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Anotace 

 

Cílem bakalářské práce „Fenomén mizuko v Japonsku“ je zmapovat, jak se japonská 

společnost vyrovnává s úmrtím nenarozených dětí, neboli mizuko, a jak tento přístup odráží 

změny v současné společnosti. 

 Nejprve je nastíněna obecná problematika týkající se potratu a k ní se vázající morální 

postoj. Tato problematika vyžaduje hlubší pohled na náboženství, a to především představy 

spojené se začátkem a koncem života. V další části je rozebrán fenomén mizuko kuyō, jeho 

historie a symbolika s mizuko související. Nakonec je fenomén začleněn do širšího kontextu 

současné společnosti, a to ve formě kritiky, která se k němu vztahuje, a to ve společenské, 

náboženské a politické sféře. 

 

Klíčová slova: Japonsko, kuyō, mizuko, náboženství, potrat, společnost 

 

 The main purpose of this thesis is to examine the coping of japanese society with the 

fate of unborn children, called mizuko, and how this reflects the changes in contemporary 

society. 

 At first, the general problem of abortion is being examined along with the moral 

stands which are closely related to the problem of abortion. This requires examining the 

nature of religion more closely, especially the thoughts about the beginning and the end of 

human life.  In the second part of the thesis, the phenomenon mizuko kuyō is being examined 

more closely, specifically its history and symbols relating to mizuko. Lastly, the phenomenon 

is integrated into the context of contemporary society, mostly in the form of criticism towards 

the social, religion, and political sphere. 
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Úvod 

 

 Často se můžeme setkat s tvrzením, že Japonsko je zemí protikladů. S tím souvisí 

nejenom každodenní život či fungování společenských institucí
1

, ale i vztah Japonců 

k náboženství. Ve většině zemí dochází s modernizací k sekularizaci a ke ztrátě zájmu o 

posvátno, k zaměření se na každodenní zájmy a profit. Zatímco západní společnost přikládá 

náboženství malou váhu, v Japonsku je jeho role stále vysoká. Japonci navštěvují chrámy a 

svatyně a účastní se náboženských obřadů a rituálů, a to i přesto, že se sami za věřící 

neoznačují. Dalším z paradoxů je vztah mezi respektem vůči životu a vysokým počtem 

potratů, kdy potrat je považován za „zabití“ živého jedince. Jak spolu tyto dvě skutečnosti 

mohou vzájemně koexistovat? 

Jako odpověď na tuto otázku je možné uvést fenomén mizuko kuyō, kterému se věnuje 

tato práce. Termín mizuko původně označoval malé děti, které zemřely předčasně, nebo při 

přirozeném potratu. Dnes se ale jeho význam přenesl především k umělým potratům. Přestože 

se již Japonci z velké části spoléhají na jiné formy antikoncepce, i nadále je množství potratů 

relativně vysoké, jelikož jsou v současnosti využívány jako jedna z forem plánovaného 

rodičovství. 

Mizuko kuyō je obřad s buddhistickými prvky, který slouží k usmíření duší 

„nenarozených“ dětí, tedy mizuko. Postoje vůči němu nejsou jednoznačné. Na jednu stranu je 

vnímán jako prostředek k zachování si lidskosti či jako forma psychické útěchy při ztrátě 

dítěte. Na druhou stranu je kritizována komerční stránka tohoto rituálu a vyvolávání viny 

ohledně „zabití“ živého jedince, plodu, způsobeného potratem. Také je odsuzováno 

vyvolávání strachu z tatari, kletby, o které se věří, že ji potracený plod může přenést nejenom 

na své rodiče, ale i jejich okolí, především další rodinné příslušníky. 

Tato práce si klade základní otázku, jak důležitou roli hraje komercializace, která je 

bezpochyby součástí nejenom rituálů mizuko kuyō, ale i náboženského života v Japonsku, 

v tomto fenoménu. Jinými slovy řečeno, má finanční stránka větší váhu, než hodnota lidského 

života? 

V této práci vycházím z hypotézy, že Japonci si i dnes váží života, a že tento respekt 

vůči životu je nejdůležitějším faktorem při rituálech mizuko kuyō. 

 

                                                
1 S čímž souvisí i podřadná role žen, což je vidět například v jejich malém zastoupení na významných postech, 

ať již ve firmách, či v politice. 
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Vědecký přístup, který je zde uplatněn, je analyticko-popisná metoda. Práce vychází 

z velké části z výzkumů odborníků, kteří své výsledky publikovali v odborných časopisech. 

Hlavní metodou je analýza problému za pomoci primárních pramenů a sekundární literatury, 

psané především anglicky. 

Diskuse týkající se fenoménu mizuko kuyō se na Západě začíná objevovat od 80. let. 

První článek v angličtině, jehož autorkou je Anne Page Brooks, vyšel již v roce 1981. Autorka 

v něm popisuje tento fenomén, přičemž vychází především z japonských zdrojů, ale 

i z vlastních průzkumů a pozorování. Jak poznamenává: „článek se zakládá na [jejím] 

terénním výzkumu, který probíhal v Japonsku v roce 1979“ (Brooks, 1981: 119). 

V 80. letech vychází i článek Bardwella Smithe, který se věnuje úžeji psychologické 

stránce tohoto fenoménu. Snaží se především nastínit směr, kterým by se měl výzkum týkající 

se mizuko kuyō ubírat. Sám zdůrazňuje psychologickou stránku a účel rituálu, jenž považuje 

za terapeutickou zkušenost, která má ženě pomoci vyrovnat se se ztrátou, k níž u ní kvůli 

potratu došlo a považuje mizuko kuyō za „sociálně ozdravný rituál“. 

Největší pozornost je tématu věnována v 90. letech, kdy kromě většiny článků 

vycházejí také dvě knihy, které se této problematiky týkají. Jednou z nich je Liquid Life od 

Williama R. LaFleura z roku 1992, druhou je Marketing the Menacing Fetus in Japan od 

Helen Hardacre, která vyšla v roce 1997. 

 William R. LaFleur se problematice mizuko kuyō věnuje poměrně intenzivně. Kromě 

knihy Liquid Life je autorem několika článků, které se tohoto tématu týkají. Také publikuje 

četné komentáře ostatních badatelů, kteří se tomuto fenoménu věnují. K mizuko kuyō zastává 

kladný postoj. Zdůrazňuje jeho psychologickou a terapeutickou stránku, věnuje se mu 

především z pohledu buddhismu. Potrat ospravedlňuje skutečností, že život a jeho pojetí není 

pevné, ale proměnlivé. Jak mu ale vyčítá Ronald M. Green, jeho teorie stojí pouze na 

biologických základech (Green, 1999: 817). Patricia G. Steinhoff mu zase vyčítá fakt, že svou 

teorii staví na předpokladu, že ženy, které potrat prodělaly, všechny cítí pocity viny. Jako 

odbornice na potrat tuto skutečnost odmítá
2
 (Steinhoff, 1999: 496). 

 Helen Hardacre se, jako feministka, snaží bránit postavení ženy, a je velmi kritická 

vůči rituálům mizuko kuyō (Green, 1999: 810). Podle ní tento rituál oslovil pouze menšinu, 

jelikož je proti zavedené historické tradici a veřejné podpoře legalizace potratů (Hardacre, 

1997: xxii) a zdůrazňuje jeho kontroverznost. Je podle ní také součástí většího „okultního 

boomu“, o kterém věří, že se již brzy vyčerpá (Underwood, 1999: 749). Ronald M. Green 

i William R. LaFleur jí vyčítají, že se nezabývá právem plodu, který víceméně ignoruje 

                                                
2 Podle Komatsu Kayoko ale není žádná žena vůči potratu lhostejná (Komatsu, 2003: 260). 
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(Green, 1999: 812; LaFleur, 1999b: 799). Helen Hardacre to ale zdůvodňuje tím, že japonská 

tradice nikdy nevnímala plod a matku jako dvě samostatné a nezávislé entity (Green, 1999: 

812). 

 Článek Richarda W. Andersona a Elaine Martin z roku 1997
3
 je reakcí na nedostatečné 

zastoupení názorů žen na problematiku mizuko kuyō. Rozhovory prováděli v menším 

buddhistickém chrámu v Tokiu, kde se tento obřad koná každý měsíc, a většina žen jej 

navštěvuje pravidelně. Nevýhodou je malý počet respondentek, pouze 6 žen se účastnilo 

rozhovorů. 

 V roce 1999 vyšlo článků více, z nichž většina vyšla v prosincovém vydání časopisu 

Journal of the American Academy of Religion
4
. Autorkami jsou Elizabeth G. Harrison 

a Meredith Underwood. Přestože staví na feministických základech, nemají výhradně 

negativní náhled, ale zmiňují i možná pozitiva rituálu (Green, 1999: 814). Meredith 

Underwood nejprve shrnuje názory ostatních odborníků a pak přidává vlastní náhled na 

problematiku. Zdůrazňuje vliv žen na formování tohoto rituálu. Elizabeth G. Harrison, která 

spolupracuje na tomto fenoménu s Bardwellem Smithem, zdůrazňuje problematické propojení 

mezi japonskou minulostí a současností. Diskontinuita je podle ní patrná především ze ztráty 

spojitosti mezi posvátným a každodenním
5
 (Underwood, 1999: 747). Ve stejném roce (i ve 

stejném plátku) přispěl do diskuze Ronald M. Green, který se zaměřil na etickou otázku 

obklopující fenomén mizuko kuyō. 

 Po roce 2000 bylo článků o poznání méně a byly úžeji zaměřené. V roce 2003 vyšel 

článek od Komatsu Kayoko
6
. Ta zastává k rituálu mizuko kuyō negativní postoj. V rituálu vidí 

především vliv víry v kletbu tatari a sexuální diskriminaci způsobenou fixním rozdělením rolí 

muže a ženy v japonské společnosti, nezmiňuje ale žádné možné pozitivní dopady rituálu. 

Jejím hlavním cílem je představit možný alternativní způsob, jak ženám, které zkušeností 

potratu projdou, pomoci. Hlavním bodem je v tomto případě: „akceptace zkušenosti potratu 

[kterým si, jako ženy prošly] a nabídnout podporu, jak pokračovat se životem pozitivně 

(Komatsu, 2003: 259). 

 V roce 2000 a 2001 vyšly články, které se mizuko kuyō týkají jen okrajově, 

a pojednávají o kuyō pro neživé předměty. V případě článku Angeliky Kretschmer se jedná 

                                                
3 Který navazuje na esej představenou v roce 1966 na setkání Asociace pro asijská studia v Honolulu (Anderson 

a Martin, 1997: 121). 
4 [Články jsou dostupné na adrese: http://jaar.oxfordjournals.org/content/67/4.toc]. Poslední přístup dne 7. 5. 
2014. 
5 Což se, mimo jiné, projevilo oddělením státu a náboženství (Underwood, 1999: 747). 
6 Zakládá se na verzi z roku 2001 (Komatsu, 2003: 259). 
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především o jehly či neživé předměty, hari kuyō, ve druhém článku, jehož autorkou je Ellen 

Schattschneider, je popsána „spirituální svatba panenek“ hanayome ningyō. 

 

Tato práce je rozdělena do tří částí. První se věnuje obecné stránce potratu, morálce, 

etice a buddhistickému pojetí počátku života. Dále je zde zmíněno náboženství v Japonsku, 

jeho obecné charakteristiky i vztah k životu, smrti a vztahu mezi nimi. Druhá část se zaměřuje 

hlouběji na mizuko, fenomén mizuko kuyō a na historii tohoto jevu, s čímž souvisí i takzvané 

mabiki, infanticida. Také je zde zmíněn rituál a jeho terapeutická, sociální a náboženská 

funkce. Dále jsou rozebrány symboly, které se k mizuko pojí, a to vodní symbolika, spojení 

s bódhisattvou Jizōem, panenkami kokeshi a místem zvaným Sai no kawara. Třetí část je 

věnována zasazení fenoménu do širšího kontextu, a to ve formě kritiky, která tento jej 

obklopuje. Týká se to především náboženství, etiky a politiky, či postoje lékařů. 

Vzhledem k tomu, že práce vychází především z cizojazyčných zdrojů, je používána 

Hepburnova transkripce. Pro přepis z čínštiny pak pinyin a pro buddhistickou terminologii, 

nebude-li uvedeno jinak, je použit sanskrt. Jména jsou uvedena v japonském pořadí, tedy na 

prvním místě příjmení a na druhém osobní jméno. Způsob uvádění primárních a sekundárních 

pramenů je citování podle státní normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Pokud nebude 

uvedeno jinak, jedná se o mé vlastní překlady. 
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1. Potrat a náboženství 

 

 Ženy v Japonsku využívají potrat jako jednu z forem plánovaného rodičovství. Tento 

přístup ale vyvolává otázky etického charakteru, které se týkají především statutu plodu. 

Jedná se o problematiku, zda je nenarozené dítě již živý jedinec a zda se tedy jedná o jeho 

zabití. 

Odpovědi může nastínit bioetika, poměrně mladá věda, která se zabývá otázkami 

spojenými s lidským životem a etickou či morální rovinou
7
. S tímto problémem významně 

souvisí také náboženství. Jak předpokládá Ronald M. Green: „všechny náboženské tradice 

usilují o poskytnutí víry a praktik, které jsou schopny podpořit základní lidské morální 

představy“ (Green, 1999: 819). 

 Postavení náboženství v Japonsku ale není úplně jednoznačné. Spolu s vývojem 

společnosti jde ruku v ruce i transformace náboženského myšlení a struktur, ať se jedná o 

institucionalizované náboženství či náboženské praktiky. Japonské náboženství se změnám 

přizpůsobuje poměrně pomalu ve srovnání se společenskými změnami, a tak rituály či 

praktiky často neodpovídají požadavkům moderní doby (Stone a Walter, 2008: 1). Některé 

reakce na aktuální situaci vyvolávají kritiku. Otázka vztahu mezi náboženským životem 

v Japonsku a změnami souvisejícími s moderní dobou je poměrně široká a mimo rámec 

tohoto výzkumu, proto je zde zmíněna jen okrajově, a to v souvislosti s problematikou mizuko 

a mizuko kuyō. 

 

1.1 Potrat jako plánované rodičovství 

 Poté, co byl v roce 1948 uzákoněn Zákon o eugenické ochraně
8
 (Norgren, 2001: 40), 

který mimo jiné legitimizoval
9
 potrat a nastavil podmínky, za kterých mohl být proveden, 

velmi liberálně
10

, se tento zákrok stal v Japonsku nejvyužívanější formou prevence proti 

nechtěnému otěhotnění a vynesl mu v zahraničí nelichotivé pojmenování Země zaslíbená 

                                                
7 Věnuje se například morální stránce potratů, eutanázii, umělému oplodnění či klonování. 
8Yūsei hogo hō (優生保護法). Je to v podstatě o eugenický zákon, který navazuje na předválečný kokumin yūsei 

hō (国民優生法), vycházející ze zákonů nacistického Německa, jmenovitě „Zákona o ochraně proti dědičně 

zatíženému potomstvu,“ který umožňoval sterilizaci „nežádoucích“ jedinců, a z norimberských zákonů. Účel 

Yūsei hogo hō je definován hned v prvním článku jako: „prevence proti narození eugenicky méněcenného 

potomstva, a ochrana zdraví a života matky“ (Norgren, 2001: 145) 
9 Ve skutečnosti spíše definoval výjimky. Podle trestního zákoníku z roku 1907 je potrat považován za trestný 

čin (Norgren, 1998: 61). 
10  Od roku 1949 bylo potrat možné provést i na základě „ekonomických faktorů“, což vedlo prakticky 

k možnosti provést jej „na požádání“. Ekonomické důvody uvádí 99 % žadatelek o zákrok (Norgren, 2001: 5). 
V doplňku z  roku1952 došlo k rozšíření, které dovolovalo doktorům provádět potraty na základě jejich úsudku, 

aniž by své rozhodnutí museli ospravedlňovat autoritám (LaFleur, 1992: 135). Také bylo zrušeno nařízení, že se 

žena, žádající o potrat, musí dostavit před Eugenickou komisi pro schválení zákroku (Norgren, 2001: 48). 
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potratům
11

 (Norgren, 2001: 57). Tento zákon byl v roce 1996 upraven a přejmenován na 

Zákon na ochranu matky
12

 (Norgren, 2001: 77). I přes jiné dostupné formy antikoncepce
13

 je 

množství potratů stále vysoké. Vrcholu dosáhlo v roce 1955, kdy na 1 731 000 narozených 

dětí připadlo 1 170 000 potratů
14

 (Abortion Policies – a Global Review, 2002: 80). Poté 

množství provedených zákroků postupně klesalo. V roce 1983 bylo hlášeno 567 000 potratů, 

což bylo pravděpodobně způsobeno používáním jiných způsobů antikoncepce. Změnila se i 

skupina, u níž jsou potraty prováděny nejčastěji. Zatímco zpočátku šlo spíše o vdané ženy, 

které potrat uplatňovaly jako formu plánovaného rodičovství, od roku 1970 stoupal počet 

mladých, svobodných žen a teenagerů (Abortion Policies – a Global Review, 2002: 80). Podle 

údajů Organizace spojených národů se dnes v Japonsku většinou využívá kombinace několika 

druhů kontracepce, díky čemuž bude pravděpodobně počet zákroků nadále klesat
15

 (Abortion 

Policies – a Global Review, 2002: 78). 

