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Abstrakt

Japonský filozof a etik Wacudži Tecuró (1889-1960) implementuje etiku do ontologie a

na tomto základě vytváří originální filozofický systém, který reprezentuje filozofický dialog mezi

Východem a Západem způsobem dalece překračujícím japonský kontext. Zatímco ontologie v

jeho fenomenologickém pojetí uvádí do přímé souvislosti vývoj světových kultur a prostor, ve

kterém se tyto kultury vyvíjely, jeho etika překonává západní koncepci individuality, Wacudžim

vnímanou  jako  destruktivní  egoismus.  Rozvíjí  koncept  etiky  fundamentálně  založené  na

vzájemné  souvztažnosti  (aidagara 間 柄 )  vztahující  jedince  ke  komunitě  a  jeho  prostředí

(klimatu).  Jeho  dílo  Klima (Fúdo 風 土 )  pojednává  vztah  jedince,  komunity  a  klimatu jako

prostředek k porozumění komplexnosti skutečného světa, ve kterém lidé žijí. 

Ačkoli  na  jednu  stranu  vyzdvihuje  jedinečnost  japonské  kultury,  na  straně  druhé

zdůrazňuje  důležitost  zachování  různorodosti  kultur  s  jejich  specifiky.  Wacudži  analyzuje

japonskou  kulturu  z  hlediska  její  jedinečnosti,  ale  zároveň  vyzdvihuje  schopnost  Japonců

přejímat  nové  kulturní  vzory  a  adaptovat  je.  Tento  přístup  střední  cesty,  kde  jsou  kultury

přivedeny k tomu, aby si uvědomovaly vlastní jedinečnost, ale zároveň neodmítaly mezikulturní

dialog,  chce  využít  ke  komplexnějšímu  vzájemnému  porozumění  a  novým  způsobům

mezikulturní  komunikace.  Cílem  této  práce  je  analyzovat  koncept  klimatu a  jeho  etických

implikací v díle Klima a zbavit ho environmentálně-deterministických interpretací.



Abstract

Japanese  philosopher  and  ethician  Watsuji  Tetsurō (1889-1960)  implements  ethics  in

ontology and  creates  an  original  philosophical  system on  this  basis.  This  ethical-ontological

system represents a philosophical dialogue between East and West far exceeding the Japanese

context. Whereas ontology in his phenomenological approach provides a direct link between the

development of world cultures and the space in which these cultures have developed, his ethics

overcomes the Western concept of individuality, which Watsuji perceived as destructive egoism.

He unfolds a concept of ethics fundamentally based on mutual relation or betweenness (aidagara

間柄 ),  which relates individuals to the community and their existential environment (climate).

His work  Climate (Fūdo 風土 ) discusses the relation between individual,  community and the

climate as a means of understanding the complexity of the real world people live in.

Whereas, on the one hand, Watsuji highlights the exclusivity of Japanese culture, on the

other  hand,  emphasizes  the importance of preserving the diversity of cultures  in its  features.

Watsuji analyses the Japanese culture in terms of its uniqueness, but also emphasizes its ability to

take over new cultural patterns and adapt  it. Such a “middle course“  approach where cultures

recognize their own uniqueness, but do not reject intercultural dialogue, Watsuji aims for a more

comprehensive understanding and  searching for  new ways of communication. The aim of this

work  in general  is to analyze the concept of  climate and its ethical implications in  Watsuji´s

Climate and clear it of environmentally-deterministic misinterpretations.
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Předmluva
Tato diplomová práce pojednává o konceptu  klimatu  a jeho etických důsledcích v díle

Klima od  japonského filozofa  a  etika  Wacudži  Tecuróa  (1889-1960).  Je  rozčleněna  na  čtyři

základní kapitoly, které mají podat ucelený obraz jeho fenomenologicko-etické studie  klimatu.

Můj  výzkum  je  veden  otázkou,  jakým  způsobem  tento  japonský  filozof  pojednává  koncept

klimatu a jeho etické implikace. 

První  kapitola  uvádí  čtenáře  do nejdůležitějších  inspiračních  zdrojů,  které  Wacudžiho

ovlivnily v chronologickém pořadí. Myšlenkové proudy a jejich představitele v textu představuji

na pozadí Wacudžiho akademické dráhy. 

Ve  druhé  kapitole  následuje  vlastní  výklad  Klimatu.  Úvodem  do  problematiky  je

Wacudžiho setkání s dílem Martina Heideggera a kritika Bytí a času, která byla zároveň jednou z

pohnutek k sepsání  Klimatu. Protože Wacudži přebírá Heideggerovu metodologii  a pojednává

téma jako fenomenologickou studii, představím nejprve koncept klimatu jako časově-prostorový

fenomén.  V  dalších  podkapitolách  druhé  části  popisuji  klimatickou  perspektivu  na  kulturu

obecně, klimatické typy a jejich charakteristické rysy.  V závěru druhé části vymezuji koncept

klimatu proti environmentálnímu determinismu, se kterým bývá mylně zaměňován. 

Tímto se nám otevírá přístup k tématu etiky v  Klimatu. Protože fenomén  klimatu je u

Wacudžiho východiskem k porozumění jeho etickému systému, třetí kapitola pojednává o tom,

jakým způsobem se lidská existence vztahuje ke svému existenciálnímu prostředí (klimatu) a jaké

má  tento  vztah  etické  důsledky.  První  částí  je  etymologická  analýza  Wacudžiho  základních

pojmů, kde je zároveň objasněn jejich vztah ke klimatu a etice. K samému základu vztahu mezi

klimatem a  etikou  se  dostáváme  při  analýze  podvojné  struktury  člověka-ningen a  dialektiky

prázdnoty,  kde  se  naplno  projeví  fakticita  vztahu  jedince  a  společnosti  ve  Wacudžiho  díle.

Následuje  expozice  základních  etických  vztahů  na  příkladu  rodiny a  národa.  Ve  Wacudžiho

pojetí národa jako unikátní etické struktury japonského klimatu kulminuje také fenomenologicko-

etický výklad klimatu. 

V závěrečné čtvrté  části,  kterou pojímám esejisticky,  shrnuji a interpretuji  Wacudžiho

koncept  klimatu v  širších  souvislostech.  V této  části  se  dotýkám také  otázky kontroverzního

vnímání  Wacudžiho  osobnosti  v  akademických  kruzích  na  pozadí  spojování  jeho  osoby  s

nacionalismem a propagací kulturní výlučnosti Japonců. V širší perspektivě zde také hodnotím
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jeho přístup k vlastním tradicím i západním kulturním vzorům a zamýšlím se nad jeho dílem z

hlediska přínosu k mezikulturního dialogu. 

V  textu  při  přepisu  japonských  pojmů  používám  standardní  českou  transkripci,  u

japonských jmen respektuji pořadí příjmení, jméno. V případě odkazů na zdroje v japonštině pod

čarou a v seznamu literatury používám českou transkripci u autora i díla. Pokud se v názvu díla

psaného  anglicky  objevují  japonská  jména  nebo  výrazy  v  anglické  transkripci,  respektuji

anglickou  transkripci.  Pojmy  klima a  klimaticita jsou  psány  proloženě,  abych  je  odlišila  od

běžného pojmu klimatu  ve smyslu  podnebí.  Pojem  člověk-ningen si  ponechává za pomlčkou

japonský termín  a  je  psán  proloženě,  protože  se  zde  nejedná o běžný význam „člověk,“  ale

filozofický koncept, který s pojmem „člověk“ významově nesplývá. 

Bibliografické zdroje byly zvoleny s ohledem na různorodost perspektiv na Wacudžiho

dílo. Objevují se zde jak akademici pojednávající Wacudžiho jako kulturního antropologa, který

zdůrazňuje výlučnost japonského etnika, tak autoři, kteří vykládají jeho koncepty čistě z hlediska

filozofického.  V  primárních  zdrojích  mi  byly  nápomocny  předmluvy  a  doslovy  Furukawy

Tecušiho nebo Inoue Micusady, kteří vnesli tak do textu i osobní poznatky o Wacudžiho osobě a

jeho filozofických zájmech.  Mine Hideki a stejně tak Graham Mayeda, kteří analyzují paralely

mezi  japonskou  a  evropskou  filozofií,  především  vztah  mezi  Heideggerovým  a  Wacudžiho

myšlením, mi byli nápomocni při orientaci ve fenomenologických pojmech. 

Z  práce  religionisty,  který  ze  zabývá  hermeneutickým  zkoumáním  vztahu  mezi

náboženstvím a  filozofií,  Isamu  Nagamiho,  jsem čerpala  výklad  Wacudžiho  konceptů,  které

vycházejí z buddhistické tradice (především koncept prázdnoty). David Dilworth poskytuje nový

vhled do  Wacudžiho etiky a usazuje filozofické koncepty do kontextu jeho inspiračních zdrojů.

Sociologové Robert  Bellah  a  Sakai  Naoki  Wacudžiho  interpretují  jako  jednoho  z  teoretiků

výlučnosti japonského etnika a kritizují východiska jeho etického systému. Filozof Steve Odin

provádí  komparativní  studium Wacudžiho etiky a myšlení  amerického pragmatika George H.

Meada,  a  tak  přináší  novou  perspektivu  na  společné  rysy  východního  a  západního  pojetí

subjektivity.  Jeffrey Wu  popisuje Wacudžiho etiku jako externalizovanou sociální etiku, která

spočívá ve společenském uspořádání,  nikoli  svědomí jedince a kritizuje  ji  z  pohledu západní

etiky.  Močizuki  Taró  analyzuje  Wacudžiho  pojetí  společenského  celku  z  fenomenologické

perspektivy klimaticity a naznačuje nové směry, kterými se může výzkum Wacudžiho systému v

budoucnu ubírat. 
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1. Úvod do Wacudžiho inspiračních zdrojů

Poté, co se počátkem období Meidži (1868-1912) v japonských intelektuálních kruzích

šířily myšlenkové proudy jako anglo-americký pragmatismus,1 v pozdějším období získalo vliv

spíše německé politické myšlení. Důkazem tohoto vlivu je přijetí ústavy podle pruského vzoru v

roce  1889.2 Intelektuální  kruhy  byly  nuceny  se  s  novými  myšlenkovými  proudy vyrovnat  a

reagovat na ně. Kterýkoli japonský myslitel té doby nutně musel čelit konfliktu mezi tradicí a

západním myšlením.

Wacudži Tecuró3 nebyl výjimkou.  Prvotní nadšení z přílivu nových způsobů myšlení a

filozofických konceptů vystřídala obava o osud japonského kulturního a intelektuálního dědictví.

Po vzoru svého učitele Nacume Sósekiho,  vlivného myslitele a spisovatele,  začal kriticky

reflektovat západní vlivy a tradiční japonský způsob života.  Západní hodnoty,  které s sebou

přinášela meidžiovská westernalizace velkou měrou ovlivnily celkový životní styl Japonců od

vzdělání po způsob stravování. Wacudži se stal svědkem toho, jak ve jménu modernizace země

na úkor domácích tradic a hodnot Japonci ztrácejí ze zřetele svoje vlastní kulturní dědictví.

Výsledkem překotných změn a pozápadňování bylo,  že Japonsko směřovalo k vytvoření

industrializované společnosti.  To si ale vybralo svou daň v krizi identity a hodnot mnohých

Japonců,  kteří si nyní kladli otázky „Kdo jsme?“  a „Jak máme smysluplně žít v tomto novém

systému?“  Wacudži snaze najít na tyto otázky adekvátní odpovědi zasvětil velkou část svého

osobního i profesního života.  

Se  západními  myšlenkami,  které  se  staly  nedílnou  součástí  nově  vytvořeného

westernalizovaného  školského  systému,  se  Wacudži  seznámil  při  svých  studiích  na  Tokijské

císařské univerzitě. Zájem především o Nietzscheho a Kierkegaarda zásadně ovlivnil jeho další

akademické  směřování.  Spíše  než  k  soudobému  neokantovskému  proudu4 inklinoval  k

1 Iracionalistický směr, který redukuje realitu na prožitky a životní zkušenosti. Veškeré poznání podle pragmatiků
musí být založeno na empirii. Pragmatické uvažování je vedeno snahou co nejlépe žít, a proto se pojí s reformním
úsilím o zlepšení životních podmínek např. ve školství, kultuře nebo politice. Vedoucími představiteli jsou William
James, Ferdinand C. S. Schiller, John Dewey nebo duchovní otec modernizace Japonska Fukuzawa Jukiči (福沢諭

吉).
2 ISAMU, Nagami. The Ontological Foundation in Tetsurō Watsuji's Philosophy: Kū and Human Existence. Str. 
279. 
3 和辻哲郎 (1889-1960).
4 Japonsky Šinkantoha 新カント派. Původně německý proud je reakcí na hegeliánství, které v 19. století učení 
Immanuela Kanta vytlačovalo z akademické půdy. Zdůrazňuje nadřazenost epistemologie nad ontologií a oživuje 
filozofii hodnot. Představiteli neokantismu jsou v Evropě Hermann Cohen nebo Friedrich A. Lange, v Japonsku 
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existencialismu a  Lebensphilosophie,5 kterým byly logické argumentace neokantismu vzdálené.

Hledal vnitřní spojitosti mezi japonským a západním myšlením.6 Už rané práce jako  Studie o

Nietzschem odkazují  na  jeho budoucí  celoživotní  zájem:  navázání  dialogu mezi  západními  a

východními kulturami. 

Setkání s Nacume Sósekim, Nišidou Kitaróem a především studium evropské filozofie

byly pro Wacudžiho intelektuální vývoj klíčové. Sóseki Wacudžiho inspiroval k intenzivnímu

studiu  konfucianismu,  buddhismu,  estetiky  nejstarších  architektonických  památek  a  jejich

duchovního  odkazu.  Následovala  díla,  která  hledají  kořeny domácích  tradic  a  oslavují  jejich

zachování -  Vzkříšení idolů,  Putování po starobylých chrámech a  Stará japonská kultura. Na

jedné straně  v  nich  kritizuje  podmaňující  charakter  západního  materialismu,  na  druhé  straně

usiluje o sdílení kulturních hodnot v jejich univerzální platnosti. 

Když později Wacudži ve Etice vysloví názor, že pojem morálka (rinri 倫理) ztratil svůj

původní význam a zdegeneroval do osobní morálky izolovaných jedinců (kodžin dótoku 個人道

徳),7 ztotožňuje se tím se Sósekiho názorem, jen ho vyjadřuje jazykem filozofa. Wacudži navíc

kritizuje  utilitarismus  a  egocentrismus,  který  podle  něj  prostoupil  všechny nové  společenské

vrstvy,  nikoli  ze stanoviska ideologického,  ale filozofického.  Jeho přesvědčení  je totiž  pevně

zakotveno ve filozofické argumentaci. Ačkoli se v některých svých raných dílech ztotožňuje s

marxistickou kritikou buržoazní společnosti, jeho pozdější stanovisko vychází spíše ze Sósekiho

humanismu a Kjótské školy. 

1.1 Rané vlivy

Po obecném úvodu následují  čtyři  podkapitoly  zaobírající  se  hlavními  intelektuálními

vlivy, které na Wacudžiho působily v časovém sledu od střední školy až do jeho smrti (Nacume

Sóseki, Kjótská škola a Martin Heidegger). Zvlášť jsem vydělila kapitolu  „Třicátá až padesátá

léta,” kdy se Wacudži vrací z Kjótské císařské univerzity zpět na Tokijskou univerzitu, sepisuje

svá nejrozsáhlejší díla a koncem padesátých let opouští akademickou dráhu.

Tomonaga Sandžúró (朝永三十郎) a Kuwaki Genjoku (桑木厳翼).
5 Německý proud existencialistické filozofie. Hlavními představiteli jsou Karl Jaspers a Martin Heidegger. 
6 ISAMU, Nagami. The Ontological Foundation in Tetsurō Watsuji's Philosophy: Kū and Human Existence. Str. 
280.
7 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 19.
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Wacudži Tecuró se narodil v roce 1889 do rodiny konfuciánského lékaře z Nibuna (dnes

Himedži)  v prefektuře Hjógo. Od střední školy projevoval zájem o literaturu,  a to především

anglické romantické básníky jako byl  George Gordon Byron (1788-1824), John Keats (1795-

1821) a  Percy Bysshe  Shelley (1792-1822).  Zároveň ho začala  přitahovat  filozofie,  a  tak po

studiích na střední škole, v roce 1909, nastoupil na Katedru filozofie Tokijské císařské univerzity.

Zde společně se svými spolužáky,  Tanizaki  Džun’ičiróem8 a Osanai Kaoruem9 od roku 1910

publikoval literární časopis.10  

Jako redaktor časopisu napsal dvě hry a sérii esejí o divadelní kritice. Zároveň se stal

členem hnutí “Volné divadlo,”11 které založil Osanai Kaoru. O dva roky později pod vedením

Raphaela Koebera12 napsal diplomovou práci o Friedrichovi Nietzschem (1844-1900). Estetické

dílo německého filozofa o několik let dříve představil japonským akademickým kruhům estetik a

kunsthistorik Takajama Čogjú,13 Nietzscheho filozofické dílo však bylo do této doby neznámé. I

přes nesporné akademické kvality Wacudžiho Studie o Nietzschem (Niiče kenkjú ニイチェ研究)

vedení fakulty v čele s Inoue Tecudžiróem14 práci shledalo tematicky nevhodnou a odmítlo ji.

Wacudži byl nucen napsat jinou diplomovou práci, tentokrát o Schopenhauerově pesismismu a

vykoupení.  Po  obhájení  diplomové  práce  se  mu  v  roce  1913  podařilo  publikovat  Studii  o

Nietzschem a představit tak Nietzscheho poetickou filozofii širším akademickým kruhům. O dva

roky později mu vyšla studie o Kierkegaardovi (Zeren Kierukegooru ぜェレン・キェルケゴオル)

jako v Japonsku vůbec první pojednání o tomto dánském „otci” existencialistické filozofie.15 

8 谷崎潤一郎  (1886-1965). Významný japonský spisovatel, jehož stěžejní díla vykreslují střet mezi japonskou
tradicí a západními vlivy. 
9 小山内薫  (1881-1928). Japonský divadelní režisér a dramatik, který je klíčovou postavou ve vývoji japonského
moderního divadla.  
10 DILWORTH, David. Watsuji Tetsuro (1889-1960): Cultural phenomenologist and ethician. Str. 4. 
11 Džijú gekidžo (自由劇場) od roku 1909. Hrála se zde realistická dramata podle Osanaiových překladů Ibsena nebo
Čechova.  
12 1848-1923.  Ruský filozof,  který na Tokijské císařské univerzitě od roku 1893  přednášel estetiku,  antickou a
středověkou filozofii. Kromě Wacudžiho byli jeho žáky také například Nacume Sóseki nebo Nišida Kitaró. 
13 高山樗牛 (1871-1902).
14 井上哲次郎 (1855-1944).
15 DILWORTH, David. Watsuji Tetsuro (1889-1960): Cultural phenomenologist and ethician. Str. 5.
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1.2 Nacume Sóseki

S Nacume Sósekim16 se Wacudži poprvé setkal v roce 1913 jako jeden z členů studijní

skupiny, která docházela na soukromé přednášky do jeho domu. Sóseki byl v té době již nejen

zavedený  autor  novel,  ale  také  uznávaný  odborník  na  anglickou  literaturu,  literární  teorii  a

kritiku. Přibližně v této době se také Sóseki odklání od své fascinace západním individualismem

ke kritice moderního způsobu života přejatého ze Západu a egoistického postoje (rikošugi 利己

主義) vůči společnosti.17 

Sósekiho obrat a návrat k vlastním kulturním kořenům18 v mladém Wacudžim probudil

hluboký  zájem o  staré  kulturní  památky  a  kulturní  studia  vůbec.  Předcházelo  tomu  studium

hlubších dimenzí  Nietzscheho.  Vlastní  interpretaci  Nietzscheho zakomponuje do všech svých

kulturně-historických  pojednání.  Z  nich  je  patrné,  že  Nietzscheho  dílo  není  pro  Wacudžiho

symbolem  romantického  individualismu,  ale  spíše  poetickým  vyznáním  z  obdivu  ke  kráse

dávných  ideálů  v  podobě  starobylých  kulturních  památek.  Wacudži  podobně  jako  Nietzsche

popisuje „moderní ničitele idolů,”19 kteří se stali falešnými modlami.20 Tyto lze porazit jediným

způsobem: znovu vzkřísit dávné idoly minulosti.21 

Když Sóseki v prosinci 1916 umírá, Wacudži začíná pracovat na díle, které je dodnes

vnímáno jako pocta jeho osobě, cenné autobiografické svědectví o Sósekiho vlivu na mladou

generaci japonských intelektuálů a kromě toho také originální interpretací Nietzscheho-Vzkříšení

idolů (Gúzó saikó 偶像再興 ), poprvé vydané v roce 1918. Zde Wacudži v duchu Nietzscheho

kritizuje moderní způsob života a dovolává se návratu ke kulturní vnímavosti, kterou podle něj

16 夏目漱石 (1867-1916).
17 Viz DILWORTH, David Watsuji Tetsuro (1889-1960): Cultural phenomenologist and ethician. Str. 8-9.

