošihiko se zase domnívá, že nelidé56 nestáli mimo společenský systém, ani neměli stejné 

postavení jako obyčejní vesničané. Podle něj měli spíše postavení blízké chrámovým 

dodavatelům nebo obchodníkům57.  

 

2.6.1. Skupiny nelidí a falešní svatí muži  

 

Z jedenáctého století se dochovaly doklady58 o hierarchizovaných specializovaných 

skupinách nelidí (非人, hinin), které s největší pravděpodobností vznikly po úpadku státních 

hospiců. Tito lidé se věnovali očistě míst znečištěných kegare. Nejčastěji se vyskytovali 

v okolí hlavního města, kde jejich skupiny sídlily v blízkosti buddhistických chrámů. Každá 

dílčí skupina měla svého vůdce, který se zodpovídal jednomu z dvou hlavních vůdců v 

oblasti59. Vůdci skupin nelidí byli v této době označováni jako čóri60 (長吏), stejně jako vůdci 

jakýchkoli jiných pracovních skupin a společenství, nebo dokonce chrámů. I hierarchizovaná 

struktura byla běžná v různých jiných komunitách, například mezi kurtizánami nebo 

obchodníky61.  

Mezi těmi, kteří byli spojeni se svatyní Gion džindža (祇園神社, dnes Jasaka džindža 

八坂神社) se nacházeli i ti, kteří se věnovali výrobě a prodeji tětiv a jiných součásti výzbroje. 

Pro tuto skupinu se dochoval název curumeso (弦召そ ) 62  a je možné se setkat i s 

obecnějším označením inudžinin (犬神人 ). Ačkoli Amino Jošihiko vznik této skupiny 

datuje63 do období Heian, Nagahara Keidži argumentuje, že spadá až do pozdější doby, do 

japonského středověku64.  

Skupiny inudžinin byly jedny z nejprominentnějších skupin spojených očistou rituálně 

nečistých míst. Jejich výskyt nebyl omezen jen na hlavní město, ale mohly se vyskytovat i dál 

                                                             
56 Tento termín se při označování nízkých skupin používal přinejmenším od období Heian do předmoderní doby. 
57 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 172. 
58 Ibid., str. 179. 
59 První centrum honšuku (本夙) bylo v dnešním Kjótu v blízkosti chrámu Kijomizudera (清水寺), a druhé tzv. 

Kitajama-šuku (北山夙) v Naře. Mezi nimi panovala rivalita. Jejich vůdci přímo ovládali satelitní usedlosti nelidí 

ve zbytku oblasti Kinai - tento termín v sobě zahrnuje pět provincií Ósaka, Kjóto, Nara, Hjógo a Wakajama. První 

skupina měla blízké vztahy s chrámem sekty Tendai, Enrjakudži (天台, 延暦寺) a svatyní Gion džindža a druhá 

s narským chrámem sekty Hossó, Kófukudži (法相, 興福寺) a svatyní Kasuga taiša (春日大社). Ibid., str. 179 – 181. 

60 Stejně jako termín šuku i termín čóri se později stal termínem asociovaným výhradně s komunitami nelidí a 

později diskriminačními slovy. 
61 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 179 - 181. 
62 Můžeme se setkat také s alternativními čteními curumese a curumesó. 
63 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 186. 
64 Nagahara Keiji, The Medieval Origins of the Eta-Hinin, str. 392. 
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od centra, například při šintoistické svatyni Curugaoka hačimangú (鶴岡八幡宮) v dnešní 

Kamakuře. Z dokladů, které se dochovaly o jejich náplni práce, víme, že se zabývali pohřby 

mrtvých, kteří bývali přineseni do chámů, v jejichž blízkosti inudžinin dleli. Později jako 

odměnu za svou práci získali nárok na osobní věci zesnulých, které pohřbívali. Mezi jejich 

povinnosti však patřila očista i jiných druhů kegare, třeba těch, které pramenily ze zločinu a 

trestu. Stejně jako propuštění zločinci mohli vykonávat trest smrti a strhávat budovy65, které 

byly rituálně znečištěny 66 . V Kjótu (Heian) strhávali domy inudžinin patřící ke skupině 

usídlené blízko chrámu Kijomizudera67. Z historického pramene datovaného 134468 víme, že: 

 

 „V druhém roce éry Enkjú (1070) během vlády císaře Gosandžó, chrám Jasaka dostal 

od vlády říční břeh mezi ulicemi Šidžó a Godžó. Tento břeh dal chrám skupině hininů (nelidí), 

jménem inudžinin. Tato skupina slouží chrámu ve všech věcech týkajících se slavností.“ 69  

 

Jak dále tvrdí Nagahara Keidži70, pro lidi žijící v blízkosti chrámů a svatyní se ujal ještě 

jeden název a to kodžiki hinin (乞食非人 , žebraví-nelidé). Ani tito lidé nebyli součástí 

tradičních sociálních struktur, (nebyli zapsáni v rodinných matrikách). Žili u pat kopců, na 

kterých stály chrámy, odtud alternativní název pro tuto skupinu sakašita no mono (坂下の者).  

Přestože byli označováni jako „žebráci“, nemuseli nutně trpět chudobou a nemuseli se 

nutně počítat mezi inudžinin zmíněné výše. Například ve sbírce Starých a nových příběhů (今

昔物語集, Kondžaku monogatari šú) z první poloviny 12. století, narážíme na epizodu71, kdy 

je syn dvořana učarován krásnou princeznou, kterou potkal, když navštívil chrám 

Kijomizudera v dnešním Kjótu. Následoval ji až do jejího domu, který stál na opuštěném 

kopci blízko chrámu a byl vkusný a prostorný. Poté ale zjistil, že je dívka v zajetí „žebráka“, 

kterému tato rezidence patří. Jak ilustruje tato epizoda, status kodžiki hinin mohl 

pravděpodobně spíše odkazovat k nečistému zaměstnání než k bohatství, které tito lidé mohli 

                                                             
65 Například i hrob a přilehlou svatyňku zakladatele buddhistické sekty Čisté země, mnicha Hónena (法然, 1133 - 

1212) na rozkaz zbořili inudžinin jak ilustruje obrazový svitek (emakimono) Šúi kotoku den’e (拾遺古徳伝絵). 

Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 182. 
66 Nagahara Keiji, The Medieval Origins of the Eta-Hinin, str.; Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 

190. 
67 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 181 - 183. 
68 Dokument číslo 1333 v Jasaka džindža mondžo (八坂神社文書). 

69 Nagahara Keiji, The Medieval Origins of the Eta-Hinin, str. 392. 
70 Ibid., str. 388 – 389. 
71 Nagahara zde pravděpodobně zmiňuje epizodu ze svitků č. 28 a 29. 
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a nemuseli vlastnit, mohli to být například i vlastníci velkých zvířecích farem apod.72, jak byl 

pravděpodobně i „žebrák“ z tohoto příběhu.   

 

2.6.2. Lidé z břehů řek 

 

Další skupinu nelidí v širším slova smyslu v období Heian byli tzv. kawaramono73 (河

原者), lidé, kteří bydleli v oblasti podél říčních břehů. Na rozdíl od inudžinin, kawaramono 

nesli stejná jména jako obyčejní lidé74. Na rozdíl od inudžinin, u kawaramono není jasné, jaké 

okolnosti je vedly k usídlení se u říčních břehů, čím přesně se zabývali a ani zda jejich 

přesídlení na břehy řek bylo zcela dobrovolné75. Ze sporadických zmínek je však možné 

usoudit, že byli určitým způsobem spojeni s likvidací mršin domestikovaných zvířat76, a že 

tato likvidace v sobě obsahovala silný očistný aspekt. Jinými slovy, je téměř jasné, že 

přicházeli v rámci svého povolání do styku s nečistotou smrti ši-e. Jak zde upozorňuje Amino 

Jošihiko, podle jedné z pravděpodobných hypotéz o vzniku této skupiny, to mohli původně 

být lidé zaměstnaní v systému ricurjó Úřadem pro císařské sokolnictví, při kterém zastávali 

post krmitelů.  

Tyto skupiny byly s největší pravděpodobností také organizovány do 

hierarchizovaných společenství a každá skupina byla pod patronátem některé šintoistické 

svatyně, buddhistického chrámu nebo rodiny dvorské aristokracie. Jejich postavení bylo 

přitom shodné s ostatními obchodními skupinami (srovnej např. se skupinami kurtizán). 

Jejich asociace s buddhistickými a šintoistickými chrámy napovídá, že tito lidé byli nepřímo 

„ve službách“ božstev, tedy spjati se sakrálnem a obdařeni určitými schopnostmi, které byly 

nedostupné ostatním lidem. Jak skupiny inudžinin tak kawaramono, žily na chrámové půdě, či 

podél říčních břehů a zabývaly se odstraňováním rituální nečistoty kegare. Rozdíly mezi nimi 

se později v období Kamakura postupně vytratily natolik, že se pro ně používalo jak označení  

kawaramono, tak inudžinin.  

Některé pozdější dokumenty také ilustrují, že skupiny lidí ve službách chrámů měly 

velmi vysoké mínění o důležitosti své role v očistných rituálech. A fakt, že tito lidé mohli 

                                                             
72 Nagahara Keiji, The Medieval Origins of the Eta-Hinin, str 388 – 391. 
73 Ibid., str. 390 – 391. 
74 Má se za to, že inudžinin měli jména, která se podobala jménům buddhistických mnichů apod. 
75 Ačkoli se má za to, že to byli lidé, kteří se věnovali vydělávání kůží, což vyžadovalo velké množství vody. 
76 Zejména těch, která patřila chrámům a šintoistickým svatyním a byla používána při náboženských obřadech. 

Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 188. 
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podávat žaloby77, dále svědčí o tom, že spíš než status mimo společenský systém, zastávaly 

skupiny nelidí v této době stejný nebo přinejmenším podobný společenský status, jako jiné 

řemeslnické a obchodnické skupiny78. 

 

2.6.3. Propuštění trestanci  

 

Další skupinou spojovanou s rituální nečistotou, která byla v tomto textu už několikrát 

letmo zmíněna, byli zločinci a trestanci, kteří byli známí pod jmény hómen (放免) nebo 

čakuda79 (着釱). Po tom, co si odpykali svůj trest, mohli být přiřazeni k císařské policii (検非

違使, kebiiši). O existenci této skupiny se dozvídáme nejen ze záznamů z 11. století, ale 

například i z výše zmíněné sbírky buddhisticky inspirovaných příběhů Kondžaku monogatari 

šú. Tito lidé zatýkali zločince a vykonávali tresty včetně poprav a stejně jako inudžinin 

strhávali domy, v nichž došlo ke zločinu, a které byly rituálně nečisté. (Císařská policie 

kebiiši měla čtyři složky a skupiny napravených zločinců vytvořily čtyři hierarchizované 

frakce při těchto složkách.) Jelikož byla císařská policie přímo odpovědná císaři, byli 

propuštění trestanci další skupinou nelidí nepřímo sloužících posvátné entitě80. 

 

2.6.4. Lidé s dětskými jmény 

 

Ačkoli není přesně známé, jaká jména běžně dostávali inudžinin nebo kawaramono81, 

zachovala se jména propuštěných trestanců. Tito lidé měli za jmény většinou sufix -maru, 

který se běžně dával za jména dětí. (Lidé v této době během života vystřídali více jmen.) Co 

se ovšem tohoto sufixu týče, byl přidáván nejen ke jménům dětí, ale mohl stát za jmény 

jestřábů, psů, brnění a helem, lodí i hudebních nástrojů. Existuje mnoho interpretací82, proč 

tomu tak bylo, avšak Amino Jošihiko se domnívá, že všechny tyto věci spojuje vztah 

k sakrálnímu prostoru a ke smrti. Například i hudba byla svým způsobem prostředníkem mezi 

posvátnem a každodenností, jak naznačují i některé kapitoly z Příběhů z Ise (伊勢物語). 

                                                             
77 Jak zmiňuje Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese History str. 189. Srovnej se společenským postavením 

otroků a smluvních služebníků, kteří žaloby a stížnosti podávat nemohli. 
78 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 187 - 189. 
79 Tento výraz odkazoval na kovové koule, kterou měli trestanci připevněnou k noze. 
80 Společně s inudžinin a kawaramono. 
81 Ačkoli se má za to že inudžinin měli jména s buddhistickým nádechem.  
82 Mezi ně se řadí i interpretace, že sufix -maru za jmény byl lexikální prostředek zdrobňovaní. 
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Podobnost lidí, kteří nesli dětská jména s dětmi, ovšem nekončila jen u sufixu za 

jménem, ale podobali se dětem například i účesem. Nejvýraznější skupinou lidí, kteří nesli 

dětská jména, mimo propuštěné trestance, byli pasáci dobytka. Podle dokumentu z roku 1035, 

měli tito lidé bez výjimky dětská jména a byli označováni jako ušikai warawa (牛飼い童, 

pasáčci). Vždy když jsou ušikai warawa zobrazováni na svitcích emakimono (絵巻物), mají 

dlouhé vlasy v culíku jako děti, místo toho aby je měli vyčesané a svázané do vysokého uzlu 

(motodori, 髻 ) jak bylo zvykem u dospělých 83 . Co se samotných stád dobytka týkalo, 

například na zvířata84 jako krávy a koně bylo v tomto období nahlíženo jinak, než později v 

japonském středověku. Divoká či polodivoká zvěř měla být v raných japonských dějinách 

obdařena tajemnými silami, které překonávaly ty lidské. Na dobových svitcích, bývají 

vyobrazována tak, že jejich tváře působí až démonickým dojmem a s výraznýma očima. Lidé, 

kteří se o tato zvířata starali nebo s nimi jinak přicházeli do styku, měli také být obdařeni 

speciálními silami, které byly nedostupné zbytku obyvatelstva. Podobný postoj společnost 

pravděpodobně zaujímala i vůči obyvatelům říčních břehů, kteří zpracovávali mrtvoly zvířat. 

Jak bylo zmíněno výše, pohled na dobytek se ale postupem doby změnil a začalo na ně být 

pohlíženo vysloveně negativně, jako na čtyřnohé bestie. I když v období Nara a Heian nelze 

dobytek označit jednoduše za „posvátný“, porazit dobytče apod. znamenalo nebezpečí trestu 

Buddhy. Tudíž lidé, kteří byli schopni bezpečně nakládat se zvířaty a zvířecími mršinami, byli 

bráni, jako že stojí na hranici mezi každodenností a posvátnem85.  

Další skupinou, která by se dala zařadit mezi nelidi a která měla za jménem sufix –

maru, byli lidé žijící na sever od Kjóta, skupina tzv. dětí z Jase (jase dódži, 八瀬童子). Jase 

dódži tradičně nosili palankýny a rakve aristokracie 86 . Stejně jako propuštění trestanci a 

pasáci dobytka jsou i děti z Jase na svitcích emakimono zobrazovány s dlouhými vlasy 

a jednoduchým účesem. Proč tomu tak bylo, je možné vysvětlit na základně faktu, že všechny 

tři skupiny byly v kontaktu s rituální nečistotou či nadpřirozenem. Co se týče pasáků dobytka, 

                                                             
83 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 191 – 193. 
84 Rituální znečištění bylo asociováno nejen s chovným dobytkem ale například i se psy a to přinejmenším až do 

30. let. 20. st. Miyata Noboru, Kegare no Minzokushi, str. 30.  
85 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 194. 
86 Skupina děti z Jase byla znova povolána, aby nesla rakev zesnulého císaře Taišó v roce 1925, kdy vznikl konflikt 

mezi námořnictvem a pozemní armádou o to, kdo z nich má právo rakev nést. Tento konflikt byl vyřešen právě 

povoláním dětí z Jase, kteří se tak znova ujali své prastaré role. Je třeba zmínit, že tyto „děti“ byli dospělými 

muži. Předtím než nesli rakev císaře Taišó byli povoláni i na pohřeb císaře Meidži. Rakev císaře Šówa byla 

převážena ve speciálním autě a pohřbu se zúčastnilo jen šest příslušníků této skupiny jako diváci. Srovnej Amino 

Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 193 a 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E7%80%AC%E7%AB%A5%E5%AD%90.     
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jak už bylo zmíněno výše, vysvětlení zčásti spočívá ve vztahu k jejich živobytí, tedy dobytku, 

viz výše. V tom, že výše zmíněné předměty a skupiny lidí dostávaly dětská jména, se ovšem 

odráží i vztah, který měla tehdejší japonská společnost k dětem. Jak napovídá známé japonské 

přísloví „do sedmi let jsou děti s bohy“ (七つまで神のうち, nanacu made kami no uči 87), 

byly i malé děti spojovány s nadpřirozenem, a dokud nedosáhly pomyslného prahu sedmi let, 

stály na hranici mezi posvátnem a každodenností.  

 

2.6.5. Otroci, smluvní služebníci a kurtizány 

 

Další skupinou lidí, kteří stáli na okraji společnosti, byli otroci a smluvní služebníci 

(下人 , genin) 88 . Mnoho japonských historiků ovšem zastává názor, že otroci a smluvní 

služebníci žili úplně jiným způsobem než tehdejší nelidé, že nebyli přímo spojováni s 

nečistotou kegare. Jelikož ovšem o pár století později, v období japonského středověku sdíleli 

otroci a smluvní služebníci některé charakteristiky se skupinami nelidí, nelze zcela vyloučit, 

že tomu tak nemohlo být i v dřívějších dobách.   

Další skupinou, která byla více či méně spojována s rituálním znečištěním, byly 

ženské bavičky a kurtizány, které se v období Heian začaly sdružovat do skupin podobným 

cechům, podobně jako ostatní umělci a řemeslníci, kteří předtím měli pozici v systému ricurjó. 

Ačkoli dodnes není přesně jasné, jakým způsobem byla tato profesní sdružení kontrolována, 

má se za to, že mohla v případě kurtizán spadat pod jurisdikci dvorské kanceláře Naikjóbó (内

教坊) nebo Gagaku (雅楽)89.   

 

2.7. Dílčí závěr a analýza I. 

 

Jak už jsem zmínila v úvodu, v dílčích závěrech a analýzách budu používat 

společenskou analýzu 90  grid and group, kterou ve svém díle poprvé představila Mary 

                                                             
87 Věk dětí v tomto přísloví se mění podle oblasti, kolísá mezi pěti a sedmi lety. Když se dítě narodilo, počítal se 

mu jeden rok a každý Nový rok znamenal další rok dítěte. Děti do sedmi let byly také považovány za neschopné 

lži, dáno právě jejich blízkostí k posvátnu. Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 195; 

http://www.ndsu.ac.jp/department/socio/blog/2012/10/lesson11.html. 
88 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 174.  
89 Goodwin Janet R., Shadows of Transgression, str. 345. 
90 Pro podrobné vysvětlení analýzy gird and group viz Barnard Alan, History and theory in anthropology str. 152 

– 156; Douglas Mary, Natural symbols kapitola Grid and group, nebo odkazy: 

https://wiki.p2pfoundation.net/Grid-Group_Theory; http://thebriefnote.com/2014/06/04/diagram-of-theory-

douglas-and-wildavskys-gridgroup-typology-of-worldviews/  



31 
 

Douglasová91. Důvodem, proč jsem se v této práci rozhodla tuto teorii využít při srovnávání 

dílčích okrajových skupin spojovaných s rituální nečistotou kegare, je to, že se domnívám, že 

tímto zanesením do souřadnicového systému by mělo být možné nejen porovnat jejich 

postavení mezi sebou, ale i jejich vývojové tendence v čase.  

Systém grid and group bývá do češtiny překládán jako systém souřadnice a skupina92  

a pomocí této analýzy lze klasifikovat kultury, společnosti, aspekty kultur nebo společností, 

jednotlivé společenské situace, akce nebo dokonce i preference jednotlivce. Princip analýzy 

spočívá v tom, že mezi osy grid a group93 lze zanést téměř cokoli, co bychom ve vztahu 

k příbuzným věcem chtěli analyzovat. Ačkoli Mary Douglasová zastávala názor, že je možné 

aplikovat ji na všechno od čarodějnictví po oblíbená jídla, dnes se soudí, že nejlépe funguje 

na menších skupinách94.  

V systému grid a group je osa Y, tedy grid (souřadnice) mírou omezení nebo 

„odloučení“, které je způsobeno nikoli kohezí skupiny ale její izolací popř. izolací jednotlivce. 

Být nízko na této ose znamená mít svobodu nebo prostor pro interakci s ostatními 

jedinci/skupinami jako rovný s rovným. Být vysoko znamená, že jsou rozhodnutí 

jednotlivce/skupiny omezená společenským systémem. Osa X, group, indikuje kohezi 

skupiny, zda jednotlivci ve skupině jednají společně, či zda mohou jednat i samostatně95.  

V následujících grafech považuji grid za soubor omezení společenské interakce, 

skupiny s vysokým gridem tedy budou svázány velkým počtem výrazných omezení, naopak 

skupiny s nízkým gridem společenskými omezeními nebudou limitovány. Na osu group 

zanáším, ve shodě s výše uvedenou definicí příslušnost ke skupině. Vysoký group znamená, 

že akce jednotlivce jsou udávány/limitovány skupinou, do které spadá, a nízký group, že 

příslušnost ke skupině nemá na akce jednotlivce vliv.  