 O potrat je možné v Japonsku požádat v prvních 24 týdnech těhotenství
16

 a je jej 

možné provést pouze v lékařských zařízeních, se souhlasem ženy a jejího manžela. Pokud jde 

o znásilnění nebo incest, není souhlas vyžadován (Abortion Policies – a Global Review, 2002: 

78). 

 

1.2 Morální stránka a etika 

 Tento přístup k potratu ale vyvolává otázky etického charakteru. Jde o vraždu? Kdy 

vlastně začíná nový život? 

 Existuje velké množství odpovědí, a to podle toho, zda se na problém díváme 

z hlediska náboženství či vědy. Podle všech se ale okamžik, kdy život jedince začíná, nedá 

jednoznačně určit (Komatsu, 2003: 267). 

 Z vědeckého hlediska jsou klíčové dva momenty, a to fertilizace a implantace. 

K fertilizaci dochází mezi 5 minutami a 1 hodinou od oplodnění vajíčka, k implantaci 

                                                
11 Datai tengoku (堕胎天国).V anglických materiálech „abortion heaven“ (LaFleur, 1992: 135) nebo „abortion 

paradise“ (Norgren, 2001: 57; Komatsu, 2003: 263). Ženy z Evropy a Ameriky, kde byly potraty zakázané, kvůli 

zákroku cestovaly do Japonska (Norgren, 2001: 183). 
12Botai hogo hō (母体保護法). Znění všech zmíněných zákonů v angličtině viz dodatky u Tiany Norgren (2001: 

139-158). 
13 Nejpoužívanější formou antikoncepce je kondom (v roce 1998 – 78 %), u nějž může často docházet k selhání, 

na rozdíl od orální antikoncepce, která má téměř 100% efektivitu, a je na západě nejběžnějším antikoncepčním 

prostředkem (Norgren, 2001: 6). V Japonsku ale nebyla uzákoněna do roku 1999 (Tamtéž: 8). 
14  Často je zmiňováno, že spousta potratů není hlášena, a reálné číslo může být až několikanásobně vyšší 

(Harvey, 2000: 333; Norgren, 2001: 5). 
15 Snížený počet potratů i porodů svědčí o vzrůstající preferenci antikoncepce (Werblowsky, 1991: 315). 
16 Potrat se může uskutečnit pouze předtím, než je plod životaschopný (Norgren, 2001: 5). V roce 1991 byla 

životaschopnost upravena na 22 týdnů (Abortion Policies – a Global Review, 2002: 80). Ministerstvo 

zdravotnictví během posledních 20 let snížilo životaschopnost několikrát skrze směrnice (tsūtatsu, 通達). Ve 

většině zemí je limitem pro potrat třetí trimestr, tedy 12 týden těhotenství (Norgren, 2001: 160). 
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v děloze o 6 nebo 7 dní později (Harvey, 2000: 311). Počátek života tedy není jeden okamžik, 

ale spíše pozvolný proces. 

 V buddhistickém pojetí se uvádí, že život začíná již v okamžiku početí, kdy se spojí 

tělesnost (rūpa), vnímání (nāma), a vědomí (vijňāna), a kdy dojde ke splnění následujícího: 

„vhodné fyzické podmínky pohlavního styku ve správný čas v měsíci, v době, kdy je přítomen 

gandhabba
17

“ (Harvey, 2000: 311-313). Mnich Vasubandhu vypracoval teorii, ve které 

popisuje gandharvu a mezi-svět v šesti hlavních bodech. Podle něj trvá tento přechodný stav 

celkem 49 dní a je rozdělen do 7 fází
18

 (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 378). 

 Potrat je podle Encyklopedie buddhismu definován jako: „dobrovolné ukončení 

těhotenství mechanickými či farmaceutickými prostředky, které vede ke smrti nenarozeného 

plodu“ (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 9). Je tedy zabitím živého jedince, což je v rozporu 

s prvním principem
19

, a je v buddhismu považován za těžký přestupek
20

. I tady ovšem platí, 

že nejdůležitější je úmysl (Florida, 1991: 40). Mahájánový buddhismus zastává názor, že vzít 

život je možné, pokud je to nevyhnutelné pro ochranu a dobro ostatních a je to provedeno 

s plným vědomím, že jde o špatný čin
21

 (Harvey, 2000: 135-138). Pro lidi je nevyhnutelné 

obětovat některé formy života, aby sami přežili či aby se uživili
22

 (Brooks, 1981: 137). Ani 

dobrý úmysl ale nevede ke smazání karmických důsledků samotné akce, ale spíše ke zmírnění 

jejích dopadů. Je důležité plné uvědomění si rozsahu důsledků svého chování (Harvey, 2000: 

350). 

 Dále platí, že čím později je potrat proveden, tím horší jsou jeho důsledky. Hlavním 

důvodem je předpoklad, že si žena již stihla vytvořit k plodu určitý vztah. V pokročilejším 

stádiu těhotenství je navíc potřeba použít brutálnějších metod k odstranění plodu (Harvey, 

2000: 317). Amorálnost potratu stoupá spolu se stářím plodu, čím blíže je jedinec statutu 

                                                
17 V sanskrtu gandharva (Miltner, 1997: 95) je entita, která obývá mezi-svět. Je běžně chápána jako něco, co 

vyvstane v moment smrti a existuje do stavu dalšího zrození. Jelikož v buddhismu neexistuje nic trvalého, jako 

duše, vyvolává tento přístup řadu otázek. Existuje několik teorií ohledně mezi-stavu a jednou z nich je právě 

existence této entity, gandharvy (Encyclopedia od Buddhism, 2004: 377-380). Mezi další teorie patří existence 

pudgaly, což ale odporuje buddhistické nauce o ne-já (an-ātman), jelikož pudgala je entita, která putuje mezi 
jednotlivými životy a je tím, co mezi nimi jednu bytost spojuje, má tedy status trvalé „duše“. Jiné školy, 

například théraváda, jakýkoli mezi-stav odmítají a přiklánějí se k teorii, že vědomí v novém zrození vyvstává 

hned v okamžiku smrti toho předchozího (Tamtéž: 712). 
18  V těchto dnech se provádějí vzpomínkové obřady, jejichž hlavním cílem je především očistný proces 

a proměna neklidné duše v benevolentního předka. Tradičně se konalo 7 obřadů po 7 dnech, ale z časových 

důvodů se dnes v Japonsku nejčastěji konají pouze první, pátý a sedmý obřad, které jsou pokládány za 

nejdůležitější. Někdy se navíc obřady konají přímo v den pohřbu (Hyunchul, 2012: 242). 
19 Je 5 morálních principů (pañcasīla) neboli pravidel pro trénink, které by měli dodržovat laikové. Jsou to: 

1. nezabíjet, 2. nekrást, 3. nelhat, 4. nekonat nepatřičné sexuální praktiky, 5. neužívat omamné prostředky 

(Encyclopedia of Buddhism, 2004: 673). 
20 Například pokud mnich provede potrat, napomáhá k němu či jen radí ženě, aby jej podstoupila, může být za 
trest vypovězen ze sanghy, mnišské obce (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 10; Harvey, 2000: 313). 
21 Příkladem je zabránění většímu krveprolití (Harvey, 2000: 135). 
22 Například farmáři, patřící mezi laiky, mohou zabíjet hmyz, aby uchránili svou úrodu (Brooks, 1981: 137). 
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dospělého člověka, tím se zvyšuje smysl pro jeho ochranu. Dospělí lidé musí chránit a dělat 

rozhodnutí za ty, kteří toho sami nejsou schopni, zároveň ale musí být upřednostněna svoboda 

a zdraví matky (Green, 1999: 815-816). S tím souvisí další, často diskutovaná otázka, a to, 

zda je možné nenarozeného jedince brát jako samostatný subjekt nebo jako součást matky
23

 

(Gerber, 1972: 138). V Japonsku se tradičně věk dítěte nepočítal od narození, ale od jeho 

početí. To znamená, že v okamžiku příchodu na svět mu byl jeden rok
24

 (Kalland a Pedersen; 

1984: 35). 

 Buddhisté se přiklánějí k jiným způsobům, jak nechtěnému početí zabránit, proto 

nemají zásadní výhrady proti antikoncepci, pokud neohrožuje matku nebo plod
25

 (Florida, 

1991: 42). Pokud k otěhotnění dojde, je zde snaha o zajištění jiných způsobů, jak nastalou 

situaci řešit. Jedním z nich je například podpora adopce. 

Peter Harvey zmiňuje možnosti, za kterých je, podle buddhistických principů, možné 

brát potrat jako „nutné zlo“ a je tedy morálně ospravedlnitelné jej uskutečnit: 

 1. Vážné ohrožení života matky 

 2. Možné ohrožení života matky 

 3. Silné trauma způsobené znásilněním 

 4. Další možné psychologické problémy matky, například trauma z toho, že by musela 

dát dítě k adopci (Harvey, 2000: 326) 

 Také zastává názor, že handicapovaný jedinec je stejně cenný jako jedinec zdravý, 

a proto si nemyslí, že by bylo možné potrat ospravedlnit buddhistickou naukou v případě 

zdravotně postiženého plodu. Na defekt se navíc pohlíží jako na důsledek špatné karmy matky 

i dítěte a potrat by, pravděpodobně, tuto špatnou karmu ještě prohloubil. Starostí 

o handicapované dítě si ale matka může karmu napravit (Harvey, 2000: 318, 323). 

 Kromě zdravotních obtíží, které s sebou potrat může přinést, je nutné zmínit 

i problémy v duchovní rovině, například sebeobviňování ze strany ženy nebo úzkost (Harvey, 

2000: 325). Netrpí ale jen ona, nýbrž i její okolí, a ze všeho nejvíc potracený jedinec. Potrat, 

jako zabití živého tvora, v sobě navíc nese vysokou karmickou zátěž. I u plodu je zde 

nebezpečí, že negativní emoce způsobené zákrokem se odrazí v jeho karmě a budou stát 

                                                
23 Ronald M. Green zmiňuje, že například ortodoxní Židé vnímají plod jako součást matky, a podle některých 

textů není plod nic víc než „pouhá voda“ (Green, 1999: 819). Iwao Sumiko zmiňuje, že do 3 měsíců nebyl plod 

považován za lidského jedince (Iwao, 1993: 46), což odpovídá i buddhistickým představám (Encyclopedia of 

Buddhism, 2002: 9). 
24  Z výše uvedeného usuzuji, že bylo pravděpodobně upřednostňováno pojetí plodu jakožto samostatného 
jedince. Tento přístup platil i v raném buddhismu, kdy se věk pro přijetí do sanghy, což bylo 20 let, počítal od 

početí, nikoli od narození (Harvey, 2000, 311). 
25 Z tohoto důvodu jsou proti tzv. „pilulce po“, která působí na principu potratu (Harvey, 2000: 327). 
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v cestě k příštímu šťastnému zrození (Harvey, 2000: 315), neboť příznivá i nepříznivá zrození 

vycházejí ze stavů mysli
26

 (Williams, 2011: 88). 

 Karma je vlastně morálním zákonem (LaFleur, 1990: 530) – dobré činy jsou 

odměněny, za špatné následuje trest v podobě zrození ve špatných příbytcích
27

. Pomocí 

přesunu zásluh ale mohou živí utišit posmrtné utrpení zesnulých (Stone a Walter, 2008: 5). 

Buddhismus není jediné náboženství, které v sobě zahrnuje morální hodnoty. S těmi se 

můžeme setkat i v ostatních japonských náboženstvích, a to bez ohledu na jejich původ. Jejich 

středem jsou rituály prováděné za účelem blahobytu na tomto světě, a to nejenom pro 

jednotlivce, ale pro celou komunitu či společnost (Roemer, 2010: 581). 

 Podle jiných teorií vstupuje duše do těla až po porodu, kdy přijde do kontaktu 

s okolním vzduchem, a tedy i s ki (気), duchovní energií. Podle tohoto pohledu nemůže být 

potrat posuzován jako vražda, či zabití živého jedince (Komatsu, 2003: 273). 

 Jiný pohled, vycházející z víry v reinkarnaci, je stálá existence jedince v procesu 

znovuzrození. K početí ve své podstatě nedochází
28

, jelikož je vše v neustálém vývoji. Na 

rozdíl od buddhistického pohledu na reinkarnaci zde existuje stálé „já“, jedinec, který po 

smrti sám hodnotí svůj život a klade si před sebe cíl toho dalšího. Podle této teorie není 

zrození na tomto světě náhodné, ale naše „vyšší já“ si ho pečlivě naplánuje, aby se mohlo 

vyvíjet. S tím souvisí i názor, že některé duše již předem počítají s tím, že budou potraceny 

(Komatsu, 2003: 260-270). O této možnosti se zmiňuje i Peter Harvey, který ale dodává, že to 

závažnost zákroku a jeho důsledky nijak nesnižuje (Harvey, 2000: 314-315). 

  

1.3 Náboženství v Japonsku 

 Postavení náboženství v Japonsku není příliš jednoznačné. Podle toho, zda uvažujeme 

oficiální nebo neoficiální statistiky, se tato skutečnost podstatně liší. Podle údajů Agentury 

pro kulturní záležitosti
29

 je celkový počet příslušníků jednotlivých náboženských skupin
30

 

dvakrát vyšší než počet obyvatel Japonska
31

. Toto číslo svědčí o příslušnosti Japonců k více 

                                                
26 Mezi buddhisty panuje obecná shoda, že stav mysli umírajícího je faktorem, který nejpodstatněji ovlivňuje 

směr dalšího zrození (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 713). 
27 Peklo, hladoví duchové či zvířata. Někdy se jako špatné zrození uvádí i asura, démon (Williams, 2011: 83). 
28  S kontinuitou života, kdy k početí ve své podstatě nedochází, protože jedinec stále žije mezi svými 

jednotlivými zrozeními, souhlasí i buddhistické pojetí. Tato myšlenka ale nemění nic na to, že potrat je zabitím 

(Encyclopedia of Buddhism, 2002: 9). 
29 Agency for cultural affairs (文化庁/bunkachō), spadající pod MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology/ Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a techniky. 文部科学省/ monbukagakushō). 
30  207 milionů věřících v roce 2010 podle údajů Agentury pro kulturní záležitosti. [Dostupné na adrese 
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001029684&cycode=0]. Poslední přístup dne 29. 4. 2014. 
31 128 milionů obyvatel v roce 2010 podle Statistického oddělení Ministerstva vnitra a komunikací. [Dostupné 

na adrese http://www.stat.go.jp/english/data/kokusei/index.htm]. Poslední přístup dne 29. 4. 2014. 
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náboženským směrům zároveň. Nejvíce zastoupen je šintoismus s 84 %, po něm následuje 

s 69 % buddhismus. Křesťanů jsou 2 % a vyznavači ostatních náboženství tvoří 9 %
32

. 

 Z jiných průzkumů vyplývá, že počet věřících je nižší. Noviny Yomiuri shinbun uvádí, 

že se v roce 2000 z 1928 respondentů řadilo k „nevěřícím ve specifické náboženství“ 76,6 %
33

. 

 Podle NHK
34

 se v průzkumu
35

, zveřejněném v květnu roku 2009, označilo za věřící jen 39 % 

z 1200 respondentů z celého Japonska. Zajímavostí je i to, že na prvním místě byl uveden 

buddhismus, nikoli šintoismus. 

 Přestože se Japonci za věřící neoznačují, často odpovídají v dotaznících pozitivně na 

otázku, zda věří v existenci kami, buddhů a jiných nadpřirozených bytostí (Průzkum NHK 

týkající se náboženských preferencí, 2009; Roemer, 2010: 570). Většina také provádí rituály 

a přináší obětiny, přestože „nejsou věřící“ (Roemer, 2010: 570). 

 Většina badatelů si myslí, že víra v nadpřirozeno je součástí japonské kulturní tradice 

a tvoří základ jejich morálních hodnot. Například Robert Ellwood ve své knize Introducing 

Japanese Religion říká: „Přestože se v náboženství údajně nevěří, nadpřirozeno je 

všudypřítomné.“ (Ellwood, 2008: 209). Kontroverze se týká především šintó, jehož rituály 

byly několikrát řešeny i Nejvyšším soudem. Podle definice soudu jsou lidové zvyklosti: 

„normy nebo fixní zvyky, předávané nejméně po tři generace, a přestože mohou mít 

náboženské rysy, v průběhu času byly akceptovány jako nenáboženské/ světské kulturní 

tradice“ (O’Brian, 1996: 85). I podle tohoto výroku je vidět, že šintó je vnímáno spíše jako 

součást tradice a japonské kultury, než jako náboženský směr, a podle Ono Sokyō: „jde o více 

než jen náboženství“ (Ono, 1962: 3). David M. O’Brian zmiňuje, že šintó ani neodpovídá 

západním definicím náboženství (O’Brian, 1996: 24). 