V roce 1913, kdy se s ním Wacudži poprvé setkal, vydal dílo Poutník (Kódžin 行人), druhý román z druhé trilogie 
Poutník, Kokoro (こころ) a Po jarní rovnodennost a dál (Higan sugi made 彼岸過迄), kde popisuje vnitřní 
rozpolcení člověka, který je nucen volit mezi svými osobními zájmy a společenskými povinnostmi. 
18 Za obrat v Sósekiho názoru na západní civilizaci bývá považovaná přednáška Modernizace současného Japonska 

(Gendai nihon no kaika  現代日本の開化) z července 1911. Podle Sósekiho rozdíl mezi modernizací v Japonsku a 
na Západě tkví v  tom, že zatímco na Západě šlo o přirozený proces (naihacuteki kaika  内発的開化), který 
připodobňuje k rozkvétání, v Japonsku to byl nepřirozený proces vyvolaný tlakem zvenčí (gaihacuteki kaika 外発的

開化). Viz NACUME, Sóseki. Gendai nihon no kaika. In Sóseki zenšú dai džúikkan: Hjóron sappen. 
19 WACUDŽI Tecuró. Gúzó saikó. Str. 210-211.
20 Podle Nietzscheho ve světě bez Boha nastupuje éra nihilismu. Bůh je v křesťanské tradici vnímán jako ochránce a 
garant morálních zásad, tudíž je-li mrtvý, je mrtvá i morálka a nastupuje věk ateismu, který postrádá nejen morálku, 
ale i idoly. Je tedy třeba, aby nastoupil jako nový idol nadčlověk. 
21 DILWORTH, David. Watsuji Tetsuro (1889-1960): Cultural phenomenologist and ethician.. Str. 11.
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japonské tradice v minulosti oplývaly a nyní ji ztratily ze zřetele. Kromě toho také vyzdvihuje

buddhismus jako základní stmelující prvek asijské civilizace a kritizuje meidžiovskou společnost

za to, že buddhismus odmítá kvůli jeho domnělé neaktuálnosti.22 

Ke  Vzkříšení  idolů později  připojuje  také  esej,  na  které  pracuje  necelých  osm  let,

nazvanou  Vzpomínky na Sósekiho (Nacume sensei no cuioku 夏目先生の追憶 ). V této eseji

dokumentuje  Sósekiho  přechod  od  obdivu  k  západním  hodnotám,  individualismu  a

kosmopolitanismu,  k  touze  po  znovunabytí  japonského  kulturního  sebevědomí,  upevňování

společenských vazeb a zodpovědnosti jeden k druhému. Tato proměna nakonec vyústí v Sósekiho

radikální popření individualismu ve všech jeho formách (džiko hitei 自己否定)23 a zdůrazňování

hodnoty mezilidských vztahů, souvztažnosti (aidagara 間柄) a z ní vyplývající morálky (rin 倫).

Souvztažnost a morálka se mohou podle Sósekiho uplatnit jen tam, kde člověk zcela odmítne

egoismus  a  stane se tak  člověkem-ningen.24 Ačkoli  Sóseki  ještě  zdaleka  téma individualismu

nepojednává  filozoficky,  v  této  Wacudžiho  reminiscenci  na  svého  učitele  se  kromě  osobní

identifikace s těmito názory objevují i první zárodky pozdějšího etického myšlení,  které bude

rozvinuto v dílech  Klima a Etika do filozofického dialogu s Martinem Heideggerem a západní

filozofií obecně. 

Na  Vzkříšení  idolů Wacudži  v  roce  1919  navazuje  další  studií  o  japonské  kulturní

minulosti. V Putování po starých chrámech (Kodži džunrei 古寺巡礼) Wacudži objevuje kulturní

poklady narského regionu. O rok později své kulturně-historické dílo završí  Starou japonskou

kulturou (Nihon kodai bunka 日本古代文化) ve které srovnává a interpretuje nejstarší japonské

22 CARTER, Robert E. Watsuji Tetsuro´s Rinrigaku. Str. 3.
23 Viz DILWORTH, David. Watsuji Tetsuro (1889-1960): Cultural phenomenologist and ethician. Str. 10. 
Wacudži zde popisuje Sósekiho přerod z intelektuála, který zdůrazňoval etickou integritu a kreativitu jedince v 
kontrastu s byrokratizaci meidžiovského života, do pozdější fáze, ve které se Sóseki vypořádal s individualismem 
(kodžinšugi 個人主義). Wacudži zde hojně využívá citace z Poutníka a dalších pozdějších novely, aby na nich 
ilustroval selhání jedince, kterého jeho individualismus zcela izoloval od společnosti a zanechal ho v hlubokém 
osamění. Čím více se pokouší zacelit propast mezi sebou a svým okolím, tím více se svému okolí vzdaluje. 
24 Výraz člověk-ningen je původně buddhistické označení člověka jako bytost nadanou smysly. U Sósekiho a 

Wacudžiho nese jiný význam než japonské slovo hito (人), kterým je v jejich případě myšlen spíše jedinec, 
individualistická stránka člověka. Naopak člověk-ningen je zároveň individualitou i součástí komunity. Mezi oběma 
těmito póly osobnosti neustále probíhá dialektický pohyb vzájemného popírání. Sóseki tento diametrální rozdíl mezi 
hito a ningen plně odhaluje ve chvíli, kdy nechá hlavního hrdinu Poutníka v okamžiku trpkého prozření pronést 
slova: „Není most, který by spojil dva jedince.” (Hito kara hito e kakewatasu haši wa nai 人から人へ掛け渡す橋は

ない). Viz NACUME, Sóseki. Kódžin. Str. 36. 
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literární památky jako Záznamy o starých věcech, Kronika Japonska a Sbírka deseti tisíc listů25 a

doplňuje  toto  srovnání  o  poznatky  z  archeologických  nálezů.  Tato  díla  mají velký  ohlas  a

například  Putování  po starých chrámech je  dodnes  starší  generací  považováno za jednoho z

nejlepších průvodců po památkách okolí Nary.  

1.3 Kjótská škola

Začátkem dvacátých let Wacudži na několik let uzavírá kapitolu kulturní historie a začíná

se naplno věnovat filozofii. V roce 1925 nastoupí Kjótskou císařskou univerzitu, kde přednáší

etiku.  Zde  ho  hluboce  ovlivní  studijní  skupina  později  známá  jako  Kjótská  škola,26 jejímž

zakládajícím členem je Nišida Kitaró.27 Tato studijní skupina se zabývá především noetikou,28

metafyzikou a logikou, analyzuje buddhistické koncepty a aplikuje na ně terminologii západní

filozofie.29 Wacudži s Nišidou sdílí zájem o navázání dialogu mezi západní a japonskou kulturou

a vytvoření neontologie30 jako adekvátního protějšku k evropské ontologii. Hlubší studium kultur

a  myšlení  Dálného  východu  Wacudžiho  inspiruje  ke  komparaci  myšlení  a  kulturní  historie

Východu a Západu. V postavě Nišidy Wacudži nachází také svého mentora a školitele - pod jeho

vedením ještě tentýž rok napíše Studii o dějinách japonského ducha (Nihon seišinši kenkjú 日本

精神史研究).

Studie o dějinách japonského ducha obsahuje práce pojednávající o mistru Dógenovi,31

textovou analýzu a překlad  Sbírky výroků z nazření pokladnice pravého zákona32 do moderní

japonštiny.  Tyto  studie  oživují zájem  o  Dógenovo  učení  i  mimo  buddhistické  sekty.  Dílo

obsahuje  také  pojednání  o  Příběhu  sběrače  bambusu,  Sešity  pod  polštář,  Příběh  prince

25 Kodžiki 古事記 (712), nejstarší sbírka japonských mýtů, Nihongi 日本紀 (720), sbírka mýtů a historických 

záznamů o Japonsku a Manjóšú 万葉集 (8. století), nejstarší sbírka japonské poezie.
26 Kjótogakuha 京都学派 od roku 1932.
27 西田幾多郎 (1870-1945).
28 Věda o poznání. Pojem pochází z řeckého noéma - myšlenka. Tento pojem se používá především v germánských a
slovenských literaturách. Ekvivalentně také gnoseologie (gnósis - poznání, logos - slovo) nebo anglosaském 
prostředí epistemologie (řecky epistémé - znalost).  
29 ISAMU, Nagami. The Ontological Foundation in Tetsurō Watsuji's Philosophy: Kū and Human Existence. Str. 
281. 
30 Teorie absolutní nicoty. Viz třetí kapitola diplomové práce. 
31 沙門道元 (1200-1253). Dógen byl zakladatelem zenové školy sótó v Japonsku. 
32 Šóbógenzó zuimonki 正法眼蔵随聞記. Dógenovo stěžejní dílo z roku 1233, navazuje na Nazření pokladnice 

pravého zákona (Šóbógenzó 正法眼蔵), které sepisoval od roku 1231. 
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Gendžiho,  eseje  japonské  estetice,  narském  politickém  myšlení  a  buddhismu  v  japonské

literatuře. 

V roce 1926 publikuje vlastní, Nietzschem neovlivněnou, interpretaci křesťanství Význam

raného křesťanství v kulturních dějinách (Genši kirisutokjó no bunkašiteki igi 原始キリスト教の文

化史的意義) a o rok později symetricky navazuje disertační prací s názvem Praktická filozofie

raného buddhismu (Genši bukkjó no džissen tecugaku 原始仏教の実践哲学),33 která je dodnes v

Japonsku považovaná za jeden ze základních pramenů ke studiu buddhismu. 

I  přes  poměrně  úzkou  spolupráci  a  osobní  vztah  k  Nišidovi  Wacudži  nepatřil  k

nejbližšímu okruhu Kjótské školy. Jedním z důvodů byla zřejmě geografická vzdálenost. Přestože

měl Wacudži jako docent na Kjótské císařské univerzitě na starosti všechny kurzy etiky,  už v

roce  1927  byl  univerzitou  vyslán  do  Německa  na  povinný  tříletý  studijní  pobyt.34 Z  něj  se

nakonec  předčasně vrací zpět  kvůli  smrti  svého otce.  Zpět do Německa  nakonec  neodjede a

pracuje na částečný úvazek na  Univerzitě  Rjúkoku35 až  do roku 1931,  kdy se opět  vrací na

Kjótskou císařskou univerzitu, kde je jmenován profesorem. 

1.4 Třicátá až padesátá léta 

V roce 1932 napíše pojednání  o Sokratovi,  Platónovi  a Aristotelovi  -  Etiku člověka z

řecké polis (Porisuteki ningen no rinrigaku ポリス的人間の倫理学), která se však kvůli politické

situaci dočká publikace až v roce 1948. Stejný osud potkal i jeho  Kritiku Homéra (Homerosu

hihan ホメロス批判) z roku 1936, která je publikována o deset let později.  V roce 1934 Kjóto

opět  opouští  a  přijímá  nabídku  od Tokijské  císařské  univerzity36 a  zde  zůstává  až  do  svého

odchodu do důchodu v roce 1949.

33 V tomto díle popisuje koncept prázdnoty (kú 空) ve vztahu ke každodenní lidské existenci. Rozpracuje koncepci 
etického myšlení, které zdůrazňuje lidskou existenci jako vždy již vztaženou (člověk ke člověku, člověk k rodině, 
společnosti). Za její ontologický základ označuje prázdnotu, na níž vykazuje dialektický pohyb popření jedince 
celkem a popření celku jedincem. Koncept prázdnoty v jeho myšlení je naprosto klíčový, protože je to východní 
protějšek západního výkladu bytí, centrálního problému filozofického myšlení.
34 Viz CARTER, Robert E. Watsuji Tetsuro´s Rinrigaku. Str. 5.
V době, kdy Wacudži vyjel na studijní pobyt, bylo Německo japonskými intelektuálními kruhy, které nadšeně 
studovaly německý idealismus, považováno za centrum filozofického myšlení a moderní kulturní vzor, od kterého se
Japonsko má co učit. Japonští studenti filozofie a etiky proto vyjížděli na studijní pobyty většinou právě do Berlína.
35 Rjúkoku daigaku 龍谷大学, založena v roce 1639 původně jako škola pro buddhistické mnichy. Status 
sekularizované univerzity získala v roce 1876. 
36 Tókjó teikoku daigaku 東京帝国大学 od roku 1897. 
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V polovině třicátých let,  rok po vydání  Klimatu (Fúdo 風 土 ) se opět vrací k samým

základům východní filozofie v monumentálním díle Konfucius (Kóši 孔子) a Etika jako studie

člověka-ningen (Ningen no gaku tošiteno rinrigaku 人間の学としての倫理学). Svůj etický postoj

ještě  hlouběji  rozvede  ve svém životním díle,  třísvazkové  Etice  (Rinrigaku 倫 理 学 ),  která

postupně vychází v letech 1937, 1942 a 1949. Tento opus magnum jako ucelený etický systém je

v  dějinách  japonského  myšlení  bezprecedentní.  Etika kriticky  reflektuje  intelektuální  tradice

Západu od Descarta přes Kanta až po Heideggera a zkoumá, jak a v čem jsou podobné nebo

rozdílné  ve  srovnání  s  Východem.  Toto  rozsáhlé  filozofické  dílo  dokazuje,  že  Wacudži,  byť

kritizoval evropské filozofy a vymezoval  se proti moderní  posedlosti  individualismem, hledal

především způsob, jakým by se daly podobnosti a rozdíly v intelektuálních tradicích využít  k

mezikulturní komunikaci a vzájemnému porozumění. 

Po svém odchodu do důchodu v roce 1950 zakládá Japonskou etickou společnost,37 v níž

působí  až  do  své  smrti.  Ve  stejném roce  ještě  stihne  vydat  kontroverzní  Politiku  izolace s

podtitulem Japonská tragédie (Sakoku: Nihon no higeki 鎖国・日本の悲劇) a začíná pracovat na

dvousvazkových Dějinách japonského etického myšlení (Nihon rinri šisóši 日本倫理思想史), za

které v roce 1953 obdrží Kulturní cenu vydavatelství Mainiči.38

Po tomto uznání následuje v roce 1955 estetická studie  Císařská vila Kacura (Kacura

rikjú 桂離宮) a Studie o japonském umění (Nihon geidžucu kenkjú 日本芸術研究), v nichž na

konkrétních  příkladech  z  klasického  výtvarného  umění  ilustruje  japonské  estetické  a  etické

ideály. Na sklonku téhož roku je oceněn Řádem kultury39 za svůj přínos v oblasti filozofie a etiky.

Od roku 1958 až do své smrti o dva roky později působí jako soukromý učitel princezny Mičiko,

pozdější císařovny.40 

37 Nihon rinri gakkai 日本倫理学会. Tato společnost sdružuje nejen filozofy, ale také odborníky z oblastí sociologie
nebo politických věd. Dodnes má okolo tisíce členů. 
38 Maniči šuppan bunkašó 毎日出版文化賞. Noviny Mainiči (Mainiči šimbun 毎日新聞) od roku 1947 udělují cenu
výjimečným publikacím z oblasti literatury, umění i vědy. 
39 Bunka kunšó 文化勲章. Řád kultury byl založen roku 1937 a uděluje se za mimořádný přínos v oblasti literatury, 
umění a kultury.  
40 Kógó Mičiko 皇后美智子. Do roku 1989 titulována jako korunní princezna (kótaišihi 皇太子妃). Po nástupu 

císaře Akihita (kindžó tennó 今上天皇), svého manžela,  na trůn v roce 1989, získala titul císařovny (kógó Mičiko 皇
后美智子). 
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2. Fenomén klimatu

V  této  kapitole  navazuji  na  úvodní  kapitolu,  která  představuje  Wacudžiho  hlavní

inspirační zdroje a zasazuje je do kontextu jeho tvorby. Úvodem do Klimatu je podkapitola, ve

které se věnuji Wacudžiho studijnímu pobytu v Německu a setkání s dílem Martina Heideggera,

které  Wacudžiho  inspiruje  k  sepsání fenomenologické  studie klimatu.  Následně  stručně

charakterizuji styčné body a odlišnosti Wacudžiho a Heideggerovy existenciální prostorovosti,

jak je pojednána v  Klimatu a  Bytí a času. V další části objasňuji, jak Wacudži definuje  klima

jako prostorový fenomén a dále jak tento fenomén souvisí s kulturou. Členitá kapitola s názvem

„Klimatická  typologie”  uvádí  do  problematiky  kulturně-geografického  dělení  a  pojednává  o

charakteristických rysech všech klimatických typů včetně členění monzunového typu na oblast

Číny,  Indie  a  Japonska  (tzv.  tajfunového  podtypu).  Závěr  této  kapitoly  interpretuje  význam

Wacudžiho  klimatické  typologie  z  fenomenologického  hlediska  a  vymezuje  ji  proti

environmentálnímu determinismu. 

2.1 Heideggerovo Bytí a čas

Když koncem dvacátých let Wacudži odjíždí na studijní pobyt do Německa, zastávky v

mnoha asijských a evropských přístavech ho opět inspirují k tomu, aby navázal na své kulturně-

historické studie. Při poznávání nových kultur se neomezuje jen na literaturu a umění, ale také

dějiny a filozofii.  Jako jeden z prvních si  přečte  Bytí  a čas (Sein und Zeit)  v akademických

kruzích  již  dobře  známého  Martina  Heideggera  (1889-1976).  Fundamentální  ontologie  a

analytika pobytu Wacudžiho nadchnou a nachází v nich paralelu s japonským myšlením. Už o

dva roky později  na základě závěrů z  Bytí  a času,  reflexí  z  cest  po světě,  znalostí  evropské

filozofie obecně a vlastního výkladu buddhisticko-konfuciánské tradice napíše Klima .

Toto zkoumání vztahu mezi  klimatem a kulturou, které je zároveň výchozím bodem pro

další  studium Wacudžiho etické filozofie,  je považováno za přímou kritickou aluzi na  Bytí  a

čas.41 Na Wacudžiho silně zapůsobí Heideggerova metodologie,42 kterou chce využít k tomu, aby

41 DILWORTH, David. Watsuji Tetsuro (1889-1960): Cultural phenomenologist and ethician.. Str. 12.
42 hermeneutická fenomenologie. Jedná se o ústřední fenomenologickou metodu, která interpretuje předreflexivní 
porozumění bytí. Průkopníci této metody jsou kromě Heideggera také Paul Ricoeur a Hans Georg Gadamer. Tato 
metoda spočívá v interpretaci, čímž se liší od transcendenální fenomenologie, která je čistě deskriptivní. Sám 
Heidegger tvrdí, že veškerá deskripce je již a priori interpretací a každá forma uvědomění je interpretativní. Převzato 
z http://www.phenomenologyonline.com/inquiry/orientations-in-phenomenology/hermeneutical-phenomenology 
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jejím prostřednictvím uchopil lidskou existenci v její konkrétnosti.43 Autorovi  Bytí a času však

vytýká,  že jeho analytika pobytu je prodchnuta typicky západní posedlostí  individualismem a

časovostí (bytí k smrti)44 na úkor společenskosti a prostorovosti lidské existence.45 

2.2 Wacudžiho kritika Heideggerovy existenciální prostorovosti

Jak  již  bylo  zmíněno  výše,  Wacudži  není  zcela  uspokojen  Heideggerovou  expozicí

fenoménu prostorovosti. V předmluvě ke Klimatu nepopírá, že Heidegger koncept prostorovosti v

Bytí a času rozvíjí, ale vytýká mu, že ho nevysvětluje dostatečně.46 Heidegger tvrdí, že dějinná

povaha  pobytu  (lidské  existence)  se  ukazuje  v  prostoru  a  prostor  je  nakonec  časovým

fenoménem.47 Jinak řečeno: prostorové aspekty lidské existence jsou možné díky časové struktuře

pobytu.