V následujících grafech budou dále zakresleny dvě další myšlené osy, přičemž 

horizontální osa představuje myšlenou hranici, kdy je společenské postavení jedince nebo 

skupiny omezováno vnějšími společenskými vlivy, a svislá hranice značí hranici, od které je 

jednání jedince dáno jeho příslušnosti k určité skupině. Pro jasnější postihnutí vývojových 

tendencí v rámci této analýzy též pomocí šipek značím posun, ke kterému v daném období 

                                                             
91 Mary Douglasová (25. 3. 1921 – 16. 5. 2007) byla významnou britskou antropoložkou.  
92 Překlady názvu této teorie v češtině kolísají. Zejména termín grid se překládá různými způsoby, ze kterých je 

pravděpodobně nejčastějším překladem termín souřadnice, i když Martin Soukup ve své předmluvě k českému 

překladu Čistoty a nebezpečí navrhuje pro termín grid přesnější překlad „souřadnicová síť“, Mary Douglasová, 

Čistota a nebezpečí: Analýza konceptu znečištění a tabu, str. 19.  
93 Barnard, Alan, History and theory in anthropology str. 152. 
94 Ibid., str. 152, 155. 
95 Ibid., str. 153. 
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docházelo. Nicméně jelikož rozmístění okrajových skupin v Obr. 2. chápu jako počáteční stav, 

ještě se v něm na rozdíl od ostatních šipky značící vývojové tendence nebudou vyskytovat.  

Podmínkou pro zanesení okrajové skupiny do souřadnicového systému je její 

předpokládané přímé či nepřímé spojení s konceptem rituální nečistoty kegare. Na tomto 

místě je ještě důležité podotknout, že umístění skupin v následujících grafech je výsledkem 

mého uvážení na základě poznatků prezentovaných v přechozích kapitolách a tudíž nemusí 

vždy být přesné a přesně odrážet historickou realitu.  

Obr. 2. – Okrajové skupiny v období Nara a Heian 

 

Není přesně známo, zda byly skupiny otroků od jejich výčtu v zákoníku Taihó po 

konec období Heian spojovány s rituální nečistotou či nikoli, nicméně se domnívám, že zde 

mohlo hrát roli, jaké úkony u svých pánů vykonávali, a proto jsem se je rozhodla zařadit do 

výše uvedeného grafu. Též se domnívám, že ačkoli byla pozice otroků ve společnosti 

relativně dobře definována, skupinové povědomí těchto lidí bylo nízké, a proto je řadím do 

části grafu s vysokým gridem a nízkým group.  Naopak skupinu ochránců hrobek rjóko, která 

v zákoníku Taihó figurovala společně s otroky, značím do sektoru s vysokým gridem a 

vysokou group. Domnívám, že tyto skupiny ačkoli byly dobře definované, byly v podstatě 

profesními skupinami, proto bude i jejich group vysoký.  

Další skupinou, kterou do grafu zanáším, jsou handicapovaní haišicu, ačkoli není ani u 

této skupiny přesně jasné, v jaké míře byla spojována s rituální nečistotou. Pozice 

handicapovaných byla v nejstarším japonském státě také relativně dobře definována, zatímco 

doklady o profesních uskupeních těchto lidí existují až z o něco pozdější doby, proto je 

v tomto grafu umisťuji do oblasti s nízkou group a relativně vysokým gridem.  



33 
 

Co se týče skupin nelidí hinin a kodžiki hinin, rozhodla jsem se je do grafu umístit do 

dvou zvláštních bodů. Skupinu hinin řadím blíž skupině trestanců hómen, jelikož 

předpokládám, že mezi nimi mohlo docházet k pohybu. Skupinu kodžiki hinin zase řadím blíž 

skupinám curumeso a inudžinin, jelikož zde také předpokládám velkou prostupnost, 

podloženou i faktem, že se některé skupiny curumeso začaly samy označovat jako inudžinin, 

nebo i tím, že umístění jejich sídel bylo shodné. O něco vyšší grid, než této trojici přisuzuji 

skupině kawaramono, která se pravděpodobně už od této doby věnovala kožedělnému 

průmyslu a proto často žila blízko řek. 

Dále v grafu vyznačuji tři skupiny s velmi nízkým gridem a vysokou group, tedy 

skupiny asobime, ušikai warawa a jase dódži. Z těchto tří skupin přisuzuji skupině asobime 

nejvyšší group a nejnižší grid zatímco skupinám pasáčků ušikai warawa a skupině nosičů 

palankýnů o něco vyšší, jelikož se domnívám, že jejich postavení ve společnosti mohlo být o 

něco jasněji definováno než postavení kurtizán. 

Jak je vidět z předchozího grafu, období Nara a Heian se vyznačovala velkým počtem 

menších okrajových skupin, které byly z velké části vysoce specializované. Ačkoli se i v této 

době vyskytlo množství skupin s vysokým gridem i vysokou group, zůstává otázkou, do jaké 

míry tyto skupiny byly či nebyly nějakým způsobem znevýhodňovány. Dalším faktorem je i 

to, že jak tvůrci, tak příjemci dobových textů byli obzvláště ve starších dobách převážně 

členové dvorské aristokracie, a proto mohl být jejich pohled na společnost odlišný od pohledu 

ostatních společenských segmentů.                    
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3. Fenomén rituální nečistoty kegare v období Kamakura a Muromači  

 

V této kapitole bude představen vývoj mezi okrajovými skupinami od konce období 

Heian, během období Kamakura (1185‐1333) a do konce obdobní Muromači (1336 – 1573), 

na jehož konci začíná proces sjednocování Japonska. Poslední století období Muromači je 

také někdy označováno jako Období válčících knížectví (戦国時代, sengoku džidai).  

V roce 1185, po námořní bitvě u Dannoury (壇ノ浦の戦い) se vlády ujímá Minamoto 

Joritomo (源頼朝, 1147 - 1199) a tak na území dnešního Japonska začíná období Kamakura. 

V roce 1192 získává titul seiitaišógun (征夷大将軍, generalissimo potlačující barbary96), 

kterým zčásti legitimizoval své nároky na vládu. Jeho skutečná moc však vycházela 

z mocenských vztahů s jeho vazaly v oblasti Kantó. Studie tohoto období měly dlouhou dobu 

tendenci přeceňovat zásluhy vojenské vrstvy. Ztotožňovaly vznik nového systému vládnutí 

s koncem předešlého, nicméně nejen že byl systém dvorské vlády období Heian ve dvanáctém 

století stále naživu, ale byl i základní strukturou, v rámci které musel kamakurský šógunát (幕

府, bakufu) operovat97. 

Aby měl kamakurský šógunát lepší administrativní kontrolu nad provinciemi, zavedl 

dvě nové administrativní pozice - džitó (地頭, vojenský správce) a šugo (守護, hejtman). 

Zatímco džitó dohlíželi na velké šóeny98 (někdy překládáno jako statky) a měli právo od 

zemědělců vymáhat daně, šugo měli na starost jednoho či více vazalů, kterým mohli velet v 

období války. Moc jmenovat jak džitó, tak šugo představovala spojení vazalského systému se 

systémem beneficií. Z titulu své nové autority se se Joritomo stal feudálním vůdcem a 

Japonsko vstoupilo do středověkou99.     

Na konci třináctého století se pod tlakem vnějších i vnitřních faktorů začíná systém 

kamakurského bakufu rozpadat. Mongolské vpády z let 1274 a 1281 vyčerpávají už tak 

poloprázdnou vládní pokladnu a většina vazalů se po zažehnání invaze vrací do svých 

domovů nespokojena s centrální vládou, od které na začátku konfliktu dostala příslib nových 

lén a válečné kořisti. Vazalské vztahy, na kterých byl z velké části kamakurský šógunát 

založen, slábnou ve prospěch vztahů s přímo sousedícími oblastmi. Další kapkou, se stává 

                                                             
96 Překlad převzat z Reischauer a Craig, Dějiny Japonska, 2008. 
97 Kozo Yamamura ed., The Cambridge History of Japan, vol. 3, str. 46. 
98 Tento systém držby půdy začal v 8. st. n. l. a definitivně se rozpadl v 15. st.; označoval nejčastěji daní zbavené 

soukromé „statky“ patřící dvorské šlechtě, chrámům a klášterům. Na začátku období Kamakura už byly některé 

šóeny tak silné, že nad nimi jejich vlastníci z řad dvorské šlechty apod. měli jen velmi malý vliv. 
99 Kozo Yamamura ed., The Cambridge History of Japan, vol. 3, str. 60. 



35 
 

císař Godaigo (後醍醐天皇, 1288 - 1339), a jeho pokus o restauraci císařské moci100. Po 

několika vojenských střetech Godaigo zakládá druhý císařský dvůr v Jošinu (吉野), který ale 

přetrvává jen do roku 1392, kdy se Ašikagovi Jošimicuovi (足利義満, 1358 – 1408), třetímu 

ašikagskému šógunovi, podařilo oba dva dvory znova sjednotit. 

Systém vlády země byl v období Muromači založen spíše na konsenzu několika 

nejmocnějších rodů, než na převaze jednoho vojenského rodu nad ostatními, jak tomu bylo 

dříve. Postupem doby se vazby mezi nejsilnějšími rody rozpadají, a vzrůstá počet ozbrojených 

konfliktů, které může rod Ašikaga jen stěží zažehnat. Situace kulminuje mezi lety 1467 a 

1477, kdy se pod záminkou nástupnictví na post šóguna v Kjótu (tehdy Heian) vojensky 

střetávají rody Hosokawa (細川) a Jamana (山名) v konfliktu, který vstupuje do dějin jako 

válka Ónin (応仁の乱). Ačkoli formálně i nadále existovala instituce šóguna z rodu Ašikaga, 

skutečnou moc v rukou drží, až do sjednocení země na přelomu 16. a 17. století, tzv. sengoku 

daimjó (戦国大名, válečná knížata).  

Na druhou stranu je období japonského středověku spojováno nejen s válečnými 

konflikty, ale i s rozkvětem umění101 s rozvojem měst a vesnic. Během čtrnáctého století 

došlo ve venkovských oblastech k několika výrazným změnám. Konverze suchých polí na 

závlahová, pěstování dvou úrod ročně a rozsáhlé využívání závlahového hospodářství, které 

bylo možné díky vodním kolům, přineslo zvýšené výnosy z půdy, růst počtu obyvatelstva a 

rozšíření komerce102. Díky dovozu mingských mincí z Číny dochází k monetizaci komerce. 

Ačkoli zemědělci pokračovali v placení daní svými výrobky a směnný obchod nikdy nezmizel, 

malé i velké transakce začaly být počítány v hotovosti. Zadruhé, centra komerce se vyvinula 

                                                             
100 Restaurace Kenmu  (建武の新政, 1333 - 1336). 

101 Období Muromači se v tomto ohledu běžně dělí na období Severních hor Kitajama (北山, 1368 - 1408) za 

vlády Ašikagy Jošimicua a období Východních hor Higašijama, které se přibližně krylo s dobou vlády osmého 

ašikagského šóguna Ašikaga Jošimasy (1436 - 1490). V období Kitajama vzniká divadlo Nó (能), dochází i rozvoji 

estetických ideálů júgen (幽玄) a sabi (寂). Na oblíbenosti, nejen mezi elitami, získala řetězená báseň renga (連

歌) a došlo i k masovému rozšíření čajového obřadu. Čaj přišel do Japonska už v období Heian, ale jeho 

konzumace nebyla běžná do 12. století, kdy jej znova představil mnich Eisai. V období Muromači se pořádaly 

soutěže tóča, kdy se lidé snažili hádat, který z podávaných čajů pochází z oblasti Togano u Kjóta. Čaj z oblasti 

Togano byl v této době považován za nejkvalitnější. Kozo Yamamura ed., The Cambridge history of Japan, vol. 3 

str. 460 Další období, Higašijama, bezprostředně následuje po válce Ónin a umění je v této době prodchnuté 

silným pocitem nostalgie. V umění se setkáváme s rozkvětem tušových obrazů v sungském stylu - sumie (墨絵) a 

s příklonem k zachycování japonské krajiny, na místo fiktivní čínské. Hlavním estetickým ideálem se stává 

nostalgie wabi (侘). Kozo Yamamura ed., The Cambridge History of Japan, vol. 3, str. 458 - 491.  

102 Walthall Anne, Japan: a Cultural, Social, and Political History, str. 76. 
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z míst, kde se shromažďovali lidé, jako u mýt, soutoků řek, přístavů, pošt, a vstupů do chrámů 

a svatyň. Zatřetí se rozšířily cechy za (座), které se poprvé objevily ve dvanáctém103 století a 

dosáhly svého vrcholu ve století čtrnáctém a patnáctém104.  

Tyto podmínky, mezi které se počítalo upevnění pozice peněžní ekonomiky, a 

rozšíření systému patronátu v patnáctém století přispěly ke společenské stabilizaci a podpořily 

vznik určitého počtu samosprávných vesnic a měst. Neznámějším příkladem bylo město Sakai 

(堺市, blízko dnešní Ósaky). Souviselo to i se vznikem tzv. mura uke sei (村請制度), v rámci 

kterého se sama vesnice nebo město zavázalo vybírat a platit daně, spíše než odvádět daně 

prostřednictvím bývalého vládního úředníka. To naznačuje, že obyvatelé vesnic a měst získali 

nezbytné schopnosti obstarávat úkony, které byly dříve doménou specializovaných správců 

pozemků105.  

 

3.1. Okrajové skupiny během středověku a období válčících knížectví  

 

V době, kdy byla držba půdy realizována systémem šóenú, byl status nejnižších 

společenských vrstev definován jejich vlastníky, na jejichž území tyto skupiny sídlily. 

Společenský vývoj v období Kamakura byl z velké části pokračováním společenského vývoje 

z předchozích období. Setkáváme se zde se všemi skupinami lidí na okraji společnosti, které 

byly představeny v předchozích kapitolách a i nadále se zde objevují další skupiny zaujímající 

podobné postavení. Nově se objevují například mniši sósó hóši (葬送法師), kteří zajišťovali 

pohřební rituály. Dále zde přetrvává skupina inudžinin, jejíž společenské postavení se v této 

době příliš nemění, i nadále mněli za úkol udržovat v chrámech čistotu kijome (清め) a 

vykonávat popravy106.  

Místa, kde skupiny „nízkých lidí“ žily, se stejně jako v předcházejícím období 

nazývala šuku (夙) a v čele každého šuku stál čóri (長吏). Některé skupiny se také usazovaly 

podél cest a přepřahacích stanic, staraly se o koně a odklízely jejich mršiny. Cesty ovšem 

skýtaly i mnohé jiné možnosti jak se uplatnit a tito lidé se začali věnovat i jiným činnostem, 

například se stávali potulnými herci aj. V období Kamakura se znova setkáváme i se skupinou 

propuštěných trestanců hómen, kteří pracují ve službách císařské policie. Pravděpodobně jim 

                                                             
103 Po rozpadu systému ricurjó, viz kapitola Heian. 
104 Tyto cechy byly nejčastěji pod patronátem dvorské aristokracie nebo budhistických a šintoistických chrámů, 

kterým platily určité procento ze svých výnosů, a na oplátku získávaly monopoly na výrobu a prodej určitých 

surovin. Walthall Anne, Japan: a Cultural, Social, and Political history, str. 76. 
105 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 93. 
106 Nagahara Keiji, The Medieval Origins of the Eta-Hinin, str. 392. 
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v tomto období za jejich služby začalo být placeno určitým množstvím indiga107 a pozdější 

zařazení barvířů (青屋, kója, aoja) mezi okrajové skupiny mělo souvislost s tímto vztahem 

mezi barvíři a skupinou hómen108. 

Během dalších desetiletí, zejména v oblasti Kansai (関西) - byla důležitá blízkost 

k císařskému dvoru, docházelo ke zvyšování počtu okrajových skupin, které později 

rekrutovaly i z řad řemeslníků v průběhu středověku i na začátku předmoderní doby. Lze 

předpokládat, že v oblasti Kantó a v okrajových doménách, kde byla velká hustota 

vojenských rodů, nebyl fenomén kegare, zejména ši-e (nečistota smrti) natolik vlivný jako 

v oblasti Kansai.  

 

3.1.1. První výskyt termínu eta 

 

V období Kamakura se poprvé na území dnešního Japonska setkáváme se slovem eta 

(穢多, velmi nečistý), kterým v dnešní době označujeme jednu ze dvou významných skupin 

lidí, asociovaných s rituální nečistotou z konce středověku a zejména z předmoderní etapy 

japonských dějin. Hanlivé označení eta se poprvé objevuje v obrázkovém svitku z druhé 

poloviny 13. století Tengu sóši (天狗草紙, 1296, 7 svitků). Eta, který je vyobrazen na svitku, 

je také popisován jako dítě a je zobrazen s dlouhými rozpuštěnými vlasy. Dítě eta je 

zachyceno, když zabíjí ptáka na břehu řeky. Text svitku prozrazuje, že tento pták je tengu, 

který se změnil do podoby luňáka, a že dítě ptáka chytilo a zabilo s použitím návnady. V textu 

se dále popisují esoterická buddhistická zaříkadla a skupiny eta jako věci, kterých se tengu 

obávají109. Tudíž je pravděpodobné že eta, lidé žijící na břehu řek měli schopnost vymítat 

tengu a jiné démony.  

Jak už bylo zmíněno výše, na říčních březích bydlely skupiny kawaramono a inudžinin, 

a předchozí popis tedy s velkou pravděpodobností mohl odkazovat právě k nim. Je možné, že 

v tomto období se ve společnosti pro obyvatele říčních břehů začalo užívat toto nové, 

pejorativně zabarvené označení. 

 

3.1.2. Kurtizány, bavičky, ženy 

 

                                                             
107 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 190. 
108 Ibid., str. 190; Nagahara Keiji, The Medieval Origins of the Eta-Hinin, str. 396. 
109 Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese history, str. 195 - 196. 
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Další výraznou skupinu lidí na okraji společnosti tvořily od poloviny období Heian a 

v průběhu období Kamakura kurtizány, japonsky asobi (遊 ) 110  a vůbec ženy zastávající 

povolání, která byla spojena s poskytováním specifických služeb, často i sexuálního 

charakteru111. O těchto skupinách se dozvídáme z deníků dvorských šlechticů, šógunátních 

úředníků, buddhistických mnichů112 a čas od času deníků malých zeměpánů113. V popisu 

asobi, který se vyskytuje v eseji Júdžoki (遊女記) od Óe no Masafusy (大江匡房, 1041 - 

1111), jsou vůdci/vůdkyně skupin asobi označováni termíny so (祖), mune (宗) a čója (長

屋)114, což dále upevňuje dojem, že asobi byly součástí podobně organizovaných skupin jako 

provozovatelé jiných řemesel v tomto období.  

Zde je nutné krátce podotknout, že kurtizány a podobné bavičky tradičně do období 

Edo nežily na půdě měst115, ale v okolí říčních či mořských přístavů, kde ze svých malých 

lodiček vábily zákazníky. Mezi tyto přístavy patřily například Eguči, Kamusaki, Kašima, a 

Kaja podél řeky Jodo (淀川) a jejich přítoků. Asobi se také shromažďovaly v Sakamotu u 

úpatí hory Hiei (比叡), v Udži (宇治) blízko hlavního města a v Muru (Muro), přístavu na 

břehu Vnitřního moře116. 

Dodnes není zcela jasné, jak v této době širší veřejnost na skupiny baviček pohlížela. 

Vědci, kteří se touto problematikou zabývají, se dělí zhruba na dva tábory. Na ty, kteří se 

domnívají, že ženy byly upozaďovány, využívány a vystaveny diskriminaci, a na ty, kteří 

tvrdí, že byly plně společensky integrované, a že mezi nimi byly i ženy velmi bohaté, mocné a 

                                                             
110 Sex jako takový nebyl podle některých historiků komercializován až do 14. století, ačkoli je bez pochybností, 

že asobi poskytovaly sexuální služby jako součást spektra svých aktivit. Nicméně existují i záznamy, které hovoří 

o tom, že obchod se sexem mohl být přítomen už v 11. století. Goodwin Janet R., Shadows of Transgression, str. 

328 - 329.   
111 Mezi skupiny žen, které pravděpodobně mimo jiné nabízely i sexuální služby patřily mimo kurtizány asobi, 

kouzelnice/loutkářky kugucu (傀儡) a tanečnice širabjóši (白拍子). Všechny tyto skupiny žen zpívaly písně 

v moderním stylu imajó (今様). Od období Kamakura se pro asobi začalo používat synonymní slovo júkun (遊君) 

a dalším synonymním slovem se stalo jahoči (夜発), ačkoli se má za to, že tento termín označoval i pozdější 

prostitutky. Původ asobi  bývá odvozován od šamanek, které se chopily obchodní příležitosti, kterou spatřily v 

častých návštěvách dvorské aristokracie v buddhistických chrámech a šintoistických svatyních vzdálených od 

hlavního města. Goodwin Janet R., Shadows of Transgression, str. 338. Příslušnice skupin kugucu byly 

popisovány jako příslušnice cizího toulavého kmene, který nebyl pod vládou císařského dvora. Goodwin Janet R., 

Shadows of Transgression, str. 340 - 341.      
112 Například z ilustrovaného vyprávění Hónen šónin eden (法然上人絵伝) ze začátku 13. století. 

113 Goodwin Janet R., Shadows of Transgression, str. 328. 
114 Ibid., str. 334 - 338. 
115 Jak bylo běžné pro prostitutky ve středověké Evropě. 
116 Goodwin Janet R., Shadows of Transgression, str. 337. 
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společensky uznávané. Oba dva tábory se ovšem shodnou na tom, že se jejich postavení 

výrazně zhoršilo někdy mezi polovinou období Kamakura a začátkem období Muromači, 

avšak už se neshodnou na přesné dataci nebo příčinách117. Michele Marra ve svém článku 

Sacred Courtesans in Medieval Japan nabízí jako důvod zhoršení společenského postavení 

kurtizán vědomé snahy šiřitelů buddhismu integrovat ženy do systému japonského 

buddhistického myšlení. Ženy (tedy zejména kurtizány a podobné), které v rámci domácího 

náboženského smýšlení tradičně zastávaly roli zprostředkovatele mezi posvátnem, tedy bohy 

a lidmi a které vděčily za tuto pozicí částečně i fenoménu kegare, díky němuž stály na pomezí 

běžného světa a sakrálního prostoru, byly v průběhu šíření buddhismu zahrnuty do 

buddhistického náboženského rámce jako vtělení bódhisattvů a tedy i jako prostředek, jehož 

prostřednictvím bylo možné dosáhnout prozření118.  