 Jak už výše zmíněný popis situace v Japonsku napovídá, náboženství a jeho projevy 

jsou pevně spjaté s fungováním společnosti jako celku. Nejdůležitější role buddhismu je 

provádění pohřbů a vzpomínkových rituálů, které ale úplně neodpovídají potřebám moderní 

společnosti (Stone a Walter, 2008: 1). Tradiční náboženství má tendenci být neosobní, 

                                                
32  Údaje Agentury pro kulturní záležitosti. [Dostupné na adrese http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001029684&cycode=0]. Poslední přístup dne 29. 4. 2014. 
33  Výsledek je uveden v novinovém článku Japan Times. [Dostupné na adrese: 

http://www.japantimes.co.jp/news/2002/01/01/news/western-eyes-blind-to-spirituality-in-

japan/#.Ukf7H0Bk2Sg]. Poslední přístup dne 29. 4. 2014. 
34 Japonská vysílací společnost, Nippon hōsō kjōkai (日本放送協会) 
35 [Dostupný na adrese: http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2009_05/090505.pdf]. Poslední 

přístup dne 29. 4. 2014. 
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teoretizující, poháněné tradicí (Ellwood, 2008: 210). Vztah Japonců k náboženství 

a k posvátnu je volný, vyhledávají jej především v případě potřeby
36

 (Roemer, 2010: 562). 

 Problematické postavení buddhistických mnichů a klášterů popisuje ve svém článku 

Horii Mitsutoshi. Zmiňuje i nedostatečný legislativní rámec pro provádění nábožensky 

orientovaných činností, které by zároveň klášter zajistily. Podle japonského právního systému 

je náboženská činnost: „propagace náboženského učení, provádění rituálů, vyučování 

a vychovávání nástupců“ (Horii, 2006). Zároveň podle zákona nesmí být náboženské 

instituce sponzorovány a financovány státem
37

. Přestože většinu jejich příjmů tvoří pohřby 

a vzpomínkové obřady, tyto oblasti bývají spravovány pohřebními firmami. S rozpadem 

tradičního rodinného systému a tvorbou nukleárních rodin
38

 ubývá stálých podporovatelů 

(Bernstein, 2006: 14; Komatsu, 2003: 264). Navíc je buddhistickým klášterům vyčítán vysoký 

honorář, který si za svou účast na obřadě účtují, což je další důvod pro snižování jejich 

přítomnosti v této oblasti a vzniku takzvaných nenáboženských pohřbů, či alternativ, jako je 

„přátelský pohřeb“ (yuujin-sō) propagovaný buddhistickou organizací Sōka gakkai (Horii, 

2006). 

 Dalším rysem náboženského vývoje po druhé světové válce je velké množství nových 

náboženských směrů, shin-shūkyō (新宗教). Jedním z nich je výše zmíněná Sōka gakkai, 

„Společnost pro tvorbu hodnot,“ která vychází z Ničirenovského buddhismu. Jejich učení 

prostupuje snaha o osobní štěstí, světový mír a vytvoření ideálního světa. Společnost se také 

účastní široké škály NGO
39

 aktivit jako člen OSN
40

 (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 781). 

 Po roce 1970 vznikala další nová hnutí, nazývaná „nová-nová náboženství,“ shin-shin-

shūkyō (新新宗教). Bývají z velké části ovlivněná myšlenkami New Age a spiritualitou 

(Ellwood, 2008: 205). Kladou důraz na jednotlivce a na okamžitý prospěch na tomto světě, na 

rozdíl od tradičních náboženských systémů, které se orientují z velké části na „onen 

svět“ (Werblowsky, 1991: 318; Ellwood, 2008: 209-211). 

 Jednotlivá náboženství se v Japonsku doplňují. Je známé úsloví „narodit se jako 

šintoista, zemřít jako buddhista“. Toto rčení poukazuje na rozdělení sfér vlivu a jejich hlavní 

funkce v japonské společnosti (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 384). Dalším výrazným 

                                                
36  V případě potřeby je běžné kupování talismanů, návštěva svatyň či buddhistických chrámů a klášterů, 

případně účast na náboženských rituálech (Roemer, 2010: 563). 
37  Článek 89 japonské ústavy [Japonská ústava v angličtině dostupná na: 

http://www.kantei.go.jp/foreign/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html]. Poslední přístup 

dne 29. 4. 2014. 
38 Nukleární rodina je typ rodiny, který převládá v moderní industriální společnosti. Je tvořena otcem, matkou 
a nejméně jedním dítětem (Geist, 1992: 345). 
39 Non-governmental organization, nestátní organizace 
40 Organizace spojených národů (UN = United Nations) 
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rysem japonského náboženství je jeho synkretická povaha, kdy vedle sebe koexistují a 

navzájem se ovlivňují nejrůznější náboženské směry (Earhart, 1998: 36). Nejvíce propojené 

jsou buddhismus, šintó
41

 a lidová víra
42

 (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 291). 

 Úlohy jednotlivých náboženských systémů by se daly jednoduše rozdělit
43

 – šintó má 

na starosti život, buddhismus smrt. Víra šintó se pojí s oslavou narození a rituály spojenými 

s růstem a dospíváním, které vrcholí „svátkem dosažení dospělosti“. Také se pod jeho 

patronací konají svatby, kde se ale hlásí o slovo i křesťanství, přestože je v Japonsku jen 

minoritní. Často se oba způsoby pořádání svateb doplňují – novomanželé si odříkávají své 

sliby nejprve v kostele, poté v šintoistické svatyni. Buddhismus má na starosti záležitosti 

spojené s koncem života a se smrtí. Kromě samotných pohřbů se pod jeho patronací provádějí 

i vzpomínkové obřady
44

 (LaFleur, 1992: 32). 

 Japonské náboženství je také plné doplňujících se protikladů. Jeho součástí je: „jak 

představa benevolentního milosrdenství, ale obsahuje i temnou stránku lidské existence, 

symbolizovanou zuřivostí a nenávistí“ (Smith, 1988: 19). Kami
45

 a předci mohou být jak 

benevolentní a prospěšní živým, tak nebezpeční. Záleží na tom, zda je jim projevována 

dostatečná úcta (Roemer, 2010: 578). 

Dalším prvkem japonského náboženství je jeho aktivní složka. Účast na rituálech je 

málokdy pasivní, důraz je kladen na interakci návštěvníka (Ellwood, 2008: 226). To 

zdůrazňuje i Michael K. Roemer s tím, že fyzická účast na náboženském chování je 

důležitější než kognitivní porozumění, což je podle něj nejpodstatnější prvek japonského 

vnímání náboženství. Toto náboženské chování a rituály poskytují ukotvení v životě a jistotu 

(Roemer, 2010: 562). Dalšími rysy japonského přístupu k posvátnu je zájem o blahobyt na 

tomto světě, uctívání předků, víra v existenci kami a buddhů (Tamtéž: 560). 

   

                                                
41 K násilnému oddělení šintó a buddhismu došlo po revoluci Meiji v roce 1868 (shinbutsu bunri, 神仏分離). 

V té době bylo definováno, co je „buddhistické“ a co „šintoistické“ (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 767). 
42 H. Byron Earhart zmiňuje 7 nejdůležitějších prvků japonského duchovního světa, a to šintoismus, buddhismus, 

křesťanství, nová náboženství, konfucianismus, taoismus a lidová náboženství (Earhart, 1998: 26). Moderní 

badatelé se zaměřují na tři formy lidového náboženství, a to1) lokální božstva, 2) spirituální média; šamanismus, 

3) rodinné náboženství (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 289). 
43 Tato „dělba práce“ je podle R. J. Zwi Werblowskyho příznačná pro všechna východoasijská náboženství 

(Werblowsky, 1991: 296). 
44 Výše uvedené rozdělení je jen orientační a zjednodušené, jak píše H. Byron Earhart: „Žádnou z japonských 

tradic nelze poznávat izolovaně.“ (Earhart, 1998: 34) Postavení buddhismu v oblasti provádění pohřbů také dnes 
již není výlučné, většinu pohřbů provádějí specializované pohřební firmy (Horii, 2006; Hyunchul, 2012: 226). 
45 Nejčastěji se termín překládá jako „božstvo“, „božství“, či „posvátno“. Jsou jádrem kultu šintó (Earhart, 1993: 

178). 
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1.3.1 Šintó 

 Popis představ spojených se smrtí před příchodem buddhismu je značně neúplný. 

Podle Encyklopedie Buddhismu Japonci věřili, že duše se odpoutává od těla, ale zůstává 

nadále na tomto světě, neschopná se od něj oprostit a opustit jej. Přestože se tito duchové 

zemřelých mohli stát benevolentními předky, mohli také pozůstalým různými způsoby škodit. 

Oblast smrti tedy byla vnímána jako temné a nebezpečné místo. Buddhismus ale nabízel 

sofistikovanější a pozitivnější pohled, který zahrnoval usmiřování duší zemřelých skrze 

rituály vykonávané mnichy
46

 (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 291; Hyunchul, 2012: 229). 

Podle Ono Sokyō Japonci věřili, že zemřelí pokračují ve svém životě jako duše, reikon, a čas 

od času navštěvují náš svět, dostávají dary v podobě rituálů od svých potomků, za což jim 

garantují šťastný osud
47

 (Ono, 1962: 109). Jinde se můžeme dočíst, že duše mrtvých 

přebývaly v horách, putovaly do „věčné země za mořem Tokoyo“, či sestupovaly do 

nehostinné „země Yomi,“ vyskytující se v Japonských mýtech (Stone a Walter, 2008: 3). 

 Tradiční šintoistické pojetí uvádí, že život je dobro, zatímco smrt je zlo
48

 (Ono, 1962: 

108). V kami, japonských božstvech, je spatřován zdroj života a požehnání (Earhart, 1998: 

27). Na druhou stranu mohou ale způsobovat i nepříjemnosti či škodit lidem (Roemer, 2010: 

563), proto je důležité provádění rituálů k jejich uctívání. Centrem šintó je právě toto uctívání 

kami, což je, podle Ono Sokyō, ten hlavní důvod, proč se v šintoistických svatyních nekonaly 

pohřby
49

 (Ono, 1962: 108). 

 Tatari se nejčastěji překládá jako „kletba“ či „pomsta“. Téměř výhradně se jedná 

o akci směřovanou proti žijícím lidským bytostem, přicházející ze světa bohů, duchů, či ze 

světa mrtvých (LaFleur, 1992: 54). Běžně ji přenášejí neklidné duše onryō, víru v něž lze 

vysledovat již od 8. století. Později se duše začaly dělit na dvě skupiny – uenrei (有縁霊), 

neboli duše, které zde mají potomky, a muenrei (無縁霊), duše bez potomků či bez vazeb. 

Muenrei, pokud nebudou náležitě zpacifikovány, se mohou stát onryō a působit kletbu 

(Underwood, 1999: 754). 

                                                
46 Kim Hyunchul píše ve svém článku, že dnes Japonci věří, že smrt nastává při oddělení duše (tamashī, 魂) od 

těla (karada, 体). Dokud tělo nevychladne, duše v něm setrvává. I poté se do něj ale snaží vrátit, a to do té doby, 

než je tělo spáleno či pohřbeno (Hyunchul, 2012: 230). Duše obvykle zůstává na tomto světě po 35 dní, poté 

odchází na onen svět, kam dorazí 49. den po smrti (Tamtéž: 242). 
47 Tato víra je živá dodnes a je spojená se svátkem zemřelých (O-bon, お盆). Běžně se věří, že se v tomto čase 

duše zesnulých vrací na tento svět a navštěvují žijící příbuzné (Hyunchul, 2012: 247). Dalšími svátky kdy se 

vzpomínkové obřady konají, jsou Nový rok (o-shōgatsu お正月) a jarní a podzimní rovnodennost (higan 彼岸), 

ty se týkají ale spíše kolektivních předků (Tamtéž: 247). 
48 Spíše než o zlo jde o znečištění, kegare (Ono, 1962: 108). Podle šintoismu je nečistota způsobena zlými duchy, 
kteří musí být vyhnáni. Rituální očista je základním prvkem šintoismu (Tamtéž: 107). 
49 V jiných zdrojích se uvádí jako hlavní důvod znečištění, které smrt doprovází (Hardacre, 1997: 1; Underwood, 

1999: 742). 
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Mezi lidmi a bohy či mezi tímto světem a světem kami existuje podle japonské tradice 

jen nepatrný přechod a oba světy se částečně překrývají (Earhart, 1998: 26; Werblowsky, 

1991: 297). 

 Japonci věří, že duše je přítomná ve všech živých i neživých předmětech
50

 

(Kretschmer, 2000: 385, 402). 

 

1.3.2 Buddhismus 

 Podle raného buddhismu vstupuje vědomí v okamžiku početí, těsně po smrti 

předchozího zrození (Harvey, 2000: 312). Ve východoasijském kontextu je doba, kdy se 

„duše“ nachází v určitém meziobdobí, spojena s představou 10 králů pekel, kteří rozhodují 

o tom, jakým dalším směrem se má vydat na základě svého karmanu
51

 (Encyclopedia of 

Buddhism, 2004: 379). V Japonsku „duše“ zůstávají ve světě kami, odkud se pak znovu 

vydávají do našeho světa (LaFleur, 1992: 34). Na této myšlence se zakládá 

i „návrat“ nechtěných dětí. Potrat, přestože je v buddhistickém pojetí zabitím živého jedince, 

není v japonském pojetí finální záležitostí, ale jen jakýmsi odsunem či pozastavením 

přirozeného vývoje. S tímto „odkladem“ souvisí i fakt, že v japonském způsobu uvažování se 

nejedná o tak vážný přestupek, protože „duše“ se může vrátit zpět do tohoto světa 

(Encyclopedia of Buddhism, 2002: 10; LaFleur, 1990: 535). To je ale v rozporu s raně 

buddhistickou teorií, podle které je zrození v lidské podobě vzácnou příležitostí
52

, která je 

potratem promrhána a další možnost znovu se narodit jako člověk může přijít až za dlouhou 

dobu (Harvey, 2000: 314). S tím souvisí i všeobecně rozšířený názor, že negativní emoce, 

které plod v okamžiku potratu může cítit, mohou zablokovat jeho cestu k dalšímu šťastnému 

zrození a znovu jej posunout na nižší stupeň v saṃsāře (Harvey, 2000: 315). 

 Běžně se uvádí 5 nebo 6 světů
53

, do kterých se může jedinec znovu zrodit. Jsou to:  

1. pekla
54

 

2. hladoví duchové, pretové
55

 

                                                
50 S vírou, že duši mají neživé věci, souvisí i výše zmíněné kuyō pro neživé objekty. 
51 Víra, že vykonané skutky (a myšlenky či záměry) s sebou přinášejí buď dobré, nebo špatné důsledky, které se 

mohou projevit v tomto, či příštím životě, se nazývá „karmanový zákon“ (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 415; 

Miltner, 1997: 109). 
52 Jen ve zrození jako člověk a bůh (neboli deva) či brahma (šťastná zrození), je možné dosáhnout nirvány 

a uniknout tak z koloběhu znovuzrození, saṃsāry (Williams, 2011: 86). 
53 Pokud se jedná jen o 5 světů, vynechávají se asurové (japonsky ashura, 阿修羅), kteří spadají do oblasti 

božských bytostí. Jsou popisováni jako „žárliví protivníci bohů“ anebo „nižší božstva“. Podle různých zdrojů se 

liší i to, zda jde o šťastné či nešťastné zrození (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 183; Williams, 2011: 83-84; 
Miltner, 1997: 38, 96). 
54 V sanskrtu naraka, japonsky jigoku (地獄). Liší se podle jednotlivých tradic, nejběžnější je ale představa 

8 pekel umístěných nad sebou, která se dále dělí do 16 specifičtějších částí (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 

316). 
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3. svět zvířat
56

 

4. asurové 

5. lidé
57

 

6. bohové
58

 (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 738-739) 

Dohromady je tento koloběh znovuzrozování nazýván saṃsāra. Jde o kauzální řetězec, 

kdy to, jaké bude další zrození, rozhoduje jedinec sám svými činy a chováním, tedy svým 

karmanem (Williams, 2011: 83). Jediným únikem je znalost vedoucí k probuzení, nirváně 

(Encyclopedia of Buddhism, 2004: 183). 

To, ve které části kauzálního řetězce se jedinec znovu zrodí, je podle buddhistické 

nauky možné ovlivnit rituály, které za zemřelého pořádají pozůstalí, nejčastěji 

prostřednictvím buddhistických mnichů (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 379). Na základě 

tohoto „předávání zásluh“ se dotyčný může dostat na vyšší stupně zrození nebo dokonce do 

některé z čistých zemí, ve kterých vládnou jednotliví buddhové (Encyclopedia of Buddhism, 

2004: 187). Této spásy pro zemřelé lze dosáhnout i prosbou u některých bódhisattvů, kteří 

jsou přímo spojeni s pekly, například Jizōem či Kannon (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 

317). Pobyt v peklech je líčen jako velmi dlouhý a trýznivý, ale trvá jen do té doby, než se 

vyčerpá špatný karman (Williams, 2011: 83). 