Wacudži má za to, že jestliže Heidegger v Bytí a času postuluje čas jako strukturní prvek

subjektivní lidské existence, měl by stejně nakládat i s prostorem. Pokud čas není postulován v

provázanosti  s prostorem, není to čas v pravém slova smyslu,  a pobyt  je pak pouze pobytem

jedince a nikoli pobytem fundamentálně dualistickým, tedy komplexním.48   

To v konečném důsledku znamená, že Heidegger pojímá lidskou existenci  pouze jako

abstrakci jednoho jejího aspektu, tudíž nejenže časová struktura pobytu je významově přetížena,

ale prostorová struktura ztrácí svou významnost.49 Časovost je privilegovaná oproti prostorovosti,

a tím není zjevná ani souvislost mezi lidskou existencí, dějinností a klimaticitou.50

43 MIJAGAWA, Keiši. Džinkaku kara aidagara e. Str. 146-147. 
44 Wacudži parafrázuje Heideggerův pojem pobytu jako bytí k smrti a definuje lidskou existenci jako bytí k životu 

(sei he no sonzai 生への存在). Jestliže předpokladem je člověk-ningen jako jak jedinec, tak i sociální bytost, jeho 
smrt znamená pouze smrt jedince v tělesném slova smyslu, ale jako sociální bytost se tento člověk může 
zpřítomňovat ve vztahu k ostatním.

45 Wacudži se domnívá, že Heidegger upřednostňuje při analytice pobytu časovost na úkor prostorovosti. Vysvětluje 
si to tak, že Heidegger chápe člověka nikoli jako ningen, ale jako pouhého jedince, jehož základní starostí je 
zachovat se ve stavu bytí. Toto bytí jedince se ale zachovává pouze v čase, a proto jedinec, který si není vědom 
zbývajícího času do smrti (nezrušitelného a neodvolatelného ukončení bytí), je primárně určen jako bytí-k-smrti. 46 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 4.  
47 HEIDEGGER, Martin: §70. Časovost pobytové prostorovosti. In Bytí a čas. Str. 400-403.
48 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 4. 
49 Viz MAYEDA, Graham. Time, space and ethics in the philosophy of Watsuji Tetsurō, Kuki Shūzō, and Martin 
Heidegger. Str. 38.  
Wacudži ovšem přehlíží klíčový aspekt Heideggerovy prostorovosti, a to je prostorovost jako rozdíl. Toto pomýlení 
může být do jisté míry ospravedlnitelné tím, že Heidegger v Bytí a času neproblematizuje rozdíl jako prostorový 
fenomén. 
50 Viz MAYEDA, Graham. Time, space and ethics in the philosophy of Watsuji Tetsurō, Kuki Shūzō, and Martin 
Heidegger. Str. 37. I jiní filozofové poukazují na relativní opomíjení prostorovosti a odlišnosti v Bytí a času. 
Například Emmanuel Lévinas (1906-1995) vytýká absenci adekvátní koncepce alterity Heideggerově filozofii. 
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Byť  Wacudži  považuje  vypracování  existenciální  prostorovosti  za  neadekvátní,  sám

zakládá zkoumání historické povahy  klimatu na Heideggerově expozici  prostoru a historicity.

Souvislost mezi dějinností a prostorovostí, na kterou Heidegger poukazuje pouze provizorně, ale

Wacudži už explikuje detailněji, aby objasnil význam vzájemné subjektivity.51 Takto Wacudži

naznačuje jednu z možných cest, jak může Heideggerova fenomenologicky uchopená ontologie

posloužit jako základ etiky. 

Wacudži tvrdí,  že fenomén klimatu objektivně vyjevuje sdílené ideje kulturní tradice.

Tyto ideje vyplývají z historického vývoje právě prostřednictvím fenoménu klimatu,  tudíž je

prostorová dimenze (klima) při utváření dějinné povahy lidské existence nepostradatelná.  To je

důvod,  proč musí být prostor plně zahrnut do základní struktury existence a adekvátně

postulován,  nikoli metodologicky suspendován k poukázání na subjektivní (časovou)  povahu

pobytu. 

Heideggerovo  podcenění  fenoménu  prostoru  podle  Wacudžiho  zamezuje  přístup  ke

vzájemně sdílené, sociální povaze existence. Důležitost role klimatu se prokáže ve chvíli, kdy se

snažíme porozumět tomu, proč a jakým způsobem různé kultury nazírají  mezilidské vztahy a

hodnoty,  tedy v kulturních  rozdílech.  A tak je-li  kromě časové uznána i  prostorová dimenze

existence, jsme schopni sdílet svou kulturní zkušenost a pojetí mezilidských vztahů, které jsou

skrze toto sdílení fundamentálně také naší součástí. 

Nakonec  tedy to,  co utváří  podobu světa,  který různé kultury sdílejí,  je  akt  sdílení  a

vzájemného pochopení, skrze nějž získáváme přístup ke své vlastní kultuře a sami k sobě. Toto

sdílení  se  odehrává  právě  díky  prostorové  povaze  lidské  existence,  konkrétně  ve  fenoménu

klimatu.52

2.3 Klima jako časově-prostorový fenomén 

Pojmem prostoru (kúkan 空 間 ) Wacudži referuje k souvztažnosti  (aidagara  間 柄 ).53

Podle něj je souvztažnost bezpodmínečným předpokladem „výskytu” prostoru. Klima jako takové

je  prostorem  vzájemně  se  určujícího  vztahu  mezi  lidskou  existencí  a  jeho  prostředím.  Při

51 Koncept vzájemné subjektivity jako základní podmínky bytí ve světě bude později podrobně rozveden v Etice. 
52 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 26. 
53 Významově tento pojem připomíná Nišidovo prostředí (kankjó 環境). Wacudži termín kankjó používá také, ale k 
označení prostředí objektivně měřitelného, tedy nikoli prostředí (klimatu) ve smyslu subjektivního existenciálního 
prostoru. 
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zkoumání  této  existenciální  prostorovosti  Wacudži  stejně  jako  Heidegger  vychází  od

každodenního života jako sociálního prostoru. Jeho prostorovost není a priori terén, vzniká při

komunikaci  s ostatními  lidskými bytostmi  a je úzce provázaná s časovostí.  Prostorovost je u

Wacudžiho založena v kontingenci (gúzensei 偶然性).54 Prostor, který vzniká při komunikaci, je

stejně nahodilý jako komunikace sama.55 

Klima je u Wacudžiho nejen životní prostředí, fyzický prostor, kde lidé žijí ve vzájemném

vztahu, ale je to i metafyzický prostor ontologicky podmiňující veškerou lidskou aktivitu, tedy i

vliv člověka na jeho klimatické podmínky.  Udává podmínky lidského bytí a každý klimatický

fenomén je projevem tohoto ontologického určení,  které je sice nepostižitelné,  ale pro lidskou

existenci zásadní.  Člověk a klima sdílejí stejný prostor,  a takto se projevují ve společensko-

dějinné realitě lidské existence, která se nemůže uskutečňovat nikde jinde, než v určitém prostoru

a čase.  Klima tedy musí být chápáno jako časově-prostorový fenomén,  který nejen ovlivňuje

člověka, ale zároveň je jím ovlivňován. 

V předmluvě ke  Klimatu Wacudži objasňuje, že jeho pojem klima nesouvisí s životním

prostředím (kankjó 環境) ve smyslu objektivního prostoru, který člověka obklopuje při fyzickém

výkonu jeho bytí.  Klima není ani přírodní prostředí nebo přirozený svět (šizen 自然). Wacudži

tento  pojem  zamítá  kvůli  tomu,  že  převládá  tendence  považovat  přírodu  za  jakýsi  soubor

systematicky uspořádaných objektů, na nějž člověk nahlíží jako na na sobě nezávisle existující

entitu.56 Touto optikou vnímaný svět je tak štěpen mezi lidské subjekty a přírodní jevy. Wacudži

zakládá  klima na jeho fundamentálním vztahu k lidské existenci  ve stavu před rozlišením na

subjekt a objekt.57 

54 Z lat. contingere, stávat se, přicházet se. Náhodnost neboli nahodilost v protikladu k nutnosti. Ve významu 
náhodnosti se k pojmu vztahuje od Immanuela Kanta. Viz BLECHA, Ivan. Filozofický slovník. Str. 220. Heslo 
„kontingence.” 
55 COUTEAU, Pauline. Watsuji Tetsuro´s Ethics of Milieu. Str. 282.
56 MAYEDA, Graham. Time, space and ethics in the philosophy of Watsuji Tetsurō, Kuki Shūzō, and Martin 
Heidegger. Str. 39. 
57 Viz WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 13-16. 
Wacudži tento vztah přirovnává k porozumění fenoménu chladu. Tradiční fenomenologický výklad chladu spočívá v
tom, že hovoříme-li o tom, že pociťujeme chlad, nemíníme tím to, že jsme se dostali do kontaktu ve vzduchem nízké 
teploty. Zjišťujeme přítomnost chladu díky intencionálnímu vztahu, který je již přítomný. Tato intencionální 
struktura je obsažena v našem vědomí jako vztahování se ke chladu. Takováto interpretace ale Wacudžiho plně 
neuspokojuje, protože je odkázána čistě na individuální vědomí subjektu zakoušejícího chlad. Podle Wacudžiho je 
chlad objektivní, není chladem nějakého intencionálního objektu, ale chladem vzduchu, který nás obklopuje. 
Nepociťujeme abstraktní chlad, „vyvstáváme” do něj ze sebe sama. Když cítíme chlad, nacházíme se  už zároveň 
vně sebe sama ve vztahu k chladu vzduchu. 
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Japonský výraz označující  klima  (fúdo 風土 ) doslova znamená  „vítr a země.”58 To, že

výraz je odvozen od základních přírodních prvků (země, voda, oheň a vítr), odkazuje na fakt, že

praktický život je velmi úzce spjat s přirozeným světem (přírodou). Jinými slovy řečeno, lidé

uzpůsobují svůj životní styl přírodnímu prostředí, které je obklopuje, a v této vzájemné interakci

vzniká  klima.59 To znamená, že  klima musí zahrnovat lidskou aktivitu od sociálního života po

technické vymoženosti, které usnadňují každodenní život a komunikaci. 

Klima  je tedy  „původnější”  prostorový fenomén než příroda  zpředmětněná přírodními

vědami. Jen díky tomu, že se již nacházíme v klimatu, jsme jeho součástí a podílíme se na jeho

neustálém  dotváření, jsme schopni ze zkušenosti  klimatu abstrahovat klima (ve smyslu podnebí)

jako přírodní jev.60 Takto vědecky zkoumáme (zpředmětňujeme) to, v čem jsme již obsaženi a v

čem je obsaženo i toto zpředmětňující vztahování.61

Zde můžeme spatřovat paralelu mezi Klimatem a Bytím a časem,  kde Heidegger

vysvětluje úskalí objektifikace přírodních jevů i člověka. Wacudži stejně jako Heidegger odmítá

jako vědy zkoumající člověka antropologii i sociologii, protože ani jedna z nich nebere v úvahu

předchůdnou zahrnutost člověka ve světě a prostorový aspekt jeho existence.62

2.4 Klima a kultura

Wacudžiho koncept klimatu vychází z apriorního předpokladu, že lidskou existenci nelze

oddělit od jejího existenciálního prostředí a stejně tak je toto prostředí neoddělitelné od dějin a

dějiny  od  prostředí.  Jinými  slovy  je  každý  existenciální  prostor  dějinný  a  existenciální  čas

prostorový, a tak prostor i čas jsou subjektivní, vždy vztažené k lidské existenci. 

Klima člověku umožňuje vnímat sebe sama jako více než jen jedince - člověka-ningen. Cítí-li tento člověk-ningen 
chlad, jedná se o chlad, který sdílí s ostatními, „sdílený chlad”. Díky může s kýmkoli vést hovory o počasí, má totiž 
zkušenost, která je společná všem. Pak tedy „nevyvstává” do chladu pouze člověk-ningen, ale i ostatní, resp. my 
všichni „vyvstáváme” do chladu. Klima tedy není objektivní fenomén, jehož projevy subjektivně vnímáme, je to 
vzájemný subjektivní vztah, ve kterém jsme už vždy zahrnuti. 
58 Historicky také suido水土, „voda a země.”
59 Ibid. Str. 9.
60 Ibid. Str. 25-26. 
61 Viz HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Str. 28-29 a 68. 
Jelikož přírodní vědy jsou v rámci  objektifikace toho, co zkoumají,  nuceny metodologicky se vzdát zahrnování
tohoto předchůdného vzájemného vztahu a jeho zkoumání, selhávají v odhalování skutečné podstaty těchto objektů a
podávají pouze deskriptivní nazření na skutečný význam přirozeného světa a pravdu o něm.
62 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 21.
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Protože klima se regionálně liší, liší se i kultury, které těmto regionům přísluší. Lidé jsou

totiž nuceni odlišně reagovat na výzvy, které s sebou  klima nese. To se konkrétně projevuje v

architektuře,  odívání,  stravování,  umění,  náboženství  apod.  To,  zda  bude  v  určitém regionu

člověk chovat  drůbež nebo lovit  ryby,  nezávisí  na  jeho preferencích,  ale  specifikách  daného

klimatu. I způsob přípravy jídla je  klimatickým vyjádřením, které se formovalo po generace a

stále se vyvíjí.63 

Japonská  kulturní  historie  představuje  mohutný  proud  různorodých  náboženských  a

filozofických  konceptů,  které  koexistují  v  překvapivé  harmonii.  Původní  šintoismus  byl

následován a později  ovlivněn buddhismem,  taoismem,  konfucianismem a nakonec i  západní

filozofií a křesťanstvím. Přestože v dějinách tento vývoj neprobíhal bezkonfliktně, je důkazem

obrovské míry receptivity japonské kultury a schopnosti  adaptovat  nové,  často i  protichůdné,

koncepty tak, aby souzněly se stávající tradicí. Tento příklad ilustruje fakt, že kulturní tradice se

neustále vyvíjejí a stejně tak se vyvíjí i klima.  Praktické ohledy jako je stravování nebo oblékání

nejsou abstraktními  aspekty lidské života,  které závisí  na nahodilé volbě.  Získávají  konkrétní

formu jako reflexe specifik daného klimatu. 

Reflexe klimatu v kulturních oblastech jako je literatura nebo filozofie poukazuje na další

důležitou souvislost, totiž na těsnou provázanost klimaticity a dějinnosti, tedy klimatu a historie.

Kdyby kulturní projevy jako např. náboženské tradice reflektovaly pouze podobu prostředí svého

vzniku, nebylo by je možné transponovat z jejich původní lokace do nové. 

„...Klima je způsob, jakým člověk-ningen rozumí sobě samému. Podněty sebe-porozumění

člověka-ningen,  tedy  člověka podvojného charakteru individuálního a sociálního,  jsou  [mimo

prostorových]64 také dějinné. Takto neexistuje ani klima bez dějin, ani  dějiny bez klimatu.”65

2.5 Klimatická typologie

Wacudži  rozlišuje  tři  typy  prostorových  a  geografických  předpokladů,  které  jsou

klimatem podmíněny. Tyto typy jsou vlastně „makrokomunitami,“ které se od sebe liší etickými

postoji,  vnímavostí  vůči  přirozeným  životním  podmínkám  a  existenci  jako  takové.  Tzv.

monzunové  klima se  vyznačuje  pasivně-receptivní  formou  kultury,  jakou  reprezentuje  Čína,

Japonsko nebo Indie. Pouštní klima je typické pro africké a muslimské kultury a charakterizuje je
63 Ibid. Str. 18. 
64 Poznámka autora práce. 
65 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 20. 
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bojovný duch ve smyslu boje o omezený životní prostor v nehostinném prostředí pouště. Evropa

na druhou stranu reprezentuje pastevecké klima, pro nějž jsou typické dobyvatelské choutky.  

Hlavní  část  textu  pojednávajícím  o  monzunovém  typu  je  věnována  srovnání  tří

specifických představitelů monzunového typu. Wacudži z monzunového klimatu  zvlášť vyděluje

Čínu a Japonsko. Japonsko jako představitel tzv. tajfunového podtypu je dále specifikováno v

podkapitole  „Jedinečnost  Japonska.”  Práce  toto  členění  respektuje,  nicméně  tento  oddíl  se

klimatickým  typům  nevěnuje  vyčerpávajícím  způsobem,  protože  (jak  bude  patrné  z  další

kapitoly) toto dělení a jeho charakteristiky jsou v Klimatu samotném spíše ilustrativní. Specifika

japonského klimatu z hlediska etiky a podkapitola “Jedinečnost Japonska” zde pojednány nejsou

z toho důvodu, že se jimi bude zaobírat třetí oddíl práce. 

2.5.1 Úvod do typologie klimatu

 Klima je pro Wacudžiho prostorovým fenoménem,  kde se vytváří kultura.  Toto klima

vnímá každý příslušník kultury.  Zkoumání klimatu se zaobírá způsoby,  jakými komunikace s

druhými formuje zkušenost klimatu.  Při procesu dorozumívání se s druhými vždy dochází ke

střetu s odlišností druhého, a proto není možné druhého zcela pochopit a osvojit si jeho jednání.

To však neznamená, že kultury jsou odsouzeny ke vzájemnému neporozumění. Wacudži

tím má zřejmě na mysli nemožnost úplného splynutí kultur do jedné univerzální. Zkušenost jedné

kultury s druhou je vždy odlišná od zkušenosti jiné kultury s touž. Tuto zkušenost nelze odvodit

ze sumy konkrétních zkušeností.  Je tomu  tak proto,  že vztahy mezi jedincem (příslušníkem

kultury) a jeho přirozeným prostředím (klimatem)  jsou vždy již promítnuty do povědomí o jiné

kultuře a jejím klimatu. 

Kultura (resp.  komunita)  je kreativní odezvou na prostorovou determinaci lidské

existence, a proto nutně musí mít řadu variet, které vyvolávají sebe-určující reakce. Člověk, který

cestuje,  si citelněji uvědomuje,  odkud přichází,  a vnímá kulturní odlišnosti,  když se setkává s

lidmi, kteří byli vychováni v odlišném kulturním prostředí. Tato zkušenost je vzájemná a sdílená,

protože spolu s cizincem tímto procesem uvědomění při komunikaci prochází i příslušník lokální

kultury. 

Wacudži  rozlišuje  klimatické  typy  podle  význačných  kultur,  které  osidlují  prostředí

charakterizované  určitým  podnebím  a  životními  podmínkami.  Metodologicky  zjednodušuje

klimatické dělení na základní pastevecký typ, jehož reprezentantem je evropská kultura, pouštní
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typ,  kam spadá severní Afrika nebo země Blízkého východu a Mongolsko a monzunový typ

reprezentovaný východní Asií, především Čínou a Indií. Ačkoli japonská kultura formálně spadá

do monzunového klimatu, Wacudži ji vyděluje jako tajfunový podtyp, aby odlišil její distinktivní

charakter. 

2.5.2 Klimatické typy

Pastevecký typ

Pastevecké klima je typické pro většinu území Evropy. Wacudži toto klima ještě dále dělí

na  jižní  pastevecký  typ,  kam řadí  starověké  Řecko  a  Řím,  a  západní  pastevecký  typ,  který

reprezentuje  především Německo  a  Velká  Británie.  Základní  charakteristikou  tohoto  typu  je

kontrast mezi světlem a tmou, suchými léty a vlhkými zimami.66 

Tento dualismus se do jisté míry odráží i v řecké a římské filozofii, která je založená na

zkoumání  přírody  a  vytváření  racionálního  řádu  odvozeného  od  řádu  přírodního.  Obyvatelé

tohoto  klimatu vnímají společenský řád jedinečným způsobem, který je do monzunového nebo

pouštního klimatu nepřenosný. Je to tím, že se pastevecký typ člověka se s přírodou identifikuje a

upravuje si ji k obrazu svému. 

Řecké  klima se vyznačuje tím, že otevřeně prozrazuje svá tajemství. Příroda na denním

světle  odhaluje pravdu o sobě a  člověk ji  podrobuje zkoumání  a experimentům.  Tento vztah

člověka k přírodě Wacudži nazývá  „nejdůvěrnějším ze všech,” v monzunovém nebo pouštním

klimatu takový vztah nemá obdoby. Řekové nacházejí v přírodě logický řád a napodobují ho ve

společenském uspořádání.67 

Do kontrastu  k jižní  Evropě a  důrazu na porozumění  přírodnímu řádu Wacudži  staví

západní Evropu a její ponurost. Základní charakteristikou této oblasti je dlouhodobě vlhké počasí

a malé množství slunných dnů. Ve srovnání s monzunovým typem jsou přírodní podmínky této

oblasti  mírné  a  předvídatelné.  Téměř  permanentní  šero  omezuje  schopnost  vnímat  jednotlivé

nuance a individuální rozdíly, které by řecké slunce ozářilo a dalo jim vyniknout. Díky tomu v

myšlení západopasteveckého typu převládá tendence k melancholické subjektivitě a zkoumání

zákoutí duše. 