Například mnich Šókú Šónin (性空上人, 910 – 1007) uctívaný na hoře Šoša (書写山) 

vystupuje ve sbírce příběhů secuwa Kodžidan (古事談 , 1212 - 1215) společně s hlavní 

kurtizánou Kanzaki, jejíž vzhled se mění, podle toho v jakém stavu mysli se mnich Šókú 

nacházel. Když na ni hledí svým lidským zrakem, vidí nádhernou ženu bubnující na bubínek a 

zpívající píseň v moderním stylu (今様, imajó). Když ale zavře oči a sepne dlaně v modlitbě, 

má pak vizi bódhisattvy Fugena jedoucího na bílém slonu, kterému z prostoru mezi obočím 

vychází paprsek světla. Tato změna je doprovázena změnou v písni ženy, ze které se stane 

modlitba bódhisattvy slibující všeobecnou spásu. … Když svatý muž znova otevře oči, zase 

se objeví kurtizána, která zpívá svou vábivou píseň, dokud znenadání nepadne mrtva k zemi 

a okolní vzduch neprostoupí libá vůně, signalizující, že se dostala do Čisté země. Smrt tohoto 

rituálně nečistého prostředníka dovede mnicha Šokúa k prozření a zároveň jeho i ostatní 

ochrání před další rituální nečistotou119 .  

K předchozímu se váže, že v rámci buddhistického myšlení, ve kterém byla role žen 

stále pevněji svazována, nebylo znečištění pramenící z porodu nebezpečné pro okolí. Jelikož 

„pokud má (rodička) čisté srdce, tak ani tělo není nečisté“ 120 . Buddhistické instituce se 

pokusily racionalizovat rušivý kult plodnosti, který byl považován za hříšný a současně 

                                                             
117 Ibid., str. 329. 
118 Paradigma žen šamanek/kurtizán/bódhisattvů se stalo běžným tématem i v žánru středověké satirické prózy. 

Ženy byly v takových příbězích žádány, aby hrály roli mluvčího Buddhy apod. Marra Michele, The Buddhist 

Mythmaking, str. 55. 
119 V trochu jiné podobě se příběh vyskytuje i ve sbírce secuwa jménem Sendžúšó (撰集抄, 1183). Marra 

Michele, The Buddhist Mythmaking, str. 56: Kobayashi Yasuharu, ed. Kojidan Jō, Tokyo, 1981, str. 291. 
120 Marra Michele, The Buddhist Mythmaking, str. 50: Watanabe Tsunaya, ed. Shasekishū, Tokyo, 1966, str. 70. 
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potvrdili potenciál žen dosáhnout/být prostředníkem osvícení121. Ženy tak byly začleněny do 

buddhistického myšlenkového rámce, který jim na oplátku nabídl možnost zbavit se poskvrny 

rituální nečistoty. Ta část kegare, která kurtizány stavěla na pomezí běžného světa a tajemna a 

dávala jim možnost komunikovat s posvátnem, zmizela.   

Pozici kurtizán a žen jako takových ve společnosti ještě dále oslabily různé šógunátní 

edikty122 vydávané na konci období Kamakura. I vysoce postavené ženy postupně ztratily 

nárok na dědictví a systém bilaterálního dědění rozděleného do dvou linek podle pohlaví, 

který existoval na konci období Heian, se na začátku období Kamakura rozpadá123. Změna ve 

vzorcích rodinných vztahů a dědění, poskytla důležitý základ pro nový typ společnosti, která 

byla schopna snadněji absorbovat vojenské hodnoty. Ženy, které byly odstaveny od 

„veřejných“ funkcí, teď žily striktně v domácí sféře, zatímco muži vytvářeli síť vazalských 

vztahů strategických pro územní expanzi124. 

 

3.1.3. Skupiny akutó 

 

Další společenský segment v raném středověku, který někdy bývá stavěn na okraj 

společnosti125 a nepřímo spojován s rituální nečistotou, jsou skupiny akutó (悪党)126. Jak ve 

své práci Images of Akutō píše Morten Oxenboell127, termín akutó se vyskytuje v různých 

dokumentech zhruba od poloviny třináctého do konce čtrnáctého století. Japonští historikové 

zkoumající zánik držby půdy prostřednictvím šóenů, chápou skupiny akutó jako hnací sílu za 

vznikem feudalismu na půdě japonských ostrovů128. V posledních letech se ovšem výzkum 

těchto skupin zaměřil spíše na samotné dokumenty, ve kterých se toto označení objevuje. 

Dokumenty, které se dochovaly, jsou téměř výhradně žaloby a petice, které podávali vlastníci 

šóenů129 proti místním místodržícím na půdě. Výrazem akutó jsou v nich označováni lidé, 

                                                             
121 Marra Michele, The Buddhist Mythmaking, str. 62.  
122 Například edikt z roku 1267, který přirovnává kugucu a širabjóši k nízkými ženami bonbi no onna (凡卑の女). 

Goodwin Janet R., Shadows of Transgression, str. 348; Chūsei hōsei shiryō shū, vol. 1, 1955, str. 226 – 227.  
123 Podrobněji viz Tonomura Hitomi, Women and Inheritance in Japan's Early Warrior Society. 
124 Tonomura Hitomi, Women and Inheritance in Japan's Early Warrior Society, str. 623.  
125 Například Takašige Arai (孝重新井) 1990, 1997, 2001 z Oxenboell Morten, Images of "Akutō". 

126 Dnes se termín akutó nejčastěji překládá jako „bandita“. 
127 Oxenboell Morten, Images of "Akutō", Monumenta Nipponica, 2005. 
128 Například Nagahara Keiji, 1955 v Oxenboell Morten, Images of "Akutō". 
129 Velmi často se zachovaly žaloby podané budhistickými chrámy jako Tódaidži (東大寺), Tódži (東寺) nebo 

Kófukudži (興福寺).  
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proti kterým byly tyto žaloby podávány. Za poznámku stojí, že se nedochovaly žádné 

středověké dokumenty, ve kterých by o sobě někdo hovořil jako o příslušníku skupiny akutó.  

Většina vědců, kteří se problematice akutó věnovali či věnují, v určitém rozsahu 

vychází z dochované dokumentace konfliktu mezi šóenem Kuroda no šó (黒田荘, v dnešní 

provincii Mie), a buddhistickým klášterem Tódaidži (東大寺), který byl jeho vlastníkem. 

V žalobách, které chrám Tódaidži podával proti obyvatelům Kuroda no šó, obyvatele 

obviňuje z toho, že vykonali „zlé činy“ (悪行, akugjó) jako loupení, noční přepady, vykrádání, 

žhářství, vraždy a vůbec, že jsou akutó130. Reakce autorit na tuto žalobu však závažnosti 

obvinění neodpovídala, a dokud kněží nezačali hrozit, že by stávající situace mohla bránit ve 

výkonu pravidelných chrámových rituálů, nebyly jejich žaloby vyslyšeny. Což naznačuje, že 

použití termínu akutó v tomto druhu dokumentů mohlo být spíše rétorickým prostředkem, 

který měl do soukromých mocenských sporů zainteresovat autority. Tím, že problémové 

místodržící označili termínem akutó, z nich udělali problém, který přesahoval jejich autoritu.   

Domnívám se, že ačkoli skupiny akutó (ve významu uskupení loupeživých skupin 

ozbrojenců) v průběhu středověku existovaly a mohly být skutečnou hrozbou, je nutné 

k tomuto termínu přistupovat s jistou opatrností a posuzovat skupiny lidí označené jako akutó 

případ od případu. Co se týče vztahu skupin akutó a rituální nečistoty kegare, lze 

předpokládat, že v očích vlastníků šóenů určité spojení existovalo. Třeba i jen z toho důvodu, 

že všechny výše zmíněné zločiny přisuzované obyvatelům Kuroda no šó – jako vražda, 

loupení, žhářství atd. byly současně i zdrojem rituální nečistoty, ale v žádném případě nelze 

mluvit o tom, že by mezi skupinami akutó a rituální nečistotou existoval podobně přímý vztah, 

jako v případě příslušníků okrajových skupin nelidí a podobných.  

 

3.1.4. Otroctví ve středověku 

 

Jak bylo zmíněno výše, propuštění zločinci v období Nara a Heian velmi často 

vstupovali do služeb císařské policie. Po definitivním rozpadu systému ricurjó v období 

Kamakura to ovšem přestává být pravdou. Jak píše Thomas Nelson ve své práci Slavery in 

Medieval Japan131, jelikož v této době na japonských ostrovech téměř vymizela instituce 

vězení, těžcí zločinci byli obvykle na místě popraveni, či dostali na výběr mezi trestem smrti 

                                                             
130 Na rozdíl od pozdějších žalob, potom co pravděpodobně došlo k zavraždění několika lidí obyvateli Kuroda no 

šó. K žalobám spojeným s tímto incidentem, byly přiloženy všechny dostupné důkazy a záznamy o lidech, kteří 

byli zavražděni Oxenboell Morten, Images of "Akutō", str. 225.  
131 Nelson Thomas, Slavery in Medieval Japan. Monumenta Nipponica 2004. 
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a upsáním se do smluvního otroctví. Tato praxe se nazývala mibiki (身曳) a ačkoli se o ní 

nedochovalo příliš mnoho záznamů, předpokládá se, že nebyla jinak vzácná132.   

Otroctví a obchod s otroky na území dnešního Japonska existoval od období Nara a 

nejinak tomu bylo i v období Kamakura a Muromači, i když je třeba připustit, že obchod 

s otroky byl nejčastější na jihu, v oblasti ostrova Kjúšú. Dokladů o jeho přítomnosti ve 

středověku se nám dostává z dochovaných záznamů soudních sporů, ve kterých se 

diskutovalo vlastnictví otroků a jejich potomků. I v zákoníku Goseibai šikimoku (御成敗式

目) z roku 1232 nalezneme zákony upravující obchod s lidmi. Nejčastěji se jedná o zákony, 

zakazující participaci prostředníka v prodeji a nákupu otroků a dále zákony upravující 

například status dětí, které se narodily v rodině otroků, nebo ve smíšené rodině133. Dalším 

zdrojem jsou zápisky a korespondence jezuitských misionářů v 16. a 17. století a v neposlední 

řadě se svědectví o obchodu s otroky zachovala i v podobě balad a populárních písní134. 

Jak bylo zmíněno výše, člověk se mohl dostat do otroctví, pokud spáchal těžší zločin, 

nebo pokud se narodil do rodiny nebo rodiči, který byl dědičným otrokem. Dále bylo možné 

stát se tzv. dlužním otrokem, nebo bylo možné upsat do dlužního otroctví svou rodinu. 

Otrokem se člověk ale mohl stát i dobrovolně, jak dokládají například epizody ve sbírce 

zenovým buddhismem ovlivněných příběhů Šasekišú (沙石集, 1283)135. Dalším způsobem 

byl únos. Praxe jménem hitokadoi (人勾引) obvykle zahrnovala únos a zotročení většího 

počtu obyčejných lidí za účelem zajištění pracovní síly. Dokonce se předpokládá, že skupiny 

jednotek randori nebo hitogari (乱取り, 人狩り), které praktikovaly únosy, byly zastoupeny 

ve většině vojenských kampaní japonského středověku. 

Významnou část dokladů o otrocích a nesvobodných lidech máme i od jezuitů, kteří se 

od poloviny 16. st. snažili více či méně úspěšně na japonských ostrovech šířit křesťanství. 

Určitou překážkou toho však byla právě činnost portugalských obchodníků, kteří zde tou 

dobou ve velkém obchodovali s otroky. Od roku 1555 byly jezuity čím dál častěji vznášeny 

výtky, že portugalští obchodníci odvážejí japonské otrokyně do Portugalska a žijí tam s nimi 

v hříchu, nebo že jsou japonští otroci potom dále prodávání nekřesťanům. V roce 1571 byl 

                                                             
132 Důvod, proč se nedochovalo mnoho záznamů týkajících se mibiki je pravděpodobně ten, že ve středověku 

byla cena papíru vysoká, a když dokument přestal být aktuální, byl použit k jiným účelům.  
133 Platilo, že pokud se narodil chlapec, patřil otci a pokud dcera, tak matce, což platilo to i v případech 

smíšených párů. Pokud byl například otec dědičným otrokem, jeho syn se jím stal také, ale pokud byla matka 

svobodná, tak byla i dcera.  
134 Například balada (a hra divadla Nó) Sumidagawa (角田川).  

135 Třeba příběh „Chlapec, který se prodal, aby zachránil svou matku“ (Shasekishū, str. 383-384 ) nebo popis trhu 

s otroky ze sbírky Saigyō znenshū (西行全集, str. 659 – 660). Nelson Thomas, Slavery in Medieval Japan, str. 476. 
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obchod s otroky realizován v takovém měřítku, že portugalský král Sebastián vydal rozkaz 

zakazující obchodníkům bránit křesťanským misionářům při jejich aktivitách na Kjúšú136 . 

Nicméně činnost obchodníků bylo obtížné kontrolovat takto daleko od domova. Negativní 

dopad, který měli portugalští otrokáři na jezuitskou misii a fakt, že se jim obchod nepodařilo 

zakázat, společně vedly k tomu, že se jezuité pokusili přesunout vinu z obchodníků na 

Japonce, kteří Portugalcům otroky prodávali137. Obavy jezuitů se naplnily, když Tojotomi 

Hidejoši, druhý sjednotitel Japonska, dorazil na Kjúšú, zhrozil se stejně tak jako mnoho 

ostatních nad prodejem japonských otroků cizincům a ostře je v této věci vyzpovídal138. Jak 

Nelson dále argumentuje, pravděpodobně není náhodou, že jen o několik dní později Hidejoši 

vydává svůj první edikt o vyhnání misionářů.  

          

3.2. Ideály svobody a rovnosti v japonském středověku 

 

V období Muromači a zejména v jeho druhé polovině se setkáváme se třemi principy, 

které definovaly základní charakter některých lidí a míst. Jednalo se o například výše zmíněné 

město Sakai nebo ostrov Enošima (江の島) v provincii Sagami (相模), trh Kanó (加納) 

v provincii Mino (美濃国), město Hakata (博多, dnešní Fukuoka) na Kjúšú a další.  

Těmito termíny byly muen, kugai a raku139. Všechny tři vycházely z budhistických 

textů, ačkoli během středověku postupně „zlidověly“. Termín muen (無縁 ) ve svém 

původním významu odkazoval na stav, kdy je člověk osvobozen z karmických vztahů. 

Termín kugai (公界) odkazoval na prostory buddhistických chrámů140, kde žili ti, kteří se 

vzdali pozemských vazeb141 a raku (původně 十楽) na buddhistický ráj a deset potěšení Čisté 

země. Místa, která mohla být charakterizována těmito třemi termíny, byla „svobodná“ ve 

významu, že mohla omezovat práva na vstup, neodváděla daně ani roboty. Ačkoli se má za to, 

že lidé, kteří na těchto místech žili, a na které se vztahovaly stejné svobody jako na samotná 

místa, odváděli určitou část příjmů přímo císařskému dvoru142. Také se předpokládá, že velká 

                                                             
136 Ibid., str. 463. 
137 Viz Ibid., str. 464. 
138 Ibid., str. 465. 
139 Podrobněji viz článek Amino Yoshihiko, Medieval Japanese Constructions of Peace and Liberty, který je 

překladem jedenácté kapitoly knihy Zōho Muen, kugai, raku: Chūsei no jiyū to heiwa, Tokyo, 1996. 
140 Tak jak jej označovala laická veřejnost. 
141 Ačkoli jsou k dispozici materiály, které napovídají, že termínem kugai byl už v posledním desetiletí čtrnáctého 

století používán pro veřejný, světský prostor. Amino Yoshihiko, Medieval Japanese Constructions of Peace and 

Liberty, str. 11.  
142 Nicméně toto propojení průběhu období Edo postupně mizí.  
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část těchto obchodníků odvozovala svůj původ od různých dvorských dodavatelů z počátku 

období Kamakura.  

Místa, která spadala do sféry muen, kugai, raku mohla poskytnout volný průchod a 

asyl v době války, na jejich území se neuznávalo smluvní otroctví ani služba a za své činy byl 

odpovědný pouze ten, kdo je spáchal. Dále zde byly zakázány jakékoli i právní konflikty a i 

v době války byly tyto oblasti mírovými zónami (平和領域, heiwa rjóiki), nesměly se zde 

půjčovat peníze a neplatily zde dluhy-rušící edikty (徳政, tokusei) 143. Nicméně, do jaké míry 

byla tato pravidla skutečně dodržována, je velmi těžké zjistit. Ačkoli později na začátku 

období Edo získávají tyto termíny silně negativní konotace, dochovaly se záznamy, podle 

kterých ještě v období sjednocování Japonska, bylo možné, aby se Oda Nobunaga setkal se 

svým rivalem Saitó Dósanem (斎藤道三) na půdě Šótokudži (正徳寺), což dokazuje, že ještě 

v této době byla tato místa obecně uznávanými mírovými zónami.  

Termín muen v sobě zahrnoval negativní konotace už i během japonského středověku. 

Označoval osoby bez karmických vztahů, navozoval dojem bídy, hladovění a nízký 

společenský status. Ve středověku byl používán ve složeninách jako hindó muen (貧道無縁), 

což byl termín, který odkazoval na chudé neúspěšné mnichy vytržené z karmických vztahů, 

nebo muen hinin144 (無縁非人), nelidé, bez pozemských vazeb. Později, během sjednocení 

Japonska, se první dva sjednotitelé Oda Nobunaga a Tojotomi Hidejoši postarali o to, aby 

negativní konotace získaly i termíny kugai a raku. Motivací pro tento posun se stala snaha 

dostat tato místa a lidi, kteří na nich žili, pod svou kontrolu. Raku přišlo o svůj význam a stalo 

se prázdným termínem, kugai se začalo zapisovat pomocí znaku 苦 (který má také čtení ku, 

s významem „bolestivý“), tedy 苦界  a termín muen získal novou konotaci ve složenině 

muenbotoke (無縁仏), jak se říkalo neidentifikovaným mrtvým145.  

 

3.3. Dílčí závěr a analýza II.  

 

Společenské postavení různých skupin nelidí a například kurtizán a baviček se mění 

po definitivním rozpadu stému ricurjó, ve kterém byly pozice těchto lidí zakotveny. Na konci 

období Heian se i mezi okrajovými skupinami začínají formovat organizace, které svou 

strukturou velmi připomínají a dost možná jsou předchůdci pozdějších středověkých cechů za. 

                                                             
143 Amino Yoshihiko, Medieval Japanese Constructions of Peace and Liberty, str. 8. 
144 Tento termín pravděpodobně odkazoval na tu část hinin, která se skládala z propuštěných či usvědčených 

trestanců. 
145 Amino Yoshihiko, Medieval Japanese Constructions of Peace and Liberty, str. 12. 
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Tyto skupiny obchodníků, řemeslníků, umělců a nelidí jsou hierarchicky organizované, mají 

své vůdce, kteří se zodpovídají a odvádějí část svých příjmů patronům - dvorské šlechtě, 

císařskému dvoru nebo buddhistickým a šintoistickým klášterům a chrámům.  

Většina skupin na okraji společnosti je tím či oním způsobem svázána se sakrální 

sférou, což jim dovoluje bezpečně zacházet s předměty (jako s mrtvolami lidí a zvířat, 

chovnými zvířaty, rituálně znečištěnými místy, zločinci a třeba placentou po porodu), které 

jsou pro jiné skupiny lidí rituálně nečisté a nebezpečné, a i nepřímý kontakt s nimi může 

vyvolat „nákazu“ rituální nečistotou a odsoudit člověka k určitému počtu dní v ústraní.  

Okrajové skupiny nejčastěji přebývaly buď v blízkosti chrámů, na jejich území nebo 

v blízkosti říčních toků. Dokonce i kurtizány praktikovaly své živobytí primárně u řek a 

přístavů. Tento rámec se ovšem v případě některých skupin v období Kamakura postupně 

vytrácí. Na každodenní život jsou kladeny jiné požadavky než dříve a politická moc dvora 

postupně upadá. Ve společnosti posilují samurajské hodnoty, které stojí v protikladu 

s některými konstrukty rituální nečistoty kegare z období Heian. Dalším faktorem je i 

rozšíření buddhismu mezi prostým lidem. O něco později v období Muromači dochází 

k celospolečenskému příklonu k pragmatismu, komerci a monetární ekonomice. Společenské 

postavení okrajových skupin, jejichž příslušníci mohli dříve stejně jako příslušníci 

středověkých cechů a specializovaných skupin podávat žaloby a vést soudní spory, se mění, 

ne-li v některých aspektech zaniká. Mimochodem, právě zmíněné právo podávat žaloby, které 

neměli ani otroci ani smluvní služebníci, opět napovídá, že dříve mohly být některé okrajové 

skupiny na relativně vyšší společenské pozici, a že jejich spojení s rituální nečistotou 

nemuselo být primárním ukazatelem jejich postavení.  