 Buddhistické pojetí smrti a konce života je silně ovlivněno bráhmanskými 

náboženskými prvky (Holt, 1981: 1). V Indii v období raného buddhismu vedle sebe 

existovala víra v karmu i duchy předků
59

 (Holt, 1981: 8). Dříve se v Indii věřilo, že po smrti 

cestují zesnulí za Yamou
60

, který jim dá nové tělo. Poté se vydávají do „Země předků
61

“, která 

                                                                                                                                                   
55 V sanskrtu preta, japonsky gaki (餓鬼). Postrádají možnost provádět vlastní rozhodování (Holt, 1981: 9) 

a jsou sžíráni chtivostí (Williams, 2011: 88). V mahájánové tradici jsou pretové zobrazováni jako hladoví 

duchové, bytosti mající malinká ústa a dlouhé, úzké krky, k nim nepoměrně velké břicho (Encyclopedia of 

Buddhism, 2004: 309), trápí je neustálý hlad a žízeň (Miltner, 1997: 164). Posmrtná ordinace je může zbavit 

jejich utrpení (Tamtéž: 310). Ulehčit jim může také předávání zásluh a rituály, což vychází z před-

buddhistických, bráhmanských představ o zesnulých (Holt, 1981: 18). 
56  V sanskrtu tiryagyoni, japonsky chikushō (畜生). Trápí je především nevědomost a jsou ovládáni svými 

primárními potřebami (Williams, 2011: 88). 
57 V sanskrtu manuṣya, japonsky jin (人). Zažívají ve stejné míře radost i strast (Williams, 2011: 83). 
58  V sanskrtu deva, japonsky ten (天). Žijí v některém nebi a mají poměrně dobré vyhlídky na své další 

znovuzrození. Žijí velmi dlouho a šťastně, jako odměna za jejich dobré skutky, ale „stále spadají do 

sansáry“ (Miltner, 1997: 74). Podle pálijské literatury se musí znovu zrodit jako člověk a vstoupit do mnišského 

stavu, aby mohli vstoupit do nirvány (Holt, 1981: 27). 
59 Víra v předky byla a stále je rozšířená ve většině asijských zemí, přestože zcela neodpovídá buddhistické 

nauce o karmanu a o ne-já. Tyto rituály v sobě také obsahují množství prvků z jiných náboženských 

a filozofických tradic, například hinduismus, konfucianismus, taoismus a šintoismus (Encyclopedia of Buddhism, 
2002: 20-23). 
60 Byl přijat do buddhistické kosmologie a prošel nejrůznějšími změnami. Ve východním buddhismu dominuje 

pekelnému soudu, který určuje následující osudy nebožtíka podle jeho karmy (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 

318). V japonštině Enma-Ō (閻魔王). 
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je zobrazena jako ráj – předci, pitaras, se koupají ve věčném světle, jí božskou stravu, dále 

žijí a mohou ovlivňovat dění na zemi. Ze všeho nejvíce jim leží na srdci dobro a prospěch 

jejich potomků, kteří jim přinášejí oběti (Holt, 1981: 3-4). Později prošla bráhmanská víra 

týkající se posmrtného života obměnou. Kosmologický statut předků byl upraven do tří 

stupňů. Provádění obětin bylo nutné, aby se zesnulý dostal bezpečně do této oblasti. Poté 

postupně stoupal do nejvyšší sféry, až se nakonec změnil v pět prvků, ze kterých se skládá 

lidské tělo (Tamtéž: 4-5). Poté, co bylo jeho pozemské tělo zpopelněno, se duše stále 

zdržovala v okolí. V tomto stavu byla entita známá jako preta a bylo nutné vykonat rituály, 

aby se mohla změnit v předka
62

. Pokud se rituály nekonaly, zůstával zemřelý pretou, tedy ve 

stavu, ve kterém mohl škodit lidem (Tamtéž: 6). Buddhismus odstranil nebeský stav předků
 

a učinil z pretů
63

 jedno z možných karmických zrození (Tamtéž: 7-8). Učení ve své podstatě 

zavrhuje uctívání předků, ale i bohů, a odrazuje od truchlení nad zemřelými
64

. Mezi laiky se 

tyto praktiky stále udržovaly a lidé se snažili zlepšit status svých předků na onom světě. 

K tomu buddhismus představil nový mechanismus – přenos zásluh (Tamtéž: 11). Ten spočívá 

v daru věnovaném mnišské obci a preta pak unikne utrpení a je transformován do statutu 

devy
65

 (Tamtéž: 12). 

 Přestože se všeobecně pohřeb považuje za obřad spadající do buddhistické domény, 

vyvíjel se v Japonsku dlouhou dobu. Byl ovlivněn lidovým náboženstvím (Brooks, 1981: 137) 

a jeho základy vycházejí z šintó
66

 (Ono, 1962: 108). Buddhističtí mniši, až na výjimky
67

, 

neměli s pohřby mnoho společného až do období Edo. Každá rodina patřila tradičně do 

systému danka (neboli terauke), tedy k určitému chrámu
68

. Tento systém vznikl v období Edo, 

kdy sloužil jako kontrola obyvatelstva
69

 a fakticky se stal synonymem pro „pohřební 

buddhismus“ (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 633). 

  

                                                                                                                                                   
61 Podle Ṛg Vedy existuje ještě jedna cesta, která vede do božské sféry, kde žijí devy. Není ale více specifikována, 

proto se uvažuje, že cesta do „Země předků“ je standardní (Holt, 1981: 3). 
62 Pitṛ, neboli „otec“. 
63 I pretové se postupně vyvíjejí. V mahájánovém kontextu vystupují především jako „hladoví duchové“. 
64 Lidé mohou uctívat i jiné bohy, pokud ale budou mít na paměti, že to není způsob, který vede ke konečnému 

vysvobození (Williams a Tribe, 2011: 17; Encyclopedia of Buddhism, c2002: 905). 
65 Tento přenos karmických akcí má podle raného buddhismu význam, jen pokud byl jedinec znovuzrozen jako 

preta, ostatních zrození se netýká (Harvey, 2000: 65). 
66 Víra ve znečistění smrtí existovala v Japonsku před příchodem buddhismu, což je doloženo i v čínských 

kronikách, popisujících Japonsko. K očištění byla nejčastěji používána voda, později se začala používat i sůl 

(Bernstein, 2006: 6). 
67 Ve 13. a 14. století pořádala pohřby pro laické podporovatele například sekta Ritsu a zenové buddhistické 

školy (Stone a Walter, 2008: 6). 
68  I dnes se počet náboženských příslušníků počítá podle počtu domácností či rodin, ne podle jednotlivců 
(Ellwood, 2008: 236). 
69  Farníci dávali najevo, že nejsou křesťanského vyznání tím, že patří k určitému buddhistickému klášteru. 

Registr také sloužil pro sčítání obyvatelstva a dohled šógunátní vlády nad ním (LaFleur, 1992, 80). 
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1.3.3 Nová náboženství 

V neposlední řadě vznikala i náboženství, jejichž ústředním motivem a vírou je právě 

mizuko. Tyto náboženské skupiny často mají buddhistické znaky, přestože se nemusí k žádné 

buddhistické škole hlásit. Důležitou součástí je mizuko kuyō například pro Seichō no Ie nebo 

pro Agonshū
70

 (Werblowsky, 1991: 310). 

O vysvětlení problematiky mizuko a částečné odmítnutí mizuko kuyō se také pokouší 

Komatsu Kayoko pomocí pohledu hnutí New Age
71

 a víry v reinkarnaci (Komatsu, 2003). 

Ellwood zmiňuje, že spirituální aspekt je společný takzvaným shin-shin-shūkyō, většina 

z nichž je založena na myšlenkách New Age (Ellwood, 2008: 205). Častěji se používá termín 

shin reisei undō (新霊性運動 , nová spirituální hnutí), kterému se ale Komatsu Kayoko 

vyhýbá, aby nedošlo k záměně za „nová náboženská hnutí“ (Komatsu, 2003: 268). Pojetí 

reinkarnace je odlišné od tradičního buddhistického pohledu a je zaměřeno na tento svět. Jeho 

charakteristikou je „progresivní spirituální evoluce“, tedy víra, že lidské bytosti se spolu 

s každým novým životem stávají lepšími a dokonalejšími. Nové životy jsou využívány pro 

tento osobní růst a „duše“, případně naše „vyšší já“, si sama vybírá výzvy, kterým bude 

v dalších zrozeních čelit (Tamtéž: 269). Podle tohoto pohledu není potrat jako takový hříchem 

či zlem, jde ale o zkušenost, se kterou se musíme vyrovnat a především se z ní poučit 

(Tamtéž: 270). S tímto pohledem souvisí i představa, že některé duše jsou počaty s tím, že 

vědí, že budou potraceny. Komatsu Kayoko také zmiňuje možnost, že v průběhu těhotenství 

se jedinec může sám rozhodnout, že se narodit nechce (Tamtéž: 270-271). Plod a žena jsou 

dvě nezávislé entity. Plod nemůže přežít mimo tělo matky, ta nad ním ale nemá absolutní 

kontrolu. Nezávislá existence nezačíná podle Komatsu Kayoko okamžikem početí, ale je 

součástí nekonečného procesu reinkarnací (Tamtéž: 272). 

  

                                                
70  Vychází z esoterického buddhismu, jejím základem jsou ohňové rituály goma. Příčinou všech neštěstí je 
špatná karma, ať již osobní či patřící předkům (Ellwood, 2009: 206). 
71 Jde o široké hnutí a je možné jej definovat mnoha způsoby. Jedním ze společných prvků je víra v kontinuitu 

života po smrti (Komatsu, 2003: 268-269). 
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2. Praktiky a rituály 

 

 V souvislosti s mizuko je nutné se zmínit i o historii, která s tímto jevem souvisí. To se 

týká především takzvaného mabiki, které někteří badatelé přirovnávají k plánovanému 

rodičovství. Vedou se ale diskuze ohledně toho, zda k němu skutečně docházelo. V každém 

případě byla v předmoderním Japonsku úmrtnost dětí
72

 a pravděpodobně i přirozených 

potratů vysoká (LaFleur, 1992: 37). 

Psychickou útěchu mohl poskytnout rituál mizuko kuyō
73

, který sloužil ke zlepšení 

statutu zemřelého potomka na „onom světě“. Zprvu šlo o spontánní obětiny věnované 

bódhisattvovi Jizōovi, který byl a dodnes je považován za patrona dětí, i těch nenarozených 

(Brooks, 1981: 120). Z těchto jednoduchých obětin se vyvinul propracovaný systém rituálů, 

prováděných pro mizuko, a vznikla i náboženská uskupení, pro něž je toto ústředním motivem. 

Také byly založeny nové instituce, které se na mizuko, a na rituály s nimi spojené, specializují. 

Jednou z nich je například klášter Shiunzan Jizō-ji v Chichibu v prefektuře Saitama (LaFleur, 

1992: 5). Tyto instituce se často stávají terčem kritiky, především kvůli profitům, které pro ně 

z těchto aktivit plynou. 

 

2.1 Mabiki 

 Někteří badatelé vidí v kladném postoji Japonců k potratu historii tohoto jevu, kdy byl 

potrat přinejmenším od 17. století využíván jako forma plánovaného rodičovství
74

. Kromě něj 

bylo praktikováno také mabiki
75

, infanticida
76

. K ní docházelo především z ekonomických, ale 

i  ze zdravotních
77

 důvodů. Nespadá do stejné kategorie jako vražda dítěte, kogoroshi (子殺

し), přestože navenek vypadá stejně. Tradičně se věřilo, že duše dítěte, které zemře při mabiki, 

zůstane přítomná ve vesnici, kde se pak narodí znovu, jako dítě v jiné rodině (Iwao, 1993: 46). 

Tato víra je živá dodnes, kdy se věří, že potracené dítě se znovu narodí později, v té samé 

                                                
72 Jsou zmiňovány například epidemie neštovic nebo spalničky, které vesnice navštěvovaly a působily vysokou 

dětskou úmrtnost (Kalland a Pedersen, 1984: 52). 
73 Často se poukazuje na to, že mizuko kuyō je novým fenoménem (Werblowsky, 1991: 307, 324; Smith, 1988: 

5). R. J. Zwi Werblowsky ale zmiňuje jiný rituál, na který mizuko kuyō může navazovat. Jedná se o eitai kuyō 

(永代供養), nebo také eitai kyō (永代経), který byl ale prováděn pro děti, které zemřely příliš brzy, nikoli pro 

oběti potratu a infanticidy (Werblowsky, 1991: 306). 
74 O plánovaném rodičovství se uvažuje především v souvislosti se „stagnací“ obyvatelstva v období mezi lety 

1700 a 1850 (Cornell, 1996: 23). 
75  間引き , ve významu „prořezávání“, „ztenčování“, „redukování“. Toto slovo je původně převzato ze 

zemědělství, kdy se vztahovalo k vytrhávání některých rýžových sazeniček, aby ostatní měly dost místa, a mohly 

růst a sílit (LaFleur, 1992, 99; Harrison, 1999: 778). 
76 Zabíjení novorozeňat. 
77 Závažným faktorem bylo zdraví matky, dále pokud by byly děti narozené časově příliš blízko od sebe, atp. 

(LaFleur, 1992, 100). 
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rodině, a je jedním z předmětů mizuko kuyō
78

 (LaFleur, 1992, 26). Období Edo
79

 bylo dobou 

míru a zlepšující se ekonomiky, kdy lidé měli vyšší životní standard. Pravděpodobně se jej 

snažili udržet či zvýšit, je proto možné, že v rámci plánovaného rodičovství se uchylovali 

i k takovým praktikám, jakými byl potrat či infanticida
80

 (Cornell, 1996: 23-24). Na druhou 

stranu byla i území, kde kvůli ekonomickým problémům či jejich prevenci, lidé neměli příliš 

na vybranou. Například na severním Kyūshū, kde při hladomorech v období Kyōhō
81

 

zahynulo až 20 % obyvatel (Kalland a Pedersen, 1984: 32). Přestože v 17. století byl i v této 

části Japonska zřejmý velký ekonomický pokrok a sociální změny, hladomor měl hluboké 

dopady. Aby se populace znovu zvýšila, bylo zapotřebí více než sta let
82

. Této populační 

stability bylo nejspíše docíleno určitým plánováním, pravděpodobně za podpory mabiki
83

 

(Tamtéž, 1984: 33-34, 55). 

 To, zda k mabiki docházelo, a v jaké míře, je předmětem nejrůznějších diskusí 

(Harrison, 1999: 778). Někdy jsou tyto praktiky brány jako samozřejmost (LaFleur, 1992: 94; 

Werblowsky, 1991: 306). Například Laurell L. Cornell se ve svém článku snaží poukázat i na 

jiné možnosti, které sloužily jako formy plánovaného rodičovství, a přisuzuje ve své studii 

mabiki jen velmi malý význam
84

 (Cornell, 1996: 26). Důležitější jsou podle ní jiné faktory, 

například dlouhá doba kojení
85

 a omezení frekvence sexuálních spojení muže a ženy. K tomu 

docházelo především kvůli jejich oddělení způsobenému cestováním za prací, dekasegi, kde 

pak nějakou dobu sami žili bez svého druha či družky (Tamtéž: 41-43). 

Ke konci 17. století se problém dětských duší dostává do literatury. V příbězích jsou 

líčeny dětské duše, které kvůli tomu, že se pro ně nekonal pohřeb, nemohou dosáhnout 

buddhovství
86

 (Harrison, 1999: 781). K prvním větším snahám o zabránění konání potratů 

                                                
78 O tomto přesvědčení se zmínila i jedna z dotazovaných v článku Richarda W. Andersona a Elaine Martin. 

Dodala ale, že s postupem času nakonec věřit přestala (Anderson a Martin, 1997: 127). 
79

 Edo podle hlavního města (dnešní Tokio), nebo Tokugawa, podle vládnoucího rodu (trvalo 1600-1868). 
80  V některých zdrojích se uvádí, že potrat byl praktikován především mezi měšťany, kteří si tuto drahou 

praktiku mohli dovolit, zatímco rolníci v chudých oblastech se zase museli spoléhat na infanticidu (Norgren, 

2001: 22-23). Jiní badatelé ale zmiňují, že rolníci nebyli tak chudí, jak se často uvádí (Hanley, 1972: 515). 
V každém případě jedním z hlavních důvodů praktikování mabiki bylo zvyšování životní úrovně (LaFleur, 1992: 

96; Kalland a Pedersen, 1984: 32; Cornell, 1996: 25). R. J. Zwi Werblowsky připisuje větší roli infanticidě 

v minulosti z toho důvodu, že byla bezpečnější, než potrat (Werblowsky, 1991: 306). 
81 1716-1735 (Hladomor se odehrál v letech 1732-1733.) 
82 V této nestabilní době byli více ceněni chlapci než dívky, proto se infanticida týkala především zabíjení dětí 

ženského pohlaví (Kalland a Pedersen, 1984: 62). Jiní badatelé ale zmiňují poměrně stejnoměrné rozložení 

(Werblowsky, 1991: 307; LaFleur, 1992: 96). 
83  Dalším způsobem, jak snížit porodnost, byla svatba v pozdějším věku (Kalland a Pedersen, 1984: 34), 

případně neprovdání se/ neoženění se vůbec (Tamtéž: 54). 
84 Větší význam přikládá přirozeně vysoké úmrtnosti dětí v nízkém věku, kdy se jednoho roku obvykle dožilo 

jedno ze tří nebo čtyř dětí (Cornell, 1996: 30) a kulturním vzorcům (Tamtéž: 44). 
85 Zmiňuje závislost na kojení, a to kvůli nedostatku jiných alternativ, kterými například v Evropě mohlo být 

kravské mléko (Cornell, 1996: 43). 
86 V těchto příbězích dochází také k prvním spojením kletby tatari a mrtvého dítěte (Harrison, 1999: 781). 
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a mabiki ale dochází později, a to na začátku 19. století v oblasti Tōhoku, kde kolovaly 

dřevoryty, které od těchto činností odrazovaly. Později se začínají objevovat i dřevěné desky 

ema s touto tématikou
87

. Od 19. století bylo na potrat a infanticidu pohlíženo jako na zabití 

živého jedince, jako na problémy, které ohrožovaly společnost jako celek (Tamtéž: 783). 