66 Wacudži podobně jako Emmanuel Lévinas  spatřuje základy evropského dualismu subjektu a objektu v dualismu 
světla a tmy. 
67 Ibid. Str. 118-119. 
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„Pod vytrvalým řeckým sluncem formy vystupují  v ostrých rysech a vyjevuje se každá

jednotlivost. Není snadné z takového fenomenálního světa vydělit bezmezný prostor, aniž by byl

brán zřetel na všechny jeho jednotlivosti. Na druhé straně v západní Evropě jsou pod zataženou

oblohou  všechny  obrysy  nejasné  a  zamlžené.  Namísto  jednotlivostí  se  vyjevuje  nekonečný

prostor, který jednotlivosti pohlcuje, a tím prokazuje svou bezmeznou hloubku. Zde vzniká silné

pohroužení do niternosti. Odtud se bere  zdůrazňování subjektivity a duchovního. Dá se říci, že

zatímco duch starého Řecka je statický, euklidovsky geometricky uspořádaný, sošný a obřadný,

moderní  západoevropské  umění  je  dynamické,  matematicky  přesné,  muzikální  a  odhodlané.

Nejtypičtějšími  příklady  západoevropského  umění  jsou  Rembrandtovy  malby,  Beethovenova

hudba  nebo  Goetheho  poezie,  dynamická  díla  vyjadřující  nekonečnou  hloubku  a  faustovský

charakter.”68

Pouštní typ

Charakteristickým rysem pouštních kultur je podle Wacudžiho pasivita a agresivita

způsobená extrémním suchem a nehostinností pouště.  Jedinec si je vědom své příslušnosti ke

skupině a podvoluje se jejím rozhodnutím a pravidlům. Agresivita je směřována vůči těm, co jsou

vně skupiny a náleží k jiné.  Silná identifikace s vlastní komunitou má příčinu v závislosti na

ostatních. V poušti jedinec není schopen přežít, a tak je nucen stát se součástí nějaké skupiny. Na

příslušnosti ke skupině nebo na ostrakizaci ze skupiny závisí jeho život.  Jedna skupina je ale

zároveň nucena vymezovat se proti jiným,  protože zdroje obživy jsou v poušti nedostatkové a

nejisté. 

Další důležitou vlastností obyvatel pouště je silná vůle a odhodlání. V poušti dochází ke

zvláštnímu paradoxu,  kdy životní prostředí představuje pro obyvatele smrt.  Poušť je pro její

obyvatele nehostinné místo,  kde neustále hrozí záhuba.  Na druhé straně ale do jisté míry

poskytuje zdroje nutné k přežití, které je třeba získat. To vytváří hluboký rozpor mezi obyvateli

pouště a jejich životním prostředí.69 Tento rozpor vede ke snahám vnutit životnímu prostředí svou

vůli. O tom svědčí například stavba pyramid.   

 „Staří Egypťané nebyli ryzími obyvateli pouště, ale poloha pyramid naznačuje, že byly

postaveny  vzhledem k  poušti.  Poušť,  která  jako  by  se  vrhala  na  údolí  Nilu,  je  nekonečným

68 Ibid. Str. 166-167. 
69 Podobná opozice je  přítomna i  v monzunovém  klimatu,  ale  nemá za následek  boj  s  přírodou,  nýbrž  pasivní
přijímání následků živelných pohrom.  
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vlnobitím  písečných  dun,  nepravidelným  a  nahodilým.  Nížině  v  srdci  údolí  Nilu  dominuje

mohutné  vlnobití  řeky  Nilu.  Rovina  povodí  a  políček  tvoří  nepravidelnou  křivku.  V  tomto

neuspořádaném prostředí  bez  soudržnosti  se  mocně  tyčí  pyramidy,  mimořádně  pravidelné  a

celistvé  trojúhelníkové  formy.  Tyto  pyramidy,  které  se  tvarově i  velikostí  vzpouzejí  se  svému

okolí,  dávají  silně pocítit  moc člověka.  Staří  Egypťané stavbou pyramid kladli  odpor poušti.

Jejich jednoduchý a abstraktní tvar tak symbolizuje sílu člověka. Aby mohly pyramidy soupeřit s

pouští,  musely  být všechny stejně monumentální.  Nejen jejich tvar,  ale i nevídaná velikost  je

projevem lidské síly.”70 

Monzunový typ - Indie

Monzunová  oblast  v  jižní  a  jihovýchodní  Asii  se  vyznačuje  nečekanými  přívaly

monzunových  dešťů  a  vysokou  vlhkostí  vzduchu  v  kombinaci  s  extrémním  horkem.  V

monzunových oblastech se daří  celé škále živočišných i  rostlinných druhů, např. pro Indii  je

typická bohatá vegetace hned několika klimatických zón. Rozmanitost forem vykresluje tamní

prostředí jako mateřské lůno, kolébku života. Na druhé straně ale ta samá příroda, která život

dává, jej také ohrožuje a přináší smrt při živelných pohromách. 

Obyvatelé monzunových oblastí (především Indie) se vyznačují rezignací (nindžúsei 忍従

性 ) a pasivitou (džujósei 受容性 ). Pasivita je ale vyvažována vášnivostí a vnímavostí.  Podle

Wacudžiho je tomu tak proto,  že přechody jednotlivých ročních období nejsou v monzunové

oblasti (např. v Indii) tak zřetelné jako v mírném evropském (pasteveckém) prostředí. Díky tomu

je monzunové podnebí spíše monotónní a připomíná věčné léto. Tato monotónnost je čas od času

prudce narušena zemětřesením nebo jinou pohromou a stejně tak jsou i lidé rozrušování přívalem

emocí.71 

Vnímání monotónnosti sezonních proměn Wacudži vztahuje na vnímání času obecně.

Nedostatek proměnlivosti a předvídatelnost klimatu se odráží v mytologii i filozofii a

náboženství,  kde je patrný nedostatek povědomí o vlastní historii.  Tento nedostatek je ale

vyvážen vysokou mírou prostorové rozmanitosti v podobě pestré fauny a flory. Díky ní má totiž

obyvatel monzunové oblasti schopnost vhledu do různorodých,  často protichůdných

myšlenkových konceptů. 

70 Ibid. Str. 75-76. 
71 Ibid. Str. 40-41. 
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Tak vzniká určitá priorita prostorových fenoménů na úkor časových.  Ta se podle

Wacudžiho nejvíce projevuje ve víře v převtělování.  Protože se lze převtělit do jakéhokoli

živočicha, mezi nimiž je člověk jen další živočišný druh, je zde patrné vnímání podobnosti všech

bytostí nadaných smysly. Tak je současná forma lidského já (átmán) podmíněna svou předchozí

formou v minulosti a zároveň současná forma ve velké míře určuje formu budoucí.  Z toho

vyplývá,  že v lidském vědomí se minulost,  přítomnost i budoucnost neustále prolínají,  a tak

vzniká mytický čas, který má v monzunovém klimatu prioritu nad dějinným časem.72  

Z víry v reinkarnaci také podle Wacudžiho pochází charakteristická vnímavost, která se

projevuje v soucitu s živými tvory, konkrétně například v odmítání masité stravy. Obyvatelé jižní

a jihovýchodní Asie totiž při setkání s živou bytostí,  ať už je to hmyz nebo kráva, nevnímají

druhovou odlišnost toho kterého stvoření, ale lidskou bytost, kterou toto stvoření bylo v minulých

životech. V každodenním životě se tedy cítí být rovnocenným partnerem všech smysly nadaných

bytostí, které společně s ním sdílejí osud bytí na tomto světě. 

Monzunový typ - Čína

 I pro čínské klima je typická pasivita a rezignace, ale také houževnatost, silná vůle a - na

rozdíl od indického klimatu -  nízká emocionalita.  Wacudži o charakteru Číňanů tvrdí,  že je

dokonalou antitezí charakteru Indů, protože zatímco ojedinělost Indů tkví v plnosti jejich pocitů,

tedy vysoké emocionalitě, ojedinělost Číňanů tkví v nedostatku emocí. To neznamená, že emoce

zcela postrádají.  Wacudži tento nedostatek hodnotí spíše z hlediska vysoké emocionality

Japonců, kteří jsou podle něj neklidní a excitovaní, zatímco Číňané působí flegmaticky.73 

Wacudži ilustruje tuto svou domněnku na čínské středověké palácové architektuře, která

mívá obrovské rozměry a působí majestátně. Detailu však jako by nikdo nevěnoval téměř žádnou

pozornost, protože stavba má být obdivována z dálky. Japonci naopak mají velký cit pro detail a

umělecká snaha vyvolat dojem majestátnosti je jim cizí.74 

Tajfunový podtyp - Japonsko

Tajfunový podtyp monzunového klimatu je japonským specifikem.  Spadá do

monzunového typu ze dvou důvodů. Zaprvé proto, že Japonci se vyznačují, podobně jako Číňané

72 Ibid. Str. 50. 
73 Ibid. Str. 191. 
74 Ibid. Str. 192-193. 
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a Indové,  pasivitou a rezignací,  kterou ovlivňují přírodní podmínky (období dešťů,  vysoká

vlhkost a teplota). Za druhé proto, že klima je také dějinný fenomén a japonská kulturní historie

byla dlouhou dobu těsně provázána s čínskou, ze které přejímala kulturní vzory. 

Kromě  monzunové  pasivity  a  rezignace  je  tento  japonský  typ  charakteristický  také

receptivitou a silně vyvinutou sociální orientací. Pro tajfunovou oblast je typické horko a chlad

způsobené  tím,  že  japonské  ostrovy zasahují  do  více  podnebných pásem od tropů po mírné

podnebí. Kombinuje tedy charakteristiky pasteveckého i monzunového typu, přičemž monzunový

typ  (Čína  a  Indie)  symbolizuje  tradici  a  pastevecký  typ  (Německo)  modernitu.  Tajfuny,  tak

typické pro tuto oblast, jsou permanentní hrozbou pro obživu Japonců. Přicházejí náhle a ničí

rýžovou úrodu, a tak je přímo ohrožují na existenci. Přírodní prostředí tak na jednu stranu díky

vysoké teplotě a vlhkosti hýří formami a možnostmi obživy, na druhou stranu permanentně hrozí

ničivými větry a záplavami. 

Stejně jako obyvatelé monzunové zóny jsou Japonci vůči přírodním podmínkám

rezignovaní,  ale tato rezignace bývá přerušena prudkou emocí.  Wacudži tuto rezignaci

přerušenou prudkým emocionálním projevem přirovnává ke kvetení sakur,  které nečekaně

vykvetou, ale stejně náhle opadají.75 

Japonského  klima se neprojevuje jen v oblasti  citů,  ale i ve vnímání  vztažnosti  lidské

existence, která je pro tajfunový typ charakteristická. Každý člen komunity má svou specifickou

roli, kterou přijme, a v jejímž jménu zodpovědně jedná. Vztažnost je patrná v tom, že členové

komunity sice mají odlišné role, ale zároveň si uvědomují svůj vztah k ostatním. Tak ačkoli sami

o sobě jsou individuálními entitami, uvědomují si, že neexistují nezávisle na sobě.76 

Z tohoto povědomí také vyplývá specifické pojetí rodiny. Zatímco na Západě se podle

Wacudžiho nahlíží na rodinu jako kooperativní spojení muže a ženy, do japonského systému ie

(家) je zahrnuta rodina jako jeden nedělitelný celek.77 Je zde sice instituce hlavy rodu, ale autoritu

mu propůjčují ostatní členové rodiny. Dobré jméno rodu je při rozhodování vždy na prvním místě

a  rodina  jako celek  má  vždy přednost  před  osobními  zájmy jejích  členů.  Rodinou  zde  není

myšlené spojenectví mužů a žen, kteří mají společné jméno a ekonomické zájmy, je to rodina

založená na vztazích mezi manželi, rodiči a dětmi a sourozenci. Těchto vztahů si jsou Japonci

75 Ibid. Str. 204. 
76 Ibid. Str. 206.
77 Ibid. Str. 215.
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velmi dobře vědomi a jedinec je vnímán jako nositel určitého rodového jména, tedy na základě

svojí příslušnosti k rodině.

S tím souvisí také ostrá distinkce mezi vnitřním okruhem osob (uči 内) a vnějším (soto

外 ). Rodina patří do vnitřního okruhu a okolní svět do vnějšího okruhu osob.78 Každý v rámci

blízkého  okruhu  osob  zachovává  specifické  náležitosti  tohoto  vztahu  a  v  rámci  vnějšího,

vzdáleného okruhu zase zachovává jiné. Vnitřní a vnější okruhy jsou sice jasně rozlišené, ale

jakmile  člověk  do  některého  z  nich  patří,  veškeré  individuální  rozdíly  mizí  a  slévají  se

dohromady. Rodina je celek, ve kterém není žádný člen diskriminován, ale každý člen je svou

příslušností k určitému vnitřnímu okruhu nucen jeho zákonitosti respektovat. Každá skupina nebo

komunita je definována vztahem k tomu, kdo do této skupiny nepatří.79 

V souladu s tímto vnímáním vnitřního a vnějšího jsou stavěny i japonské domy. Pokoje

nejsou  oddělené  zamykatelnými  dveřmi  a  pevnými  zdmi  jako  (jako  tomu  je  například  na

Západě), které mají obyvatele chránit před vpádem jiné osoby. Jsou zde jen posuvné dveře, které

symbolizují vzájemnou důvěru a otevřenost, nikoli snahu se separovat. Dům jako takový je ale

zřetelně oddělen od okolí pevnými dveřmi se zámkem a každý, kdo vstoupí do domu, se musí

zout z bot, ve kterých byl venku, a tím se symbolicky očistit toho, co na něm ulpělo mimo vnitřní

okruh.80

Silné povědomí o příslušnosti k určité skupině se projevuje také v povědomí o kulturní,

resp. národní příslušnosti. V tomto smyslu Wacudži interpretuje japonský národ jako jeden velký

rod, která považuje za své „rodové” božstvo císaře stejně jako každý rod má své rodové božstvo.

Jeho představa státu se tak blíží domácnosti, která je ohraničená fyzickými hranicemi Japonska.81

„Rodovému” božstvu, tedy císaři,  je pak zcela samozřejmě prokazována synovská oddanost a

loajalita.  Uvnitř  této obrovské domácnosti  panují  podobné poměry jako v nejběžnější  rodině,

osobní zájmy jsou podřízeny zájmům celku a harmonickému soužití.82 

78To, že např. manžel považuje svoji manželku za ženu, která patří do vnitřního kruhu, je patrné i v japonském názvu

pro manželku (okusama 奥様).
79 Ibid. Str. 214.
80 Ibid. Str. 215.
81 Ibid. Str. 218-219.
82 Ibid. Str. 218-219.
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2.5.3 Klimatická typologie a environmentální determinismus

Wacudžiho teorii o provázanosti  klimatu a kultury lze snadno mylně interpretovat jako

geografický nebo environmentální determinismus, tj. přesvědčení, že kulturní vývoj je předem

dán geografickou polohou a podnebím jeho lokace. Proti této interpretaci se ale Wacudži už v

předmluvě ke Klimatu jasně vymezuje:

„Tento spis usiluje  o vysvětlení klimaticity [funkce  klimatu]83 jako strukturního prvku

lidské existence. Není zde tedy problémem to, jak přírodní prostředí určuje lidský život. Běžné

přírodní  prostředí  je  chápáno  jako  předmětně  emancipované  v  podobě  konkrétního  základu

klimaticity  člověka.  Když přemýšlíme o vztahu mezi lidským životem a přírodním prostředím,

lidský život jako takový je již zpředmětněn. Nastává situace, kdy zkoumáme vztah mezi objektem a

objektem bez vztahu k subjektivní lidské existenci. Náš problém ale tkví právě v subjektivní lidské

existenci,  a  proto  jsme nuceni  klimatické  fenomény problematizovat  jako  projevy  subjektivní

lidské  existence  a  ne  jako  fenomény  přírodního  prostředí.  Toto  zmatení  chci  předem

odmítnout.”84

Znovu  se  tedy  dostáváme  k  tomu,  že  Wacudžiho  klima nejsou  objektivní  přírodní

podmínky ve smyslu podnebí, ale subjektivní projev lidské existence, ve kterém je zahrnuto nejen

přírodní  prostředí,  ale také způsob života,  dějinný vývoj  a kulturní  projevy jako umění  nebo

náboženství. To vše činí každé klima vysoce subjektivním a konkrétním. 

Lidskou  existenci  charakterizuje  dialektický  vztah  mezi  prostorovými  a  časovými,

subjektivními a objektivními a individuálními a sociálními rysy, přičemž každý jeden tento rys je

limitem druhého a vzájemně se definují.  Každý člověk musí reagovat na tyto charakteristiky,

které  jej  zároveň  v  jeho  existenci  omezují.  Proto  vymýšlí  způsoby,  jak  se  s  nimi  vyrovnat

(například se strachem z neviditelnosti  časového horizontu bytí,  tedy smrti).  Prostorový limit

lidské existence poskytuje člověku různé možnosti: od uměleckého vyjádření po filozofii nebo

náboženství, které prostorové limity reflektují a subjektivně s nimi pracují (výklad světa, etický

kodex, estetické hodnoty). 

Wacudži si vymezuje jako oblast zkoumání klimatu kulturní historii, soustředí se tedy na

způsob,  jakým kulturní artefakty nebo náboženské koncepty kreativně reflektují konkrétní

časově-prostorové určení.  Zároveň si klade otázku,  zda jakou tyto kulturní reflexe konkrétních

83 Poznámka autora práce.
84 Ibid. Str. 3. 
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časově-prostorových určení přenosné z jednoho kulturního kontextu do jiného (například

křesťanství v Japonsku).  

 Wacudžiho výklad klimatických typů z dnešního pohledu může vypadat jako kompilace

generalizujících  úsudků a  kulturních  stereotypů.85 Je  však  třeba  znovu  si  připomenout,  o  co

Wacudžimu vlastně jde. Autor Klimatu popisuje pouze tři základní klimatické typy, ačkoli podle

přírodních podmínek, vegetace,  množství  srážek, původních druhů nebo fyzickogeografických

poměrů je těchto typů podstatně více. Wacudži klimatické typy nepojednává objektivně. Teorie

klimatu86 by se ale jako determinismus bez objektivity a vědeckého dokazování neobešla.87 Z

toho je patrné, že takto schematické členění nemá argumentačně podpírat teorii geografického

determinismu. 

Wacudži své teze nedokazuje vědeckými poznatky z oblasti antropologie nebo sociologie.

Jeho poznámky ke klimatické typologii jsou spíše reflexemi všemožných kultur,  se kterými se

střetl při svých cestách po Evropě a Asii. Ve studii klimatických typů zaznamenává informace o

místních zvycích,  o uměleckých artefaktech,  způsobu života,  je to reakce na hluboké kulturní

rozdíly, se kterými se při svých cestách jako příslušník naprosto odlišné kultury setkal. 

V expozici každého klimatického typu je patrné, jak klima určuje možnosti subjektivní

lidské existence,  intelektuální postoje a vnímavost.  Zde konkrétně ozřejmuje, co má na mysli

tvrzením  „prostřednictvím klimatu člověk objevuje sebe sama.”88 Popisuje zkušenost Japonce,

který objevuje skryté významy toho, co jeho kultura představuje, při střetu s odlišnou kulturou.89

Obecně  se  tedy  dá  říci,  že  Wacudži  na  své  osobní  zkušenosti  ilustruje  střet  východoasijské

kultury se západní. 

 V Klimatu se Wacudži kriticky nahlíží na svou vlastní i cizí kulturu. Ačkoli již z podstaty

věci je nucen k určité inkonzistenci,  protože kritika vlastní kultury je vedena zevnitř,  zatímco

kritika ostatních kultur je vedena z nutné distance,  v zásadě se jeho záměr naplňuje;  podává

85 MOČIZUKI, Taró. Climate and Ethics: Ethical Implications of Watsuji Tetsuro's Concepts: "Climate" and 
"Climaticity." . Str. 44. 
86 Jap.  fúdoron (風土論). Couteau také navrhuje termín mesologie (angl. mesology). Viz Couteau, Pauline. Watsuji 
Tetsuro´s Ethics of Milieu. Str. 270. 
87 COUTEAU, Pauline. Watsuji Tetsuro´s Ethics of Milieu. Str. 274.
88 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 19. 
89 Viz MAYEDA, Graham. Time, space and ethics in the philosophy of Watsuji Tetsurō, Kuki Shūzō, and Martin
Heidegger. Str. 50. 
Podle  Grahama  Mayedy  Wacudžiho  teorie  ale  selhává  v  tom,  že  dostatečně  neozřejmuje,  jak  důležitá  je  k
porozumění vlastní kultuře zkušenost kulturního rozdílu. Mayeda Wacudžimu také vyčítá podtext japonské kulturní
jedinečnosti který jako by podsouval přednost japonské kultury před ostatními. 
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obsáhlý rozbor toho,  v čem spočívá unikátní příspěvek specifických kultur k celosvětovému

kulturnímu bohatství. 