Co se týče ostatních okrajových skupin, specializované skupiny pasáků dobytka ušikai 

warawa, se buď postupem času samovolně vytrácejí, nebo se výrazně mění. Později ve 

středověku existují zmínky o tom, že pasáky dobytka se stávali lidé zotročení poté, co byli 

uneseni ze svých vesnic 146 . Jak dále argumentuje Nagahara Keidži 147 , válečná knížata 

organizovala skupiny lidí na okraji společnosti, zejména skupiny koželuhů a podobných 

takovým způsobem, aby dokázaly odpovídat jejich poptávce po strategických surovinách. Na 

příkladech knížat z rodů Takeda (武田), Imagawa (今川) a Hódžó (北條) z období válčících 

knížectví lze ilustrovat, že všechna omezení, která tato knížata na skupiny lidí v kožedělném 

průmyslu uvalila, byla motivována těmito zájmy. Mezi tato „omezení“ patřilo například 

osvobození od daní, nebo v případě knížectví Suruga (駿河国) byl koželuhům přislíben dům 

                                                             
146 Viz Nelson Thomas, Slavery in Medieval Japan, str. 486. 
147 Nagahara Keiji, The Medieval Origins of the Eta-Hinin, str. 400 - 401. 
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a kus půdy148 , pokud se tam rozhodli přestěhovat. Dalším příkladem je kníže Móri Motonari 

(毛利元就, 1497 - 1571), který byl znám tím, že měl pod svou ochranou jistého Inokoda, 

který vedl vlastní rod a pravděpodobně patřil ke skupině koželuhů. Inokoda byl velmi bohatý 

obchodník bydlící prostorné rezidencí s mnoha služebníky, který dokonce společně se svým 

pánem vyjížděl do ozbrojených střetů. Důvodem, proč se soudí, že patřil ke skupině koželuhů, 

je mimo jiné jeho jméno, jelikož inoko (猪子) znamenalo (divoké) prase149.  

Ve středověku, a obzvlášť v období válčících knížectví nevzniklo tolik nových 

okrajových řemeslnických skupin jako během předchozích historických etap, ačkoli jich dříve 

obzvlášť kolem císařského dvora vznikal nemalý počet. Mezi důvody se uvádí úpadek moci 

dvora a vzrůst moci válečných knížat, kteří nebyli tak citliví v otázce rituální nečistoty.   

Obr. 3. – Okrajové skupiny v období válčících knížectví 

 

Jak ve svém článku píše Nagahara Keidži, co se týkalo vývoje okrajových skupin 

v této době, pravděpodobně jediná skupina, jejíž místo bylo ve společnosti přehodnocováno a 

upravováno, byla skupina lidí zpracovávajících kůže 150 . Jelikož docházím k podobnému 

závěru, vedu u skupiny kawaramono na Obr. 3. šipku směrem k vyššímu gridu, ačkoli dále 

odmítám, že by v tomto období byla přehodnocována pozice jen této skupiny.  

Další dva zajímavé posuny ve vývoji okrajových skupin, ke kterým podle mého 

názoru v této době dochází, je posun trestanců a zločinců směrem ke skupinám otroků, jelikož 

ve středověku bylo na území dnešního Japonska málo věznic a trestanci dostávali na výběr 

mezi trestem smrti a otroctvím. Druhý z nich je změnou v postavení handicapovaných haišicu, 

                                                             
148 Ibid., str. 399. 
149 Ibid., str. 399. 
150 Ibid., str. 401 
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kdy se setkáváme se vznikem a vývojem cechů slepých masérů a hudebníků, tedy posunem 

směrem k větší group. V neposlední řadě dochází také k úpadku skupin kurtizán asobi. 

V blízkosti měst vznikají domy zábavy a někdejší mocné kurtizány přicházejí o svá privilegia, 

a spolu s tím dochází k posunu směrem k jasnější definici této skupiny. Tyto změny značím 

posunem k nižší group a o něco vyššímu grid. V neposlední řadě lze postihnout i určitý vývoj 

ve skupinách hinin, směřující k nižšímu gridu už jen z toho důvodu, že význam kegare, který 

se váže k lidské smrti, v této době upadá. Co se týče ostatních okrajových skupin, které jsme 

zmiňovali výše, domnívám se, že část z nich se podobně jako ušikai warawa vytrácí, nebo se 

spojuje s podobnými skupinami.   
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4. Japonská společnost v 16. a 17. století 

 

V této kapitole bude popsán vývoj okrajových skupin v průběhu období sjednocování 

Japonska a později na začátku období Edo. Jelikož byly v této době okrajové skupiny výrazně 

ovlivňovány celospolečenskou situací a tlakem, který na ně vyvíjela, bude zde také ve 

stručnosti popsán proces sjednocování Japonska a vlivy dílčích snah o pacifikaci země na 

okrajové skupiny. Později zde bude popsán i průběh formování okrajových skupin eta a hinin 

v prvním století období Edo v hlavním městě a jejich interakce s ostatními společenskými 

skupinami a institucemi včetně městských úřadů, kterým se zodpovídali.   

 

4.1. První sjednotitel Japonska  

 

 Oda Nobunaga (織田信長, 23. 6. 1534 – 21. 6. 1582) pocházel z knížectví Owari (尾

張国, část dnešní prefektury Aiči), která byla na svou dobu relativně vyspělá a navíc na okraji 

sféry vlivu šógunátu Muromači, císařského dvora i velkých chrámů a klášterů. Díky čilému 

obchodnímu ruchu v této oblasti bylo knížectví Owari také dobře zásobeno informacemi o 

dění v hlavním městě a tudíž bylo ve výhodné pozici pro zrod vojenské moci.  

V devátém měsíci 1568 Nobunaga, pod záminkou plnění rozkazů císaře Ógimačiho 

(正親町天皇, 1517 - 1593) a současně na žádost ambiciózního Ašikagy Jošiakiho151 (足利義

昭, 1537 - 1597), vstoupil do Kjóta v čele padesátitisícové armády z knížectví Mino, Owari a 

několika dalších. Nobunagovým jednotkám, které se zprvu chovaly spořádaně, se v hlavním 

městě dostalo vřelého přijetí od lidí vysoko i nízko postavených, kteří byli unaveni dlouhými 

léty společenského úpadku. Nobunaga rychle získal kontrolu nad oblastí Kinai a pak rozšířil 

svůj vliv i na okolní oblasti Tamba (丹波市), Tadžima (但馬国) a Ise (伊勢). Obyvatelům 

Kjóta poskytoval půjčky, a úroky z těchto půjček vyplácel císařské rodině a dvorské 

aristokracii kuge (公家) potvrdil pozemková práva.  

Velmi brzy se však ukázalo, že Nobunaga nebyl restaurátorem moci šógunátu, jak se 

bylo zřejmé, když opakovaně odmítal pozice152, které mu nabízel šógun Jošiaki153. Jeho 

                                                             
151 Ašikaga Jošiaki (1537 - 1597) patnáctý šógun z rodu Ašikaga. 
152 Byly mu nabídnuty pozice fuku-šógun (副将軍, nová pozice více-šóguna) nebo kanrei (管領, zástupce/regent 

šóguna). De Bary W. T. et al., Sources of Japanese Tradition, vol. 1, str. 345. 
153 John W. Hall ed.,The Cambridge history of Japan, Vol. 4, str. 43. 
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ambice k ovládnutí země se rýsují už roku 1567154, ale poté co se mu v roce 1573 podařilo 

odstavit posledního ašikagského šóguna od moci, však zjistil, že císař Ógimači nebude tak 

snadno manipulovatelný jako předtím Jošiaki. Bývalému šógunovi nezbylo nic jiného než 

stejného roku prchnout z Kjóta. Po konfliktu se sektou Ikkó (一向宗) si Nobunaga začíná 

uvědomovat potřebu reformovat systém vojenské vlády a začíná bez ohledu na protesty 

přesídlovat své vazaly, jak později činili i jeho nástupci155.  

Nobunaga stavěl nová hradní města, propagoval volné trhy ( 楽 市 , 楽 座 , 

rakuiči/rakuza) a rušil některé celnice (関所, sekišo), navíc byl ve svém jednání ovlivněn i 

západními myšlenkami. Stavěl se do pozice ochránce lidu a největší autority v zemi. Právě on 

měl být tím, kdo lidem dokáže garantovat spokojené životy. Nicméně rychlost s jakou za 

sebou přicházely všechny tyto změny, byla příliš velká a ve společnosti vznikl nesoulad.  

Jaký systém vlády si Nobunaga představoval na místě starého šógunátu Muromači, 

zůstává dodnes nejasné, ačkoli nemůže být mnoho pochyb o tom, že on sám by stál v jeho 

čele. Jedním z jeho prvních kroků by pravděpodobně bylo přísnější zacházení s náboženskými 

sektami156. Jak ovšem upozorňuje Herman Ooms157 velká část japonských historiků zastává 

názor, že Nobunaga v sobě plánoval soustředit jak moc světskou, tak i sekulární. Jinými slovy, 

chtěl se stát posvátným vůdcem země a jeho sídlo v Azuči se mělo stát nejen správním ale 

také náboženských centrem. S tímto názorem souhlasí i Wakita Osamu158 když píše, že je 

dobře možné, že měl Nobunaga v úmyslu vytvořit centralizovanou vládu, která by byla úplně 

nezávislá na existující struktuře moci. Nobunaga, stejně jako později Hidejoši, nemohl získat 

titul seiitaišógun (generalissimo bojující proti barbarům), jelikož ten dědičně příslušel rodu 

Minamoto, a Nobunaga byl spřízněn s Tairy159 a také z toho důvodu, že jeho poslední nositel 

byl stále naživu. Jelikož si byl vědom neoblomnosti dvora v otázce udělení titulu šóguna, 

rozhodl se dále nenaléhat. Stejně tak je ale možné, že chtěl svou novou vládu vybudovat 

z pozic starého systému. Nebránil se totiž přijímání dvorských titulů a potom, co získal titul 

                                                             
154 Kdy začíná používat pečeť s nápisem tenka fubu (天下布武) „říše podřízena armádě“. Výraz tenka odkazuje na 

patronát nebes a lid, který pod ním žije, v japonštině 16. století měl ale tento termín významy dva. Zaprvé 

odkazoval formálně na Japonskou říši a zadruhé v omezenějším geografickém měřítku na oblast kolem hlavního 

města (tj. Kjóto a oblast Kinai, 機内). Nobunaga takto označoval říši, kterou vybudoval a které vládl. De Bary W. T. 

et al., Sources of Japanese tradition, vol. 1, str. 434. 
155 John W. Hall ed.,The Cambridge history of Japan, Vol. 4, str. 43 - 45. 
156 Jak ukázal už v předchozích letech například ve sporu s mnichy z chrámu Enrjakudži. 
157 Nosco Peter ed., Confucianism and Tokugawa culture, str. 39 – 41. 
158 Wakita Osamu, The Emergence of the State in Sixteenth-Century Japan: From Oda to Tokugawa. Journal of 

Japanese Studies, 1982. 
159 Nebo se přinejmenším hlásil k jejich odkazu. John W. Hall ed., Cambridge History of Japan, vol 4. str. 84. 
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kugjó160 (公卿), pravděpodobně dospěl k názoru, že ten bude pro jeho účely dostačující. 

Nicméně kdyby se mu podařilo sjednotit celou zemi, byl by pravděpodobně ochoten přijmout 

jakýkoli další titul, který by mu dvůr nabídl.  

Nobunagova pozice byla dále zajištěna v roce 1579, když adoptoval syna císaře 

Ógimačiho a tím si zajistil pozici podobnou odstoupivšímu císaři. Tomu, že se na tuto roli 

připravoval, svědčí i fakt, že si na hradu v Azuči na břehu jezera Biwa nechal vybudovat 

speciální místnost pro císařské audience, jelikož očekával, že jej bude jeho nevlastní syn v 

rezidenci často vyhledávat. Jinými slovy, ačkoli Nobunaga nezískal titul šóguna, jeho pozice 

ve stávající vládní struktuře byla pojištěna. Oda Nobunaga je ale v  roce 1582 zavražděn 

Akečim Micuhidem (明智光秀, 1528 - 1582) a jeho ambice zůstávají nenaplněny161.  

 

4.1.1. Politika Ody Nobunagy 

 

Nobunagovo zrušení celnic sekišo a budování nových cest za cílem zlepšit spojení 

mezi velkými městy bylo prospěšné nejen pro jeho armády, ale také pro obchod. Nobunaga 

sice zbavil vybrané středověké cechy za a tržiště rakuiči v rámci snah o jejich ovládnutí 

některých jejich privilegií, ale jelikož obchodníkům garantoval volný průchod, přispíval i 

k rozvoji obchodu. Pokud se některá skupina obchodníků navíc rozhodla přejít pod jeho 

ochranu, zbavil je povinnosti platit nejrůznějších poplatky a obchodní daně aj., které předtím 

museli odvádět například dvorské aristokracii, chrámům nebo válečným knížatům, pod jejichž 

patronátem byly. Dále se, tak jako v Azuči, snažil koncentrovat obchod v podhradních 

městech. Nobunagu pravděpodobně napadlo, že pro něj bude výhodnější vybírat daně od měst, 

například i ve formě strategických surovin, spíš než od jednotlivých obchodníků nebo 

obchodnických skupin162. 

Základním kamenem pro vybudování ekonomické základny předmoderní japonské 

společnosti bylo zvýšení výnosu z půdy. K němu došlo v oblasti kolem hlavního města už ve 

čtrnáctém století, spolu se zavedením inovací jako systém dvojí sklizně. Se zemědělskými 

reformami směřujícími k zefektivnění zemědělství a lepší kontrole obyvatel na svých územích 

začala už válečná knížata. Ačkoli se jejich správní systémy značně lišily, byly Odou 

Nobunagou upraveny a výsledný systém byl zaveden na jeho území. Zásadními údaji přitom 

byly výnos z půdy a počet obyvatel, které si zajišťoval prostřednictvím půdních registrů. 

                                                             
160 Jeden z nejvyšších dvorských titulů, který náležel jen několika málo příslušníkům dvorské aristokracie a císaři.  
161 De Bary W. T. et al., Sources of Japanese tradition, vol. 1, str. 436. 
162 John W. Hall ed., The Cambridge History of Japan, Vol. 4, str. 57 – 58. 
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Finální podobu však předmoderní systém správy půdy dostal až po jeho smrti, a to během 

vlády Hidejošiho Tojotomiho a Tokugawy Iejasua163.  

Rozšíření komerce, kterou měla na svědomí politika Ody Nobunagy, na jedné straně 

mnohým pěstitelům napomohla, a pro jiné byla příčinou bankrotů. Lidé negativně zasaženi 

jeho politikou často zamířili do blízkých měst a přístavů, kde se z nich stali denní pracovníci, 

dělníci nebo žebráci164. Konečným výsledkem tohoto vývoje ovšem bylo získání většího vlivu 

pro obyčejné zemědělce, jak ve společenské, tak ekonomické sféře života.  

Téměř všechna půda, kterou Nobunaga dobyl, na rozdíl od jeho dvou nástupců, 

původně patřila rodu Ašikaga, tedy byla šógunátní. Ačkoli měl Nobunaga do budoucna 

ambice na ovládnutí dalších míst, už před svou smrtí nestihl vybudovat stabilní územní 

správu165. Navíc velmi často přerozdělení lén pod jeho taktovkou potvrzovalo staré mocenské 

struktury a bylo jen formální záležitostí. Zejména pokud se jednalo o dvorskou aristokracii a 

její nároky na šóeny, které jí dříve patřily166.  

Dodnes sice nevíme, jak vypadaly půdní registry v provinciích Mino a Owari, ale na 

každém novém území, které dobyl, nechal Oda Nobunaga (pokud možno) svými úředníky 

prořídit katastrální registry. Pokud nebylo možné, aby je pořídil některý z jeho mužů, museli 

mu své zemské a daňové registry sašidaši (指出 ) odevzdávat přímo tamní knížata. 

Nobunagovy registry, jak půdní, tak daňové obsahovaly velké množství detailních informací, 

jelikož byly vyhotovovány přímo na půdě, případně přebírány od samosprávných vesnic, 

které si vedly vlastní administrativy. Tímto způsobem Nobunaga získal nad podrobeným 

územím administrativní moc a vlastnická práva ekvivalentní těm, která ve svých knížectvích 

dříve měla válečná knížata. Na ovládnutých územích mohl přerozdělovat léna, velet vojskům 

a měl také politickou a soudní autoritu. Současně s tím, byla jeho kontrola nad podřízenými 

knížaty mnohem silnější, než jakou mohl vyvinout šógunát v období Muromači. Svou autoritu 

si dokázal udržet, i když získaná léna přerozděloval členům své domácnosti, jako Šibatovi 

Kacuiemu (柴田勝家) nebo Hašibovi (Tojotomimu) Hidejošimu.  

Ačkoli se Nobunagův systém správy a přerozdělování půdy stal předobrazem 

pozdějšího systému dalších sjednotitelů, ještě stále z velké části fungoval v rámci starého 

systému a stejně tak chtěl Nobunaga pravděpodobně ukotvit i svou politickou moc, spíš než 

za každou cenu vytvářet zcela odlišný systém. 

                                                             
163 Ibid., str. 100. 
164 Ibid., str. 99. 
165 Ibid., str. 63 - 64. 
166 Ibid., str. 101 – 103. 
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Co se týkalo Nobunagovy politiky vůči okrajovým skupinám, má se za to, že 

pravděpodobně neměl dost času na to, aby jejich společenskou pozici nějakým způsobem 

definoval. Nicméně procesy, které ve společnosti nastartoval, ačkoli nemusely být přímo 

namířeny na okrajové skupiny, o něco později za vlády Tojotomiho Hidejošiho a Tokugawy 

Ijeasua je výrazně ovlivnily.  

 

4.2. Druhý sjednotitel Japonska  

 

O původu Tojotomiho Hidejošiho167 (豊臣秀吉, 17. 3. 1537 – 18. 9. 1598) se na 

rozdíl od Ody Nobunagy, který byl synem knížete z Owari, ví jen velmi málo. Ani rok jeho 

narození není přesně znám, i když se běžně udává rok 1536 nebo 1537. Jedna skupina vědců 

tvrdí, že jeho první příjmení Kinošita původně patřilo jeho otci a druhá že patřilo jeho 

matce168, protože jeho otec měl tak nízký původ, že příjmení neměl. M. E. Berry ve své knize 

Hideyoshi uvádí, že jeho otec byl zemědělec a občasný voják z malé vesnice v knížectví 

Owari169  a A. Boscaro v knize 101 Letters of Hideyoshi tvrdí, že jeho otcem byl rolník 

jménem Kinošita Jaemon170. Na rozdíl od těchto dvou relativně blízkých teorií Asao Naohiro 

zastává názor, že Hidejoši byl synem vázaného služebníka nuhi 171. Ať už je jeho původ 

jakkoli nejasný, byl s největší pravděpodobností důvodem, proč začal Hidejoši své početí 

opřádat mýty, a proč se pokusil vynést svůj původ až do nebes, když připisoval své zázračné 

početí slunečnímu kotouči172.  

Za zmínku stojí, že se o charakteru Tojotomiho Hidejošiho můžeme dozvědět 

podstatně více než o některých jeho současnících, jelikož se nám zachovala velká část jeho 

korespondence173. Z ní víme nejen, jaké city choval ke své rodině ale například i to, že většina 

jeho dopisů byla psána slabičným písmem (což samo o sobě nebylo v této době nijak zvláštní), 

                                                             
167 Jedno z prvních jmen, pod kterými je znám, bylo Kinošita Tókičiró (木下藤吉郎). Boscaro Adriana, 101 letters 

of Hideyoshi, str. V. 
168 De Bary W. T. et al., Sources of Japanese tradition, vol. 1, str. 473. 
169 Berry M. E, Hideyoshi, str. 1, 8. 
170 Boscaro Adriana, 101 letters of Hideyoshi, str. VIII. 
171 Jelikož byl ovšem termín nuhi používám v Japonsku už dříve a standardně se překládá jako otrok, zatímco 

termín vázaný služebník nejčastěji slouží pro překlad termínu gokenin, je zde zapotřebí jisté obezřetnosti.      
172 De Bary W. T. et al., Sources of Japanese tradition, vol. 1, str. 437. 
173 V angličtině Boscaro Adriana, 101 letters of Hideyoshi: the private correspondence of Toyotomi Hideyoshi. 

Tokyo: Sophia University, nebo Boscaro Adriana. "An Introduction to the Private Correspondence of Toyotomi 

Hideyoshi." Monumenta Nipponica, 1972. 
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ovšem v použití velkého počtu atedži 174  (當て字 ) se nejspíše odráží jeho nedostatečné 

formální vzdělání175.   

Ačkoli dnes není zcela jasné, jaký společenský status Hidejošiho otec zaujímal, byl 

Hidejoši ve smyslu termínu gekokudžó (下剋上) mužem své doby, jelikož se i navzdory 

svému původu dokázal vypracovat až na pozici svrchovaného vojenského vládce země. Ještě 

za doby života Ody Nobunagy se dokázal posunout z pozice řadového pěšáka na pozici 

jednoho z jeho nejdůležitějších generálů a po Nobunagově smrti se rozhodl dokončit 

sjednocení země, které Nobunaga započal. Hidejoši, který v době Nobunagovy smrti nebyl 

v  oblasti Kinai, se okamžitě vrací do Kjóta, aby pomstil jeho smrt porážkou Akečiho 

Micuhideho. Posléze staví hrad v Ósace a po prvotním nerozhodném střetu s Tokugawou 

Ijeasuem s ním uzavírá politickou alianci176.   

Hidejoši ovládnul zemi v roce 1591, kdy porazil poslední zemské povstání ikki. Vždy 

když dobyl nové území, přiměl místního knížete, aby do Kjóta poslal svou rodinu jako 

rukojmí, stejně jako to bylo v této době v menším měřítku běžné na území dílčích knížectví. 