 To je jedním z důvodů, proč je možné uvažovat o infanticidě a potratu jako o reálných 

skutečnostech, které se v Japonské společnosti odehrávaly. Kromě publikování dřevorytů a 

obrázků na tabulkách ema dochází i k vydávání nařízení proti těmto praktikám (Kalland a 

Pedersen, 1984: 60). Tato nařízení a tresty byly rok od roku stupňovány a nesměřovaly jen 

proti rodičům, ale i vůči vesnickým předákům (Tamtéž: 60-62). 

 Zjistit přesný rozsah úmrtí dětí a novorozenců je ale obtížné. Existují dva druhy 

záznamů z období Tokugawa. Jsou to shūmon aratame chō, úřední záznamy šógunátní vlády 

sloužící jako kontrola populace
88

, a kakochō, záznamy z buddhistických chrámů, které byly 

vedeny kvůli vzpomínkovým obřadům (Kalland a Pedersen, 1984: 37). V shūmon aratame 

chō se děti většinou nezapisovaly
89

, na druhou stranu se objevují v kakochō
90

 (Tamtéž: 36). 

Jako „děti“ se považovali jedinci pod 15 let věku
91

. Ty měly v posmrtných jménech kaimyō 

speciální znaky, které poukazovaly na to, že jde o dítě (Tamtéž: 35). 

 

2.2 Kuyō 

 Kuyō (供養) je japonským překladem sanskrtského pūjā nebo pūjanā, což znamená 

„přinášet oběti“
92

. V dnešním kontextu je slovo kuyō spojováno především s rituály předků, 

ale i se vzpomínkovými obřady týkajícími se mizuko.  Podle Smithe znamená termín kuyō: 

„obětovat a nasytit“ (Smith, 1988: 10). Kromě těchto obřadů pro předky existují i další 

rituály, jako petto kuyō, pohřební obřady pro domácí mazlíčky, ale pořádají se i kuyō pro 

neživé objekty, například jehly (hari kuyō), či panenky (ningyō kuyō), a další (Kretschmer, 

2000: 379). 

                                                
87 Na těchto obrázcích je často vyobrazená mile vypadající žena, která škrtí novorozence – ve stínu či zrcadle za 

ní je vidět její pravá podoba, kterou je démon (Harrison, 1999: 782). 
88 Shūmon aratame se začaly se psát na počátku 17. století a sloužily jako prevence proti šíření křesťanství po 

Japonsku. Shūmon aratame chō potom sloužily pro sčítání obyvatelstva (Hanley, 1972: 516). 
89Registry se sepisovaly jednou do roka, takže děti, které se zemřely v jeho průběhu, se obvykle nezapisovaly 

(Kalland, Pederson, 1984: 36). V kakochō často nebyly uvedeny děti mladší jednoho měsíce (Tamtéž: 55). Nízké 

registrování dětí zmiňuje i Laurell L. Cornell (Cornell, 1996: 26). 
90  Někdy se v nich objevují i děti, které byly narozeny mrtvé. Ty bývají v registrech zapsány jako mizuko 

(Kalland a Pedersen, 1984: 36). 
91 Podle tradičního japonského počítání, kdy dítěti byl při narození již počítán jeden rok (Kalland a Pederson, 
1984: 35). 
92 Pūjā se vztahuje k uctívání Buddhových ostatků, jimž je obětována rýže, ovoce, květiny, vonné tyčinky, světlo 

nebo voda (Miltner, 1997: 165). 
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 Tyto obřady pro neživé předměty, přestože se odehrávají podle 

„buddhistických“ rituálů
93

, jsou nejvíce spojeny s animistickými představami a japonskou 

nejstarší náboženskou tradicí. Kuyō se koná především pro předměty vyrobené člověkem, 

které pro něj mají zvláštní význam. Věří se také, že takovéto předměty mají svou duši, 

a pokud nejsou správně odloženy, mohou se svému majiteli pomstít (Kretschmer, 2000: 381-

382). 

 Společným prvkem v kuyō je pocit vděčnosti (Underwood, 1999: 741). Ten je 

dominantní v obřadech určených pro neživé předměty. Když se rituály týkají zvířat
94

, začíná 

se v nich pocit viny již objevovat. Někteří lidé zastávají názor, že by se zvířatům mělo 

poděkovat za položení jejich života, což je patrné například při kuyō pro laboratorní nebo 

pracovní zvířata
95

 (LaFleur, 1992: 145, Underwood: 741). V rituálech, které se pořádají pro 

potracený plod, převažuje pocit viny nad vděčností
96

 (LaFleur, 1992: 146). 

 Mizuko kuyō se, i přes některé odlišnosti, řadí k obřadům určeným předkům
97

. Chrámy, 

v nichž je prováděno, zahrnují nenarozené děti i do kolektivních bohoslužeb pro zemřelé. 

Obřady ale nejsou limitovány časem pro tyto bohoslužby, většinou je možné provést je na 

žádost, jinde se konají ve speciální časy
98

 (Brooks, 1981: 121). 

 Oproti málo formalizovaným rituálům pro neživé předměty (Kretschmer, 2000: 380), 

došlo s rozšířením rituálu mizuko kuyō i k jeho formalizaci. Přesto se obřady liší podle 

jednotlivých škol
99

 a kromě obvyklých buddhistických pohřebních rituálů mohou zahrnovat 

i například ceremonii pojmenovávání dítěte (Ellwood, 2008: 226-227).  

                                                
93 Nejčastěji se koná v buddhistických klášterech za přítomnosti mnichů, za využívání buddhistických svátků 

(jako O-bon) a súter (Brooks, 1981: 123). Používají se také buddhistické rituální předměty, včetně kadidla, 

gongu, posmrtného jména kaimyō (戒名) a postavy bódhisattvy Jizōa (Tamtéž, 124). Kuyō se ale mohou konat 

i v šintoistických svatyních (Kretschmer, 2000: 382), což je typičtější u obřadů pro neživé předměty, ale méně 

časté pro obřady mizuko kuyō (Werblowsky, 1991: 297). 
94 Zvířata jsou, společně s lidmi, svázáni v cyklu znovuzrozování (LaFleur, 1992: 145). 
95 Týká se to ale i jiných zvířat, například podzimní kuyō pro úhoře. To se provádí pod patronací vybraných 

restauratérů a jejich hostů. Spočívá v poděkování za to, že je úhoř tak výživný a chutný. Kromě poděkování 

v sobě tento obřad ale zahrnuje i omluvu (LaFleur, 1992: 145-146). 
96  Hranice mezi vděkem a pocitem viny není v Japonsku striktně rozlišena, obě domény se z velké části 

překrývají (LaFleur, 1992: 146) a omluva v sobě může obsahovat vděčnost. To je patrno i ze slovní zásoby 

(Tamtéž: 147). Navíc ženy pravděpodobně po potratu cítí i pocit úlevy, zvláště pokud těhotenství bylo nechtěné 

a přineslo by s sebou jen problémy (Steinhoff, 1999: 496). 
97 Senzo kuyō (先祖供養). Zdá se, že obřady spojené s mrtvými příbuznými, se staly součástí buddhismu ve 

všech kulturách, ve kterých byl přijat (LaFleur, 1992: 144). 
98 Například mizuko kuyō, které pořádá Bentenshū, se koná 8. srpna [Oficiální stránky Bentenshū, dostupné na 

adrese: http://www.bentenshu.or.jp/events/events_8.html]. Poslední přístup dne 29. 4. 2014. Konání těchto 

obřadů v rámci svátků O-bon (koná se na přelomu července a srpna) je časté, protože to je doba, kdy se duše 
zemřelých vrací zpět na tento svět (Brooks, 1981: 121). 
99 Společným prvkem ve většině klášterů je recitace nenbutsu a Sútry srdce, hannyashingyō (Werblowsky, 1991: 

308). Časté jsou i obětiny Buddhovi jménem zesnulého dítěte (Smith, 1988: 11). 
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 Někdy se kuyō provádí i pod patronací určité instituce
100

. Anne Page Brooks ve svém 

článku zmiňuje, že některé nemocnice nabízely mizuko kuyō jako nadstandartní služby pro své 

pacienty (Brooks, 1981: 121). Tiana Norgren zase uvádí angažovanost Nichibo
101

 při 

sponzorování těchto obřadů
102

 (Norgren, 2001: 58). Podle Komatsu Kayoko to byli právě 

porodníci a další osoby, které se na potratech podílely, kdo propagoval mizuko kuyō, nikoli 

ženy, které zákrok podstupovaly (Komatsu, 2003: 263). Tuto variantu zmiňuje i pojednání 

Elizabeth G. Harrison, která líčí článek z roku 1967, v němž je popsán jeden z prvních 

klášterů, Seiju-in, který začal provádět obřady pro nenarozené děti
103

, a to na žádost osob 

pracujících v oboru „likvidace zbytkového materiálu“ (pocházejícího od gynekologů a 

porodníků, který obsahoval i potracené plody). Představený tohoto kláštera zbudoval Jigen-dō 

(„Halu soucitného spánku“), v níž je umístěn popel těchto plodů. Elizabeth G. Harrison 

zmiňuje i další článek, tentokrát z roku 1974, který líčí ženu pracující v jiné firmě zabývající 

se „likvidací zbytkového materiálu“, která také založila kostnici pro mrtvé plody, a to 

v chrámu Hōmyō-ji. Také založila organizaci, jejímž cílem je starat se o tyto potracené (ať již 

přirozeně či uměle) plody (Harrison, 1999: 785-786). 

 V případě mizuko kuyō se podle některých badatelů nejedná o rekviem, či 

o vzpomínkový obřad, ale o pacifikaci, uklidnění neklidných duší. O tom svědčí nejenom fakt, 

že v japonských manuálech, týkajících se mizuko kuyō jsou klíčové výrazy jako strach, 

prokletí, pomsta a pacifikace, usmíření (Werblowsky, 1991: 301), ale i skutečnost, že spousta 

žen se těchto rituálů účastní před strachem z tatari či možných špatných zkušeností, které jsou 

připisovány vlivu nenarozeného dítěte
104

 (Underwood, 1999: 756). 

 Důvodem k účasti na kuyō ale nemusí být pouze strach z pomsty. Velmi často jde 

o pocit, že je nutné pro nenarozené dítě „něco udělat“, pocit osamocení a lítosti (Underwood, 

1999: 741). Z rozhovorů, které uskutečnili Richard W. Anderson a Elaine Martin, vyplývá, že 

ne všechny ženy, které se mizuko kuyō účastní, za sebou potrat mají
105

 (Anderson a Martin, 

1997: 124-128). 

 

                                                
100 To je časté u obřadů pro neživé předměty, kdy kuyō často provádí asociace, které jsou s předměty, pro něž je 

obřad prováděn, nějak spojeny, například hodináři, kadeřníci, švadleny a podobně (Kretschmer, 2000: 382). 
101  Nichibo, celým názvem Nihon bosei hogo i kyōkai (v roce 1994 přejmenována na Nihon Bosei Hogo 

Sanfujinkai Kai) je sdružení doktorů, jehož členy jsou především porodníci a gynekologové, kteří mají povolení 

provádět potraty (Norgren, 2001: 44). 
102 Sponzorovali mizuko kuyō pravidelně mezi lety 1952-1988 (Norgren, 2001: 184). 
103 Tyto obřady provádí již od roku 1955 (Harrison, 1999: 785). 
104 Underwood zmiňuje průzkum, podle kterého konalo kuyō kvůli strachu z možné odvety potraceného plodu, 
až 70 % žen (Underwood, 1999: 756). 
105 V rozhovorech se objevila například žena, která se na kuyō podílí místo své matky, která potrat podstoupila. 

Sama za sebou ale podobnou zkušenost nemá (Anderson a Martin, 1997: 128). 
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2.3 Funkce rituálu 

 Rituál
106

 je nesmírně důležitou součástí japonské kultury. Celý japonský život je 

protkán komplexem sociálních a náboženských rituálů
107

 (LaFleur, 1992: 31).  

 

2.3.1 Psychologie 

 Potrat ohrožuje nejenom fyzické zdraví matky, ale i její psychiku
108

 (Harvey, 2000: 

325). Přestože se někteří badatelé přiklánějí k tomu, že plod je součástí matky, a ona má 

právo o něm jakkoli rozhodnout, pocity viny a smutku
109

, které prožívají ty, jež zákrok 

podstoupí, svědčí o opaku (Werblowsky, 1991: 316). 

 Potrat je bezpochyby traumatizující zkušenost (Werblowsky, 1991: 316). Bardwell 

Smith zdůrazňuje nutnost truchlení
110

 při této zkušenosti a zároveň poznamenává, že bolest se 

lépe snáší, když je sdílená
111

 (Smith, 1988: 7). 

V tomto případě může rituál mizuko kuyō sloužit jako terapie a poskytnout ženě (ale 

i otci dítěte) psychickou útěchu. Robert Ellwood se zmiňuje o rituálu, provozovaném 

v určitých buddhistických klášterech, který této terapii může napomoci: „V některých 

klášterech, které nabízejí obřady mizuko kuyō, se žena může účastnit propracovanějších 

rituálů, jako je požehnání panenky nebo dřevěné ofuda
112

, která reprezentuje potracený plod; 

vezme si ji domů, tam jí koupe, obléká, předstírá, že jí krmí, jako by byla skutečné dítě, dokud 

se necítí emočně připravená vrátit jí zpět do péče bódhisattvy Jizōa na onen svět, v rámci 

příprav pro příští zrození – které, jak se doufá, bude opět u té samé matky.“ (Ellwood, 2008: 

227). 

 O psychologické a terapeutické funkci rituálů se zmiňuje i Ellen Schattschneider, 

zmiňujíc především úlohu bódhisattvy Jizōa. Rituály podle ní nejenom pomáhají vyrovnat se 

s předčasnou ztrátou blízkého člověka, ale mohou nahrazovat vztahy mezi mrtvými a živými 

(Schattschneider, 2001: 855, 863). Přestože se rituály pořádají „pro utišení duší nenarozených 

                                                
106 Slovník sociologických pojmů definuje rituál jako: „1) Jednání prováděné kolektivně podle daných pravidel, 

které nesměřuje k výrobě předmětů nebo změně situace, ale k symbolické proměně této situace, 2) Pevně dané 

modely sociálního chování a pravidla hry v každodennosti (například pozdrav)“ (Jandourek, 2012: 194).  
107 Jak už bylo uvedeno výše, přestože se Japonci k věřícím neřadí, jejich chování je náboženstvím ovlivněno. 

Poukazuje na to i četnost rituálů, kterých se v průběhu života účastní. Jak zmiňuje William R. LaFleur: „Jak 

náboženské, tak sociální rituály jsou v Japonsku na konci 20. století velmi četné a živé.“ (LaFleur, 1992: 31). 
108 Těmto problémům v emociální rovině se věnuje především článek Bardwella Smithe (Smith, 1988: 3-24). 
109 Tyto pocity se mohou dostavit i po několika letech (Smith, 1988: 5). 
110 Truchlení je důležité pro jakékoli setkání se smrtí (Smith, 1988: 10). 
111 Potrat, stejně jako rozhodování se o něm, je v dnešní společnosti soukromá záležitost, což souvisí s rozpadem 
tradiční rodiny (Werblowsky, 1991: 325). Tato osamocenost při rozhodování ale může vést k větší emociální 

zátěži vůči jedincům (Smith, 1988: 6). 
112 Druh talismanu (Roemer, 2010: 563). 
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dětí“, jsou to i matky (či otcové a další příbuzní), které tuto útěchu také potřebují 

(Werblowsky, 1991: 321; Smith, 1988: 4). 

Nejenom obřad a odříkávání súter má terapeutickou funkci. Kromě rituálů samotných 

spousta mnichů zdůrazňuje také význam poradenství (Werblowsky, 1991: 317; Smith, 1988: 

11). 

 Živí také mohou vůči mrtvým cítit určité závazky (Schattschneider, 2001: 855). 

Pomocí rituálů, či jiných darů
113

, se zbaví svého závazku a pomohou mrtvým v jejich 

putování na „Onen svět“ (Tamtéž, 870). 

 Dalším z nebezpečí potratu je možné otupování vnímavosti a citlivosti vůči okolí 

a ostatním lidem, redukce hodnot a ztráta lidskosti (Gerber, 1972: 154). Mizuko kuyō slouží 

jako prevence vůči tomuto jevu (LaFleur, 1990: 537), kdy „bolestivý pocit výčitek je volně 

přijat do rituálu jako způsob potvrzující „základní jemnost“ skrytou hluboko v lidské duši i 

navzdory „hrubosti aktu, při němž byl zničen plod“ [a tedy život]“ (LaFleur, 1992: 155). 