Wacudži psal  Klima v době, kdy se vyrovnával s přílivem mnoha různorodých aspektů

západní kultury,  které v jeho očích jako by upozaďovaly původní tradice. Už dříve se s touto

situací vyrovnávali přední spisovatelé, jeho učitelé i přátelé (např. Nacume Sóseki nebo Tanizaki

Džuničiró). Stejně jako u nich i u Wacudžiho prvotní nadšení vystřídala obava, zda se přijímání

nových kulturních vzorů nezvrhne v bezhlavé odmítání vlastních kulturních kořenů. Leitmotivem

Klimatu není jen na první pohled viditelné vyzdvihování jedinečnosti japonské kultury, ale také

myšlenka, že zachování  diverzity kultur je nyní i do budoucna mimořádně důležité.90 

V  tomto  místě  končí  výklad  Wacudžiho  klimatických  typů,  která  je  v  příloze  ještě

doplněna o tabulku srovnání jednotlivých typů (viz tabulka 2 Srovnání klimatických typů). Druhá

část měla za úkol zjednat přístup k Wacudžiho etice. Nyní se přesouváme ke třetí části práce

věnované  charakteristice  klimatu a  jeho vztahu  k  lidské  existenci.  Klima je  vlastně  dějištěm

sociální interakce,  tedy i výsostným územím etiky.  Následující oddíl se proto věnuje etickým

implikacím,  které  vyplývají  z  povahy  klimatu. Zevrubná  hermeneutická  analýza  etických

konceptů je předmětem Wacudžiho pozdějšího díla Etika.

90 FURUKAWA, Tecuši. Kaisecu. In Nihon seišinši kenkjú. Str. 556-559.
Wacudži později v Dějinách japonského ducha hovoří o tom, že idea výlučnosti japonské kultury vznikla v reakci na
příval cizích kultur do Japonska, ať už to bylo z Číny, Koreje, Ruska nebo Spojených států. Vnímá to tedy jako 
způsob vyrovnání se s kritikou vlastní kultury a přijímání nových vzorů. 
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3. Klima jako východisko etiky

Ve  třetí  části  práce  je  mým  úkolem  vysvětlit,  jakým  způsobem  Wacudži  v  Klimatu

pojednává  etiku  a  její  význam  pro  lidskou  existenci.  Třetí  kapitolu  otevírá  Wacudžiho

etymologická analýza základních filozoficko-antropologických pojmů. Ta má ilustrovat, jak jsou

v japonštině  „ontologické”91 pojmy vázány na pojem etického jednání, a proč tomu tak je. V

následující části vysvětluji, v čem spočívá podle Wacudžiho etický význam klimatu  a jak se to

projevuje  ve  vztahu  člověka-ningen  a  společnosti.  Pro  ucelenější  obraz  etických  implikací

klimatu považuji  za  nutné  alespoň stručně  pojednat  dialektiku  ve  struktuře  člověka-ningen a

Wacudžiho pojem prázdnoty. V závěrečných podkapitolách představím dva základní společenské

vztahy,  rodinu  a  národ,  abych  na  jejich  konkrétních  příkladech  doložila  ukázala  praktickou

stránku Wacudžiho etiky. 

3.1 Etymologická analýza Wacudžiho základních pojmů

3.1.1 Člověk-ningen

Člověk-ningen podle  Wacudžiho  není  jednotou mysli  a  těla  a  není  pouze  jedincem.92

Wacudži  dochází  k  závěru,  že  takto  lidskou bytost  chápe  pouze  západní  filozofie.  Tuto  tezi

podkládá etymologickou analýzou řeckého anthropos a latinského homo, francouzského homme,

německého  Mensch a  anglického  man,  které  primárně  znamenají  v  příslušných  jazycích

„jedinec.”93 

Wacudžiho pojem člověka se proto musí od výše uvedených významově lišit tak,  aby

nebyl odloučen od souvztažnosti a společenství, ke kterému se člověk vždy vztahuje. Výstižným

výrazem pro tuto  charakteristiku  je  člověk-ningen (ningen 人 間 ).94 Ten nemá být  abstrakcí

91 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 35.
Wacudži fakticky nevytváří ontologický systém, podstatou jeho ontologie je nakonec prázdnota. Odkazuje se spíše k 
Nišidově neontologii (teorii absolutní prázdnoty). 
92 MIJAGAWA, Keiši. Džinkaku kara aidagara e. Str. 142. 
93 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 25-26. 
94 Původně slovo ningen odkazovalo k místu, které lidé obývají. V buddhistickém významu (pův. sanskrtsky 
mamusya) označovalo toho, kdo žije v lidském světě. Viz TÓDÓ, Akijasu. Kanwa daidžiten. Str. 44. Heslo „ningen“

(人間).
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společenských věd,  ale  konkrétní  lidskou existencí.  Ve svém pojmu  člověk-ningen naznačuje

vztah k druhým, vztah ke světu (jo no naka 世の中, seken 世間).95 

Při etymologické analýze pojmu člověk-ningen Wacudži v klasických čínských textech a

buddhistických  sútrách  zjišťuje,  že  původně  byl  tento  výraz  používán  ve  významu  „lidé”

(„veřejnost”) nebo „svět” (jo no naka 世の中, seken 世間). Postupně však tento původní význam

slábl  a  v  současné  japonštině  má  význam  člověka  jako  „individuality.”96 Původní  význam

referující k lidskému světu nebo společenskému celku je nyní částečně patrný pouze díky tomu,

že v japonštině není nutné specificky vyjadřovat množné číslo.97 

Tento  jev  dokládá,  že  z  hlediska  lidské  existence  celek  spočívá  v  jednotlivostech  a

zároveň jednotlivosti spočívají v celku. A tak i slovo ningen, které bylo původně používané ve

významu lidského celku, označuje zároveň i jedince, který existuje jako součást lidského celku.

Přesněji řečeno je ningen současně jedincem i součástí společenství tak, že jako jedinec v tomto

společenství spočívá.98 

Individualita člověka se v případě  ningen ohlašuje ve znaku  hito ( 人 ) a jeho sociální

podstata ve znaku aida (間), který znamená mezi. Podle Wacudžiho právě tento znak odkazuje na

světový nebo společenský ráz obsažený ve slově seken (世間).99 Tyto dvě roviny ale nemohou

vedle sebe jednoduše odděleně koexistovat, musí být ve vzájemné interakci (vzájemné negaci)

tak, aby člověk-ningen mohl být součástí většího celku a zároveň individualitou se všemi svými

specifiky. 

Takto  se  člověk-ningen  stává  souvztažnou  jednotou  protikladů.  Významově  se  tedy

nekryje se slovy jako anthropos nebo Mensch. Jestliže je jeho předpokladem sociální existence,

pak je k jeho plnému pochopení nutné rozumět významu světa, resp. toho, co pro člověka-ningen

znamená být ve světě neboli být součástí lidského společenství.

95 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 26-27.
96 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 27.
97 Wacudži tento jev ilustruje na příklad slova „vazal”(ródó 郎党). Takto může být označována celá skupina vazalů 
nebo jedinec, který do skupiny vazalů patří. Jedinec byl tedy původně označován podle toho, jakého většího celku je 
součástí. Jako další podobné příklady uvádí „přítel” nebo „přátelé” (tomodači 友達), „voják” nebo „vojáci” (heitai 

兵隊), „mladík” nebo „omladina” (wakašu 若衆).  
98 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 27-28.
99 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 28.

35



3.1.2 Svět
Podobně  jako  v  případě  západního  pojmu  člověka,  který  se  od  východního  zásadně

významově liší, i v případě pojmu světa je mezi evropským a japonským pojmem významový

rozdíl. Podle Wacudžiho etymologické analýzy německý výraz pro svět Welt původně znamenal

„generaci,” „skupinu lidí” a také „věk” nebo „společnost jako celek.” Významově tedy odkazoval

na generaci nebo lidstvo z prostorového i  časového hlediska,  tzn. umísťuje člověka do určité

generace lidí. Postupem času ale tato provázanost z pojmu vymizela a tento pojem inklinuje spíše

k pojetí světa jako objektivních přírodních úkazů.100 

V japonštině slovo jo no naka nebo seken (世の中, 世間)101 implikuje místo a čas a má

širší význam než Welt. První znak této složeniny (世) odkazuje na místo, které člověk obývá nebo

ho může opustit  (např. poustevník).  Zároveň odkazuje na čas, generaci nebo věk.102 Potud obě

slova vykazují  vysokou míru  významové příbuznosti.  Ovšem nesmíme zapomenout  na druhý

znak  složeniny,  tedy  naka ( 中 )  a  aida ( 間 ).  Ty  vyjadřují  kromě  obecného  prostoru  také

mezilidské vztahy a významově se blíží spíše výrazu „ve světě.”103 

Charakter těchto vztahů není objektivní, liší se od vztahu dvou rozprostraněných objektů.

Jsou to osobní svazky, které se vyznačují vzájemnou subjektivitou mezi dvěma a více lidmi. V

tomto vztahu je velmi důležité zachovat si vlastní subjektivitu, protože bez ní není možné vztah

navázat.  Tento jev se ostatně zachoval  i  v jazykových spojeních,  které subjektivitu vyjadřují,

např.  „být proslulý” (seken ni širareru 世間に知られる ) nebo  „čeřit vody” (jo no naka wo

sawagaseru 世の中を騒がせる ).104 Japonský výraz tedy označuje společenství jako subjekt.

Tento subjekt sestává z jednotlivých částí a současně transcenduje jednotlivé části. 

Wacudži tvrdí, že ačkoli u japonských výrazů k významovému posunu došlo také, své

klimatické implikace  si  zachovávají  stále.  Stále  zahrnují  historické,  prostorové  i  společenské

struktury  lidské  existence,  popisují  tedy  lidskou  existenci,  která  je  společenská,  dějinná  i

100 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 31.
101Pojem seken má kořeny v sanskrtském loka  ve významu „svět.” Čínské znaky etymologicky nesou význam „ve 
světě” nebo „v tomto světě,” popř. „společnost.“ V buddhistických sútrách se uvádí ve významu „místo, kde žijí 
pohromadě bytosti nadané smysly.“ Viz TŌDŌ, Akijasu. Kanwa daidžiten. Str. 19. Heslo „seken“ (世間).
102 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 32.
103 Wacudži to ilustruje na příkladu frazeologismů jako „mezi muži a ženami” (dandžo no aida 男女の間), „mezi 

manželi” (fúfu no naka 夫婦のなか), „narušit vztah” (aida wo hedateru 間を距てる), „zhoršení vztahů” 
(nakatagaisuru 仲違する), kde aida i naka významově odkazuje ke vzájemnému vztahu.
104 WACUDŽI. Rinrigaku. Str. 32.

36



klimatická. Bytí ve světě je z tohoto hlediska sociální povaha nebo společenskost člověka. Tato

dynamická struktura zamezuje tomu, aby byl člověk pojímán jako pouhá substance.105 

Při bytí ve světě je jedinec vždy zohledněn v celku a zároveň je jím potlačován. Stejně tak

je celek vždy nějak zohledněn v individualitě a zároveň ho individualita potlačuje. To de facto

znamená, že lidská existence při procesu seberealizace neustále osciluje mezi bytím a nebytím.

Jinak řečeno osciluje mezi bytím individuality a jejím nebytím a zároveň symetricky od nebytí

součástí celku k bytí součástí celku skrze negaci jednoho a druhého. Takto se konečně v plné síle

ukazuje,  že Wacudži  vlastně netvoří  ontologii,  i  když  analyzuje  bytí.  Podstatou bytí  je u něj

negace  negace,  absolutní  negace,  tedy  prázdnota.  Tudíž  zde  nehovoříme  o  ontologii,  ale

neotologii.106 

3.1.3 Lidská existence

Wacudži  tvrdí,  že  v  japonský  výraz  pro  existenci  (sonzai 存 在 )  se  značně  liší  od

německého sein, a jeho používáním v ekvivalentním smyslu dochází ke zmatení a zastírání jeho

pravého významu.107 Existence tak, jak ji chápe Wacudži, nekoresponduje s žádným západním

termínem,  ať  se  jedná o latinské  esse,  řecké  einai nebo německé  sein,  ba dokonce  nemá co

dočinění s ontologií, protože samým fundamentem lidské existence je negace sama.108  

Na příkladu německého  sein Wacudži  ukazuje,  že  západní  termíny nesou distinktivní

význam, jaký japonský pojem postrádá. Původní význam prvního znaku tohoto pojmu son (存)

znamená  podle  Wacudžiho  „zachovávání  sebe  sama,”  tedy  zachování  vlastního  života  jako

protiklad k ztrátě života bó (亡).109 Odtud pocházejí složeniny jako „zůstat naživu” („zachovat si

život”) zommei (存命) nebo „písemná pozůstalost” sonroku (存録). Zachovávané nadále zůstává

a přetrvává v existenci. Je však neustále ohrožováno anihilací v čase. Z toho vyplývá, že první

znak složeniny se významově váže k časovosti.110 

Původní  význam  druhého  znaku  složeniny  zai ( 在 )  je  „prodlévání  v  místě”  nebo

„setrvávání na místě”. Odkazuje to na situaci, kdy se subjekt zdržuje v určitém prostoru jako

105 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 34-35.
106 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 34-35.
107 Ibid. Str. 35.
108 tj. absolutní negace jako negace negace neboli prázdnota 
Viz DILWORTH, David. Watsuji Tetsuro (1889-1960): Cultural phenomenologist and ethician. Str. 21.
109 WU, Jeffrey. The Philosophy of As-Is: The Ethics of Watsuji Tetsuro. Str. 98. 
110 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 37.
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protiklad k subjektu, který prostor opouští kjo (去).111 Zdržovat se na místě stejně tak jako místo

opouštět, může pouze subjekt, protože jen ten je schopen tuto činnost vykonat sám od sebe. V

japonštině  objekty  tuto  činnost  konat  nemohou.112 Wacudži  opět  ilustruje  tuto  skutečnost  na

konkrétních výrazech jako je „přenocovat” zaišuku (在宿), „zůstat (zdržovat se) doma” zaitaku

( 在 宅 )   nebo  „zůstat  naživu (prodlévat  na světě)“  zaisei ( 在 世 ).  Význam v tomto případě

odkazuje  k  určitému  místu  jako  je  domov  nebo  svět,  resp.  váže  se  ke  vztahům  v  určitém

prostoru.113

Jestliže jeden znak odkazuje k zachování (sebe sama) a druhý k setrvávání (ve vztahu k),

pak význam celé složeniny je  „zachování sebe sama v souvztažnosti.” To není nic jiného, než

existence  člověka-ningen (ningen sonzai 人間存在 ). Tímto Wacudži demonstruje, že japonský

výraz  pro existenci  na rozdíl  od německého  sein,  resp.  latinského  esse a  řeckého  einai nese

význam subjektivní, praktické a dynamické struktury lidské existence.114 

3.1.4 Etika

Japonský výraz pro etiku (rinri 倫理)  Wacudži vymezuje proti západnímu pojmu etiky,

který  považuje  za  příliš  zatížený  individualismem.115 Wacudži  nepovažuje  etiku  za  problém

svědomí  jedince  nebo  za  normativní  soud.  Etika  je  pro  něj  spíše  etickým  vztahem,  jehož

nositelem není jedinec, ale vztah mezi dvěma nebo více  lidmi. V souladu s Wacudžiho tvrzením

se dá říci, že jedinec sám o sobě nemůže být morální, protože nemá vůči komu uplatnit etický

vztah. 

Etymologicky  první  znak  složeniny  (rin 倫 )  znamená  „společenství”  nebo  také

„prostřednictví.” Odkazuje tedy k prostorovým strukturám lidské existence v podobě vzájemných

vztahů. Druhý znak složeniny ri (理) znamená „logiku” nebo „princip.” Z toho vyplývá, že celý

výraz znamená „princip společenských vztahů.” Společenské vztahy jsou u Wacudžiho primárně

etické.116

111 WU, Jeffrey. The Philosophy of As-Is: The Ethics of Watsuji Tetsuro. Str. 98.
112Podle Wacudžiho se tento znak používá i ve slovních spojeních s věcmi pouze při personifikaci.  Stejně tak v
případě celé složeniny je předpoklad existence věci pouhou personifikací, která je odvozena od existence člověka. 
113 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 37-38.
114 WACUDŽI,Tecuró. Rinrigaku. Str. 38.
115 ODIN, Steve. The Social Self in Japanese Philosophy in Japanese Philosophy and American Pragmatism: A 
Comparative Study of Watsuji Tetsurô and George Herbert Mead. Str. 481. 
116 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 21-22.
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Základními pěti vztahy je vztah mezi otcem a synem, pánem a poddaným, manželem a

manželkou, mezi starším a mladším bratrem a mezi přáteli. Wacudži těchto pět nejdůležitějších

mezilidských vztahů převzal z konfucianismu (gorin 五倫).117  

Příčinou toho, že vztahy jsou od počátku etické, je sama struktura lidské existence. Ať už

se  u  Wacudžiho  jedná  o  člověka-ningen, svět  nebo  lidskou  existenci,  všechny  jsou  pevně

zakotvené  v  časovém  a  prostorovém  uspořádání  a  implicitně  obsahují  souvztažnost.

Nevyhnutelně  je proto i  jakákoli  lidská aktivita  při  výkonu bytí  ve světě  vztažená  k aktivitě

jiného člověka při výkonu jeho bytí.  Principy tohoto vztahování jsou etickými principy,  které

vyplývají přímo z povahy sociální existence. 

3.2 Klima a člověk ningen

K pochopení  toho,  co  podle  Wacudžiho  etika  znamená,  a  jak  je  zakomponována  do

konceptu  klimatu,  je  nutné  vrátit  se  až  k  samému  názvu  jeho  díla.  Podtitulem  Klimatu je

Filozoficko-antropologická118 studie  (Ningengakuteki kósacu 人間学的考察 ). Wacudži termín

ningengaku (人間学) používá  k označení vědy založené na zkoumání člověka-ningen (ningen 人

間) jako sociálně-vztažené bytosti, a tak ji odlišuje od obecné antropologie (antoroporogí アント

ロ ポ ロ ギ ー ),  kterou definuje  jako vědu zabývající  se  lidským druhem obecně,  to  znamená

zkoumající odděleně individualistický a sociální aspekt jeho existence.119 

Z perspektivy Wacudžiho filozofické antropologie etika zkoumá způsoby,  jakými se k

sobě lidé v komunitě navzájem vztahují, je tedy tedy etikou společenství. Nutným předpokladem

pro to, aby se k sobě mohli navzájem lidé nějak vztahovat, je přítomnost takového strukturního

prvku  v  lidské  existenci,  který  toto  vztahování  umožňuje.  Tímto  prvkem  je  souvztažnost

(aidagara 間柄 ). Jestliže lidská existence je fundamentálně založena  v souvztažnosti, pak být

117 DILWORTH, David. Watsuji Tetsuro (1889-1960): Cultural phenomenologist and ethician.. Str. 17.

Pěti společenským vztahům odpovídají etické vztahy  (gorin godžó 五倫五常); mezi otcem a synem (fuši 父子) jde o
vztah synovské oddanosti (kó 孝), mezi starším a mladším bratrem (čójó 長幼) jde o bratrskou oddanost (dai 弟), 
poddaný vůči vládci (kunšin 君臣) zachovává loajalitu (čú 忠), v manželství (fúfu 夫婦) se důsledně rozlišují mužské
a ženské povinnosti (becu 別) a mezi přáteli (bójú 朋友) musí panovat vzájemná důvěra (šin 信).
118 Pauline Couteau také navrhuje termín humanologie (angl. humanology), který koresponduje se zkoumáním toho, 
co člověka činí člověkem ve filozoficko-etickém slova smyslu. Viz COUTEAU, Pauline. Watsuji Tetsuro´s Ethics of
Milieu. Str. 269. 
119 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 24. 
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lidskou  bytostí  znamená  být  zachycen  v  síti  propojující  jednotlivé  bytosti  mezi  sebou.  Tato

předchůdnost definuje vztah, který mezi sebou lidé mají,  ať už je charakterizován jako vřelý,

chladný nebo je to například vzájemná ignorace. Nic z toho by bez přítomnosti souvztažnosti

nebylo možné. Takto vznikají vztahy mezi dvěma jedinci a společenské vztahy v celé komunitě. 