Vojenská služba ve formě přítomnosti v hlavním městě byla vyžadována i od samotných 

knížat a jejich posádek177. Hidejoši na rozdíl od Nobunagy s některými mocnými rody178 na 

místo válečného konfliktu uzavíral politické aliance a knížatům, která k nim přistoupila, 

garantoval jejich práva na knížectví, ve kterých vládli. Ve výsledku tedy Hidejoši neměl pod 

přímou kontrolou o moc větší území, než území jeho největšího vazala179. Knížata pod svou 

kontrolou dělil do dvou skupin fudai (譜代) a tozama (外様), přičemž mezi fudai, se řadila ta 

knížata, která se k Hidejošimu připojila v raných etapách jeho kariéry, zatímco mezi tozama 

ta knížata, která se k němu přidala později poté, co se s Hidejošim utkali ve válečném střetu, 

nebo pokud s ním uzavřeli alianci. Napříč očekávání to byla právě knížata tozama, která měla 

v Hidejošiho době větší politickou moc, což má dvě opodstatnění. První z nich je založeno na 

tom, že se Hidejoši dokázal výborně zorientovat v mocenském vakuu, které vzniklo po 

Nobunagově smrti, kdy ostatní knížata nebyla uzavřena myšlence vytvoření dočasné aliance. 

Druhým důvodem, proč se později z jejich řad nezformovala aliance proti Hidejošimu, byl 

neúspěšný pokus Tokugawy Ijeasua se mu postavit z roku 1584. Navíc Hidejoši velmi brzy 

                                                             
174 Fonetické použití znaků bez ohledu na jejich významy. 
175 Boscaro Adriana, An Introduction to the Private Correspondence, str. 1. 
176 John W. Hall ed., The Cambridge History of Japan, Vol. 4, str. 46. 
177 Ibid., str. 49. 
178 Rody jako Móri (毛利), Uesugi (上杉), Date (伊達) nebo Ótomo (大友) a Satake (佐竹). Berry M. E. Hideyoshi, 

str. 67.  
179 Ibid., str. 67 – 68. 
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pojistil svou mocenskou pozici získáním kontroly nad městem Sakai, které bylo centrem 

výroby zbraní, a nad doly v Ómi a Jamatu180. 

 

4.2.1. Politika Tojotomiho Hidejošiho  

 

Hidejošiho přístup ke dvorským hodnostem byl na rozdíl od Nobunagy přímočarý. 

Potom, co mu na základě jeho nízkého původu byla odmítnuta žádost na udělení titulu 

seiitaišógun, požádal Ašikagu Jošiakiho, aby jej adoptoval. I když Jošiaki odmítl, Hidejošimu 

se podařilo být v roce 1585 adoptován Konoem Sakihisou181 (近衛前久, 1536 - 1512), což 

mu poskytlo možnost odvozovat svůj původ od rodu Fudžiwara a později dosáhnout i na titul 

kampaku (関白, regent dospělého císaře). Potom, co tento titul získává, se v očích společnosti 

brzy stává ekvivalentní s titulem šógun. Ačkoli je třeba podotknout, že prostřednictvím titulu 

kampaku se v Hidejošiho osobě soustředila nejen moc nad vojenskou vrstvou, ale také nad 

dvorem a kláštery182 . Jméno Tojotomi (s významem „štědrý ministr“), které vzniklo na 

základě žádosti ke dvoru o vytvoření jména hodného jeho nového aristokratického rodu, také 

začíná používat až v roce 1585183. Jeho spojení vojenské a dvorské autority ovšem nekončilo 

jen jeho osobou. Hidejoši nechal udělit vysoký dvorský titul kugjó ještě pěti dalším velkým 

knížatům184. Díky tomu tito kugjó-daimjó (公卿大名) získali pevné místo ve staré politické 

struktuře, a současně tak byly posíleny i jejich vazalské vztahy s Hidejošim. Po jeho smrti pět 

z těchto kugjó-daimjó utvořilo radu tairó (五大老 ), která se stala svrchovaným vládním 

orgánem185 v zemi v období od Hidejošiho smrti do bitvy u Sekigahary186.  

I Hidejošiho přístup k cechům za byl odlišný od Nobunagova. Kolem roku 1584 byly 

cechy navázané na dvorskou aristokracii, chrámy a svatyně zrušeny. Jejich vysoce postavení 

patroni od nich dále nemohli vybírat jakékoli poplatky nebo renty. Nicméně toto zpřetrhání 

vazeb mezi cechy a patrony neznamenalo zrušení cechů jako takových, místo toho byly 

                                                             
180 Ibid., str. 68 - 69. 
181 Konoe Sakihisa byl vysoký dvorský šlechtic, potomek vedlejší linie rodu Fudžiwarů a regent kampaku císaře 

Go-Nary (後奈良天皇).   

182 Wakita Osamu, The Emergence of the State in Sixteenth-Century Japan, str. 350. 
183 De Bary W. T. et al., Sources of Japanese tradition, vol. 1, str. 438. 
184 Mezi ně patřili Tokugawa Ijeasu (徳川家康), Tokugawa Hidetada (徳川秀忠), Ukita Hideie (宇喜多秀家), Uesugi 

Kagekacu (上杉景勝), Móri Terumoto (毛利輝元), Maeda Tošiie (前田利家), Maeda Tošinaga (前田利長) a 

Kobajakawa Takakage (小早川隆景). 

185 Spolu s radou pěti bugjó (五奉行), kteří byli Hidejošiho věrní generálové. 

186 Wakita Osamu, The Emergence of the State in Sixteenth-Century Japan, str. 351. 
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volněji svázány s knížectvími, popř. městy, na jejichž území sídlily. Tímto způsobem byla do 

Hidejošiho politické struktury vsazena komerce, nad kterou tak nepřímo získal moc.  

Hidejošiho sociální politika směřovala v první řadě k demilitarizaci venkova a 

oddělení samurajů od půdy. Jeho idea míru nekončila podřízením knížat, ale zasáhla každou 

společenskou vrstvu včetně rolníků a rybářů187. V roce 1588 vydal oba dva své nejslavnější 

edikty a to jak Hon na meče (刀狩, katanagari)188, který sice nebyl jeho původní myšlenkou, 

ale byl to on, kdo ji realizoval v největším měřítku, a Rybářský edikt (海賊停止令, kaizoku 

torišimarirei) 189 , který byl zacílen na rybáře a obchodníky, kteří si občas přivydělávali 

pirátstvím. Oba edikty měly připravit běžné obyvatelstvo o prostředky ozbrojeného odporu a 

zajistit, aby zbraně byly dostupné pouze vojenské vrstvě190. Toto nařízení dále slibovalo, že 

kov ze všech vybraných zbraní na venkově bude použit k výrobě hřebíků a svorek na 

postavení chrámu Hókódži (方広寺), který tou dobou Hidejoši budoval v Kjótu191.  Dalším 

zásadním krokem k demilitarizaci venkova byla vyhláška z roku 1590, která měla za následek 

omezení pohybu mezi společenskými třídami. Mezi nejdůležitější body, které byly v tomto 

dekretu obsaženy, patřil přísný zákaz změny povolání namířený na rolníky192 a hromadná 

zodpovědnost, která se vztahovala na celou komunitu, v případě přestupku jednotlivce. Pokud 

by se rolníci chtěli stát obchodníky nebo řemeslníky, nejenom oni, ale celá jejich vesnice 

mohla být potrestána193. Tato vyhláška přispěla i k podezíravému přístupu k cizincům, který 

byl pro předmoderní Japonsko typický194.  

Hidejošiho přístup byl odlišný i v případě samosprávných měst džinai mači (寺内町, 

města na chrámových prostranstvích), jejichž existenci Nobunaga toleroval. Na rozdíl od 

Nobunagy Hidejoši byl proti samosprávným městům a snažil se získat přímou kontrolu nad 

obchodníky i řemeslník195. Naopak stejný přístup jako Nobunaga měl ke „svobodným“ trhům 

rakuiči. Snahy prvních dvou sjednotitelů podporovat „svobodné“ trhy pravděpodobně 

pramenily z technologického pokroku a vysoké specializace, ke kterým tržní aktivity 

                                                             
187 John W. Hall ed., The Cambridge History of Japan, Vol. 4, str. 49. 
188 Plné znění ediktu: viz Berry M. E, Hideyoshi str. 102 nebo De Bary W. T. et al., Sources of Japanese Tradition 

str. 460 – 461. 
189 Plné znění ediktu: viz De Bary W. T. et al., Sources of Japanese Tradition str. 459 – 460. 
190 De Bary W. T. et al., Sources of Japanese tradition, vol. 1, str. 458. 
191 John W. Hall ed., The Cambridge History of Japan, Vol. 4, str. 50. 
192 Plné znění ediktu: viz De Bary W. T. et al., Sources of Japanese Tradition str. 460 nebo Berry M. E, Hideyoshi 

str. 106. 
193 De Bary W. T. et al., Sources of Japanese tradition, vol. 1, str. 463. 
194 Berry M. E, Hideyoshi, str. 106. 
195 Wakita Osamu, The Emergence of the State in Sixteenth-Century Japan, str. 367. 
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přispívaly již od předchozího století. Svobodné trhy se tudíž stávaly prostředkem k obohacení 

ekonomiky, která byla v tomto období základnou moci knížat daimjó196. 

 

4.2.2. Hidejošiho registry  

 

Co se týkalo zemských registrů kenčičó (検地帳), ve větším měřítku s nimi začal už 

Oda Nobunaga, ale byl to Hidejoši, kdo je s povolením císaře aplikoval na veškeré území pod 

svou kontrolou197. Hidejošiho registry byly dokonce prováděny v takovém rozsahu, že si 

vysloužily název registry celého podnebesí (天下検地, tenka kenči). Veškerá půda se jejich 

prostřednictvím stala majetkem císaře a všem ostatním byla jeho půda pouze svěřena jako 

azukarimono (預物)198. Současně s tím, že tyto registry zbavovaly šlechtu a vojenskou vrstvu 

vlastnických práv na půdu a do jisté míry garantovaly nároky rolníků a pěstitelů na půdu, 

kterou obráběli. Jelikož středověký systém držby půdy byl značně složitý 199  a půdu si 

většinou nárokovalo více lidí, není přesně jasné, kteří z nich byli do Hidejošiho katastrů 

zapisováni. Každopádně člověk, jehož jméno se v registru vyskytlo, byl od té chvíle, co se 

registrů týkalo, členem třídy hjakušó (rolník), a to ať už předtím zaujímal jakýkoli 

společenský status včetně vojenského. Nicméně bylo by chybné domnívat se, že tyto registry 

na venkově vytvořily jednotnou skupinu drobných rolníků. Co se týkalo mocenských vztahů 

ve vesnicích, ty nebyly nijak upravovány a nadále existovaly skupiny velmi bohatých rolníků, 

stejně jako třída velmi chudých, kteří byli na těch velkých životně závislí a mohli vůči nim 

být v téměř otrockém postavení200.  

Rozdělení lidu do několika společenských tříd, obzvlášť odtržení samurajů od půdy, 

mělo omezit potenciální povstání v zemi a knížata k tomuto rozčlenění přistupovala různě, 

například mohly být v různých knížectvích pro každou společenskou třídu vydávány jiné 

vyhlášky a platit pro ně jiné zákony. Nejčastěji samurajové směli nosit dva meče a směli 

používat příjmení, zatímco rolníci, měšťané a lidé na okraji společnosti nikoli. Svatby mezi 

                                                             
196 Nagahara Keiji a Yamamura Kozo, Shaping the Process of Unification, str. 105 – 106. 
197 John W. Hall ed., The Cambridge History of Japan, Vol. 4, str. 103. 
198 Ibid., str. 103. 
199 Půda byla většinou dříve zaregistrována pod vlastníkem mjóšu (名主), „rolníkem“ hjakušó (百姓) a pěstitelem 

sakunin (作人) a každý z nich si z půdy a zemědělského produktu nárokoval určitý podíl. John W. Hall ed., The 

Cambridge History of Japan, Vol. 4, str. 107.  
200 Ibid., str. 108. 
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třídami byly přísně zakázány 201  zejména mezi samuraji a rolníky nebo lidmi na okraji 

společnosti.  

Mezi další prostředky, které Hidejoši použil k pacifikaci země, patřily vyhlášky kenka 

čódžirei (喧嘩停止令), které začal vydávat po roce 1588. Tyto vyhlášky měly zamezit 

konfliktům mezi vesnicemi a ve vesnicích, pokud se rýsoval nějaký spor, měl být přednesen 

před místními úředníky a pokud by přece jen došlo ke konfliktu, hrozil oběma stranám trest202.  

 

4.2.3. Okrajové skupiny a Tojotomi Hidejoši  

 

Jak už bylo zmíněno výše, ekonomické faktory na konci japonského středověku 

přispěly k oddělení okrajových skupin od zbytku populace a to zejména lidí pracujících 

v kožedělném průmyslu. V období válčících států byla po koželuzích velká poptávka, jelikož 

knížectví potřebovala velká množství tětiv, ochranných zbrojí, sedel aj. a přinejmenším od 16. 

st. si zajišťovaly stálý přísun těchto strategických surovin i velké kláštery a mocné rody. 

Skupinám koželuhů byly přiznávány monopoly na některé aktivity nebo byly osvobozovány 

od některých daní203. Tento způsob nakládání s lidmi na okraji společnosti se ovšem během 

Hidejošiho vlády pomalu vytrácí a nahrazuje jej poměrně silný trend k jejich segregaci. 

Například, ačkoli v době válčících knížectví mohli členové okrajových skupin bydlet ve 

městech na téměř jakémkoli místě, které si zvolili204, v Hidejošiho plánech hradních měst byli 

vytlačeni na okraje měst nebo na říční břehy. Jinými slovy jejich místo pobytu bylo svázáno 

s místem jejich řemesla a nadále pevně dáno, a pokud by se přišlo na to, že některý člen 

těchto skupin bydlí jinde, mohl být vážně potrestán205. Společně se sídly nízkých skupin byly 

na okrajích měst situovány i čtvrtě zábavy (遊郭 , júkaku), které se staly jedním z míst, 

v nichž se i v předmoderní etapě japonských dějin rozdíly mezi lidmi zamlžovaly a nemusely 

hrát tak důležitou roli. Pokud v zábavní čtvrti došlo k nějakému konfliktu, městské autority se 

často držely zpátky a nechaly lid, aby si spory vyřešil sám206. 

V době Hidejošiho vlády pro různé skupiny obyvatel začínala platit různá pravidla. 

Zatímco rolníci museli jednou ročně odvádět daň z půdy (年貢, nengu) a robotu. Obchodníci 

                                                             
201 I když se nedá popřít, že k nim v hojném počtu docházelo a to přinejmenším do konce 17. st. Pokud byl 

ovšem takový svazek objeven, byly obě strany potrestány. 
202 Ijeasu Tokugawa později tyto vyhlášky upravil tak, aby platily i pro měšťany. Berry M. E., Public Peace and 

Private Attachment, str. 245. 
203 Groemer Gerald, The Creation of the Edo Outcaste Order, str. 269. 
204 Ačkoli existují záznamy, že mnoho z nich preferovalo okraje měst a říční břehy. 
205 Groemer Gerald, The Creation of the Edo Outcaste Order, str. 269. 
206 John W. Hall ed., The Cambridge History of Japan, Vol. 4, str. 124. 
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a řemeslníci museli odvádět poplatky svým profesionálním organizacím. Měšťané museli 

platit poplatky na opravy hradu v daném městě, a lidé na okraji společnosti byli většinou 

nuceni vykonávat práce jako úklid hradu, stahování a opracovávání kůže, úklid vězení a 

vykonávání trestů207. Spolu s posunem komerce a řemesel směrem do měst, jak se dělo při 

vzniku každého nového hradního města, a se zavedením systému oddělení samurajů od půdy 

se mezi společenskými třídami začaly objevovat výraznější rozdíly208.  

Vliv, který měly tyto společenské změny a výše zmíněné vyhlášky na okrajové 

skupiny, byl nezanedbatelný. Jelikož některé okrajové skupiny byly podobně jako středověké 

cechy navázány na chrámy či svatyně, ocitly se po zpřetrhání vazeb s patrony v mocenském 

vakuu, a prostřednictvím Hidejošiho registrů realizovaných mezi lety 1580 - 1590 a dál, 

začaly být společenské třídy formálním způsobem klasifikovány. V registrech se nacházely 

kategorie jako kawaja, kawata a kawacukuri (koželuh), které pravděpodobně už v té době 

odkazovaly spíše ke statusu. Ačkoli tyto kategorie nebyly Hidejošiho vynálezem, jejich 

celoplošné použití na některé skupiny a jednotlivce jen urychlilo jejich oddělení od zbytku 

populace, a zafixovalo jejich dědičný status209 . Koželuhové a okrajové skupiny, které si 

v období válčících knížectví užívaly relativně hodně svobody, ačkoli nemusely být 

společností univerzálně uznávané, rozhodně byly velmi žádané, jsou v následujícím období 

zatlačeny ještě více na okraj a rozdíly mezi nimi a prostým obyvatelstvem se výrazně zvětšují. 

To co dříve pro členy okrajových skupin mohlo být kariérní volbou, se nyní stává dědičným 

statusem.  

 

4.3. Tokugawa Ijeasu   

 

Tokugawa Ijeasu (徳川家康 , 31. 1. 1543 – 1. 6. 1616) se podle své upravené 

genealogie210 narodil do rodiny Macudaira (松平), která odvozovala svůj původ od jednoho 

z významných válečnických rodů Seiwa Gendži (清和源氏)211. Ijeasův rod patřil mezi výše 

postavené vazaly rodu Imagawa (今川), u kterého strávil část svého dětství jako rukojmí.  

Velmi brzy se mu podařilo vypracovat se a stává se jedním z cenných přívrženců klanu Oda. 

Poté, co získal kontrolu nad pěti knížectvími Mikawa (三河), Suruga (駿河), Tótomi (遠江), 

                                                             
207 Ibid., str. 124. 
208 Ibid., str. 59 - 60. 
209 Groemer Gerald, The Creation of the Edo Outcaste Order, str. 268. 
210 Z roku 1600. 
211 Seiwa Gendži byla vedlejší větev rodu Minamoto, ze které dříve vzešly postavy jako Minamoto Joritomo. 
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Kai (甲斐) a Šinano (信濃), se stal jedním z nejvlivnějších knížat v zemi a začalo se mu 

přezdívat „pán pěti provincií Tókai“.  

V době smrti Ody Nobunagy Ijeasu nebyl se svými jednotkami, a než je stihl svolat, 

Tojotomi Hidejoši už Nobunagovu smrt pomstil a v mocenském vakuu stihl získat dominantní 

pozici212 . Po několika vojenských střetech menšího měřítka ale relativně velké politické 

důležitosti, které se mezi Hidejošim a Ijeasuem odehrály mezi lety 1582 – 1586, se obě strany 

dohodly na odložení zbraní, Ijeasu se Hidejošimu formálně vzdal a mezi oběma knížaty došlo 

k výměně rukojmích213.  O něco později byl Ijeasu Hidejošim převelen ze svého někdejšího 

knížectví v Tókai do Kantó a pod jeho kontrolu se dostalo šest knížectví Izu (伊豆), Sagami 

(相模), Musaši (武蔵), Šimósa (下総), Kazusa (上総) a Awa (安房). Zisk Kantó udělal 

z Ijeasua knížete s největším knížectvím v zemi. Ačkoli by se mohlo zdát, že toto převelení 

bylo povýšením, nebylo tomu tak. Znamenalo odstavení dál od centra moci a Hidejoši se tak 

pokoušel oslabit Ijeasuovu moc. Ijeasuovi přesun do Eda ale trval pouhé dva měsíce214 a 

namísto toho, aby jej oslabil, tak jak plánoval Hidejoši, se opak stal pravdou. Ijeasu na svém 

novém území prokázal velký organizační talent a citlivost ve vztahu k původním mocenským 

strukturám215 a poté co Hidejoši v roce 1598 umírá, byla Ijeasuova pozice v oblasti Kantó 

mnohem pevnější než dříve, k čemuž přispěl i fakt, že knížata severních oblastí (mezi které se 

počítal) nebyla povinována odeslat tolik mužů do Koreje, aby podpořili Hidejošiho tamní 

snahy.  

Po Hidejošiho smrti v zemi opět vzniká zmatek a politický systém, který měl zajistit 

nástupnictví Hidejošiho linie, se ukazuje být nefunkční. Knížata obracejí svou pozornost 

k řešení vlastních problémů a po smrti Maedy Tošiieho, který byl jedním z nejsilnějších 

přívrženců rodu Tojotomi, se Ijeasu stává nejsilnějším a nejzkušenějším regentem v zemi. 

Ačkoli přinejmenším do roku 1600 veřejně nepřiznal své ambice převzít úkol sjednocení 

země, jeho chování svědčilo o opaku, když například učinil Ósaku svým hlavním městem. 

Nicméně i přesto pro něj nebylo ovládnutí země jednoduché. Kolem roku 1600 byla země 

rozdělena mezi dvě frakce Hidejošiho a Ijeasuovu. Bitva u Sekigahary, ve které proti sobě 

stanuli na jedné straně Ijeasu a na druhé v čele Hidejošiovské frakce Išida Micunari (石田三

成, 1559 - 1600), se odehrála 21. 10. 1600216. Z bitvy vychází úspěšně Ijeasu a v roce 1603 

                                                             
212 John W. Hall ed., The Cambridge History of Japan, Vol. 4, str. 134 - 136. 
213 Ibid., str. 136. 
214 Ačkoli samotné zabydlování se v Edu trvalo další rok.  
215 John W. Hall ed., The Cambridge History of Japan, Vol. 4, str. 137 - 140. 
216 Ibid., str. 143 - 144. 