 

2.3.2 Sociologie 

 „Polidšťování okamžiku smrti a umírání je něco, co je možné implementovat pouze 

skrze sociální formy. Pohřby, vzpomínkové obřady, dokonce i pojmenovávání budov, bulvárů, 

pořádání charity ve jménu zemřelého – to vše jsou způsoby, jakými je smrt socializována 

a „život“ jednotlivce je, v určitém smyslu, zachován i dlouho poté, co jeho mozek přestal 

fungovat, a jeho srdce přestalo bít.“ (LaFleur, 1992: 31) 

 Na pohřbech se tradičně schází nejenom rodina zemřelého, ale i jeho známí a přátelé. 

V Japonsku se často dostavují známí „hlavního pozůstalého“
114

, přestože se zemřelým nemusí 

mít žádné vazby (Bernstein, 2006: 2-3). Pohřby jsou událostí, kdy: „může rodina vystavit své 

bohatství a status, budovat či zkoušet komunální solidaritu, a zachovávat rodovou 

linii“ (Tamtéž: 7). 

 Tyto rituály ale nezahrnují jen budování sociálních vazeb mezi žijícími rodinnými 

příslušníky, ale i mezi živými a zesnulými (Schattschneider, 2001: 865; LaFleur, 1990: 535). 

Japonský kult předků přispívá k zachování kontinuity mezi generacemi, poskytuje kohezi duší 

                                                
113  Dárky pro mrtvé děti představují nejčastěji hračky (LaFleur, 1992: 6, 16), nebo květiny a sladkosti 
(Werblowsky, 1991: 321). Ve východoasijském kontextu je dárek důležitou formou sociální komunikace, stejně 

jako důležitý prvek v buddhismu (Harvey, 2000, 61-64). Nejcennějším darem, který může být podle buddhismu 

předán, je dharma, buddhistické učení (Tamtéž, 62). 
114 Moshu (喪主) nebo seshu (施主), bývá nejčastěji nejbližší mužský příbuzný z otcovy strany (Hyunchul, 

2012: 231), který také je, nebo se stane, hlavou rodiny (ienushi, 家主). Kvůli sociálnímu významu pohřbu může 

být „hlavním pozůstalým“ i sociálně nejúspěšnější osoba (Bernstein, 2006: 7). 
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v rámci rodiny, a integruje mizuko do společnosti ostatních duší předků, zpět do rodinného 

života (Werblowsky, 1991: 300, 330). 

Přestože většina žen volí pro mizuko kuyō klášter, kde je nikdo nezná, může být 

součástí kuyō i kontakt s ostatními ženami, které prošly stejnou zkušeností
115

 (Smith, 1988: 

11). Richard W. Anderson a Elaine Martin zmiňují klášter, v němž po tradičním obřadu 

následuje i „social hour“ (Anderson a Martin, 1997: 123), v níž dochází k neformálním 

setkáváním
116

 mezi účastníky obřadu
117

. 

Pro většinu účastníků je mizuko kuyō jen jednorázovou záležitostí, pro některé je 

součástí rozsáhlejších rituálních úkonů, nejčastěji v rámci dalších obřadů pro předky 

(Hardacre, 1997: xxii). 

 

2.3.3 Náboženství  

 Podle Williama R. LaFleura Japonci vnímají život jako proud, neustále se měnící 

proces. S tím souvisí nejenom postupné „odcházení z tohoto světa,“ ale dá se to aplikovat i na 

„přicházení na tento svět“
118

 (LaFleur, 1992: 33). Úplným člověkem se jedinec stává až poté, 

co se stane dospělým. Tomu předchází řada náboženských a sociálních rituálů, které jej 

upevní v tomto světě. Až do dosažení dospělosti je tedy jedinec stále na hraně života v tomto 

světě, o to více, čím je mladší
119

. Nenarozené děti, které za sebou nemají ještě žádný rituál, 

jsou v tomto ohledu ještě na úplném začátku a mají to stále blízko do světa kami
120

 (LaFleur, 

1992: 35). 

                                                
115 Rozhovory s některými ženami, které se tohoto způsobu kuyō účastní, zmiňují Richard W. Anderson a Elaine 

Martin ve svém článku (Anderson a Martin, 1997: 121-143). Uvádějí rozhovory se šesti ženami, které se účastní 

kuyō v malém buddhistickém chrámu poblíž jejich bydliště. Tyto obřady se konají každý měsíc a většina žen se 

jich účastní pravidelně. Rozhovory jsou vedené do hloubky a kromě motivace pro účast na obřadech vypovídají 

i o názorech těchto žen nejenom na problematiku kuyō, ale i ohledně potratů. 
116 Mohlo by vyznívat, že cílem těchto setkávání bude vzájemná podpora, o mizuko se při nich nemluví a 
z rozhovorů s účastnicemi vyplývá, že většina z nich neví, z jakého důvodu navštěvují mizuko kuyō ostatní ženy 

(Anderson a Martin, 1997: 124-128). 
117 Buddhistický kněz se těchto setkávání neúčastní pravidelně, ale jeho žena ano (Anderson a Martin, 1997: 

123). R. J. Zwi Werblowsky ve svém článku také zmiňuje rozhovor s představeným, který podporuje svou ženu 

ve studiu psychologie, protože: „poradenství by mělo být prováděno ženami, a ne kněžími“ (Werblowsky, 1991: 

318). 
118 Opakem našeho světa lidí je svět bohů. Když starý člověk začíná scházet, začíná i mizet z tohoto světa, 

směřuje do světa božstev. Tím je také vysvětlena demence a jiné nemoci, způsobené vysokým věkem. Poté 

v tomto božském světě nějakou dobu žije, než se začne pomalu navracet zpět do našeho světa – dochází opět 

k jeho chabnutí ve světě bohů, ale pomalému objevování a ukotvování v našem světě (LaFleur, 1992: 33-35). 
119 Tradičně panovalo přesvědčení, že na hraně mezi tímto světem a světem kami se jedinec nachází do svých 
sedmi let (Harrison, 1999: 779). 
120 Narození je vlastně vstupem do tohoto, lidského světa. Poté se zde jedinec ale musí ukotvovat, a to pomocí 

rituálů (LaFleur, 1992: 35). 
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 Náboženská tradice málokdy poskytuje úplné pohřební rituály
121

 mrtvým plodům či 

novorozencům (Green, 1999: 819). William R. LaFleur zmiňuje případy, kdy byly mrtvé děti 

pohřbívány „pod prkna v podlahách vesnických domů,“ neboť se věřilo, že se tímto 

způsobem dostanou do vod, které vedou pod zemí, nebo do vodních nádrží. Typické bylo také 

jejich pohřbívání v blízkosti vodních toků (LaFleur, 1992: 26). V jiných zdrojích se uvádí, že 

mrtvé plody byly posílány po vodě (Schattschneider, 2001: 878). 

 Jednoduchost ve způsobu pohřbívání byla způsobena vírou, že se mizuko vrátí později 

znovu. Někdy si lidé návrat nemluvněte „pojišťovali,“ například tím, že mu vkládali do úst 

rybu
122

 (LaFleur, 1992: 27). Dnešní okázalé obřady, vztahující se k mizuko, mohou působit 

dojmem, že je jejich cílem dostat dítě co nejdále
123

. Někdy se rodiče modlí i za to, aby se 

jejich mrtvý potomek dostal přímo do některé z čistých zemí či buddhistických rájů 

a neusilují o jeho návrat na náš svět (Tamtéž: 27). Ellen Schattschneider zastává názor, že 

duše nejprve musí dosáhnout buddhovství
124

, než se budou moci znovuzrodit (Schattschneider, 

2001: 858). 

 Ne každý zesnulý se ale stává předkem, k tomuto procesu je třeba postoupit sérii 

rituálů (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 20; Hyunchul, 2012: 226). Jejich hlavním cílem je 

očista duše zemřelého, ale i pozůstalých. Smrt je spojena s extrémním množstvím nečistoty, 

ale zároveň je v ní obsažena i vitalita, kterou živí přebírají (Hyunchul, 2012: 248). Rituály 

také slouží k utišení neklidných duší, především těch, kdo zemřeli příliš brzy, nebo nemají 

nikoho, kdo by za ně rituály pořádal
125

 (Hardacre, 1997: 3). V šintoistickém kontextu existuje 

také víra v neklidné duše, onryō
126

, které musí být určitým způsobem „zpacifikovány“, 

uklidněny
127

 (Werblowsky, 1991: 301). 

                                                
121 Pohřebními rituály se nemyslí pohřeb jako takový, ale i rituály, které se konají po pohřbu, jako je přidělení 

posmrtného jména kaimyō či sedmidenní rituály, které mají pomoci duši při postupu na „Onen svět“. Cílem 
buddhistického pohřebního rituálu v Japonsku je a vždy bylo: „připravit duši a poslat ji do péče některého 

buddhy či do světa božstev (Harrison, 1999: 779). 
122 Buddhismus učí, že jíst maso je špatný čin. Rodiče zesnulého dítěte věřili, že když se před Buddhou objeví 

dítě s rybou v ústech, nebude puštěno do konečné sféry, ale budu navráceno zpět na náš svět (LaFleur, 1992: 27). 
123 Věří se, že oba extrémy jsou nebezpečné – mít zemřelé příliš blízko, ale i příliš daleko (Schattschneider, 2001, 

875). Mrtví by se měli utěšit, ale ne navždy svázat s tímto světem (Tamtéž: 866). Rituály by měly pomoci 

pozůstalým vyrovnat se s jejich ztrátou a především zapomenout (LaFleur, 1992: 32). 
124 Tradičně se podle buddhistické nauky pro dosáhnutí buddhovství (Jōbutsu, 成仏), a tedy i schopnosti se 

znovu zrodit, uvádí 49 nebo 50 let po smrti (Schattschneider, 2001: 877). 
125 Takzvaní muenbotoke (無縁仏). Jsou potenciálně nebezpeční živým, kterým mohou různými způsoby škodit, 

například ve snech, nebo se mohou vyskytovat v některém nepříznivém zrození (Schattschneider, 2001: 863; 

Smith, 1988: 17). O strachu z těchto neklidných duchů a rozšíření víry v ně může svědčit i fakt, že v období Edo 

buddhistické chrámy musely konat pohřební obřady i za poutníky, kteří zemřeli v jejich farnosti, jinak by 

vesničany sužovali hladoví duchové (Kalland a Pederson, 1984: 38). 
126 Právě tyto duše mohou způsobovat kletbu tatari (Werblowsky, 1991: 301). 
127 Možným způsobem, jak duše uklidnit podle šintoistické víry, je jejich povýšení do stavu kami (Werblowsky, 

1991: 301). 
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 Vzpomínkové obřady také slouží jako rozvrh postupného „zapomínání“ na zemřelého. 

Čím déle je jedinec po smrti, tím delší jsou intervaly mezi jednotlivými obřady, až se nakonec 

žádné individuální nekonají a nebožtík je součástí kolektivních, vzpomínkových rituálů 

(LaFleur, 1992: 32). Jak zemřelý postupuje do světa buddhů a kami, tím se také stává méně 

nebezpečný svým potomkům, a nakonec se spojí s ostatními mrtvými členy rodiny do 

kolektivního souboru předků (Tamtéž: 33). 

 Obřady mizuko kuyō spadají do kategorie rituálů pořádaných pro předky
128

, přestože se 

v některých ohledech liší. Používají se při nich často i stejné rituální předměty a obřad je 

většinou prováděn buddhistickým způsobem
129

 (Brooks, 1981: 123-125). Z rituálních 

předmětů se nejčastěji používá ihai (位牌), vzpomínkový tablet, na němž je jméno zesnulého 

kaimyō
130

 (戒名). Dále se používá tōba
131

 (塔婆) a podobizna bódhisattvy Jizōa (Brooks, 

1981: 124). Některé chrámy nedoporučují používat pro potracené děti ihai, místo nich 

doporučují umístit na rodinný oltář
132

 malé sošky bódhisattvy Jizōa (Tamtéž: 124). Tradičně 

potracené plody jméno nemívaly
133

 (Werblowsky, 1991: 309). 

 Ritualizace potratu je také novým fenoménem, ke kterému dochází až po roce 1970. 

Jak uvádí Helen Hardacre, rituály „obklopovaly první porod v předmoderním Japonsku, ale 

ritualizace týkající se potratů fakticky neexistovala“ (Hardacre, 1997: xxi). 

 Existuje více rozporů mezi moderním a tradičním pohledem na duše dětí. To, že 

mohou způsobit kletbu či problémy živým, je nový fenomén. I v dalších ohledech se duše dětí 

podobají čím dál více duším dospělých (Smith, 1988: 15). 

 

2.4 Symbolismus 

 Japonské náboženství není pasivní, ale spoléhá se na nejrůznější formy aktivního 

náboženského chování. Toto ritualizování náboženských úkonů a forem se provádí formou 

symbolů, které hrají v japonském náboženském chápání důležitou úlohu (Elwood, 2008: 226). 

                                                
128 Tradičně se mizuko mezi předky nepočítalo (Underwood, 1999: 743). Z toho důvodu se nekonaly pohřební 

obřady ani pro něj, ale ani pro děti, které zemřely předčasně (LaFleur, 1992: 39). 
129 Tato náboženská aktivita, která nejprve spadala do sféry buddhismu, kolem roku 1980 překročila hranice 

tohoto náboženství a stala se součástí všech velkých institucionalizovaných forem náboženství v Japonsku 

(Hardacre, 1997: 2). 
130 Účelem kaimyō je oddělit nestabilního, nebezpečného a nečistého ducha z jeho fyzického těla a eventuálně 

přepravit tuto duši bezpečně do oblasti buddhovství, nebo do některé z čistých zemí (Hyunchul, 2012: 233). 
131 Tenká, dřevěná laťka, která se umisťuje na hřbitov (Brooks, 1981: 124). 
132 Butsudan (仏壇). Místo, kam se vystavují tabulky ihai a kde se konají rituály určené předkům či některému 

buddhovi (Earhart, 1998: 177). Podle některých názorů není příliš dobré uctívat zde i předčasně zemřelé, jelikož 

je primárně určen pro předky (Schattschneider, 2001: 858). 
133 Takže se nepoužívalo ani kaimyō, ani ihai, a tōba měla standardní nápis (Werblowsky, 1991: 309). 
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 Níže budou rozebrány nejdůležitější symboly, vztahující se k mizuko. Týká se to 

symboliky vody, jež je obsažena již v jeho jménu. Mizuko znamená „vodní dítě,“ či „dítě vod“. 

Dalším symbolem je bódhisattva Jizō, který je jejich patronem a ochráncem, a Sai no kawara, 

území, kde se duše mrtvých dětí shromažďují. Nakonec bude zmíněn konkrétní příklad 

obětiny, která se k mizuko vztahovala na severovýchodě Japonska, v oblasti Tóhoku, a to 

panenky kokeshi. 

 

2.4.1 Mizuko jako „vodní dítě“ 

 V buddhismu je jedním z rituálů obětování vody (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 

165). Provádí se tak, že se polévají jednotlivé buddhistické sochy (či náhrobky) vodou. Tato 

forma obětování se pojí i s bódhisattvou Jizōem, který je poté „symbolicky očištěn, ochlazen a 

osvěžen“ (LaFleur, 1992: 16). Těchto rituálů se používá i pro jiné trpící, jedním z příkladů je 

právě mizuko. Polévání sošky bódhisattvy Jizōa, který mizuko reprezentuje, je velmi časté 

(Tamtéž: 9, 16). 

 Kromě tohoto „polévání vodou,“ které slouží jako očistný prvek, ale nebyla role 

vodního elementu v raném buddhismu příliš výrazná. Doménou vody je především život, 

a přestože v mnoha jiných náboženstvích je tato úloha často reprezentována, v buddhismu 

tento tvořící prvek chybí
134

, protože plodnost nezastává v tomto náboženském systému 

důležitou roli (LaFleur, 1992: 18). Důležitým prvkem je oheň
135

, symbolizující vášeň, kterou 

se snaží buddhisté vymýtit (Tamtéž: 17). Voda se ale postupem času do symboliky vracela
136

. 

Především farmáři, kteří byli laickými podporovateli, byli závislí na dešti a na úrodě. Bez 

vody by nebyla žádná úroda, a tak se vrátila do laického náboženského vnímání
137

 (Tamtéž: 

20). 

 Protože voda je počátkem života
138

, je možné do ní život i vrátit
139

 (LaFleur, 1992: 22). 

Tento návrat do „vodního světa“ je pro mizuko důležitý i z dalšího důvodu – víry v jeho 

                                                
134  Například tvrzení, že veškerý život pochází z vody (LaFleur, 1992: 19). V křesťanství má voda zásadní 
význam při křtu (Tamtéž: 17), v Číně podle Dao de jing voda symbolizuje nejenom zdroj života, ale i moudrost 

(Tamtéž: 19). 
135 V Japonské symbolice působí oheň nejenom očistu, ale zároveň zahání zlé duchy (Hyunchul, 2012: 241). 
136 Willim R. LaFleur zmiňuje, že v některých případech bylo možné nahradit symboliku vody a tím i plodnosti 

jinými rituály, například kulty plodnosti v jižní Asii, anebo šintoismem v Japonsku. Jindy, když měli kněží 

strach ze ztráty podporovatelů a věřících, přijímali některé rituály do své domény (LaFleur, 1992: 21). 
137 Mniši těmto zásahům neodporovali a často je podporovali, například modlitbami za dobrou úrodu a podobně. 