Souvztažnost ze své podstaty vyžaduje, aby klima, které je sítí vzájemných vlivů člověka

v dualismu časové  a  prostorové  dimenze  a  jeho prostředí,  bylo  zkoumáno  jako síť  etických

vztahů. Vychází nám tak jednoduchá rovnice, kde filozoficko-antropologické zkoumání klimatu

splývá s etikou. Klima je prostředníkem, ze kterého člověk porozumí sobě samému, protože skrze

něj  se  člověku  vyjevuje,  jaký  je  v  interakci  s  ostatními  v  konkrétních  časově-prostorových

strukturách. Rozumí sám sobě jako bytí ve světě, které je již z podstaty nositelem souvztažnosti

vůči  klimatu a tedy i společenství.  Klima naznačuje základní  sociální  a vzájemně subjektivní

povahu lidské existence a definuje člověka jako neoddělitelně i jednotlivost (individualitu) i celek

(společenství).120 

Jen díky přítomnosti souvztažnosti je člověku-ningen umožněno pochopit při vzájemném

vztahu druhého nejen jako objekt, jednotlivost vydělenou z celku lidstva, ale především subjekt.

Tak se  ukazuje,  že  souvztažnost  sjednocuje  subjekt  a  objekt,  že  předchází  subjekt-objektové

dichotomii každé lidské aktivity. Význam tohoto předchůdného sjednocení spočívá v tom, že bez

něj by nebylo možné žádné následné rozštěpení subjektu a objektu tak, jak se ho chápe objektivní

poznání.121 Nebyla by tedy možná žádná vědecká objektifikace. 

Etika,  kterou Wacudži definuje jako zkoumání člověka-ningen,  pak nemá co dělat s

abstraktním lidstvím ani s morálkou založenou na svědomí jedince, ale s konkrétní socio-etickou

existencí. Takto definovaná etika se vzpírá konceptům univerzálního vzorce lidských bytostí.122 

3.2.1 Dualistická povaha člověka-ningen

Z předchozí kapitoly je patrné,  že člověk-ningen je založen v souvztažnosti,  a proto

schopen aktivně se podílet na vytváření vzájemných mezilidských vztahů a regulovat jejich

vývoj. Jakým způsobem ale konkrétně dochází k aktivaci souvztažnosti? Proč je vůbec z etického

hlediska člověk mobilizován k tomu, aby sociální vztahy pěstoval?

120 MIJAGAWA, Keiši. Džinkaku kara aidagara e. Str. 213-215. 
121 ISAMU, Nagami. The Ontological Foundation in Tetsurō Watsuji's Philosophy: Kū and Human Existence. Str. 
283.
122 COUTEAU, Pauline. Watsuji Tetsuro´s Ethics of Milieu. Str. 280. 
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Klíč k odpovědi se překvapivě ukrývá u Heideggera, konkrétně u jeho pojmu ex-sistere.123

Wacudži tvrdí, že pokud je možný časový předběh před sebe sama v podobě rozvrhování se do

svých budoucích možností v přítomnosti, stejně tak dochází k prostorovému vyvstávání ze sebe

sama  v  podobě  intencionálního  vztahu  ke  společenství.  Jestliže  časový  předběh  nakonec

znamená, že člověk je tím, čím je, i tím, čím se teprve stává v budoucích  možnostech, a tak je

rozpřažen  mezi  minulostí,  přítomností  i  budoucností,  pak  prostorové  vyčnívání  znamená,  že

člověk  je  sice  jedincem,  ale  intencionálním  vztahem k  jinému  člověku  a  ke  společenství  je

zároveň tímto společenstvím a pro druhé společenství představuje. 

Takto,  ve  věčném  časovém  i  prostorovém  vyčnívání  ze  sebe  sama,  člověk  nemůže

existovat jako pouhý jedinec nebo pouhý bezvýznamný prvek společnosti. Může existovat pouze

mezi (aida 間) těmito dvěma póly. A právě toto bytí mezi je oním člověkem-ningen (ningen 人

間). Takové bytí mezi (jedincem a společenstvím) předpokládá určitý prostor. V tomto prostoru

mezi se  odehrává  neustálý  dialektický  pohyb,  při  kterém  se  jedinec  musí  vymezovat  vůči

společenství,  aby  byl  individualitou,  a  společenství  asimiluje  jedince,  aby  bylo  opravdovým

celkem. To je možné jen díky principu souvztažnosti mezi jedincem a celkem.124 

Zde dochází  k pozoruhodnému splynutí  ontologie,  resp.  neontologie  a  etiky.  V tomto

smyslu etika není normativní hodnotový soud, ale způsob lidské existence fundamentálně daný

její  strukturou.  Z  této  struktury  následně  vyplývají  určité  etické  hodnoty.  Ontologie,  resp.

neontologie  se  jeví  být  etikou  a  zároveň  etika  se  jeví  být  již  z  podstaty  ontologií,  resp.

neontologií. 

U  Wacudžiho  pojem  člověka  jako  člověka-ningen reprezentuje  skutečnou  existenci,

protože respektuje dualistickou povahu člověka, který vyvstává ze sebe sama v čase a prostoru.

Teprve  za  předpokladu,  že  je  člověk  chápán  jako  člověk-ningen,  je  uchopitelný  ve  své

konkrétnosti, nikoli jako z dualismu vydělená abstrakce. Tímto krokem ke zkoumání konkrétní

existence se stírá rozdíl mezi jedincem a společenstvím. 

Z hlediska časovosti a prostorovosti je individuální složka člověka-ningen  determinována

časem, zatímco ta společenská je determinována prostorem.125 Individualita v čase nepřetrvá a

nakonec vždy podléhá nejzazší možnosti nebytí - smrti. Smrt individuality ale neznamená konec

123 Vystupovat, vyčnívat ze sebe sama v časovém předběhu k smrti. Viz Heidegger, Martin. §50. Předběžný náčrt 
existenciálně-ontologické struktury smrti. In Bytí a čas. Str. 279-282. 
124 MIJAGAWA, Keiši. Džinkaku kara aidagara e. Str. 221-222. 
125 Viz diagram č. 3 Dualismus člověka-ningen v příloze. 
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sociálních vazeb, které tato bytost navázala. Ty v čase přetrvávají a stejně jako celé společenství,

které v čase přetrvává a uchovává souvztažnost. Na druhou stranu prostor determinuje sociální

vazby,  ve  kterých  se  individualita  vždy  projevuje,  protože  bez  nich  by  nebyla  schopna  se

rozvinout.  Opět  se  tedy  vyjevuje,  nakolik  je  člověk-ningen ze  své  podstaty  svázán  se  svou

rozprostraněností a dočasností své existence, nemluvě o tom, že se to nevyhnutelně odráží v jeho

každodenním životě a v jeho chápání času a prostoru vůbec.  

3.2.2 Dialektika prázdnoty

Jak již bylo řečeno,  člověk-ningen se neustále a nezrušitelně nachází ve stavu oscilace

mezi svou individualistickou a společenskou podstatou.126 V tomto stavu dochází k nekonečnému

dialektickému pohybu od jednoho pólu ke druhému, a pří výkonu tohoto pohybu se konstituuje

konkrétní člověk-ningen.127 V této dialektice fakticky dochází ke vzájemné negaci individuální a

společenské podstaty  člověka-ningen. Dualismus  individuálního a sociálního je ve své podstatě

neustálou vzájemnou negací jedince a jeho transcendence k celku. 

Podstatou dualismu, tedy člověka-ningen, je pohyb negace, při kterém je v rámci daného

bytí ve světě jedinec popírán společností a společnost jedincem.128 Při tomto pohybu dochází k

neustálému vzájemnému „vyprazdňování” individuality a společenskosti bytí.129 Negace je tedy

fundamentálně prázdná, jinak řečeno vztahování se k sobě samému a k ostatním je založeno v

souvztažnosti, jejíž podstatou je prázdnota (kú 空).130 

Kořeny souvztažnosti jsou tedy zapuštěny hlouběji než v negativním pohybu,  který ji

pouze konkretizuje. Řekli jsme si, že souvztažnost zakládá sjednocení subjektu a objektu, ale to,

co je drží pohromadě, je nakonec prázdnota.131 Prázdnota totiž popírá vědomou intenci oddělit od

126  MOČIZUKI, Taró. Climate and Ethics: Ethical Implications of Watsuji Tetsuro's Concepts: "Climate" and 
"Climaticity." Str. 481.
127 MIJAGAWA, Keiši. Džinkaku kara aidagara e. Str. 194. 
128 WU, Jeffrey. The Philosophy of As-Is: The Ethics of Watsuji Tetsuro. Str. 99.
129  MOČIZUKI, Taró. Climate and Ethics: Ethical Implications of Watsuji Tetsuro's Concepts: "Climate" and 
"Climaticity." Str. 51. 
130 Sanskrtsky  śūnyatā,  śunyā. Pojem referuje k centrálnímu učení mahájány, podle kterého jsou všechny bytosti

prázdné a postrádají permanentní, nezávislou existenci nebo vlastní já. Znak pro oblohu (空) se často používá jako
varianta pro nicotu (無) v buddhistickém slova smyslu. Viz Japanese Philosophy: A Sourcebook. Str. 1252. Heslo
„emptiness”.
131 Viz diagram č. 4 Dialektika prázdnoty v příloze. 
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sebe subjekt a objekt.132 Lidská existence je tedy možná jedině jako celek v dialektické jednotě

svého podvojného charakteru jedinec-společnost.133 

Dokud je člověk metodologicky považován za pouhého jedince, vždy tu bude mezi ním a

společenstvím propastný rozdíl. Tento rozdíl nedokáže abstrakce individuality nikdy překlenout,

protože  se vztahuje pouze k izolovanému a nekonkrétnímu konceptu.  Je-li  stejně tak jedinec

podřízen celku a jeho individualita splývá v nekonkrétním „lidstvu,” vzniká podobná abstrakce,

která postrádá kreativitu. 

Ačkoli se lidé jako jedinci nesporně v mnoha ohledech liší, v sociální existenci (vztahu ke

společenství) jsou jedním nedělitelným celkem. A obdobně jedinci jako společenský celek jsou

vždy už součástí tohoto celku jako individuality, a tak tvoří charakter celku. Jednoduše řečeno

společenství není možné bez individuality a individualita není možná bez společenství.  Člověk-

ningen je  nakonec  vždy vztaženou,  tedy v síti  souvztažnosti  zachycenou jednotou protikladů

jedinec-společnost  a  jeho  podstatou  je  prázdnota,  předchůdný  sjednocující  princip,  který

umožňuje jeho dualistickou povahu a vše, co z ní vyplývá.134 V jakémkoli aspektu každodenní

lidské existence má člověk-ningen zjednaný přístup do této podvojné struktury.135

Z hlediska souvztažnosti  je základem lidské existence negace a následně její opětovné

ustavení.  Z  hlediska  dialektiky  lidské  existence  je  základem  vzájemná  negace  sociálního  a

individuálního  a  jejich  opětové  ustavení.136 Vše  se  děje  kontinuálně  a  nezrušitelně.  Tak  je

prázdnota jakožto podstata lidské existence negací negace, ve které člověk-ningen spočívá.137  

Nyní se vraťme ještě na chvíli zpět ke  klimatu. Už jsme si řekli, že člověk je klimatem

ovlivněn, ale zároveň ho sám ovlivňuje. Ovlivňuje ho tím, že sobě vlastním způsobem jedná a

vztahuje se k ostatním lidem. Způsob jeho vztahování je vždy individuální, protože individualita

člověka je neopakovatelná. Na druhou stranu je ale sám ovlivněn tím, jak klima formovali jeho

132 Z dělení subjektu a objektu člověk teprve následně odvozuje čas a prostor.  Wacudžiho stanovisko tedy je
(podobně jako u Kanta), že nikoli  člověk existuje v čase a prostoru, ale čas a prostor se odvozují od lidské existence.
133 ISAMU, Nagami. The Ontological Foundation in Tetsurō Watsuji's Philosophy: Kū and Human Existence. Str. 
289. 
134 Ibid. Str. 290.
135 Zahrnutí původně buddhistického pojmu prázdnoty do struktury lidské existence ukazuje, nakolik je Wacudžiho 
ontologický výklad ovlivněný Kjótskou školou. Wacudžiho pojetí prázdnoty připomíná Nišidovo „místo nicoty” (mu
no bašo 無の場所). Dialektika Wacudžiho negace negace zase odkazuje na  Nišidův koncept identity absolutních 
protikladů.
136 MOČIZUKI, Taró. Climate and Ethics: Ethical Implications of Watsuji Tetsuro's Concepts: "Climate" and 
"Climaticity." Str. 483.
137 MIJAGAWA, Keiši. Džinkaku kara aidagara e. Str. 290.
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předci a jak  klima zformovalo je, protože klima je jak časový, tak prostorový fenomén, a tedy

historický a sociální. Člověku-ningen je dané ovlivňovat klima, ale zároveň je klimatem ovlivněn.

To znamená, že se zde projevuje dialektika na ještě vyšším stupni než v samém základu lidské

existence:  formujeme  klima do  té  míry,  do  jaké  formuje  klima nás.  Je  to  opět  nekonečný

dialektický pohyb, který nesmí nikdy ustat.  

3.2.3 Vztah člověka-ningen ke společnosti

       V běžné japonštině slovo  ningen znamená člověk v obecném slova smyslu.  Doslovný

překlad původních čínských znaků ale poukazuje na vztah mezi dvěma a více lidmi, kteří sdílejí

prostor.138 Rozkladem složeniny na jednotlivé komponenty získáváme člověka jako individualitu

(hito 人) a prostor, ve kterém se individualita vztahuje k jiné (aida 間). Bytí na světě z tohoto

hlediska odpovídá společenskost člověka (neboli jeho sociální povaha) a kvalitě tohoto bytí na

světě  odpovídá  individualita.  Chápat  člověka-ningen jako  jedince  (hito 人 )  potom znamená

zredukovat ho na pouhý aspekt jeho jedinečnosti.139 K fatálnímu omylu dochází ve chvíli, kdy

filozof  člověka  metodologicky  abstrahuje  na  pouhou  individualitu,  aby  se  stal  objektivně

uchopitelným.  Tím  se  totiž  zároveň  připraví  o  možnost  pojmout  lidskou  existenci  v  její

konkrétnosti a subjektivitě.140

       Z toho vyplývá, že Wacudži považuje za základ lidské existence právě vztah mezi lidmi, tedy

etické vztahy.141 Protože etické vztahy jsou založeny v popírání a následném znovu ustavování

souvztažnosti,  člověk-ningen je  vlastně  výsledkem realizace  dialektického  pohybu  negace.  Z

hlediska časo-prostorového uspořádání  struktury lidské existence je vždy přítomná minulost  i

budoucnost v místě určení jejich vzájemného vztahu. Minulost i budoucnost jsou v přítomnosti

popírány  a  zároveň  je  přítomnost  „prostorem,”  kde  se  tvoří  dějinnost,  jejímž  horizontem je

budoucnost.142  Tak je lidská bytost chápaná jako bytí k životu (sei he no sonzai 生への存在).143 

138 Japanese Philosophy: A sourcebook. Str. 851.
139 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 24.
140 WACUDŽI, Tecuró. Rinrigaku. Str. 34. 
141 Vymezuje se tak proti západní tradici, především René Descartesovi, který tvrdí, že základem existence je já. 
„Ego sum, ego existo” tedy „Já jsem, já existuji.” Viz Descartes, René. II. Meditace. In Meditace o první filozofii. 
Str. 39. 
142 COUTEAU, Pauline. Watsuji Tetsuro´s Ethics of Milieu. Str. 281.
143 U Heideggera je pobyt (Dasein) bytí k smrti ve smyslu „možnosti jakožto nemožnosti existence vůbec” (Bytí a 
čas. Str. 292.) Wacudži má za to, že Heidegger člověka redukuje na pouhého jedince, a tak smrt jeho těla splývá 
absolutní anihilací pobytu. Pro Wacudžiho člověka-ningen toto neplatí, protože je jak jedincem, tak sociální bytostí. 
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Pokud je tedy člověk-ningen z hlediska časovosti a prostorovosti bytím k životu, neustále

uskutečňuje negativní pohyb vzájemného popírání invididuality a celku, a tak se stává tím, čím

je. Fakt, že se tak děje, nezávisí na jeho svobodné vůli, ale na cestě (miči 道), která se zakládá v

jeho  existenciální  struktuře.144 Existenciální  struktura z hlediska časovosti  a prostorovosti  pak

není nic jiného, než praktické vzájemné propojování lidských aktivit v místě a čase.145 

A nyní, zpátky časově-prostorovém rozvržení  člověka-ningen, můžeme se opět vrátit ke

klimatu.  Klima jako takové je „arénou” vzájemné determinace mezi existenciálním prostředím a

člověkem-ningen. Funkce klimatu neboli klimaticita (fúdosei 風土性) spočívá v řízení dynamiky

dialektického  pohybu vzájemného popírání  inviduálního  a  sociálního,  resp.  dialektiky  negace

negace.  Klimaticita určuje a je formována tím, jakým způsobem a kdy a kde se  člověk-ningen

vztahuje ke společenství nebo se z něj naopak vyděluje.146 

V  klimatu se díky tomu uskutečňuje socio-etická jednota, která vzniká suspendováním

jedinečnosti ve jménu celkovosti a zároveň suspendováním sebe sama tak, aby se v ní jedinečnost

mohla  projevit.  Tento  stav  neustálého  uskutečňování  socio-etické  jednoty  nesmí  nikdy ustat.

Pakliže  by  došlo  k  jeho  přerušení  na  straně  suspendování  jedince,  otevřela  by  se  možnost

vytvoření  totalitní  společnosti.  Obdobně  kdyby  ustal  tento  pohyb  na  straně  suspendování

společenství, celek se rozpadne na nespolupracující invididuality a zavládne anarchie. Základem

pravé jednoty není společenství ani jedinec, ale jejich vzájemný vztah. Čím více se jedinec ve

společenství realizuje, tím spíš lze dosáhnout etické jednoty.147 

Jeho smrt je smrtí těla jedince, nikoli však smrtí jeho společenských vazeb. Takto může přetrvat ve vztazích k dalším
lidským bytostem. Např. jestliže zemře matka, je sice eliminováno její tělo a její individuální aspekty, ale ani po 
smrti nepřestává být něčí matkou, nepřestává být svým sociálním aspektem.  
144 Viz HEIDEGGER, Martin. §54 Problém dosvědčení autentické existencielní možnosti. In Bytí a čas. Str. 297-
300. Toto stávání se sebou samým je blízké Heideggerově výkladu Dasein jako autentického bytí, které spočívá v 
procesu stávání se tím, čím je.  Rozdíl mezi Wacudžiho a Heideggerovým výkladem je v tom, že zatímco u 
Heideggera je hybnou silou tohoto procesu svobodná vůle (svědomí), u Wacudžiho je to cesta, která se realizuje 
výhradně prostřednictvím negace negace. 
145 COUTEAU, Pauline. Watsuji Tetsuro´s Ethics of Milieu. Str. 275. 
146 MIJAGAWA, Keiši. Džinkaku kara aidagara e. Str. 209-210.
147 COUTEAU, Pauline. Watsuji Tetsuro´s Ethics of Milieu. Str. 283.
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3.3 Základní etické vztahy v klimatu

3.3.1 Rodina

Vycházíme z představy, že souvztažnost je základem mezilidských vztahů a že  člověk-

ningen  ve  své  existenciální  struktuře  vykazuje  společenskost.  Tento  jev  je  vyjádřen  už  v

samotném pojmu člověk-ningen jako bytí mezi (aida 間). Z toho vyplývá, že mezi není prostorem

mezi  dvěma  na  sobě  nezávislými  entitami,  které  náleží  určité  hierarchii,  ale  je  prostorem

vzájemného vztahu.148 

Tento vztah se naplňuje právě vztahováním se k jinému člověku-ningen a může být

nekonečně navazován se všemi ostatními. Takto se prostor mezi stále rozšiřuje a v návaznosti na

to rozvíjí také praktická etika vztahů,  které mezi lidmi vznikají.  Rodina je modelovým

uspořádáním pro základní etické vztahy mezi lidmi,  protože každý člověk na světě je něčím

synem, manželkou nebo otcem. 