60 
 

získává titul seiitaišógun. Ve stejném roce se stal i ministrem zprava (右大臣, udaidžinem). 

Ačkoli pro něj zisk nových titulů neznamenal zisk nových pravomocí, posloužily jako 

prostředek legitimizace jeho vlády.  

V roce 1605 Ijeasu přenechává titul šóguna svému synovi Hidetadovi (徳川秀忠, 

1579 - 1632) a stahuje se do ústraní, odkud až do své smrti, obklopen svými poradci217, 

pracuje na upevnění mocenské pozice rodu Tokugawa218. Poté co sjednotil zemi, stanul Ijeasu 

před novými problémy. Jedním z nejdůležitějších bylo zajištění dědičného titulu šóguna. 

Naštěstí na rozdíl od svých dvou předchůdců měl Ijeasu spoustu dětí219. Navíc žil dostatečně 

dlouho, aby spatřil, že přežije víc než jedna jím vytvořená vedlejší linie220.  

 

4.3.1. Politika Tokugawy Ijeasua 

 

Ijeasu se potýkal s velkým počtem politických problémů, které zahrnovaly i problém 

ovládnutí císaře a dvora, velkých chrámů, svatyní, rolníků, obchodníků, Evropanů a 

v neposlední řadě jej tížila přítomnost Tojotomiho Hidejoriho221 (豊臣秀頼, 1593 - 1615) 

na Ósackém hradě. Čím byl Hidejori starší, tím silněji se z císařského dvora ozývalo, že by 

mu měl být udělen titul kampaku a v Kjótu byli tací, kterým se myšlenka vytvoření dvojí 

vlády, vojenské a civilní vůbec nepříčila, a ani Hidejori se této myšlence nijak nebránil. 

V roce 1614 Ijeasu zahajuje dobývání Ósackého hradu, který padá následujícího roku222. 

Co se císařského dvora týkalo, Ijeasu využíval každé příležitosti k tomu, aby dal 

najevo svou autoritu. Jedním z hlavních problémů týkajících se dvora bylo udělování 

dvorských titulů vojenské třídě. V roce 1613 proto Ijeasu vydal vyhlášku kuge šohatto (公家

諸法度), která měla omezit moc dvora a zejména jeho vliv na politiku. Po dobytí Ósaky 

                                                             
217 Mezi jeho hlavní poradce v této době patřili mnich Tenkai (天海, 1536 - 1643) ze sekty Tendai, konfuciánský 

učenec Hajaši Razan (林羅山, 1583 - 1657), specialista na administrativu Ina Tadacugu (伊奈忠次, 1550 - 1610), 

Gótó Micucugu (後藤光次, 1571 - 1625), který dohlížel na stříbrný důl Ginza, a dokonce i anglický lodivod 

William Adams (1564 - 1620). John W. Hall ed., The Cambridge history of Japan, Vol. 4, str. 146. 
218 Ibid., str. 145 - 146. 
219 Ibid., str. 146. 
220 Důvodem k vytvoření vedlejších linií bylo zajištění stability Tokugawské moci, a to jak jejich rozmístěním na 
strategických pozicích, tak zajištěním dědiců na post šóguna. Tři z těchto vedlejších linií mohly nést příjmení 

Tokugawa. Jednalo se linii jeho devátého syna, který dostal knížectví Owari (尾張), desátého – který dostal Kii (紀

伊) a jedenáctého, kterému bylo přiřknuto Hitači (常陸). Tyto tři větve se označovaly jako sanke (三家). Ibid., str. 

154. 
221 Syn Tojotomiho Hidejošiho. 
222 John W. Hall ed., The Cambridge History of Japan, Vol. 4, str. 146 - 147. 
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vnikla nová upravená verze kinčú narabini kuge šohatto (禁中並公家諸法度), podle které 

byly pravomoci dvora omezeny na tradiční umění a ceremonie, což efektivně oddělilo 

dvorskou aristokracii od vojenské vrstvy. Dalším krokem bylo sblížení císařského dvora 

s rodem Tokugawa, což bylo realizováno prostřednictvím sňatkové politiky. Císařovna Meišó 

(明正天王, 1624 – 1696, na trůně mezi lety 1629 - 1643), byla pravnučkou Tokugawy Ijeasua 

a její korunovace pro rod Tokugawa znamenala dosažení nejvyššího stupně jak ve vojenské 

tak v dvorské hierarchii223.  

Mocenská struktura, kterou Ijeasu vybudoval, existovala na základě rovnováhy sil 

různých skupin knížat a šógunátních mocenských zájmů. Na špičce šógunátní hierarchie stálo 

dvacet tři rodů, které byly vedlejšími liniemi rodu Tokugawa, označované jako šimpan (親藩), 

ičimon (一門大名) nebo kamon (家紋大名). Následovalo sto čtyřicet pět dědičných knížat 

fudai (譜代), která se k Ijeasuovi přidala během počátečních let jeho iniciativy224. Dále velel 

devadesáti osmi knížatům tozama (外様), kteří se stali knížaty už za Nobunagy, Hidejošiho 

nebo i dříve a přežili následující vývoj 225 . Přímí vazalové rodu Tokugawa, se dělili na 

hatamoto (旗本) a gokenin (御家人), přičemž gokenin žili na tokugawské půdě a pobírali 

penze od rodu Tokugawa. 

Jedním z hlavních prostředků, který vedl k účinnému oslabení podrobených knížat, 

bylo zavedení střídavé služby (参勤交代 , sankinkótai) 226 . Dalším důležitým krokem 

k ovládnutí společnosti tentokrát na nižší úrovni, bylo zavedení tzv. šúmon aratame (宗門改

め ). Šúmon aratame byly dokumenty, které dokládaly příslušnost člověka k té či oné 

buddhistické sektě a byly vypracovány buddhistickými chrámy. Původně měly sloužit jako 

prostředek k odhalování skrytých křesťanů, ale nakonec posloužily i k upevnění 

společenského systému jako takového227.  

Nedlouho potom, co Iejasu dobyl Ósacký hrad, umírá. Svým nástupcům však zanechal 

pevné základy, na kterých mohli vybudovat trvalou politickou moc. Podařilo se mu 

vybudovat strukturu politických spojenectví, která přesáhla postavu šóguna a udělala z něj 

                                                             
223 Ibid., str. 148 - 149. 
224 Ibid., str. 155. 
225 Většinou to byla knížata a rody, jejichž knížectví byla sice velká, ale nacházela se na okrajích tehdejšího 

Japonska. 
226 Střídavá služba byla v prvních desetiletích období Edo povinná jen pro knížata se statusem tozama a až 

později, od roku 1642 byla rozšířena i na knížata fudai. John W. Hall ed., The Cambridge History of Japan, Vol. 4, 

str. 158. 
227 Ibid., str. 159. 
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předmět loajality a poslušnosti228. Jeho dvěma nástupcům ale přenechal i úkol konsolidace 

vztahů mezi šógunem, císařem a knížaty daimjó. Situaci měli ztíženou tím, že v době nástupu 

na post šóguna nebyli uznáváni jako vojenští vůdci, obzvlášť v případě třetího šóguna 

Iemicua, který nebyl přítomen žádným velkým vojenským konfliktům229. 

 

4.3.2. Okrajové skupiny a Ijeasu Tokugawa 

 

O Ijeasuovu přístupu ke skupinám lidí na okraji společnosti, lze říct, že byl víc než co 

jiného obezřetný, jak svědčí i jeho pozdější přístup ke čtvrti zábavy Jošiwara (吉原), která 

vznikla mezi lety 1600 - 1617 nedaleko Nihonbaši (日本橋 ) v Edu. (V Jošiwaře se 

nenacházely jen domy zábavy, ale i čajovny, divadla Kabuki a hostince.) Místo vydávání 

vyhlášek, které by aktivity v Jošiwaře limitovaly230, se šógunát uchýlil k vyčkávací taktice, 

která se mu vyplatila, když v roce 1657 zachvátil Edo požár Meireki (明暦の大火). Nová 

Jošiwara pak byla vybudována blízko Asakusy, asi šest kilometrů od centra města 

v sousedství veřejného popraviště, které spravovala jiná skupina lidí na okraji společnosti231. 

Po požáru Meireki tak byly všechny okrajové skupiny v Edu odsunuty na okraj města, stejně 

jako i v jiných hradních městech.  

 

4.4. Formování a vývoj okrajových skupin v prvním století období Edo  

 

David Howell ve svém článku Territoriality and Collective Identity in Tokugawa 

Japan argumentuje, že systém rozdělení společnosti nebyl vědomým konstruktem sjednotitelů 

Japonska, ale spíše vedlejším produktem různých vyhlášek, se kterými začal už Oda 

Nobunaga, a na které později navázali Tokugawští šógunové232. Domnívám se, že systém 

vyhlášek, který přispěl k upevnění společenského systému a zejména společenského 

postavení skupiny koželuhů náhodným konstruktem nebyl. Jak bylo zmíněno výše, rody 

koželuhů v období válčících knížectví zaujímaly v knížectvích zvláštní pozice, a byly 

prokazovány určité ústupky, aby se zajistil nepřerušený proud strategických surovin. 

Nemyslím si, že je náhoda, že v prvním století období Edo v rozmezí zhruba sedmdesáti let 

                                                             
228 Ibid., str. 147. 
229 Ibid., str. 148. 
230 S těmi to vyhláškami se setkáváme až o něco později, zejména na přelomu 17. – 18. st. a dále. 
231 John W. Hall ed., The Cambridge history of Japan, Vol. 4, str. 742 – 743; Gordon Andrew, A Modern History of 

Japan, str. 16. 
232 Howell David, Territoriality and Collective Identity in Tokugawa Japan, str. 109. 
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těchto výhod zbaveni a odsunuti na periferie, jak městské tak mocenské. Naopak se 

domnívám, že mnohé z vyhlášek, které byly zmíněny výše a namířeny na různé skupiny 

obyvatel od cechů, přes obchodní skupiny po rolníky, byly současně namířeny i na skupiny 

koželuhů, které nejenom že vytvářely důležité části brnění apod., ale věnovali se i jejich 

prodeji. S podobným názorem se setkáme i u Nagahary Keidžiho v jeho článku The Medieval 

Origins of Eta-Hinin, když píše, že pozice skupin lidí, kteří pracovali s kůží, byla v období 

válčících knížectví a později v předmoderním Japonsku nejvíce a nejčastěji 

přehodnocována233.  

Jak bylo zmíněno již v úvodu této práce, mezi vědci, ať už americkými nebo 

japonskými, se dnes ve spojení s okrajovými skupinami v japonském středověku nebo 

předmoderní době velmi často používá termín „diskriminace“ a „diskriminované skupiny“234. 

Jak ovšem ve svém článku Territoriality and Collective Identity upozorňuje David Howell, 

v předmoderním Japonsku byla diskriminace základem veškerého společenského dělení a 

neutralita v sociálních vztazích nebyla ani přirozená, ani žádaná235 a má nepochybně pravdu. 

Rozdíly ve společnosti stejně tak jako povinnosti a zákazy vztahující se na různé společenské 

skupiny se od sebe výrazně lišily. Tak se však dostáváme k o něco závažnější otázce, zda je 

rámci japonské feudální 236  společnosti vhodné hovořit o diskriminaci. Domnívám se, že 

pokud bychom v této době nepřiznali určitou míru diskriminace každé společenské třídě, a 

tedy o všech nehovořili jako o diskriminovaných skupinách, je použití tohoto výrazu 

přinejmenším problematické.  

Co se týče percepce rozdílnosti společenských skupin a charakteru jejich rozlišování 

v předmoderním Japonsku, obzvlášť co se týkalo okrajových skupin a zbytku populace, 

existuje několik teorií, které na tuto otázku vrhají světlo. Podle Hermana Oomse absence 

fyzických odlišností vedla ke konstrukci zvláštního druhu intra-rasového rasismu založeného 

výhradně na rodu a dědičnosti237. Dawid Howell přirovnává chápání rozdílu mezi okrajovými 

skupinami a zbytkem populace k pohlaví, tak jako dnes každý neseme naši genderovou 

identitu bez toho, abychom se nad ní nějak pozastavovali, tak příslušnost k okrajové skupině 

v předmoderním Japonsku zaujímala „neutrální“ část společenského já. Sociální pozice 

jedinců patřících do okrajových tříd mohly být upravovány ve stejném rozsahu, jako nám 

                                                             
233 Nagahara Keiji, The Medieval Origins of the Eta-Hinin, str. 401. 
234 Mezi americkými vědci například David Howell, Gerald Groemer, Herman Ooms, aj. Mezi japonskými 

například Asao Naohiro, Nagahara Keidži nebo Jošimasa Naito.   
235 Howell David, Territoriality and Collective Identity in Tokugawa Japan, str. 108. 
236 V poslední době se mezi vědci opětovně rozhořela diskuze, zda je trefné označovat předmoderní Japonsko 

jako feudální stát. 
237 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 246.  
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dnes dovoluje pohlaví238. Nicméně jelikož byla tato identita zakořeněna hluboko uvnitř, nikdy 

nemohla být zcela zakryta nebo odstraněna239.  

 

4.4.1. Skupiny eta v Edu  

 

Termín eta se na území dnešního Japonska poprvé objevuje v textech ze 13. století240 a 

o dvě století později se spolu s termínem kawaramono aj. běžně používá při označování určité 

skupiny lidí v kožedělném průmyslu žijící u břehů řek. Říční břehy tradičně nepodléhaly 

daním a blízko nich bydleli i lidé, kteří se věnovali úklidu, nahazování omítek, barvení látek, 

kopání studní, zahradničení, transportu zboží atd. Jejich zaměstnavateli, případně pány byli 

vysoce postavené válečnické rody nebo chrámy a svatyně. Ti z nich, kteří se živili uklízením 

nebo zabíjením zvířat byli označováni eta. Jak bylo zmíněno výše, kůže a kožené výrobky 

jako ochranné zbroje, zbraně a sedla byly během 16. století v Japonsku velmi žádané a 

poptávka po nich přispěla k přesídlování skupin koželuhů do měst. Ačkoli toto přesidlování 

vždy nemuselo být dobrovolné a koželuhové byli stejně jako ostatní společenské skupiny 

nuceni sloužit svému lennímu pánovi, často měli privilegia, o která později postupně 

přicházejí241. 

Už kolem roku 1590 existují záznamy o vztazích mezi vůdci menších skupin koželuhů 

kawaja sogašira (皮屋総頭) nebo kawata tórjó (皮多統領) a jejich lenními pány. Kawata 

tórjó zajišťovali svým pánům přísun kožených výrobků a také jiné služby jako hlídaní vězení, 

vykonávání poprav, úklid hradu, kontrolování lidí na celních stanicích apod. Byli 

pravděpodobně vybíráni z bohatších rodů koželuhů, a aby mohli vykonávat své povolání, bylo 

jim povoleno nosit dva meče. Užívali si také většího respektu od městské samosprávy, a 

pokud je povinnost odvedla z jejich domovů, bývali dokonce ubytováni ve stejných 

zařízeních jako členové samurajské vrstvy. Jejich jména byla stejně jako v případě 

Danzaemona v Edu dědičná a ženili se převážně mezi sebou, čímž vytvořili elitní skupinu 

mezi vrstvou eta242. 

O ustanovení hierarchické struktury skupin lidí na okraji společnosti v Edu na začátku 

předmoderní etapy japonských dějin je známo, že z bojů o moc mezi mocnými rody koželuhů 

                                                             
238 Například příslušníci třídy eta mohli v určitých kontextech nést dva meče a vykonávat vůli městských 

úředníků nebo svého vůdce. 
239 Howell David, Territoriality and Collective Identity in Tokugawa Japan, str. 114. 
240 Viz kapitolu 3.1.1.  
241 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 278 - 279.  
242 Ibid., str. 280. 
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v oblasti Kantó vítězně vyšel rod jistého Danzaemona (弾左衛門 243), který se prohlásil 

„hlavou“ třídy eta (穢多頭, etagašira) v devíti provinciích oblasti Kantó. Danzaemonův rod 

si udržel vládu nad třídou eta po celé období Edo tedy po třináct generací244 na rozdíl situace 

v Kjótu, kde pozici vůdce skupin koželuhů dědičně zastával jistý Šimomura Hikosuke, jehož 

rod se do zbavení kontroly nad okrajovými skupinami, udržel u moci jen po tři generace. To, 

že se Danzaemonovi podařilo udržet si svou svrchovanou pozici po celé období Edo, bylo 

z velké míry dáno i podporou, kterou mu (zprvu po vzoru organizace okrajových skupin 

v oblasti Kansai) dostávalo od šógunátu, který měl také zájem na konsolidaci poměrů a 

ukončení konfliktů mezi rody koželuhů245.  

Na druhou stranu, pokud budeme věřit Danzaemonovým rodovým záznamům, byl to 

právě Tokugawa Ijeasu, který mu v roce 1590 svěřil autoritu nad okrajovými vrstvami 

v oblasti Kantó 246 . Ačkoli jsou tyto záznamy z jeho upravené genealogie s největší 

pravděpodobností falešné, k setkání mezi Ijeasuem a budoucím vůdcem skupin koželuhů 

Danzaemonem skutečně mohlo dojít. V roce 1590 Ijeasu skutečně navštívil Edo a když mu 

zemřel jeho oblíbený kůň, věnoval jeho mršinu koželuhům z Torigoe (鳥越), kde tou dobou 

Danzaemon nejspíš přebýval 247 . Další ze způsobů, kterým se Danzaemon pokoušel 

legitimizovat svou roli vůdce skupiny koželuhů, lze nalézt také v jeho upravené genealogii, 

podle které mu prý sám Minamoto Joritomo (源頼朝, 1147 - 1199) ve dvanáctém století 

svěřil kontrolu nad dvaceti osmi nízkými povoláními a řemesly 248 . Jelikož byla tato 

genealogie později edským šógunátem přijata, je možné odtušit, že šógunátní zájem na 

utužení hierarchie okrajových skupin byl nemalý249.  

Od začátku 17. století a se na různých místech země, například v dnešním Kumamotu 

roku 1604, v Awě roku 1623, nebo od roku 1660 v Ósace začínají objevovat oddělené registry 

pro příslušníky třídy eta250 tzv. etašúmončó (多穢宗門帳)251. Příslušníci okrajových skupin 

tedy začali být registrováni odděleně od rolníků a měšťanů. Dodnes sice není zcela jasné, co 

bylo příčinou, nicméně ve stejné době dochází například v blízkosti Kjóta k odsunu 

                                                             
243 Celým jménem Fudžiwara Danzaemon Jorikane (藤原弾左衛門頼兼).  

244 Jméno Danzaemon bylo dědičné. 
245 Groemer Gerald, The Creation of the Edo Outcaste Order, str. 272 - 273. 
246 Ibid., str. 271. 
247 Ibid. 
248 Lze se setkat s více verzemi toho dokumentu, počet povolání, které měl mít Danzaemon pod kontrolou 

kolísal mezi osmi a dvaceti osmi. Groemer Gerald, The Guild of the Blind in Tokugawa Japan, str. 352.  
249 Howell David, Geographies of Identity in Nineteenth-Century Japan, str. 35 – 36. 
250 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 282. 
251 Groemer Gerald, The Creation of the Edo Outcaste Order, str. 269. 
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okrajových společenských skupin směrem na okraje měst a na horší půdu, která byla často 

postihována přírodními katastrofami. Stejně tak v tomto období se také v textech čím dál 

častěji vyskytuje na místo středověkého termínu kawata negativněji zabarvený termín eta. 

Herman Ooms ve své knize Tokugawa Village Practice pro tyto jevy navrhuje vysvětlení na 

základě vzniku nové ambiciózní vrstvy nezávislých rolníků na venkově a jejich potřeby 

vymezení se, a to nejen prostřednictvím vzájemných bojů o moc, ale i vůči okrajovým 

skupinám, jejichž místo je tak také jasněji definováno, a používání termínu252 eta tento stav 

jen utužovalo.  

 

4.4.2. Skupiny eta na venkově 

 

Na druhou stranu je třeba mít na paměti i situaci na venkově. Skupiny lidí 

v kožedělném průmyslu, pro které se na začátku období Edo začíná stále častěji používat 

termín eta253, žily na venkově prakticky stejným životem jako ostatní rolníci254, dokonce 

museli stejně jako oni odvádět i daň v rýži. Jediným rozdílem mezi nimi bylo, to, že pokud 

bylo zapotřebí zbavit se mršiny, byli k tomu povoláni.  

Postavení těchto venkovských skupin se začalo postupně zhoršovat už za vlády 

Tojotomiho Hidejošiho, kdy prostřednictvím jeho půdních registrů došlo ke sloučení vesnic 

koželuhů s blízkými rolnickými vesnicemi. Osady koželuhů tak přišly o autonomii, co se 

vesnické samosprávy týkalo255. Jejich osady také velmi často vůbec nemusely figurovat na 

mapách, nebo byly záměrně zaneseny na jiné místo, než kde skutečně ležely, aby byl 

podtrhnut jejich „jiný“ charakter256 a kromě toho, že byly podřízeny rolnickým vesnicím, byly 

současně i pod kontrolou kohokoli, kdo v dané oblasti působil jako vůdce okrajových skupin, 

ať už to byl Danzaemon v oblasti Kantó nebo pověřenec městské správy jinde. Vesničtí eta 

pro ně museli robotovat, sloužit jako popravčí, uklízet věznice a vykonávat špinavé a nízké 

práce257. Znevýhodňování skupin koželuhů v prvním století období Edo ale nekončilo jen u 

používání méně lichotivého termínu eta. Ačkoli byly svatby mezi rolníky a příslušníky slupin 

na okraji společnosti před rokem 1690 vcelku běžné, po roce 1690 začal společenský tlak 

                                                             
252 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 282. 
253 Skupiny koželuhů tento termín ovšem nepoužívaly, samy se označovaly jako kawata (koželuhové). Ibid., str. 