Zde je vidět schopnost laiků ovlivňovat náboženskou formu, vnímání, ale i rituály (LaFleur, 1992: 20). 
138 Buddhistická tradice plodu v okamžik početí připisuje tekutý stav. Plod se potáhne kůží ke konci druhého 

týdne, a kolem pátého týdne se mu objeví ruce, nohy a hlava. Po třech měsících je embryo dokončené 

(Encyclopedia of Buddhism, 2002: 9). 
139 Jak už bylo zmíněno, život v japonském pojetí není vnímán jako pevný bod, ale spíše jako měnící se proud 

(LaFleur, 1992: 33). Součástí tohoto proudu je postupné přecházení z tohoto světa do světa bohů a zase zpět 

(Tamtéž: 33) a upevňování se v tomto světě za pomoci rituálů (Tamtéž: 34). 
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opětovné znovuzrození (Tamtéž: 23). Japonci nepociťují z vody strach
140

 – voda je spojena 

s mateřskými pocity, s pocity bezpečí, jelikož symbolizuje prostředí uvnitř mateřského lůna. 

I potrat je pojat jako cesta dítěte z jednoho vodního prostředí do druhého – z dělohy, v níž 

nenarozené dítě tráví své chvíle v plodové vodě, do vodního světa, který je zdrojem veškerého 

života. Podle této filozofie nebyl život nikdy zpevněn, byl přítomen pouze ve své tekuté 

složce, a tedy ještě nebyl plně přítomen na tomto světě (Tamtéž: 24), není ještě plně ustálený 

(Tamtéž: 31). 

 Dalším možným výkladem pro mizuko může být „návrat vodám“. Tato myšlenka má 

základ v Kojiki, nejstarší japonské kronice, kdy božská dvojice Izanagi a Izanami jejich 

prvorozené, ale nepovedené dítě, pijavici: „naložili na rákosový člun a spustili po 

řece“(Kodžiki, 2012: 46). Podle LaFleura je tato pijavice prototypem všech dětí, které byly 

„navráceny zpět do světa vod“ (LaFleur, 1992: 24). I ve skutečnosti byly někdy mrtvé děti 

posílány po vodě (Schattschneider, 2001: 878). Kromě nich se ale takto rituálně zbavovalo 

i některých dalších předmětů, například po hari kuyō byly jehly posílány po vodě (Kretschmer, 

2000, 387). Dalším příkladem může být rituální dispozice spirituálně oddaných panenek 

v hanayome ningyō po 30 letech „života“
 141

, po kterém, jak se věří, mohou vstoupit do stavu 

buddhovství a nového zrození (Schattschneider, 2001: 878). 

 Je obtížné určit, kdy se slovo mizuko objevilo. Podle některých zdrojů je pojmenování 

poměrně nedávné
142

 (Hardacre, 1997: 2; Harrison, 1999: 787), jinde se uvádí jako tradiční 

označení, datované až do období Edo
143

 (Kalland a Pedersen, 1984: 36). Vzhledem 

k nedostatku podkladového materiálu je tento termín poměrně volně interpretovatelný a může 

zahrnovat duše potracených plodů (týkajíce se umělého i přirozeného potratu) i těch dětí, 

které se narodily mrtvé, v rozšířeném pohledu i zesnulých novorozenců a dětí, které zemřely 

v nízkém věku
144

 (Hardacre, 1997: 2). Přestože pro každé existuje zvláštní pojmenování, 

termín mizuko je pokryje všechny (Underwood, 1999: 739). 

 

                                                
140  V Japonsku je symbolika vody spojená s vitalitou, zároveň voda dokáže eliminovat nebo zmenšovat 

znečištění (Hyunchul, 2012: 230). 
141 Po 30 letech, kdy splnily své poslání, se obvykle tyto panenky buď rituálně spalují, nebo posílají po řece do 

moře (Schattschneider, 2001: 855). 
142 Helen Hardacre uvádí, že v předmoderním Japonsku bylo použití pro výraz mizuko omezené, a že termín 

„chybí ve většině slovníků tradičního lidového náboženského života“ (Hardacre, 1997: 2). Elizabeth G. Harrison 

uvádí, že v časopisových a novinových článcích se termín začíná běžně objevovat až od začátku 70. let 20. 

století a v 80. letech je již běžně zažitým termínem (Harrison, 1999: 786). 
143 V tomto případě ale bylo užívané pro děti, které se již narodily mrtvé, nikoli pro potracené plody (Kalland 

a Pedersen, 1984: 36). R. J. Zwi Werblowsky zmiňuje rozšíření termínu i pro přirozeně potracené plody, 
a především pro mrtvé novorozence (Werblowsky, 1991: 308). Pro oběti infanticidy se používal termín 

kaeshikko (Iwao, 1993: 46). 
144 Dnes se nejčastěji používá jako synonymum pro umělý potrat (Harrison, 1999: 788). 
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2.4.2 Bódhisattva Jizō 

Bódhisattva Jizō
145

 (地蔵) je považován za patrona mizuko a ve spojení s ním je 

označován jako Mizuko Jizō (LaFleur, 1992: 4). Jeho spojení s dětmi je japonskou doménou. 

V Indii neměl větší význam a ani v Číně není tolik oblíbený, jako v Japonsku. 

Vyvinul se pravděpodobně z indického božstva země. V Číně je bódhisattva Jizō, 

Dizang, spojován s pekly
146

, ale jeho popularita od 13. století poklesla (Encyclopedia of 

Buddhism, 2002: 62). Zatímco v Číně je vyobrazován jako vznešený a svatý, v Japonsku 

dochází v ikonografii k jeho zmenšování a zesvětšťování
147

 (LaFleur, 1992: 49). K jeho velké 

oblibě
148

 mezi Japonci pomohlo pravděpodobně i to, že nebyl přímo spjat s žádnou 

buddhistickou školou (Ellwood, 2008, 41).  

Jako bódhisattva složil slib, že se nestane buddhou, dokud nebudou pekla prázdná 

(Ellwood, 2998, 41). Objevuje se v době, kdy na světě již není současný Buddha 

(Shakyamuni), ale ještě se neobjevil budoucí buddha Miroku (Maitreya), v době úpadku 

učení
149

 (Dykstra, 1978: 180). Tradičně se věří, že dokáže procházet skrze všech šest světů či 

zrození a může doprovodit zesnulého bez úhony na onen svět (LaFleur, 1992: 48). Ve vztahu 

k těmto šesti sférám, kterými může cestovat, se často objevoval v uskupení po šesti
150

. 

Nejčastěji jeho sochy stály na křižovatkách a poblíž vod, což jsou místa, která tyto přechody 

mezi jednotlivými světy symbolizují (Schattschneider, 2001: 864). 

V Jizōovu nekonečnou laskavost nevěřili jen obyčejní lidé, ale i samurajové, kteří, 

podílejíc se na krveprolévání, nejtěžším buddhistickém přestupku, se spoléhali na jeho 

ochranu. Důležitý byl také pro ženy, které jej prosily o snadný porod, nebo zdraví svých 

potomků (Dykstra, 1978: 188). Blízký vztah k dětem je jeho japonskou charakteristikou. 

                                                
145 V sanskrtu Kṣitigarbha, znamenající „zemské lůno“ nebo „zrozenec země“ (Miltner, 1997: 117). 
146 Někdy je přímo zaměňován s Yamou, který předsedá pekelnému soudu (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 

318), někdy se jen pekelného soudu účastní a snaží se zvrátit výsledek ve prospěch zemřelého (Dykstra, 1978: 

180). 
147 S tím, jak se Jizōův kult šířil, měnilo se i jeho zobrazení a čím dál více připomínal dítě (Dykstra, 1978: 186). 

William R. LaFleur zmiňuje, že je to také důvodem pro jeho uctívání v mizuko kuyō – dětský mnich Jizō 

reprezentuje jak buddhistického ochránce - podoba mnicha, tak i zesnulé dítě (LaFleur, 1992: 53). 
148 O jeho oblibě svědčí i to, že se hojně vyskytuje i v lidových pověstech a literatuře, například v Konjaku 

monogatari-shū či Jizō-Bosatsu Reigenki (LaFleur, 1992: 49). 
149 Japonsky mappō (末法), doba, kdy dochází k úpadku učení a ztrátě dharmy (Daigan, M. a Daigan, A., 1974: 

218). 
150 Rokujizō (六地蔵). Podle Smithe je jediným bódhisattvou, který je spojen se všemi šesti světy (Smith, 1988: 

16). V každé sféře má jiné jméno. Dohledem nad všemi cítícími bytostmi ve všech šesti oblastech jej pověřila 

Kannon (Dykstra, 1978: 185). Mizuko kuyō a hřbitovy pro mizuko se často objevují v klášterech Kannon 

zasvěcených, například Hase-dera v Kamakuře (LaFleur, 1992: 3-4). 
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Postupem času se stal ochráncem především těch dětí, které zemřely příliš malé, a neměly 

možnost slyšet dharmu
151

  (Tamtéž: 189). 

Jelikož se často objevoval podél cest a na křižovatkách, jeho doména se posunula 

k ochraně poutníků na tomto světě
152

. Později splynul s japonským bůžkem Dōsojinem
153

, 

který měl cesty původně ve své kompetenci (LaFleur, 1992: 124). Tento bůžek byl také 

spojován s manželskou láskou a považován za ochránce dětí (Florida, 1991: 46). V období 

Edo bylo této záměnnosti využíváno k prosbám za šťastné manželství a narození potomka. 

Zároveň byl ale Jizō považován za patrona nenarozených dětí, a ženy se u něj přimlouvaly za 

ochranu jejich zesnulých potomků. V období Edo byl také oblíben jako Kosodate Jizō
154

, což 

bylo používáno i jako eufemismus, a někdy se tak v tomto významu používá dodnes 

(Werblowsky, 1991: 323). 

Dnes se často k upomínce na mizuko používá sošky Jizōa. Může jít o malou sošku, 

která se postaví na buddhistický oltář, butsudan, anebo o velkou sochu na hřbitově pro mizuko 

(Underwood, 1999: 742). Tato soška reprezentuje oba – mrtvé dítě i jeho buddhistického 

ochránce (LaFleur, 1992: 8). 

 

2.4.3 Sai no kawara 

 Předtím, než se duše znovuzrodí, dojde do země předků, či jinam, kam jí je určeno, 

musí projít tranzitem, který jednotlivé světy mezi sebou spojuje (Teiser, 1988: 433). Ten je 

líčen většinou jako temné, nehostinné místo (Tamtéž: 434). Jako útěcha ale slouží, že je pouze 

dočasné a pobyt v něm je brzy následován zrozením v některém ze šesti světů (LaFleur, 1992: 

58).  

Pro děti existuje speciální přechodné místo (LaFleur, 1992: 57). Ty zemřely příliš 

malé, než aby se mohlo posoudit, zda patří do nebe či do pekla, a tak v tomto mezi-světě 

musejí čekat na své další zrození (Florida, 1991: 45). Toto „dětské limbo“ se nazývá Sai no 

kawara
155

, neboli „břeh řeky Sai“ (Schattschneider, 2001: 863; Werblowsky, 1991: 321). Je 

založeno na před-buddhistických představách „Onoho světa“. Jedná se o temné a smutné 

                                                
151 Buddhistická nauka, v překladu znamená „učení“ (Encyclopedia of Buddhism, 2002, 218-220), „všeobjímající 

pravdu“ (Miltner, 1997: 77) a „to, jaké věci skutečně jsou“ (Williams a Tribe, 2011: 16). 
152  Které měl upomínat na delší kosmologickou cestu, kterou musejí vykonat v rámci jednotlivých zrození 

(Schattschneider, 2001, 862). 
153 William R. LaFleur uvádí jméno Dōsōjin (LaFleur, 1002: 124), JAANUS ale prezentuje variantu Dōsojin, což 

by odpovídalo i znakovému čtení jeho jména ( 道 祖 神 ) [Dostupné na: 

http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/d/dousojin.htm]. Poslední přístup 1. 5. 2014. 
154 Ochránce dětí, který dohlíží na jejich výchovu a vývoj (Werblowsky, 1991: 323). 
155 R. J. Zwi Werblowsky zmiňuje i název Sanzu no kawa , „řeka Tří cest“ nebo „Tří křižovatek“ (Werblowsky, 

1991: 321). Stejný název používá i Kim Hyunchul. Ten uvádí, že tuto řeku musejí překročit při své cestě na 

„Onen svět“ všechny duše. Do rakve se zemřelému obvykle dávají, mimo jiných předmětů, i umělé peníze 

(rokumonsen, 六文銭), které mu mají cestu přes řeku zaplatit (Hyunchul, 2012: 235). 
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místo, kde se shromažďují děti, opuštěné svými rodiči, které nemohou řeku překročit (LaFleur, 

1992: 58). Podle pověsti zde děti stavějí z kamenů pagody, aby získaly karmické zásluhy
156

 

(Schattschneider, 2001: 863). Tyto pagody ale rozboří démoni, nicméně děti zachrání 

bódhisattva Jizō (Werblowsky, 1991: 321). 

 U řeky Sai také přebývá démon zvaný Datsueba, ošklivá stařenka, která strhává 

mrtvým šaty
157

 (Kretschmer, 2000: 398). 

Zajímavostí je, že přestože se jedná o mytologické místo, existují v Japonsku území, 

která jej připomínají, a také se tak jmenují. Některé z nich uvádí William R. LaFleur ve své 

knize
158

. O jednom z nich, Kawakuře v Tsugaru, se zmiňuje i Ellen Schattschneider. Toto 

místo bylo důležité pro poutníky již od 19. století
159

 a je spojeno s působením bódhisattvy 

Jizōa a s kuyō pro mrtvé příbuzné, především ty, kteří zemřeli za násilných či nepřirozených 

okolností (Schattschneider, 2001: 857). 

 Kromě běžně uznávané skutečnosti, že se dětské duše shromažďují na břehu řeky Sai, 

jsou ještě další teorie, které osudy mrtvých dětí popisují. Podle nich se duše mizuko může stát 

hladovým duchem, který sužuje žijící příbuzné nebo může bezcílně bloudit mezi jednotlivými 

světy (kdy nemusí jít přímo o řeku Sai), neschopný se znovuzrodit (Werblowsky, 1991: 319). 

 Izolace a osamocenost těchto dětí je společným prvkem mezi dušemi mizuko 

a muenbotoke (Smith, 1988: 17-18). Tyto dvě entity se ale od sebe liší. Muenbotoke většinou 

ohrožují i osoby, které s nimi nejsou spřízněné, zatímco duše mizuko působí problémy jen 

svým příbuzným (Hardacre, 1997: 3). 

 

2.4.4 Kokeshi 

 Kokeshi jsou uměleckým výrobkem, který pochází ze severovýchodního Japonska. 

Původně byl pravděpodobně používán jako náhražka mizuko a byl obětován bódhisattvovi 

Jizōovi s prosbami týkajícími se ochrany zesnulého dítěte (LaFleur, 1992: 51; Brooks, 1981: 

130). V některých oblastech se panenky užívají pro památku mizuko dodnes
160

. Nejedná se už 

ale o kokeshi, nýbrž o moderní, roztomilé hračky (Schattschneider, 2001: 860). 

                                                
156 Je popsáno, že tyto karmické zásluhy věnují svým živým příbuzným: „první kámen pro otce, druhý pro 

matku, třetí je pro sourozence“ (LaFleur, 1992: 63). 
157 Postupem času se ale stala božstvem, které dokáže zázračně léčit, a které ochraňuje děti (Kretschmer, 2000: 

398). Také se začala spojovat s hari kuyō (Tamtéž, 399). 
158  Jeho kniha Liquid Life obsahuje fotografie z těchto míst, a to na stránkách 60-62. Zmiňuje například 

buddhistický klášter Nenbutsu-ji v západním Kjótu a také popisuje Sai no kawaru na ostrově Sado (LaFleur, 

1992: 59-62). 
159 Toto místo je také spojené s masovými hroby v období hladomorů v době Edo (Schattschneider, 2001: 857). 
160  Ellen Schattschneider popisuje praktiky v severovýchodním Japonsku v oblasti Tóhoku (Schattschneider, 

2001). Hlavním tématem jejího článku je spirituální sňatek duše zesnulého, který zemřel příliš brzy na to, aby 

mohl prožít normální život. Tyto duše jsou pak neklidné a mohou pozůstalým škodit. Posmrtná svatba je ale 
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 Podle archeologických výzkumů byly v oblasti Tsugaru v severním Japonsku panenky 

(či lidské figurky) používány jako nádoby pro božské bytosti (Schattschneider, 2001: 877). I 

dnes jsou využívány jako rituální médium, stejně jako sochy bódhisattvy Jizōa (Tamtéž: 866). 

 Panenky mají v Japonsku symbolický význam, těsně spjatý s ženskou rolí. Při 

narození dostane malé dítě panenku, v pěti, a poté ve třinácti letech získá další
161

 

(Schattschneider, 2001: 870). Každý rok, třetího dne třetího měsíce, se odehrává festival Hina 

matsuri, „Svátek děvčátek“ nebo „Svátek panenek“, kdy si holčičky, za pomoci matek, 

aranžují panenky symbolizující císařský dvůr. Ty se předávají z generace na generaci, tedy 

z matky na dceru (Tamtéž: 870).  