Wacudžiho pojetí rodinných vztahů je silně ovlivněné konfucianismem,  ze kterého

ostatně převzal i základní podobu etických vztahů.  Konfuciánský koncept rodiny vychází z

představy,  že rodiče nejsou pouze muž a žena,  kteří žijí v páru,  popř.  sourozenci nejsou pouze

potomci stejných rodičů.  Kdyby rodiče byli pouze ženou a mužem,  kteří sdílejí domácnost,

jednalo by se o nahodilé spojení dvou jedinců za účelem založení rodiny.  Vztahy rodičů,  kteří

nejsou ženou a mužem, ale matkou a otcem (tedy vztaženými existencemi, nikoli jedinci), nejsou

nahodilé, mají etické důsledky, a tyto důsledky je nutné respektovat. 

Prakticky vztahy v rodině fungují na stejném principu jako všechny ostatní vztahy; rodina

asimiluje  individualitu  každého  člena,  aby  byla  jednotným  celkem  a  zároveň  se  každá

individualita projevuje ve své kreativitě, a tím přispívá k vývoji rodinných vztahů a vnáší do nich

neopakovatelnou jedinečnost. Takto se v praktickém každodenním životě projevuje nekonečná

dialektika negace negace. 

Neustále dochází k rozrušování celku a jeho následnému obnovování. Rodina jako celek

se tak vyvíjí společně se svými elementy, s individualitami, jejichž vzájemné vztahy ji utvářejí.149

Zde se plně projevuje, jak existenčně významné je pro Wacudžiho odmítání individualismu, který

148 MOČIZUKI, Taró. Climate and Ethics: Ethical Implications of Watsuji Tetsuro's Concepts: "Climate" and 
"Climaticity." Str. 48.
149 Neustálé rozrušování jednoty a její následné zjednávání připomíná hermeneutický kruh, který neustále reviduje
své předporozumění.
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dialektiku  negace  náhle  a  jednostranně  přerušuje,  a  tak  se  připravuje  o  možnost  být  aktivní

součástí celku, který na něm spočívá. Nakonec se tedy ukazuje, že negace negace je pohybem,

který navrací člověka-ningen  k němu samému.150

Japonská rodina (neboli  systém  ie  家 ),  jak jsem již nastínila  v oddílu pojednávajícím

význačnost japonského  klimatu, při pohledu zvenčí funguje jako jeden nedělitelný celek, jehož

dobré jméno je základní starostí každého jejího člena. To je také důvodem, proč má zájem rodiny

jako celku vždy přednost před osobními zájmy rodinných příslušníků. 

Vědomí příslušnosti  k vlastní  rodině je proto velmi silné a její členové jsou vedeni k

loajalitě  a  nesobeckosti,  protože  tyto  vlastnosti  jsou  v  harmonickém  rodinném  soužití

nepostradatelné. Samozřejmostí je také dodržování náležitých vztahů a rozlišování vlastní role ve

vztahu k různým členům rodiny.  Jinými  slovy je  podle  Wacudžiho ideálem japonské rodiny

konfuciánský model, kde každý člen jedná v souladu se svou rolí a postavením, které v rodině

má, a důsledně rozlišuje, co je ho starostí a odpovědností je, a co není. Takto rodina funuguje

harmonicky  na  vzájemné  shodě.  Není  tedy  divu,  že  Wacudži  tak  vehementně  odmítá

importovaný utilitarismus a individualismus, vidí za nimi totiž sobectví a prospěchářství, které

vedou k totálnímu rozkladu jednoho ze základních stavebních kamenů etiky - vztahů v rodině. 

3.3.2 Národ

Rodinný model se jako jeden z charakteristických rysů japonského  klimatu  projevuje i

jinde než jen v rodinném životě. Vztahuje se k celkovému komunitnímu životnímu stylu Japonců,

a tím i k povědomí o kulturní příslušnosti. Jinými slovy pojetí kultury, resp. národa, v japonském

klimatu reflektuje pojetí rodinných vztahů. Wacudži národ popisuje jako velkou rodinu s vlastním

božstvem - císařem.151 

Pojetí národa jako velké rodiny, jejímž symbolem je císař jako „rodové božstvo,” má opět

své kořeny už v existenciální struktuře člověka-ningen. Ten se k národu vztahuje stejně jako ke

členům vlastní rodiny - respektuje svoji roli, neporušuje pravidla a snaží se o harmonické soužití

s osatními lidmi. Národ je celkem zahrnujícím všechna společenství, která se utvářejí na jeho

území, např. venkovské komunity,  nejrůznější spolky a rodiny.  Jeho čelním představitelem je

božstvo vtělené do postavy císaře, symbolu národní jednoty, který je „otcem” všech příslušníků

150 MOČIZUKI, Taró. Climate and Ethics: Ethical Implications of Watsuji Tetsuro's Concepts: "Climate" and 
"Climaticity." Str. 49-50. 
151 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 218.
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národa. Mezi císařem a příslušníky národa panuje základní rodinný vztah - synovská oddanost

(kó 孝), která je z hlediska národní jednoty transformována do loajality vůči císaři (čúkó 忠孝).152

Splývání synovské oddanosti a loajality vůči císaři153 je podle Wacudžiho důkazem toho,

že Japonci vnímají národ z hlediska jedinečnosti svého klimatu analogicky k rodině jako celek.

Takto jsou rodina i národ jako modely,  které ve světě nemají obdoby,  nejlepšími příklady

jedinečnosti japonského způsobu života resp. japonského klimatu.154 

Tato interpretace analogie rodiny a národa má kořeny v náboženství,  přesněji řečeno v

šintoismu,  který je původním japonským polyteistickým náboženstvím.155 V nejstarší mytologii

se objevuje Amaterasu Ómikami, božstvo světla, které je předkem císařské linie, a každý císař je

tedy jejím potomkem,  tudíž vtěleným božstvem.  Ve Wacudžiho době (přesněji od r.  1869  do

konce války r. 1945)156 byl šintoismus státním náboženstvím a císař byl tedy nejen hlavou národa,

ale i nejvyšším představitelem šintoismu. Wacudži dokonce tvrdí, že oficiální  uznání císaře jako

nejvyšší náboženské autority a sjednocení náboženství bylo hybnou silou restaurace Meidži.157 

Z hlediska neontologie je národ  de facto kulminací dialektického pohybu negace. Je to

největší  společenský  celek,  ke  kterému  se  člověk-ningen vztahuje,  proti  němuž  se  jako

individualita vymezuje, a o jehož jednotu usiluje. Zde se nejvíce projevuje vůle jedince k jednotě,

jeho přirozená potřeba patřit do nějakého většího celku. Touto přirozenou potřebou být součástí

vyšší jednoty je také vedeno jeho etické chování ve vztahu k ostatním příslušníkům národa.158 

Wacudži  na  národní  jednotu  pohlíží  jako  na  conditio  sine  qua  non,  která  je  úzce

provázaná  s  veřejnou  službou  císaři.159 Klimatické modifikace,  o  nichž  zde  hovoříme,  se

152 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 219.
153 Splynutí se ohlašuje i ve znakovém zápisu. Synovská oddanost se píše znakem kó 孝 a loajalita je čú 忠. Jejich 

spojením do jedné složeniny vzniká slovo čúkó 忠孝 ve významu věrnosti pánovi nebo synovské oddanosti pánovi. 
Dochází tak k významovému propojení původně dvou různých konfuciánských vztahů. 
154 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 220.
155 Zde spatřuji pozoruhodnou podobnost s učením Školy národní vědy neboli kokugaku (国学). Zde se také objevuje
myšlenka, že společenské uspořádání japonské společnosti je zcela ojedinělé především díky specifickému vztahu k 
posvátnému císaři. Motoori Norinaga dokonce Japonsko nazývá „zemí císaře” (皇国). Viz RAI, Kiiči. Nihon no 
kinsei, 13. svazek. Str. 279.
156 Viz REISCHAUER, Edwin O. Dějiny Japonska. Str. 161 a 273.
V  roce  1969  byla  založena  vládním  orgánům  nadřazená  Rada  šintoistického  kultu.  Císař  byl  ústavně  zbaven
božského původu jako symbolu japonského nacionalismu po skončení války v Pacifiku v roce 1945. 
157 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 228.
158 MOČIZUKI, Taró. Climate and Ethics: Ethical Implications of Watsuji Tetsuro's Concepts: "Climate" and 
"Climaticity." Str. 52-53. 
159 MOČIZUKI, Taró. Climate and Ethics: Ethical Implications of Watsuji Tetsuro's Concepts: "Climate" and 
"Climaticity." Str. 53. 
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aktualizují  v morálních důsledcích,  které  s sebou přináší  vývoj vztahů v komunitě  na pozadí

prostorové  determinace  lidské  existence.  Klima  je  pak přemostěním  mezi  osobním  a

společenským (veřejným). Služba císaři zde splývá se službou veřejnosti, protože ve veřejném

životě  se  projevuje  etická  podstata  člověka-ningen a  jeho  úsilí  k  jednotě.  Zde  ale  tkví  dva

rozpory, které nelze brát na lehkou váhu. 

První  rozpor  můžeme  spatřovat  v  samotném  pojmu  veřejnosti,  který  je  velice  vágní.

Wacudži se na veřejnost obrací s důvěrou, ale opomíná fakt, že v takovémto nastavení chybí

zodpovědná instance. Nikdo není zodpovědný za nic, protože všichni jednají v zájmu celku. Zde

se také objevuje druhý rozpor; veřejnost nesestává pouze z eticky jednajících jedinců a není vždy

schopna  efektivně  zakročit  proti  těm,  kdo  eticky  nejednají.  Tzv.  veřejné  blaho  může  být

zástěrkou  velmi  důmyslné  manipulace.  Je  pravděpodobné,  že  někteří  lidé  svého  postavení

zneužijí nebo pod záminkou veřejného blaha prosadí neetické řešení.160 

160 Jeffrey Wu zachází ještě dál  a tvrdí,  že pokud není jasné, kde vlastně spočívá zodpovědnost, která je tímto

relativní  a  vágní  pojem harmonie  a  veřejného blaha není  skutečným morálním imperativem,  Wacudžiho etický

systém selhává jako neživotaschopný. 

Viz WU, Jeffrey. The Philosophy of As-Is: The Ethics of Watsuji Tetsurō. Str. 100.  
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4. Závěr

Závěrečná  kapitola  je  zhodnocením  Wacudžiho  konceptu  klimatu a  jeho  etických

implikací v širším kontextu. Skládá se ze čtyř částí, z nichž první pojednává o tom, nakolik je v

Klimatu přítomná nacionalistická rétorika a nakolik vyzdvihuje kulturní nadřazenost Japonska.

Následně se přesouvám ke kritice západního pojetí subjektivity a individualismu ve Wacudžiho

díle,  na  které  chci  ukázat,  jak  podnětný  je  jeho příspěvek  k  filozofii  a  etice  bez  ohledu  na

rozdílnost  západní  filozofie  a  východního  myšlení.  Poslední  podkapitola  vyhodnocuje

komplexnost jeho přístupu k vlastním tradicím i západním kulturním vzorům v širším smyslu a

zamýšlí se nad dílem z hlediska přínosu k mezikulturnímu dialogu. 

4.1 Wacudži, kulturní výlučnost a nacionalismus

Wacudžiho kritici často poukazují na to, že obhajuje kulturní nacionalismus. Nejsilnější

vlna kritiky jeho postoje k národu a japonské kultuře svě zvedla těsně po válce v roce 1945,  kdy

bránil  zachování  předválečného císařského kultu. Některé významné osobnosti,  jako např. Óe

Kenzaburó161 v roce 1994, dokonce odmítly převzít Řád kultury na protest proti tomu, že byl v

minulosti  udělen  osobnostem  spojovaným  s  obhajobou  císařského  kultu  (jako  byl  např.

Wacudži).162 

Wacudžiho postava je dodnes vnímána jako kontroverzní.  Kořeny této kontroverze ale

sahají hlouběji než do poválečné doby. Problematická místa se objevují již začátkem třicátých let

v  Klimatu, konkrétně v jeho pojetí národa jako analogie rodiny a císaře jako hlavy této velké

rodiny.  Jedním z nejznámějších kritiků Wacudžiho  Klimatu ve třicátých letech byl marxistický

filozof Tosaka Džun.163 Tosaka ho kritizuje ve své stati Dr. Wacudži, klima, Japonsko (Wacudži

hakase, fúdo, nihon 和辻博士・風土・日本).164 Tosaka je přesvědčen, že opravdová kultura musí

vždy  překračovat  hranice  státu,  musí  být  internacionální  a  srozumitelná  pro  všechny  ostatní

kultury.165 Wacudžimu  vyčítá,  že  japonskou  kulturu  nepojímá  ze  světové  perspektivy  a

161 大江健三郎 (1935) je jedním z nejvýznamnějších japonských spisovatelů poválečné doby. V roce 1994 obdržel 
Nobelovu cenu za literaturu. 

162 AKIZUKI, Eidži. Kenzaburó Óe towa nani mono ka.
163 戸坂潤 (1900-1945). Wacudžiho mladší současník a žák Nišidy. Zabýval se konceptuální filozofií. 
164 Stať je součástí sbírky esejí Japonsko jako součást světa (Sekai no ikkan tošiteno nihon 世界の一環としての日

本) z roku 1937. 
165 TOSAKA, Džun. Thought and Culture. In Japanese Philosophy: A sourcebook. Str. 881.
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vyzdvihuje  její  distinktivní  rysy.  Kritizuje  také  ideologickou  rétoriku  jeho díla,  především v

koncept  národa,  který je  z  Tosakova pohledu v rozporu s internacionalismem.  Dále kritizuje

Wacudžiho pojetí přírodního prostředí v Klimatu, protože podle Tosaky naznačuje, že Wacudžiho

hledisko přírodu považuje pouze za životní prostředí člověka, a tím ji vrhá pod jeho nadvládu.

Konečná výtka  patří  nevědeckému pojetí  klimatických  typů,  které  se  neopírá  o  prokazatelné

poznatky z přírodních a společenských věd.166  

Počátkem třicátých let, kdy Wacudži dokončoval Klima, došlo v Japonsku k ostré změně

politického kurzu. V japonské společnosti po Washingtonské konferenci, která výrazně oslabila

pozici Japonska v mezinárodní politice, narůstal pocit křivdy a beznaděje.167 Zatímco začátkem

dvacátých let byla japonská zahraniční politika laděna spíše internacionálně, koncem dvacátých

let  došlo  k  odklonu  od  tohoto  kurzu.  Když  počátkem  třicátých  let  zasáhla  Japonsko  ještě

hospodářská  krize,  panovala  už  všeobecná  nedůvěra  v  kapitalismus,  který  s  sebou  přinesla

moderznizace. Armáda získávala stále větší moc a prosazovala svou vůli s vysokou podporou

veřejnosti, která vnímala vojenské kruhy jako protipól neakceschopných politiků. Veřejnost do

armády vkládala důvěru, že se jejím prostřednictvím podaří prosadit v zahraničí japonské zájmy.

Pod zástěrkou reforem japonská společnost směřovala k nastolení pravicové totality.

Ve  tomto  společenském  klimatu,  kde  se  tou  dobou  začala  zvedat  vlna  patriotismu,

Wacudžiho výklad národa z hlediska společenské jednoty a upřednostňování zájmů většiny před

vlastními nepůsobí nijak nepatřičně. Zdůrazňování kulturní výlučnosti Japonska v této době může

být  rovněž vnímáno jako typická  rétorika doby a netřeba za ní hledat  nic  většího než snahu

dokázat, že Japonci jsou sice jiní než lidé ze Západu, ale nejsou méněcenní. Tento náhled na věc

je ostatně v  Klimatu implicitní. V této době Wacudžimu nejspíš nejde ani tak o  „vyrovnání se

Západu,” ale o to, aby především Japoncům samotným připomněl, v čem tkví jejich jedinečnost a

jejich síla. 

 Wacudžiho  rétorika  především  v  kapitole  „Charakteristika  monzunového  typu”  a

podkapitolách  „Tajfunový  charakter”  a  „Jedinečnost  Japonska,”  je  bez  diskuse  zabarvena

oficiální  rétorikou třicátých  let,  jaká  se z  dnešního pohledu zdá přehnaná,  naivní  a  politicky

nekorektní. Je to zcela pochopitelné, protože Wacudži se často uchyluje k formulacím, ze kterých

166 TOSAKA, Džun. Wacudži hakase, fúdo, nihon. In Sekai no ikkan tošite no nihon.
Tosakovo materialistické hledisko má jistě své opodstatnění v rámci marxistické filozofie, ale vzhledem k tomu, že 
předpoklady obou filozofů jsou značně odlišné, jeho kritika se zdá být neoprávněná.
167 1921-1922. Viz REISCHAUER. Edwin O. Dějiny Japonska. Str. 229.
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je cítit  patriotistické ladění. Jako ilustrace může posloužit například jeho pojetí Japonska jako

unikátní kultury v tom smyslu, že v sobě harmonicky snoubí Východ (symbolizující tradici) a

Západ (symbolizující moderní výdobytky). 

Vize japonského národa jako jedné velké rodiny v čele se zbožštělým císařem Wacudžiho

těsně po válce stigmatizovaly jako podporovatele  nadřazenosti  japonského etnika.  Jeho pojetí

totiž svádí k myšlence, že Wacudži propaguje společenskou totalitu, k jaké se právě ve třicátých

letech schylovalo. Tyto výtky jsou jistě opodstatněné ve vztahu k Wacudžiho díle  Etika,  kde je

jednota národa podaná jako nejdůležitější hodnota, jíž by mělo být podřízeno jednání každého

příslušníka národa bez rozdílu, a sebeobětování je stavěno na piedestal společenského ideálu.168 V

Klimatu ale  Wacudži  pouze  implementuje  tradiční  vnímání  císaře  jako  potomka  slunečního

božstva Amaterasu Ómikami do své etiky,  která je sociální  z podstaty existenciální  struktury

člověka-ningen, tedy filozofického, nikoli ideologického hlediska. 

Wacudžiho  pojetí  národa  v  Klimatu nemá  co  dělat  s  militarismem,  pravicovým

totalitarismem nebo  imperialismem či  pocitem vlastní  nadřazenosti  nad  příslušníky  ostatních

národů.  Opírá se o filozofický výklad  socio-etické jednoty  člověka-ningen.  Podobně je to i  s

domnělou snahou vyzdvihnout kulturní nadřazenost Japonska. V Klimatu se mnohokrát objevují

odkazy na jedinečnost, neopakovatelnost a distinktivnost japonského klimatu.  Jak ale Wacudži

sám píše, nejedná se o pohled člověka, který na cestách poznává cizí kulturní zvyky a pohlíží na

ně jako na méněcenné, ale pohled z pozice člověka, který poznává nové kultury a najednou mu

zvyklosti v jeho vlastní kultuře zvláštní a neobvyklé.169 

Wacudži  se  snaží  zdůraznit  to,  co  je  podle  něj  v  japonské  kultuře  hodné  obdivu  a

respektu, co je třeba zachovat i v moderním světě stále více definovaném západní kulturou a

myšlením. Kromě toho několikrát v Klimatu zmiňuje, že všechny klimatické typy jsou jedinečné

a  neopakovatelné.  Jediné,  co mu v tomto  případě lze  vytknout,  je,  že  tak  nečiní  u  ostatních

klimatických typů tak explicitně jako v případě tajfunového podtypu, tj. Japonska. Zdůrazňování

jedinečnosti slouží k tomu, aby jednak oživil kulturní sebevědomí Japonců, jednak aby vysvětlil,

že každá kultura, i ta, která je třeba podceňovaná nebo se modernizovala později, než jiná, má

168 Podle Sakai Naokiho je ve Wacudžiho Etice individualita postulovaná jako deviace a etický imperativ je výzvou 
totality, aby se člověk navrátil ke svému autentickému (společensky orientovanému) já. Jestliže centrálním 
principem takové etiky je „vycházet s ostatními lidmi“ (仲良し), pak ale ten samý princip v rámci zachování 
„dobrých vztahů“ ospravedlňuje neetické jednání vůči některým lidem. Viz SAKAI, Naoki. Return to the 
West/Return to the East: Watsuji Tetsurô's Anthropology and Discussions of Authenticity. Str. 174-175.
169 WACUDŽI, Tecuró. Fúdo. Str. 202.
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nedocenitelnou  hodnotu,  kterou  může  přispět  k mezikulturnímu dialogu.  Ten  se podle  něj

neobejde bez uvědomění si jedinečnosti vlastní kultury, bez nějž není možné transcendovat do

internacionalismu  a  multikulturalismu,  protože  bez  sebeuvědomění  ze  vzájemné  komunikace

nikdy nevzejde adekvátní dialog se skutečným vzájemným porozuměním. 