243. 
254 Howell David, Territoriality and Collective Identity in Tokugawa Japan, str. 113. 
255 Viz Asao Naohiro, Nihon no kinsei, str. 36.  
256 Hane Mikiso, Peasants, Rebels, Women, and Outcastes, str. 142 nebo Weiner Michael, Japan's minorities, str. 

63. 
257 Howell David, Geographies of Identity in Nineteenth-Century Japan, str. 29. 
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proti nim sílit, až dospěl tak daleko, že pokud někdo ze skupiny rolníků vstoupil do 

manželského svazku s příslušníkem/cí skupiny koželuhů mohl být „ponížen“ do třídy hinin258.  

Později strach a zášť vůči těmto lidem přesáhla dokonce i hranice tohoto života. Když 

na začátku 18. století buddhistické chrámy začaly přidávat na konec posmrtných jmen (戒名, 

kaimjó) koželuhů znak kawa (皮)259, který znamenal kůže a měl odkazovat na jejich nečisté 

povolání260. Ve třicátých letech 18. století je tedy status okrajových skupin mnohem jasněji 

definován než na začátku období Edo. Shodou okolností současně dochází i k odlivu 

nezaměstnaných koželuhů z měst na venkov poté, co velké hladomory výrazně zredukovaly 

vesnickou populaci. Knížata, zejména západních knížectví, v této době urgentně hledala 

způsoby jak svá knížectví znovu zalidnit, aby zajistili jejich produktivitu a dokonce i vesničtí 

předáci v této době stěhování koželuhů vítali, vesnice totiž odváděly daň jako celek a jelikož 

osady koželuhů spadaly pod správu nejbližší vesnice, znamenala pro ně stěhování těchto lidí 

tolik potřebný přísun pracovní síly261. 

Nicméně později v období Edo dokonce pravděpodobně došlo k jistému sblížení mezi 

skupinami nelidí a chudými zemědělci bez půdy, jak dokládá například příhoda z roku 1781, 

kdy několik mladíků, chudých zemědělců procházelo vesnicí v sandálech s koženou podešví. 

Když tuto skupinku spatřila jiná skupina mladých mužů patřících ke třídě větších zemědělců 

(御名 , gomjó), tak mladíky surově zbili a celý tento incident se vesnici vyvolal vlnu 

nespokojenosti 262 . Tato příhoda je zajímavá z toho důvodu, že tato omezení ohledně 

zevnějšku a oblečení (v tomto případě sandálů s koženou podrážkou) platila primárně pro 

skupiny nelidí.    

 

4.4.3. Skupiny hinin v Edu  

 

Další skupinou lidí na okraji společnosti byli v období Edo nelidé hinin. Na rozdíl od 

hininů z období Heian a středověkých hininů byla ovšem tato kategorie značně rozšířena. I 

když středověcí hinin mohli čas od času svlékat zvířata z kůže a zbavovat se mršin, spalovat 

mrtvoly nebo hrát či zpívat na ulicích, žebrání bylo nejspíše jejich nejčastější povolání a 

chudoba jejich nejčastějším společným rysem. I v jezuitském slovníku z roku 1603 je termín 

                                                             
258 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 277. 
259 Nebo jiný znak odkazující na jejich vztah se zvířaty. Viz Hane Mikiso, Peasants, Rebels, Women, and Outcastes, 

str. 149. 
260 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 283. 
261 Weiner Michael, Japan's minorities, str. 63. 
262 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 209. 
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"finin" (hinin) definován jednoduše jako "chudí lidé" (madoxijfito: mazuší hito) 263 . Na 

začátku období Edo byla tato skupina rozšířena, nyní do ní spadali nejen lidé nemocní, velmi 

chudí, propuštění trestanci a lidé bez rodiny, lidé, kteří spáchali drobný zločin, lidé, kteří se 

zadlužili, kteří utekli ze svých domovů, ale i cvičitelé opic a neúspěšní sebevrazi (zejména 

mileneckých sebevražd šindžú), další skupiny kejklířů a zpravidla všechny skupiny žebráků 

kodžiki (乞食). Stejně tak se v tomto období řady hinin rozšiřují i o část lidí, kteří v bojích o 

sjednocení přišli o své domovy, popřípadě i bývalé členy vojenské vrstvy, jejichž páni byli 

v bojích poraženi a jejich jednotky rozprášeny. Takoví lidé se mohli podílet na výstavbě 

hradních měst a po jejich dokončení zůstávali ve městech, jelikož se často neměli kam vrátit. 

 V prvních desetiletích období Edo byly skupiny hinin nezávislé a autonomní, jejich 

vůdci mohli být rekrutovaní přímo z jejich řad nebo mohly být pod kontrolou blízkého 

buddhistického chrámu. Navíc, například ve městech a na místech, která potřebovala častý 

úklid a očistu (např. obchodní domy), mohly být skupiny hinin podřízeny přímo dané instituci. 

Jako například v případě rodiny Micui (三井). Proces získání kontroly nad skupinou hinin 

trval o něco delší dobu než v případě skupiny koželuhů, i když se v oblasti Kantó velmi brzy 

vytvořily menší hierarchicky organizované skupiny. Z pozdějších bojů o nadvládu vyšel 

vítězně rod jistého Kurumy Zenšičiho (車善七), jehož jméno bylo stejně jako v případě 

Danzaemona dědičné. Zenšičiho původ je nejasný, ale předpokládá se, že byl jedním z lidí, 

kteří v Edu koordinovali výstavbu hradu, silnic a příkopů a po jeho dokončení zůstali ve 

městě. Jak bylo zmíněno výše některé skupiny lidí, které se podílely na výstavbě Eda, byly po 

jeho dokončení považovány městskými autoritami za nebezpečné a pravděpodobně mohly být 

dány na starost právě některým z těchto původních stavitelů264. Na rozdíl od skupiny eta, 

skupina hinin nebyla tak uzavřená, obzvlášť pokud se do ní člověk nenarodil, ale „spadl“ po 

spáchání nějakého trestného činu.  

Předtím, než se Zenšičimu podařilo získat svrchovanou kontrolu nad těmito skupinami, 

bylo mimo něj v Edu ještě přinejmenším několik mocných vůdců skupin nelidí. Dochovaly se 

záznamy o jistém Macuemonovi, který vedl skupinu  hinin v oblasti Mita a dokonce vedl 

menší tame (溜265) v Šinagawě, o Fukugawovi Zenzaburóovi, který vedl skupiny hinin blízko 

Aburabori a hinin v Jamanote zase vedl jistý Jojogi no Kjúbei266. Ačkoli nebyl Zenšiči vždy 

jediným vůdcem skupin hinin, bez pochyb byl tím nejvlivnějším. Mezi jeho pravomoci v této 

                                                             
263 Groemer Gerald, The Creation of the Edo Outcaste Order, str. 266. 
264 Ibid., str. 273 - 274. 
265 Vězeňská nemocnice a vězení. 
266 Groemer Gerald, The Creation of the Edo Outcaste Order, str. 275. 
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době patřilo vedení Asakusa tame (浅草溜 ) vězeňské nemocnice a vězení při chrámu 

Sensódži (浅草寺). Z toho, že postupně začal půjčovat peníze jak obyčejným měšťanům, tak 

samurajům, je zřejmé, že jeho bohatství se muselo na začátku období Edo značně rozrůst. 

Dlužníci věděli, že pokud včas nezaplatí, tak si na ně někde v blízkosti jejich bydliště počká 

několik příslušníků této skupiny a pozdraví je. Ačkoli se to může zdát lehkým trestem za 

opožděné splácení půjček, v předmoderním Japonsku bylo velkou potupou, pokud byl někdo 

z vyšší společenské třídy spatřen, že na ulici veřejně mluví s příslušníky okrajových skupin. 

Spadnout do skupiny hinin nemuselo být pro předmoderní obyvatelstvo nutně tak 

špatné, jak by se mohlo zdát. Obzvláště v době hladomorů nebo přírodních pohrom, kdy do 

měst přicházelo množství lidí, a nezbývalo jim nic jiného, než žebrat. V tom případě byli tito 

tzv. divocí nelidé (野非人, nohinin) příslušníky skupiny oficiálních hinin navráceni do svých 

původních domovů na venkově nebo v případě, že to nebylo možné, z nich mohli učinit své 

pomocníky tzv. kake hinin. „Oficiální“ hininové, kteří patřili pod některého z velkých vůdců 

těchto skupin, měli cedulky širiki fuda, které je současně zavazovaly k vykonávání robot pro 

své pány, ale také je opravňovaly k žebrání na daném území v daných dnech a poskytovaly 

jim místo v rámci společenské hierarchie. Jinými slovy bylo pravděpodobně horší existovat 

naprosto mimo společenský systém jako rolník, který přišel o své pole a rodinu, než být 

„oficiálním“ hininem267. Navíc, pokud se člověk do této skupiny nenarodil, mohl se z ní po 

zaplacení jisté částky vyplatit (zaplatit tzv. ašiaraikin 足洗金) a stát se zase příslušníkem své 

původní vrstvy.  

Dále je třeba zmínit, že v dobách hladomorů a přírodních katastrof z konce 17. a 

začátku 18. století, když do měst prudilo velké množství lidí, kteří přišli o střechy nad hlavou, 

nechal Zenšíči a jiní menší vůdci hinin v Edu pro tyto lidi vybudovat přechodná útočiště tzv. 

kari-goja (仮小屋), kde každý nový hinin dostal miso, dřevo na podpal a gó268 (合) rýže. 

Potom, co byla tato přechodná útočiště zrušena, část jejich obyvatel se vrátila na venkov a 

část zůstala pod kontrolou vůdců skupin hinin269.    

Jak dále argumentuje David Howell, to, že skupiny nízkých lidí stály na okraji 

společnosti nebo mimo ni, ještě na začátku období Edo nemuselo znamenat, že byl jejich 

společenský status nižší. Což by vysvětlovalo, proč mohl vůdce skupiny koželuhů v Edu 

Danzaemon užívat stejných privilegií jako menší daimjó, včetně toho, že mohl nosit dva 

                                                             
267 Howell David, Territoriality and Collective Identity in Tokugawa Japan, str. 107 - 108. 
268 Přibližně 0,18 litru. 
269 Groemer Gerald, The Creation of the Edo Outcaste Order, str. 284. 
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meče270. Dokonce i to, že získal příděl 3 000 koku rýže na rok, měl právo jezdit na nosítkách a 

neplatily pro něj pozdější restrikce týkající se odění příslušníků okrajových skupin eta271. Jak 

ovšem upozorňuje Ian Neary ve své eseji Burakumin in the contemporary Japan, mezi lety 

1700 a 1730 byl šógunátem vydán velký počet vyhlášek, které utužovaly společenský systém, 

včetně pozice okrajových skupin a i pro ty, kteří se do krajových skupin nenarodili, ale 

„spadli“, bylo čím dál obtížnější vrátit se zpět do jejich předchozí společenské třídy272.    

 

4.4.4. Vztahy mezi skupinami hinin a eta  

 

Ačkoli na sobě byly zpočátku skupiny eta a hinin nezávislé, krátce po začátku období 

Edo se ukázalo, že tomu tak nebude na dlouho. Již zhruba v době požáru Meireki v roce 1657 

existoval mezi Zenšičim a Danzemonem zaměstnanecký vztah, když byl Zenšiči požádán 

Danzaemonem, aby mu poskytl pomoc při odklízení mrtvol a trosek, které zanechal požár. 

Jelikož Danzaemon v té době vyplácel Zenšičiho mužům plat, ještě mezi nimi pravděpodobně 

neexistoval vztah podřízenosti. Podle Danzaemona ale prý měl Zenšiči už o necelá tři 

desetiletí později začít každoročně odvádět Danzaemonovi určité procento jeho zisku a také 

mu pravidelně obnovovat slib věrnosti. Nicméně z oficiálních dokumentů a záznamů žalob je 

zřejmé, že v této době byl Zenšiči i ostatní menší vůdci skupin hinin v tak výhodné mocenské 

pozici, že se ve skutečnosti pokusili Danzaemona sesadit. Jejich žádost ale nebyla městskou 

správou vyslyšena a jejich pokus neuspěl. Zenšiči se ovšem odmítal tak lehce vzdát a stejnou 

žádost vznesl znova o několik let později v roce 1701.  

Zenšičiho pokusy o sesazení nebo ovládnutí Danzaemona je možné vysvětlit na 

základě dvou na sobě nezávislých událostí. V první řadě na základě úspěšného soudního 

sporu mezi Danzaemonem a vůdci skupiny lovců (マタギ, matagi), kterým se v roce 1694 

podařilo překonat hranice třídy eta a vydělit se z ní, což napovídalo, že hranice mezi 

společenskými třídami byly ještě koncem 17. století do jisté míry flexibilní 273 . Druhou 

událostí, které mohla Zenšičiho ovlivnit, byl tzv. kačiógi džiken (勝扇子事件) z roku 1708, 

kdy se Danzaemon neúspěšně pokusil pod svou kontrolu získat herce divadla kabuki a 

loutkoherce274.     

                                                             
270 Howell David, Territoriality and Collective Identity in Tokugawa Japan, str. 108. 
271 Groemer Gerald, The Creation of the Edo Outcaste Order, str. 273. 
272 Weiner Michael, Japan's minorities, str. 63 
273 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 275. 
274 Asao Naohiro a Tsuji Tatsuya, Mibun to kakushiki, str. 150; Groemer Gerald, The Creation of the Edo Outcaste 

Order, str. 277. 
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Avšak při dalším pokusu Zenšičiho o oslabení Danzaemonovy pozice byl Danzaemon 

lépe připraven a jejich spor skončil zbavením Zenšičiho jeho pozice na dva roky. Mocenská 

rovnováha okrajových skupin se v této době začala převažovat ve prospěch Danzaemona, až 

jejich spor vyvrcholil v roce 1721, kdy se jej Danzaemonovi podařilo vyhrát, nechat 

Zenšičiho popravit 275  a nahradit jej a jeho nejvlivnější podřízené svými lidmi. Tímto 

způsobem dostal Danzaemon skupinu hinin pevně pod svou kontrolu, a ačkoli spory a žaloby 

mezi vůdci skupin eta a hinin pokračovaly až do 19. století, už nikdy se skupině hinin 

nepodařilo dostat z podřízeného postavení a vážně ohrozit pozici Danzaemonova rodu276.  

Vztah nadřízenosti a podřízenosti, který mezi těmito okrajovými skupinami vznikl, 

tedy nebyl výsledkem starých tradic nebo předsudků, ale místo toho vzniknul díky sérii 

kontroverzních žalob, protižalob a petic, které Danzaemon a Zenšiči vznášeli během celé 

první poloviny období Edo. Obě dvě strany se s největší pravděpodobností domnívaly, že jim 

slyšení před městskými úředníky přinese nějaký zisk, ale brzy musely zjistit, že i přes zdání 

spravedlnosti (v souladu s tehdejšími ideály spravedlnosti) byly jejich žádosti a žaloby 

státními úředníky ohýbány tak, aby co nejlépe posloužily šógunátním snahám o zpevnění a 

hierarchizaci skupin na okraji společnosti277. 

 

4.4.5. Skupiny gómune  

 

Zajímavým případem skupiny stojící téměř na hraně společnosti byli edští baviči 

gómune278 (乞胸). Gómune byli chudí měšťané, kteří se rozhodli přivydělávat si tím, že 

veřejně na ulicích hráli oblíbené hry. Jejich repertoár se skládal z tradičních her nó a jiných 

populárních her a mimo jiné také loutkového divadla. V době, kdy se ale tyto skupiny 

objevily, už v Edu existovaly pečlivě narýsované hranice, které udávaly, kdo může kdy na 

jakém místě žebrat, a proto žebravá představení působila starosti vůdcům skupin hinin v čele 

se Zenšičim. Po několika následných žalobách byly skupiny gómune v roce 1651 přesunuty 

pod Zenšičiho kontrolu. Nicméně jeho kontrola nebyla ani zdaleka absolutní, ztrácel ji v tom 

                                                             
275 Podle Danzaemonových záznamů byl jeden z vůdců skupin hinin tak rozčarován tímto rozhodnutím, že si 

rozbil hlavu o stěnu, ukousl jazyk a na místě zemřel. Ostatní prý byli odvedeni na říční břeh blízko Šinagawy, po 

krk zahrabáni do země a jejich hlavy byly sťaty pluhem, což mělo symbolizovat téměř rostlinnou podstatu hinin. 

Nicméně má se za to, že tento výčet událostí byl notně přikrášlen a zveličen. Groemer Gerald, The Creation of 

the Edo Outcaste Order, str. 278.  
276 Ibid., str. 277 - 279. 
277 Ibid., str. 276. 
278 Termín gómune pravděpodobně v lepších časech původně označoval samuraje bez pána (rónina), který se 

věnoval hraní her v rámci sebe kultivace. Howell David, Geographies of Identity in Nineteenth-Century Japan, str. 

211.   
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momentě, když se gómune rozhodli vzdát svého povolání279. Umístěním gómune pod kontrolu 

skupiny hinin, byla ekonomická stránka jejich aktivit plně podřízena jejich společenskému 

postavení. Jinými slovy v předmoderním Japonsku bylo živobytí člověka pevně svázáno 

s jeho společenským postavením a jedno bez druhého nedávalo smysl280.  

 

4.4.6. Cech slepých 

 

Dalším zajímavým případem skupiny téměř na okraji společnosti byly během období 

Edo cechy slepých. Jak bylo zmíněno výše, v nejstarších dobách japonských dějin zůstávali 

handicapovaní haišicu nejčastěji ve svých rodinách, ale ve středověku začínají vznikat první 

cechy slepých, které se věnovaly vyprávění příběhů, zpěvu balad nebo masírování. Největší 

cech slepých na konci středověku a na začátku předmoderní doby byl znám pod názvem tódó 

nebo tódóza (当道, 当道座). Příslušnost k tomuto cechu byla, stejně jako status daného člena 

v rámci cechovní struktury, vyjádřena barvou roucha a cechy slepých si najímaly vidoucí 

pomocníky, kteří měli hlídat zevnějšky členů281. Cech tódó sídlil v Kjótu, ale pobočky měl i 

v Edu a dalších velkých městech282. Od středověku byl navázán na dvorskou aristokracii 

jmenovitě na rod Koga (久我), kterému musel každoročně odevzdávat část svého výdělku. 

Rod Koga pro příslušníky cechu slepých vydával licence a povolení ke stěhování, a ačkoli se 

cech slepých během celého období Edo pokoušel vymanit z jeho vlivu, jejich pokusy nebyly 

úspěšné a až do konce zůstal pod patronátem tohoto rodu283.  

Rod Koga měl, co se týkalo otázky cechu slepých, velmi napjatý vztah 

s Danzaemonem, vůdcem koželuhů a okrajových skupin v Edu, a jejich vztah se od poloviny 

sedmnáctého století ještě zhoršil. Někteří příslušníci cechu slepých totiž také žebrali, a proto 

Danzaemon zastával názor, že by celý cech měl spadat pod jeho kontrolu. Navíc také 

disponoval (pravděpodobně falšovaným) dokumentem z roku 1180, ve kterém měl Minamoto 

Joritomo pověřit jeho rod vládou nad dvaceti osmi povoláními včetně slepců. Dnes se má za 

to, že tento dokument vznikl později v roce 1725, kdy byl poprvé předložen šógunátním 

úředníkům284. 

                                                             
279 Ibid., str. 40. 
280 Ibid., str. 45. 
281 Ibid., str. 137. 
282 Ibid., str. 34. 
283 Groemer Gerald, The Guild of the Blind in Tokugawa Japan, str. 351 – 352. 
284 Ibid., str. 352. 
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Rod Koga ovšem ve druhé polovině sedmnáctého a v první polovině osmnáctého 

století Danzaemonovým žalobám a stížnostem odolával a měl k tomu více než jeden důvod. 

Jelikož měl šógunát v této době zájem na utužení a stabilizaci okrajových skupin, byly na 

místě obavy, že by do této struktury mohly být zahrnuty i skupiny slepců. Danzaemonovi se 

ale nakonec nepodařilo nad cechem slepých získat přímou kontrolu, jelikož jeho příslušníci 

nebyli tradičně registrováni v oddělených registrech jako příslušníci skupin eta, ale společně 

s měšťany a prostým lidem. Nicméně z toho důvodu, že určitý počet slepých hráčů na biwu a 

šamisen v Edu spadal pod kontrolu vůdce skupin gómune285, nelze hovořit o tom, že by na 

tuto skupinu Danzaemon přece jen neměl vůbec žádný vliv286.  

 

4.4.7. Okrajové skupiny a raný neo-konfuciánský diskurz 

 

Během období Edo nacházíme i pojednání teoretického charakteru, která se zabývají 

otázkou chápání skupin na okraji společnosti a jejich odlišnosti od zbytku tehdejší populace.   

Raný ideologický diskurz v období Edo fungoval na základě jasného přijetí nebo odmítnutí. 

Tato strategie byla aplikována nejen na dřívější myšlenkové tradice, ale i na společnost jako 

takovou. Na začátku období Edo byla předmětem tohoto diskurzu vládnoucí třída, která jej 

zastřešovala, tvořila a konzumovala a současně s tím byla také jeho hlavním tématem a 

inspirací. Jiné skupiny byly na základě všech tří předchozích kritérií vyřazeny, jelikož rolníci 

nebo obchodníci nebyli těmi, kteří by se tohoto diskurzu účastnili, vytvářeli jej, nebo jej 

inspirovali287. Jediná skupina, která byla v jeho rámci jasně definována, byla vládnoucí třída 

samurajů, kterým takto zajistil třídní identitu288. Ačkoli byl tento diskurz příslušníkům tříd 

rolníků a obchodníků cizí, neznamenalo to, že by je nepřímo neovlivňoval. V první řadě, tím 

že byli shledáni nehodni pozornosti, byla potvrzena jejich společenská a politická 

méněcennost. Později ve druhé polovině období Edo se sice pozornost neo-konfuciánského 

diskurzu obrací i jejich směrem, začíná se o nich mluvit a sami do něj vstupují, k tomu však 

došlo, až když se postavení jejich třídy stává ideologickým problémem, stejně jako se 

problémem pro stabilitu edského společenského systému stává sám tento diskurz289.  

                                                             
285 Skupiny gómune od roku 1651 spadaly pod kontrolu, vůdce hinin Zenšičiho, který se zase v roce 1721 dostal 

pod kontrolu Danzaemona. 
286 Groemer Gerald, The Guild of the Blind in Tokugawa Japan, str. 354 – 355. 
287 Přinejmenším v prvním století období Edo. 
288 Nosco Peter ed., Confucianism and Tokugawa culture, str. 52. 
289 Ibid., str. 53. 
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Jak zmiňuje Herman Ooms ve své knize Tokugawa Village Practice, adaptace 

čínského systému čtvera lidu (士農工商 , ši-nó-kó-šó) byla v předmoderním Japonsku 

završena až kolem roku 1720, více než sto let od začátku období Edo290 a edští učenci se dále 

mimo rámec tohoto systému nezabývali ani charakterem dílčích společenských tříd ani jejich 

společenským postavením. Nevěnoval se ani jemnějšímu třídění v rámci společenských tříd, a 

už vůbec ne prvkům stojícím mimo společenský systém, jako například lidem v kožedělném 

průmyslu. Neo-konfuciánský systém čtvera lidu byl tedy vždy spíše metaforou hierarchického 

uspořádání společnosti než striktně dodržovaným společenským modelem291.  

 

4.4.8. Autority ve vztahu k okrajovým skupinám v prvním století období Edo 

 

Co se týkalo vztahu mezi okrajovými skupinami a edským šógunátem, první vyhlášky, 

které o okrajových skupinách přímo hovoří, se datují do roku 1657, kdy šógunát v rámci 

různých jiných opatření vydal i takové292, podle kterého se lidé na venkově měli vyhýbat 

podezřelým existencím, jako byli: „Buddhističtí mnichové, jamabuši (山伏), potulní asketové, 

mnichové s flétnami a zvonky, eta a hinin293. Tato vyhláška byla směřována k vesnickým 

uskupením tzv. goningumi 294  (五人組み ) a jak je patrné, byla součástí větších snah o 

ovládnutí okrajových společenských skupin, které ze své pozice mohly ohrožovat stabilitu 

společenského systému.    

V textech oficiálního charakteru jako kronikách apod. lze nalézt jen pár náhodných 

zmínek o těchto skupinách. Jedna z mála těchto referencí se vyskytuje v Tokugawa seiken 

hjakkadžo (徳川政権百箇条, Tokugawská ústava o sto článcích) pravděpodobně z druhé 

poloviny 18. století, kde se zmiňuje, že „s příslušníky třídy eta, žebráky, slepci a nemajetnými 

lidmi, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, a kteří jsou mimo čtyři společenské třídy, 

bylo od pradávna zacházeno se soucitem, tak aby se mohli věnovat svému živobytí. Jak by 

mělo být zřejmé, to je důkaz shovívavé vlády.“ 295  

Zmínky o okrajových skupinách jsou pak častější na konci období Edo v textech 

polooficiálního charakteru, kde se o nich vyskytovaly zejména degradující poznámky. Ovšem 

                                                             
290 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 228. 
291 Ibid., str. 298 - 299. 
292 Tato vyhláška je přílohou ke čtvrtému článku devítibodové směrnice o zatýkání zlodějů. Ooms Herman, 

Tokugawa Village Practice, str. 287. 
293 Ibid., str. 288. 
294 Skupiny pěti a více domácností, na které se vztahovala společná zodpovědnost. 
295 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 299. 
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ještě na začátku období Edo se vyskytovala i různá zamyšlení z racionálních pozic. Například 

Ikeda Micumasa (池田光正, 1609 - 1682), kníže z Okajamy se nechal slyšet:  

 

„Měli bychom opravdu považovat příslušníky eta za odlišné od nás? Jsou také rolníci. 

Copak spousta jiných lidí také neloví, nejí a nestahuje z kůže divoká prasata a jezevce? Proč 

se tedy díváme s odporem jen na ně?“  

 

Bez ohledu na to, zda tento výrok skutečně pronesl, fakt, že mu byl přiřknut, hovoří o 

mnohém. Ikeda Micumasa byl totiž považován za vzor příkladného knížete meikun (名君)296. 

Podobný názor sdílel i neo-konfuciánský učenec Kumazawa Banzan (熊沢蕃山, 1619 - 1691), 

který ve své kritice buddhistického kléru argumentoval:  

 

„O příslušnících třídy eta se říká, že jsou nečistí, ale buddhističtí mnichové jsou ještě 

víc. … lidem se říká eta  jen z toho důvodu, že odklízejí mrtvý dobytek a koně. Nejsou tedy ti, 

kteří odklízejí mrtvé lidi (šidžin, 死人 ), jedí maso, oblékají se do zvířecích kůží a žijí 

v sousedství stovek hrobů daieta (大穢多, nejvíc znečištění)?“ 

 

Takto laděné názory se však objevují jen velmi zřídka a spíše na začátku nebo ke 

konci období Edo. Současně s tím, jak byla pozice okrajových skupin postupně upevňována, 

totiž začínají vznikat různé teorie, které racionalizují jejich nové společenské postavení297. 

Mnohem čestněji se ozývají hlasy, které obhajují postavení okrajových skupin mimo 

společenský systém. Například Ogjú Sorai 298  (荻生徂徠 , 1666 - 1728) zaujímal vůči 

okrajovým skupinám velmi negativní postoj a často se nechával slyšet, že „nesdílet oheň se 

členy skupin kawata je zvyk země bohů a nelze jej přehlížet“299. (Stejně jako v období Heian 

se i v období Edo věřilo, že oheň může být médiem pro přenos rituálního znečištění.300) Sorai 

dále svou teorii rozvinul, když tvrdil, že příslušníci okrajových skupin kawaramono a 

prostitutky jsou příslušníci jiné rasy301 odlišné od zbytku japonské populace.   

 

                                                             
296 Ibid., str. 299. 
297 Ibid., str. 300. 
298 Konfuciánský učenec, jeden z nejvýznamnějších filozofů období Edo.  
299 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 300. 
300 Viz kapitolu 2.3. 
301 Ooms Herman, Tokugawa Village Practice, str. 301. 
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4.5. Dílčí závěr a analýza III. 

 

Na přelomu 16. a 17. století v Japonsku dochází k postupnému utužování 

společenského systému směrem k větší hierarchizaci a organizaci. Dochází k přetrhání vazeb 

mezi velkým počtem institucí, jako například cechy a obchodnickými skupinami s jejich 

dřívějšími patrony z řad dvorské šlechty a vlivných chrámů a klášterů. Tyto skupiny jsou ve 

většině případů nově volněji navázány na šógunátní orgány, případně zcela rozpuštěny. 

Okrajovým skupinám je zakázáno tvořit obchodní cechy a zisk jako takový začíná být 

považován za negativní. Prostřednictvím Hidejošiho půdních registrů kenčičó byli příslušníci 

okrajových skupin na venkově segregováni do speciálních vesnic, které byly podřízené 

nejbližším rolnickým osadám, a postupně dochází k prohlubování rozdílů mezi třídou 

rolníků/měšťanů a příslušníky okrajových skupin, kteří jsou registrováni ve speciálních 

registrech tzv. etašúmončó.  

 

Obr. 4. – Vývojové tendence okrajových skupin v prvním století období Edo 

 

V grafu na Obr. 4. značím obyčejnými šipkami bez plné hlavičky vývojové tendence 

z dřívějších kapitol, zatímco plnými šipkami označuji vývoj, ke kterému dochází během 

prvního století období Edo. Pokud tedy šipka bez plné hlavičky ukazuje směrem k některému 

bodu, znamená to, že předchozí vývojové tendence dané okrajové skupiny zhruba spěly tímto 

směrem (srovnej s Obr. 3.). Tedy například skupina kurtizán byla v Obr. 3. zakreslena v části 

grafu s vysokým group a nízkým gridem ale její vývojové tendence spěly do oblasti s vyšším 

gridem a nižší group. V Obr. 4. tedy bude skupina kurtizán zaznačena do oblasti s vyšším 

gridem a nižší group a šipkou s plnou hlavičkou bude z tohoto bodu vedena šipka značící 

vývojovou tendenci, kterou tato skupina projevuje v prvním století období Edo. Ačkoli by se 

mohlo zdát, že šipky ukazují přesně na určitá místa, není tomu zcela tak, s šipkami operuji 
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spíše jako s ukazatelem směru vývoje, tudíž je důležitější jejich přibližný směr, než bod, ve 

kterém končí.   

Vývojové tendence ve společnosti v případě skupin otroků se ani nadále příliš nemění, 

ačkoli se má za to, že tyto skupiny na japonské půdě během předmoderní etapy japonských 

dějin mizí. Pozice handicapovaných skupin, zejména příslušníků cechu slepých, nadále 

pokračují ve svém vývoji směrem k vyšší organizaci a poněkud nižšímu gridu. Nižší grid je 

dán neúspěšnými pokusy o začlenění těchto skupin mezi okrajové skupiny vedené edským 

vůdcem skupiny koželuhů, Danzaemonem. Cech slepých snahám o začlenění odolává a jeho 

příslušníkům i nadále zůstává rolnický/měšťanský status.  

Vývoj skupiny koželuhů a lidí v kožedělném průmyslu eta v prvním století období 

Edo dále pokračuje směrem k vyššímu groupu i k přesnějšímu vymezování jejich pozice ve 

společnosti, podobně jako už ve druhém grafu (Obr. 3.). Společně s přesnějším vymezením 

dochází i k utužení jejich interní hierarchické organizace (přinejmenším v oblasti Kantó) 

v čele s Danzaemonem. Tento vývoj se dále významně zrychluje ke konci 17. století a 

začátkem 18., kdy vychází čím dál vyšší počet vyhlášek, které limitují stále větší počet 

aspektů životů těchto lidí, od jejich vzezření, přes sňatky k zápisu jejich posmrtných jmen, a 

ke zrychlení tohoto vývoje dochází i pod vlivem speciálních registrů etašúmonšó, k jejichž 

rozšíření v této době dochází. Současně mezi řadami eta vzniká už od konce období 

Muromači silný trend k vytvoření elitní skupiny koželuhů prostřednictvím sňatkové politiky, 

ze kterých se později rekrutují budoucí vůdci těchto skupin. Prostupnost společenské třídy eta 

se postupně stává téměř nemožnou.  

V případě skupin hinin, hómen a i v případě kurtizán se setkáváme s vývojem směrem 

k vyššímu gridu i groupu. Zločinci opětovně „spadají“ do kategorie hinin a nikoli mezi otroky, 

tak jako tomu často bylo ve středověku. Na rozdíl od středověku, kdy vývojové tendence 

skupin hinin směřovaly spíše k nižší míře společenského vymezení, směřuje vývoj v prvním 

století období Edo zpět ke zřetelnějšímu definování této skupiny. Tento vývoj byl 

pravděpodobně ovlivněn snahou šógunátu omezit volný pohyb obyvatel a upevnit pozici 

těchto potenciálně nebezpečných lidí, kteří velmi často doplatili na vznik sjednoceného státu 

svými domovy a životy svých rodin. Tendence směřovat k lepšímu vymezení okrajových 

skupin dokládá i existence oficiálních a neoficiálních skupin hinin. V případě kurtizán v 17. 

století dochází k posunu směrem k větší skupinové identitě v rámci zábavních čtvrtí júkaku a 

současně lepšímu definování jejich role ve společnosti. Jejich vývoj, který ve středověku 

směřoval k nižší skupinové identitě a vyššímu gridu se obrací zpět k vyšší group, ovšem 

stoupání směrem k vyššímu gridu i nadále pokračuje.  
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Ze vzniku a vývoje nových okrajových skupin jako gómune a nohinin současně plyne, 

že pokud se v novém japonském režimu objevila nedefinovaná okrajová skupina, vyskytla se 

záhy i potřeba ji co nejrychleji začlenit do existujícího společenského systému. Skutečnost, že 

byli jak gómune, tak nohinin umístěni pod kontrolu skupin nelidí hinin, (kteří od roku 1722 

spadají pod kontrolu skupiny eta) dále dokládá současně jejich silnou tendenci k hierarchizaci 

okrajových segmentů, jakož i zamlžení hranic v okrajových pozicích společenského systému. 

Skupiny gómune byly pod kontrolou vůdce hinin jen tak dlouho, dokud vykonávaly své 

povolání a „divocí“ nelidé nohinin mohli být navráceni zpět do svých vesnic, aniž by jejich 

společenské postavení výrazně utrpělo.         
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5. Závěr 

 

Cílem této práce bylo popsat vývoj konceptu rituální nečistoty kegare vzhledem 

k okrajovým společenským skupinám, s nimiž byl v průběhu japonských dějin, zejména na 

přelomu 16. a 17. století spojován. Dále měla odpovědět na otázky, zda v této době došlo ke 

změně ve vnímání rituální nečistoty a společenských skupin s ním spojovaných a pokud k této 

změně došlo, měla jsem v úmyslu popsat její průběh a mechanismy, případně srovnat nový 

stav se stavem předchozím. Dále jsem si položila otázku, zda mohl být koncept kegare  

v tomto období nějakým způsobem vědomě využit k záměrnému znevýhodnění, popř. 

ovládnutí určitého společenského segmentu, či nikoli. V neposlední řadě jsem měla v úmyslu 

popsat změny v systému organizace příslušníků těchto okrajových skupin a jejich skupinovém 

povědomí během prvního století po sjednocení Japonska.  

Při řešení stanovených otázek jsem využila dílčích dat a zjištění amerických i 

japonských vědců věnujících se této problematice. V první kapitole byl popsán dvojznačný 

charakter rituální nečistoty kegare, stejně jako jeho místo v životě prostých lidí a v koloběhu 

zemědělského cyklu. Dále byl nastíněn vývoj skupin lidí spojovaných s rituální nečistotou od 

dob zákoníku Taihó do konce období Heian, které bylo velmi produktivní co do vzniku 

nových okrajových skupin a důležitosti konceptu kegare. Ve třetí kapitole byl popsán vývoj 

okrajových skupin během japonského středověku, z něhož vyplynulo, že ačkoli skupiny 

koželuhů v pozdějším vývoji spěly k vyšší organizaci, skupiny nelidí pomalu mizely a 

zejména koncem tohoto období se rozplývaly mezi tehdejší chudinou. V poslední kapitole byl 

načrtnut vývoj od konce 16. století zhruba do začátku 18., kdy se ukázalo, že nový 

společenský systém okrajových skupin nebyl ani tak náhodným výsledkem individuálních 

vyhlášek, jako spíše promyšleným krokem směrem k upevnění společenského statusu 

veškerých společenských skupin, včetně těch potenciálně nebezpečných.  

Co se týče změny ve vnímání okrajových skupin a konceptu kegare na přelomu 16. a 

17. století, snažila jsem se dokázat, že k určité změně došlo. Jak se však ukázalo, odehrála se 

až o něco později a to v průběhu 17. století, kdy byla dále podpořena dílčími vyhláškami, 

které okrajové skupiny limitovaly, případně na ně upozorňovaly jako na nebezpečné elementy. 

Nicméně celý tento proces začíná už dříve v období sjednocování Japonska při zavedení 

půdních registrů kenčičó, v rámci kterých okrajové komunity na venkově přišly o svou 

autonomii. Ačkoli se na začátku období Edo ozývají i hlasy, které volaly po přehodnocení 

přístupu k okrajovým skupinám, brzy utichají a ke slovu přicházejí teorie o rasové odlišnosti 

těchto lidí od zbytku populace.  
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V průběhu 17. století se v Edu formují dvě hlavní okrajové skupiny a to skupiny eta a 

hinin. Skupiny eta jsou vysoce organizovanými a specializovanými skupinami koželuhů a lidí 

v kožedělném průmyslu, jejichž třída je prakticky neprostupná a dává vzniknout i své vlastní 

rodové elitě, naproti tomu skupina hinin se v této době skládá primárně z lidí, na kterých se 

negativně podepsal průběh sjednocování země. Přinejmenším v prvním století období Edo 

vykazovala skupina hinin větší míru prostupnosti než třída eta a pokud se do ní člověk 

nenarodil, mohl se většinou po určité době navrátit zpět ke svému předchozímu statusu.  

Dalším krokem v utužování společenského řádu bylo vytvoření hierarchického 

systému okrajových skupin v hlavním městě. Během 17. století sice mezi skupinami eta a 

hinin dochází k bojům o moc, ale na začátku 18. století z nich vychází úspěšně Danzaemon, 

vůdce skupin eta. Pod svou kontrolu získává nejen samotnou skupinu nelidí hinin, ale také 

všechny ostatní okrajové skupiny, které pod ni spadaly (jako skupiny gómune, nebo nohinin). 

Z toho je jasný výrazný posun k větší hierarchizaci nejen společnosti jako takové, ale i 

okrajových skupin.  

Jinými slovy, v případě skupin koželuhů eta byl vývoj směrem k větší organizaci a 

oddělení pokračováním vývoje z konce období válčících knížectví, kdy sice společenské 

postavení lidí v kožedělném průmyslu mohlo vést ke zlepšení jejich ekonomické situace, ale 

nedá se říci, že by vedlo směrem ke společenské  integraci. Společenské povědomí, ve kterém 

byli koželuhové a lidé v kožedělném průmyslu spojováni se smrtí, během dalšího vývoje 

zapůsobilo společně s potřebou sebe-vymezení nové rolnické třídy při utužení nového 

společenského systému, obzvlášť poté, co se na začátku 18. století na venkov přesouvají větší 

počty zchudlých skupin koželuhů v rámci snah o obnovení dřívější zemědělské produktivity 

po hladomorech. Kritika těchto skupin byla nejčastěji založena na konzumaci masa. Je však 

třeba uvědomit si, že tito lidé byli často tak chudí, že jim nezbývalo nic jiného, než jíst maso 

ulovené zvěře, jelikož si ani jiné potraviny nemohli dovolit, jak bylo konečně pravdou i 

v případě chudých rolníků.  

V této době také dochází k odklonu od dvojznačného pojetí rituální nečistoty kegare, 

která je nadále s okrajovými skupinami spojována jen prostřednictvím svých negativních 

konotací, tedy vztahu ke smrti a špíně. Přitom i z pozdějšího upravování posmrtných jmen 

příslušníků třídy koželuhů je znát výrazný společenský posun od dob japonského středověku, 

kdy bylo možné do této skupiny vstoupit či vystoupit na základě kariérní volby. Nyní tedy 

začíná být negativně pohlíženo ne na jejich povolání jako spíš na jejich podstatu. 

V případě skupin hinin však od středověku dochází ke změně. Skupiny nelidí, které 

měly dříve tendenci se spíše do společnosti integrovat a jejichž společenské postavení bylo na 
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konci období válčících knížectví podobné jako postavení chudých lidí, se mění. Z důvodu 

potřeby získání kontroly nad volně proudící populací (např. žebráky, denními pracovníky 

apod.) byly tyto skupiny na konci období sjednocování Japonska svěřeny buď městské správě, 

nebo dílčím vůdcům z jejich řad, kteří se často jako stavbyvedoucí podíleli na výstavbě 

předmoderních hradních měst. Jak už bylo zmíněno, třída hinin byla velkou část období Edo 

průchodná a pokud se do ní člověk nenarodil, mohl uniknout. Lidé, kteří sem „spadli“ po 

spáchání nějakého zločinu, byli paradoxně považováni za relativně méně nečisté než lidé, 

kteří se do ní narodili. Charakter třídy hinin je dále dokreslován tím, že měla kontrolu nad 

dílčími menšími skupinami, ale jen v tom rozmezí, kdy jejich členové vykonávali svá řemesla, 

což ovšem současně svědčí o jistém rozmazání hranic mezi skupinami hinin a chudými lidmi 

i v období Edo.  

Zajímavými případy, na které jsem v průběhu svého výzkumu narazila, jež by si podle 

mého názoru do budoucna zasloužily hlubší analýzu, je například vývoj postavení skupin 

kurtizán od nejstarších dob, kdy jejich organizace, ač byly vysoce hierarchizované, stály spíše 

mimo vliv společenských elit. Později však dochází ke změně jejich postavení, směřují 

k výrazně nižší skupinové identitě a vyšší definici, a v předmoderní době se opět vyvíjí 

směrem k vyšší skupinové identitě i k jasněji definovanému společenskému postavení. 

Pozornost by si zasloužila i otázka srovnání konceptu kegare s jinými koncepty nečistoty 

například německým Unehrlichkeit a unehrliche Leute. Stejně tak se domnívám, že i otázka 

postavení otroků v období japonského středověku by se mohla ukázat zajímavým tématem 

dalších prací. V neposlední řadě navrhuji podrobnější výzkum dalšího upevňování 

společenského postavení okrajových skupin v průběhu předmoderní etapy japonských dějin a 

toho, jaký vliv v něm sehrály pozdější šógunátní vyhlášky.                    
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