 V  případě  Etiky je  extrémně  obtížné  vyhodnotit,  do  jaké  míry  Wacudži  reflektuje

převažující státnickou rétoriku své doby a do jaké míry se s ní ztotožňuje. Posuzování celkového

vyznění  Etiky ale není předmětem mého výzkumu, proto nejsem povolaná vyjadřovat se k této

otázce.  Zcela otevřeně v případě Wacudžiho  Etiky totalitní  rétoriku zavrhnout nelze, ale jsem

přesvědčená,  že stejně tak je nesmyslné  z tohoto hlediska odmítat  a diskreditovat  Wacudžiho

dílo  jako  celek  a  nesporný  přínos  k  filozofii,  ať  už  v  unikátním  pojetí  ontologie  nebo

fenomenologické etiky, kterou zpřístupnil fundamentální souvztažnost člověka-ningen tak, aby se

dala využít v praktické každodennosti globalizovaného světa.  

4.2 Wacudžiho příspěvek ke kritice západního pojetí subjektivity

Jak  už jsem objasnila  ve  druhé  a  třetí  kapitole  své  práce, klima není  pouze fyzicko-

geografickým přírodním prostředím ( 自然環境 ),  má komplikované filozoficko-etické pozadí,

které  je nutné při  uchopování  konceptu  klimatu vždy brát  v potaz.  Z filozofické  perspektivy

vztahu subjektivity  a objektivity  se pak i  samotné klimatické  typy jeví jako typické  příklady

odlišného  pojetí  subjektivity a  objektivity napříč  kulturami.170 Klimatické  typy  jsou

interpretovány jednak onticky jako ukázka různorodosti kulturních zvyklostí a ontologicky jako

podmínky sebe-uvědomění,  které reprezentují  distinktivní  kulturní  zvyklosti.  V  ontologické

interpretaci  se  skrývá právě  problém subjektivity.  Wacudži  se  v  Klimatu pokouší  filozoficky

uchopit pojetí subjekt-objektového vztahu ve východní a západní kultuře. Jeho studie ukazuje, že

zatímco v orientálních kulturách je subjekt a objekt zejména díky buddistické tradici vnímán jako

totožný, západní kultury vnímají  subjekt a objekt v dichotomii.  Pojetím  klimatu  jako projevu

subjektivní lidské existence překonává západní pohled na okolní svět jako objektivní a měřitelný,

existující nezávisle na lidech.   

Wacudžiho pojem subjektu (šutai 主 体 ),  který se v  Klimatu jako filozofický problém

teprve  rýsuje,  se  stává  ústředním konceptem  Etiky,  ve které  Wacudži transcenduje  subjekt  a

170SAKAI, Naoki. Return to the West/Return to the East: Watsuji Tetsurô's Anthropology and Discussions of 
Authenticity. Str. 178.

53



pevně ho ukotvuje v dialektice prázdnoty  jako pohybu negace negace.  Toto pojetí subjektu a

objektu je vynikajícím východiskem pro vybudování adekvátního fenomenologického etického

systému,  ale  zároveň  skýtá  obrovské  nebezpečí,  že  v  jednostranném zdůrazňování  zachování

jednoty sklouzne až k totalitě. Wacudžiho pojetí subjektivity také navrací do myšlení zkušenost,

která je apriorním předpokladem zkoumání lidské existence a vyhýbá se pokřivování skutečnosti,

které vzniká v hledisku apriorního dualismu subjektu a objektu. 

Navrácením  zkušenosti  do  myšlení  chce  zamezit  ignoraci  konceptu  lidské  bytosti

zakotvené v souvztažnosti,  jak individualitě, tak totalitě a jak v časovosti, tak v prostorovosti.

Metodologicky  podporuje  buddhistickou  jednotu  subjektu  a  objektu  intencionalitou,  která

objektivitu  popírá.  Zahrnutí  buddhistické  zkušenosti,  která  předchází  každé  snaze  rozdělit

subjekty a objekty, do ontologie a etiky, se Wacudžimu zdá být mnohem komplexnějším pojetím

problému lidské existence. Ve snaze o objektivitu, ve které vnější fakta mluví sama za sebe, se

totiž ztrácí naše předchůdná vztaženost ke světu, a tím i ke všemu, co chceme objektifikovat. 

Z perspektivy Klimatu můžeme kritiku pojetí subjektivity v západní kultuře vnímat jako

určitou snahu o vyrovnání  se západní  filozofii.  Wacudži  předkládá tento filozofický problém

nahlížený  optikou  buddhisticko-konfuciánské  tradice  fenomenologickou  metodou.  Tím  se

odkazuje jak k vlastní tradici,  tak k západní.  Jeho přístup naznačuje,  že východní myšlení  je

schopné filozoficky rozvažovat  složité  a  nesnadno uchopitelné  epistemologické  i  ontologické

problémy  stejně  jako  západní  filozofie,  jen  k  tomu  dosud  nemělo  metodu,  která  by  tyto

myšlenkové koncepty dokázala zprostředkovat Západu. 

4.3 Wacudžiho kritika individualismu

Wacudžiho filozofické  zájmy jsou velmi  pestré,  nicméně etika má mezi  nimi  zvláštní

místo.  Z hlediska západní filozofie  Wacudži pojem etiky chápe podobně jako staří  Řekové v

původním  řeckém éthiké, to znamená jako pravidla společenství.  Tato etika je neoddělitelná od

prostředí, ve kterém lidé žijí. Svoje východiska ve východní i západní filozofii nakonec přenáší

do klimatu  samotného a v Klimatu jako by vykresloval filozofickou mapu světa. 

Přestože západní filozofie jeho myšlení nesporně ovlivnila, po setkání se Sósekim a začal

kritizovat západní individualismus a od té doby pochyboval o udržitelnosti společenství, které je

založené  na  individuálních  zájmech.  Proto  se  také  už  v  Klimatu proti  individualismu  často

otevřeně vymezuje. To je z velké části dané také klimatem doby, kdy japonská veřejnost ztrácela
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důvěru ve společenský řád vycházející ze západního modelu, který ve třicátých letech působil

jako selhávající.   

Wacudži začal hledat alternativu k západnímu pojetí člověka jako individuality ve vlastní

tradici.  Přestože jeho filozofické úsilí vždy směřovalo proti  individualismu charakteristickému

pro  moderní  dobu,  Wacudži  nepožaduje  destrukci  západního  pojetí  nezávislého  jedince,  ale

představuje  jeho  východní  protějšek  –  člověka-ningen,  který  zahrnuje  jak  individualitu,  tak

společenskost.  

Západnímu myšlení postavenému na koncepci člověka jako jedince vytýká, že adekvátně

nezkoumá  ani  společenskost  jako takovou,  protože  společnost  je  pro  západní  myšlení  stejně

abstraktní pojem jako jedinec. Tak dochází k tomu, že člověk není uchopen vcelku a otázka po

jeho podstatě zůstává nezodpovězena. Proto jsou následně vědecky zkoumány jednotlivé aspekty

lidského bytí  společenskými  vědami,  které  parcelují  lidské bytí  vcelku do separátních okrsků

studia. Poznání je budováno na apriorní dichotomii těla a ducha, a tak se pravda o lidském bytí

vědám vzdaluje v nedohlednu.  

Tento  přístup  chce  Wacudži  překonat  opětovnou  revizí  distinkce  konkrétního  a

abstraktního z hlediska subjektivity. Zdůrazňuje subjektivní povahu procesu vzájemné mezilidské

interakce a  klimatu,  při  kterém  dochází  jejich  vzájemnému vymezování.  Jak  dokazuje  ve

fenomenologické analýze chladu, individuální a sociální struktura člověka-ningen  je v reakcích

na klimatické fenomény již předem zahrnuta. Toto předchůdné zahrnutí struktury člověka-ningen

se konkrétně projevuje v tom, že pokud je nám zima, zatopíme v kamnech, pustíme si topení

nebo  se  při-oblékneme.  Fakt,  že  tyto  reakce  na  změny  prostředí  mají  sdílený  charakter,  se

projevuje nejen v odívání  nebo stravě,  ale  například i  v umění,  ve všech aspektech lidského

života. Přestože tyto kulturní projevy jsou přenosné napříč kulturami jako naučený zvyk, nikdy je

nelze zcela  zbavit  stop specifického  klimatu,  ve kterém se původně zformovaly.  To je to,  co

Wacudži míní, když říká, že jakkoli Japonci v jeho době a v budoucnosti budou stavět domy a

oblékat se v západním stylu, svou „japonskost”, tedy kulturní odlišnost, osobně ani v kulturních

projevech, byť importovaných, nikdy nezapřou.171 

Zde je patrné, že na Wacudžiho pojetí subjektivity a odmítání individualismu přirozeně

krystalizuje  fenomenologická  etika,  která  je  ale  fundamentálně  odlišná  od  etiky  v  západním

diskurzu. Podle Wacudžiho totiž na Západě bývá totiž etika považována za normativní soud nebo

171 COUTEAU, Pauline. Watsuji Tetsuro´s Ethics of Milieu. Str. 278.
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soubor  morálních  imperativů,  které  se  zakládají  na  předpokladu,  že  lidé  jsou  jako  jedinci

primárně  motivováni  osobními  zájmy.  K  regulaci  jejich  chování  je  proto  nutná  společenská

smlouva, která garantuje jejich vzájemnou spolupráci ve společenství pod pohrůžkou  represí ze

strany  vyšší  autority.  Základem  takové  etiky  je  morální  imperativ,  který  ukládá  jedinci

suspendování svých vlastních osobních zájmů ku prospěchu společenského celku. To je naprosto

opačné nastavení než u Wacudžiho, kde se neodvozují morální imperativy od dobra a zla, ale

etické chování vyplývá z přirozené potřeby nažívat v harmonické jednotě. Wacudžiho  člověk-

ningen je ze své podstaty nutně předem vztažen k ostatním, tudíž jeho vztahy k ostatním jsou a

priori etické. 

Tak zatímco z filozofické perspektivy je západní  etika založená  na abstraktním pojetí

člověka a  společnosti,  a  tedy na teorii,  která  musí  být  ve  společenství  prosazena  represivně,

Wacudži  zakládá svou etiku na praktickém bytí  ve světě  vtěleném v konkrétním společensky

vztaženém  člověku-ningen,  který se přirozeně snaží zajistit  jednotu a harmonii.  Zjednodušeně

řečeno v jeho etice je důvěra, na které staví společenský konsenzus, nevyhnutelně přítomná v

mezilidských vztazích a není nutné ji jistit zákonem.  Toto pojetí etiky a důvěry působí značně

idealisticky, jako by Wacudži popisoval dialekticky jednotné společenství, kde je důvěra normou.

Wacudži ze svého etického systému zcela vytěsňuje předpoklad, že člověk je ve své podstatě

sobecký tvor, protože tuto charakteristiku připisuje pouze jedinci, nikoli člověku-ningen. 

Jeho víra v člověka-ningen naznačuje společenství, které umožňuje společně nažívat bez

nutnosti  podvolování  se  vyšším  autoritám  a  suspendovat vlastní  individualitu  v  zájmu

společenského zájmu. Lidské bytí v tomto místě a čase je určeno povahou prostoru mezi,  který

vzniká  ve vztahu k ostatním. Rozmanitost  tohoto  mezi představuje nuance  bytí  tady a  teď a

zároveň bytí věčně odkazuje do budoucnosti, kterou utváří současné jednání. Takto se formuje

naše vlastní budoucnost, budoucnost společenství, do kterého náležíme, a nakonec i budoucnost

celého  klimatu. Způsob, jakým nyní reflektujeme  klima,  je kumulací toho, jak ho po generace

reflektovali  naši  předkové.  Minulost  je  vždy promítnuta  do  současnosti  a  budoucnosti.  Toto

hluboce humanistické pojetí etiky se zdá být zajímavou alternativou k západní etice a podnětem k

zamyšlení se nad etickými vztahy, ve kterých jsme sami zahrnuti. 
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4.4 Wacudži na křižovatce světových kultur

Když znovu nahlédneme do jedné z kapitol Klimatu, „Tajfunového charakteru,“ dočteme

se,  že  podle  Wacudžiho  japonská kultura  v dějinách  prokazovala  vysokou  míru  adaptability,

receptivity  a  otevřenosti  vůči  přílivu  cizích  kulturních  vzorů.  V  této  perspektivě  politická a

kulturní izolace, ve které se Japonsko ocitlo ve třicátých a čtyřicátých letech, ostře kontrastuje s

obdobími,  kdy Japonci přijímali  nové společenské uspořádání,  náboženství  a  nebo   umělecké

směry.  Zde  se  kontinuálně  projevovala  schopnost  Japonců  vše  nové  adaptovat  tak,  aby  to

vyhovovalo vlastním představám a potřebám. Japonská tradice má hluboké kořeny v šintoismu,

konfucianismu, taoismu, buddhismu, ale také asimilovala křesťanství nebo západní filozofii.  V

běhu času se tyto koncepty se staly integrální součástí japonských duchovních dějin.172 

Wacudži se snaží na tuto tradici navázat svým vlastním způsobem. Jeho  etické myšlení

kombinuje  původně  buddhistickou  dialektiku  prázdnoty  a  etické vztahy  vycházejí  z

konfucianismu.  Pojetí státu jako jedné velké rodiny a císaře jako rodového božstva této velké

rodiny má základ v šintoismu.  Původně Heideggerova hermeneutická fenomenologie vnáší do

interpretace  buddhistických  pojmů  nové  světlo  v  podobě  intencionality,  která  umožňuje

metodologicky uchopit obtížné koncepty zakládající se na čisté zkušenosti. Zjednodušeně řečeno

Wacudži implementuje do východní tradice západní vědu,  což mu otevírá přístup k hlubokému

vhledu celé problematiky. Východní i západní koncepty, jejichž nedostatky (např. neadekvátně

propracovaná  metodologie  ve  východním  myšlení  a  dualismus  subjektivity  a  objektivity  v

západní filozofii) se ukazují ve světle komplexního filozofického názoru, kriticky reflektuje.   

Při  bližším  pohledu  na  Wacudžiho  inspirační  zdroje,  které  formovaly  jeho  vlastní

filozofický  přístup,  vidíme  na  jedné  straně  Nietzscheho,  Kierkegaarda,  Schopenhauera  a

Heideggera, na druhé straně Sósekiho a Nišidu,  jejichž myšlení je často vzájemné protichůdné.

Wacudži  tyto  vlivy  ale  kreativně  propojuje  a  doplňuje.  Tak  se  ukazuje,  nakolik  je  sám

udomácněný v identitě protikladů, které nachází a analyzuje v samé podstatě člověka-ningen. 

Identita protikladů u Wacudžiho není dokladem toho, že jako příslušník japonské kultury

nebo  japonského  národa  má  určité  charakteristiky,  které  mu umožňují  uchopit  i  protichůdné

koncepty.  Dokládá  to,  že  Wacudži  po  zevrubném  zkoumání  vlastní  i  cizí  kultury  dokázal

172 CARTER, Robert. Interpretative Essay: Strands of Influence. In Watsuji Tetsuro´s Rinrigaku. Str. 325.
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rozvinout adekvátní mezikulturní dialog, který vyústil právě ve velmi sofistikovaný filozofický

systém kombinující východní i západní tradici.  

Wacudži  tak  v dějinách filozofie  může být chápán jako ukazatel na  kulturní křižovatce,

který signalizuje, jakým směrem by se měly kultury ubírat ve snaze navzájem si porozumět. V

tomto ohledu se Wacudži vzpírá označení „japonský filozof” a jeho myšlení označení „japonská

filozofie“ nebo „japonská etika“. Uplatnění jeho myšlenek se neomezuje pouze na kulturu, ze

které Wacudži vzešel. Zde se vyjevuje zajímavý paradox; Wacudži kritizuje západní myšlenkové

koncepty za to, že  usilují o univerzalitu.  Jeho filozofický systém je ale univerzálním v širším

smyslu je, ačkoli Wacudži nikde neprojevuje ambici univerzální systém vytvořit. 

Podívejme se teď znovu na klima jako celek. Ukazuje se, že ontologie impelementovaná

do  fenomenologické  etiky,  která je základem konceptu  klimatu,  může posloužit jako  ukazatel,

který nás navádí k tomu, abychom si uvědomili,  že internacionalismus a multikulturalismus je

možný jen za předpokladu,  že kultury prokáží  vzájemný respekt a  schopnost komunikovat  v

mezikulturním dialogu. Musí prokázat, že dobře znají svoje kořeny, že vědí, kým jsou, pak teprve

mohou  vlastní kulturu transcendovat a vztahovat  se  k sobě navzájem.  Neznamená  to  vytvořit

unifikovanou světovou kulturu nebo zříci se vlastní kultury ve jménu internacionality,  znamená

to uvědomit si, co naše vlastní kultura představuje a čím  může přispět k obohacení jiných kultur.

Ať  už  Wacudžiho  myšlenky  aplikujeme  například  do  environmentální  filozofie  nebo

kulturní antropologie, vždy vyjde najevo, jak podstatně spočívají na prostoru mezi, na vztahu a na

jeho podobách. Tento závěr je vlastně jen zobecněním toho, na čem spočívají i Wacudžiho etické

vztahy,  které se  intencionálně  zaměřují na prostor  mezi,  mezi  národy,  kulturami,  jedincem a

společenstvími.  Dialektika  mezi  jedincem  a  společností,  ve  které  vzniká  etika,  je  jádrem

definujícího aktu v lidské bytosti. Taková etika může fungovat jen za předpokladu, že spočívá na

prostoru mezi, o který nám v našem bytí jde, na kterém nám záleží a který ctíme. 

Tak ačkoli  Wacudži  nehovoří přímo o angažovanosti,  dá se předpokládat, že jedním z

praktických  důsledků takového myšlení je aktivně se podílet na vzájemné komunikaci a hledat

způsoby, kterými se dá dojít konsenzu. Nakonec tedy můžeme opustit výsostné území filozofie a

shrnout Wacudžiho takto: Jako bytí k životu se lidé musí angažovat ve svém životě tady a teď,

protože tím určují, v jakém  světě budou žít další generace. Aktivní poškozování mezilidských

vztahů  nebo  rezignace  na  ně  znamená  poškozování  toho,  co  se  stává  naším  odkazem.  Kdo

rezignuje na mezilidské vztahy, zříká se sám sebe a existence jako takové.  
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Příloha

1. Srovnání významu vybraných pojmů Heideggera a Wacudžiho

česky Heideggerův
termín

Wacudžiho termín česky

svět Welt 世の中・世間 svět, společenství

ek-sistence Existenz 存在 existence

transcendence Transcendenz 超越 transcendence

pobyt Dasein 現存在 pobyt

ontologie Ontologie 存在論 ontologie*

starost Sorge 関心 starost

jsoucno Seiende 存在者 jsoucno

spolubytí Mitsein 共同存在 spolubytí

sdělení vzájemné Mit-teilung 分かち合い vzájemné
porozumění

bytí-ve-světě In-der-Welt-sein 世界内存在 bytí ve světě

osvětí Umwelt 環境世界 objektivní, měřitelný
svět (přírodní

prostředí)

spolusvět Mitwelt 共同世界 spolusvět**

fundamentální
ontologie

Fundamentalontologie 基礎存在論 fundamentální
ontologie

* U Wacudžiho je ontologie fundamentálně neontologie.
** U Wacudžiho je tento koncept už zahrnut ve slově 世の中・世間.
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2. Srovnání klimatických typů

typ region podnebí charakteristický
rys

pouštní
沙漠

Izrael
Egypt
Arábie

Mongolsko

sucho
poušť

bojovný duch
pevná morálka

silná vůle

pastevecký
牧場

Evropa mírné klima
rovnováha mezi

vlhkem a suchem

podmaňování
přírody

přírodní vědy

monzunový
モンスーン

Čína
Indie

vlhkost
rozmanitost forem
přírodní katastrofy

receptivita
pasivita

tajfunový 

台風

Japonsko vlhkost
rozmanitost forem
přírodní katastrofy

receptivita
pasivita
citlivost
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3. Dualismus člověka-ningen v časo-prostorovém uspořádání klimatu

Člověk-ningen

4. Dialektika prázdnoty 

64

individualizace   socializace

人間

individualita
人

společenství
間

čas 時間 prostor 空間

klima
風土

jedinec 
人

společenství
間

souvztažnost  間柄

souvztažnost  間柄

vzájemná negace
絶対的否定性

prázdnota

空
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