                                                                                                                                                   
může utišit a poskytnout jim vyhlídky na rychlejší postup k buddhovství, odkud pro ně vede cesta k dalšímu 

znovuzrození. Tyto praktiky jsou výhodné i pro pozůstalé žijící příbuzné, kteří si mohou ke svým mrtvým 

vytvořit lepší vztah a utěšit bolest, kterou kvůli jejich brzkému odchodu cítí. Věří se také, že zesnulí rodinu 
ochraňují. Někdy se tyto spirituální sňatky připravují i pro mizuko (Schattschneider, 2001: 861). 
161 Jako dítě dostane dětskou panenku, ve třinácti letech nádhernou panenku-nevěstu (Schattschneider, 2001: 

870). 
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3. Kritika 

 

 Zatímco se západní badatelé většinou zabývají morální stránkou potratu a etikou, 

nezdá se, že by tyto problémy byly ve větší míře diskutovány i v samotném Japonsku
162

, 

jelikož badatelů, zabývajících se mizuko, je mezi Japonci málo. V Japonsku je potrat 

společensky tolerovaným zákrokem, na který se pohlíží jako na „nutné zlo“
163

 (Harvey, 2000: 

351). Větší pozornost je věnována průvodním složkám tohoto jevu, především rituálu mizuko 

kuyō, který má své odpůrce i příznivce, a také pověrám, které tento fenomén obklopují, jako 

je například víra v prokletí, tatari. 

 „Rituál [mizuko kuyō] stojí hned na několika hranicích: mezi starým a moderním 

Japonskem, spornými genderovými rolemi mezi Japonci a Japonkami, mezi zájmy žen a jejich 

„viktimizací“, mezi ‚autentickým‘ a ‚neautentickým‘ náboženstvím“ (Underwood, 1999: 739). 

 Mizuko kuyō vzniklo nejspíše jako výsledek několika faktorů, které R. J. Zwi 

Werblowsky ve svém článku shrnuje. Jsou to podle něj:  

1) vysoký nárůst potratů
164

 

2) posun od tradičního rodinného systému ie k moderním, nukleárním rodinám 

3) efekt způsobený traumaty vyvolanými potratem, posílené psychologickým tlakem pro 

účast na mizuko kuyō (Werblowsky, 1991: 325). 

 Kritika se dotýká téměř všech aspektů rituálu mizuko kuyō. Je kritizováno náboženství, 

které se „neadekvátně“ podílí na prohlubování pocitu viny při ztrátě dítěte a zároveň se 

finančně přiživuje. Kritizována je společnost za striktní rozdělení rolí mužů a žen ve 

společnosti a tlaku, který je na ženu, jako matku, vyvíjen. 

 

3. 1 Kritika náboženství 

 Často se můžeme setkat s tvrzením, že existuje více buddhismů
165

 (Miltner, 1997: 63; 

Williams a Tribe, 2011: 19). Japonský buddhismus má také svá specifika
166

. U obřadu mizuko 

                                                
162 K diskusím ohledně změny zákona, především odstranění „ekonomických důvodů“ v Zákoně o eugenické 

ochraně (nyní Zákon na ochranu matky), docházelo v 70. a 80. letech. Důvody byly spíše politické než morální, 

přestože diskuse byly vyvolané náboženskou skupinou Seichō no Ie (Norgren, 2001: 51-77). Podle Williama R. 

LaFleura se diskuse ohledně potratu odehrála ještě dříve, a to v období Edo (LaFleur, 1992: 103). 
163 Existují ale i skupiny, například Seichō no Ie, které jsou zásadně proti. Tato skupina se snažila v 70. a 80. 

letech o revizi či úplné zrušení Zákona o eugenické ochraně, které pro ně ale dopadlo nepříznivě (Norgren, 2001: 

51-77). 
164 Způsobený vydáním Zákona o eugenické ochraně (Werblowsky, 1991: 325). Tento důvod uvádí i William R. 

LaFleur (LaFleur, 1992: 4). 
165 „V Japonsku existuje tolik buddhismů, kolik je tradičních sociálních vrstev“ (Earhart, 1998: 27). 
166  Také obsahuje více nesrovnalostí, z nichž jednou je například koexistence víry v předky a platnost 

karmanového zákona v jeden okamžik (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 291). Někdy se celý japonský 
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kuyō se náboženským institucím vyčítá, že jej přijaly zcela slepě, bez ohledu na buddhistickou 

nauku a bez podání vysvětlení, které by odpovídalo doktríně
167

 (Komatsu, 2003: 259; 

Hardacre, 1997: 2). Vztah Japonců k náboženství je spíše intuitivní a zabývá se praktickou 

stránkou více než teorií (LaFleur, 1999b: 802). Zaměření se týká především tohoto světa, až 

už jde o zlepšení stávající situace nebo řešení každodenních problémů či nesnází. Japonský 

buddhismus je praktické náboženství kladoucí důraz na bezprostřední zkušenost (Brooks, 

1981: 138). Východoasijský buddhismus nestojí pouze na doktríně (LaFleur, 1999b: 807). 

Nejdůležitějším prvkem mahájánového buddhismu je soucit. Přestože je potrat považován za 

špatný čin, je důležité ženě, která si touto bolestivou zkušeností prošla, pomoci (LaFleur, 

1992: xiii). 

 Přizpůsobování se poptávce a požadavkům laické obce není prvek typický jen pro 

Japonsko. William R. LaFleur se zmiňuje o obřadech k požehnání úrody a plodnosti, které 

raný buddhismus zařadil do své sféry, jako odpověď na požadavky laických podporovatelů, 

především farmářů (LaFleur, 1992: 20). Zajímavá je jeho poznámka, že přejímání některých 

rituálů se již v minulosti dělo mimo jiné kvůli obavám „ze ztráty podporovatelů“ (Tamtéž: 

21). Tento fakt je i dnes častým argumentem při diskuzích ohledně mizuko kuyō (Tamtéž: 138, 

163). 

Mizuko kuyō je sice nový fenomén
168

 (Werblowsky, 1991: 307, 324; Smith, 1988: 5), 

ale navazuje na starší eitai kuyō (永代供養), nebo také eitai kyō (永代経)
169

. Tento obřad byl 

ale prováděn pro děti, které zemřely příliš brzy, nikoli pro oběti potratu a infanticidy 

(Werblowsky, 1991: 306). Také navazuje na spontánní obětiny věnované bódhisattvovi 

Jizōovi pro blaho zesnulých dětí (Brooks, 1981: 120). 

 Je také důležité podotknout, že i spirituální svět a víra se neustále vyvíjí, a tomu se 

přizpůsobuje i kosmologie a rituální vyjadřování (Smith, 1988: 15). Je navíc propast mezi 

povědomím kléru a laiků: „populární víra není scholastickou teologií“ (Werblowsky, 1991: 

322), přesto může rituály ovlivňovat (LaFleur, 1992: 20). Lidé nejsou pouhými pasivními 

                                                                                                                                                   
buddhismus zavrhuje jako „zdegenerované učení“ (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 189; LaFleur, 1992: 11). 

Jak ale podotýká Paul Williams: „Bylo by omylem uvažovat o nějakém čistém buddhismu, který by se synkreticky 

smísil s jinými náboženstvími a v pozdějších dobách se dokonce pokazil a zdegeneroval. Žádný čistý buddhismus 

nikdy neexistoval.“ (Williams a Tribe, 2011: 19) 
167 Objektem kritiky je často i to, že většina klášterů, které tento rituál praktikují, s ním začala až po roce 1965 

(Komatsu, 2003: 264). 
168 Na druhou stranu například Komatsu Kayoko uvažuje možnost, že vzpomínkové rituály pro potracené děti (ať 

již přirozeně či uměle), mohly být prováděny již od období Edo (Komatsu, 2003: 274). Jejich účelem ale nebyla 

pacifikace duší mizuko a zažehnání kletby, ale zjemnění a léčba bolesti způsobené ztrátou dítěte a modlitby za 
jeho šťastné znovuzrození nebo reinkarnaci (Tamtéž: 274). 
169 Šlo o recitování súter pro malé děti, které zemřely předčasně. Podle R. J. Zwi Werblowskyho plynula z těchto 

činností klášteru značná část příjmů (Werblowsky, 1991: 306, 324). 
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příjemci kultury a náboženství, ale aktivně se podílejí na jejich utváření (Underwood, 1999: 

740). 

 Poprvé bylo mizuko kuyō propagováno „náboženskými podnikateli“ přes média, jejich 

vysílání bylo zaměřeno především na mladé, neprovdané ženy
170

. Této kampani dominovala 

představa hrozivého plodu, který je schopen se mstít a způsobovat nejrůznější fyzické a 

emociální problémy (Hardacre, 1997: xxi). Aktivita byla posílená angažovaností žen, které 

často žádaly provedení obřadů ve svých farních chrámech (Tamtéž: 2). 

 Některé instituce navazují na dřívější rituály a mizuko kuyō provádějí jako doplněk 

k nim, například Hase-dera v Kamakuře, kdy byly bódhisattvě Kannon obětovány figurky 

živých dětí, aby dohlížela na jejich výchovu a vývoj, později se tyto figurky začaly používat 

i pro mrtvé děti a nakonec i pro potracené plody (LaFleur, 1992: 4). Existují i instituce, pro 

něž je mizuko kuyō jediným důvodem existence. Mezi ně patří například chrám Shiunzan Jizō-

ji v prefektuře Chichibu, který byl postaven speciálně za účelem mizuko kuyō (Tamtéž: 5). 

 Přestože je Shiunzan Jizō-ji náboženskou institucí, byl založen politikem Hashimotem 

Tetsumou, jenž byl silně zaměřen proti potratům, které pro něj představovaly hrozbu pro 

společnost jako celek. Zdůrazňoval především kletbu tatari, kterou nenarozený jedinec může 

přenést na své živé příbuzné a obřad mizuko kuyō jako jediný způsob, jak se této kletby 

zbavit
171

 (Harrison, 1999: 773). 

 

 Po 2. světové válce došlo ke změně statutu náboženských institucí. Staly se privátními 

institucemi a po pozemkové reformě přišly i o téměř všechnu svou půdu a příjmy z ní, což je 

postavilo do problematické ekonomické situace (Werblowsky, 1991: 324-325). Bylo nutné 

najít alternativy pro růst příjmů a schopnost zajistit klášter
172

. Kvůli tomuto hledání 

ekonomické podpory jsou dodnes kněží často nuceni do aktivit, které sami mohou považovat 

za diskutabilní
173

 (Smith, 1988: 5). Jedním z těchto nejasných činností je i mizuko kuyō. Ani 

mezi příslušníky stejné denominace není jednotný názor na provádění těchto praktik
174

 

                                                
170 Odezvu ale vyvolala i u starších žen, u nichž to znovu vyvolalo na povrch nevyřešené pocity způsobené 

potratem (Hardacre, 1997: xxi). 
171 Celé znění průvodce v Shiunzan Jizō-ji v angličtině viz dodatek v knize Williama R. LaFleura Liquid Life 

(1992: 221-223). 
172 S tímto souvisí vysoké ceny pozemků určených pro hroby, pokud jsou na pozemcích kláštera (Werblowsky, 

1991: 298-299), vysoké ceny za účast mnichů na pohřbech (Horii, 2006) a vysoká cena, kterou je nutné zaplatit 

za „dobré“ kaimyō, posmrtné jméno (Hyunchul, 2012: 233). 
173 Kim Hyunchul ve svém článku uvádí, že občas mniši ani neví, co se od nich vlastně očekává (Hyonchul, 

2012: 237). 
174 R. J. Zwi Werblowsky uvádí ve svém článku výsledky dotazníku, které pro své denominace připravily zenové 
kláštery, zkoumající angažovanost svých poboček v mizuko kuyō. Podle výsledků 33% klášterů obřady provádí, 

56% neprovádí, malé procento nemá k tématu žádný názor a jiné malé procento je proti provádění těchto rituálů 

(Werblowsky, 1991: 331). 
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(Werblowsky, 1991: 331) a jak zdůrazňuje Bardwell Smith, žádná oficiální politika týkající se 

tohoto fenoménu neexistuje
175

 (Smith, 1988: 10). 

 Bez pochyby je finanční stránka kuyō důležitou součástí fenoménu (Werblowsky, 

1991: 297). Přestože dochází ke komercializaci, situace se liší podle jednotlivých klášterů. 

Některé se snaží na obřadech očividně vydělávat, jiné nabízejí své služby za přijatelné ceny
176

 

(Anderson a Martin, 1997: 122). Rozdíl v pojetí je vidět nejenom v cenách, ale i v dalším 

přístupu, kdy některé kláštery provedou na požádání obřad, jiné se věnují i poradenství a snaží 

se o vštěpení úcty k životu (Werblowsky, 1991: 317). Většinou jsou tyto rozdíly patrné ve 

vztahu mezi malými a velkými chrámy, kdy ve větších chrámech je zachována anonymita 

zúčastněných, v malých může docházet i k socializaci (Anderson a Martin, 1997: 122). 

Většinou jsou kritice vystaveny nejvíce nové náboženské směry či kláštery, které se na 

mizuko kuyō specializují a velká centra (LaFleur, 1999b: 797). 

Kritiku komercializace ještě prohlubují reklamy
177

, které na tento fenomén poukazují. 

Většina z nich varuje před tatari a vyvolává v ženách pocity viny (Encyclopedia of Buddhism, 

2002: 544). Nakolik jsou účastnice těchto obřadů ovlivněny touto mašinérií je ale těžké 

posoudit (Werblowsky, 1991: 319). Přesto i zde, v náboženském kontextu, platí zákon 

nabídky a poptávky: „Přestože i poptávka může být uměle vytvořená, je obtížné představit si, 

že desetitisíce žen se podílejí na rituálech pro mizuko jen jako výsledek chytré manipulace 

buddhistických kněží.“ (Werblowsky, 1991: 325). Je diskutabilní, nakolik by byl rituál 

rozšířen, kdyby nebyl ženami aktivně podporován (Komatsu, 2003: 265). 

 Mezi největší projevy komercializace by bylo možné zmínit trend mít pro každé 

mizuko vlastní sochu bódhisattvy Jizōa na hřbitově (Brooks, 1981: 141), což bývá velmi 

nákladné. 

 

 Jedna z největších kritik se týká víry v tatari a možnou pomstu, kterou by nenarozené 

dítě mohlo vykonávat vůči žijícím příbuzným
178

. Přestože je víra v duchy spíše šintoistickou 

                                                
175 Mohlo by být zajímavé porovnat mezi „spirituální svatbou“ v Tsugaru a mezi rituály mizuko kuyō. Zatímco se 

mizuko kuyō rozšířily a postupně byly uznány většinou buddhistických chrámů, „spirituální svatba“ bývá 

označena za lidovou praktiku a věnují se jí pouze kláštery, které přísluší k ezoterickému buddhismu 

(Schattschneider, 2001: 876). I přesto jsou z buddhistických denominací mizuko kuyō nakloněny příznivě 

především ezoterické buddhistické kláštery (Werblowsky, 1991: 308). 
176 Ceny za jednotlivé služby se často vyskytují v odborných článcích (Brooks, 1981: 141; Werblowsky, 1991: 

298). 
177 O vlivu reklamy může svědčit i fakt, že většina žen, s nimiž Richard W. Anderson a Elaine Martin dělali 

rozhovory, zmiňovala, že na mizuko kuyō přišly díky upoutávce, kterou viděly (Anderson a Martin, 1997: 124-
128). 
178 Podle výzkumu, který zmiňuje Komatsu Kayoko, 72,1 % žen „věří“ (či „spíše věří“) tomu, že pokud nebudou 

provádět kuyō, jejich mizuko se jim bude mstít (Komatsu, 2003: 262). Jak ale sama dodává, tento výzkum byl 
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doménou, podobnou úlohu vykonává v buddhismu karmanový zákon
179

 (LaFleur, 1992: 165). 

Laická obec tradičně v duchy věří, a to nejenom v Japonsku
180

. Některé buddhistické prvky a 

obřady, například přenos karmických zásluh, se zakládá právě na této víře (Holt, 1981: 11). 

 V mnoha tradicích má víra v kletbu morální aspekty (Green, 1999: 820). 

 Reklamy obvykle barvitě popisují problémy spojené s potraceným plodem a jeho 

odvetou vůči živým, pokud ti nebudou vykonávat patřičné obřady (Underwood, 1999: 740). 

 Kromě tradiční víry v tatari se vyskytují i jiné nepříjemnosti, které mohou pozůstalé 

potkat. Věří se například, že duše mizuko se může uhnízdit v některé části matčina těla, 

nejčastěji v zádech nebo v hlavě, kde z ní pak vysává životní sílu a stává se zdrojem 

některých nemocí a neduhů (Schattschneider, 2001: 863). Problémy a neúspěchy v životě se 

často přičítají dřívějším potratům a věří se, že je způsobuje tatari od nenarozených dětí 

(Smith, 1988: 15). Je těžké určit, nakolik je tato víra ovlivněná náboženským přesvědčením, a 

kdy jde o pověrčivost (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 544; Werblowsky, 1991: 310). 

 Tradiční buddhistické organizace často minimalizují vliv kletby, kterou může 

nenarozené dítě na své rodiče seslat, a tím mizuko kuyō ospravedlnit. Náboženské instituce 

málokdy odmítají vykonat obřad, pokud jsou o něj požádány
181

 (Komatsu, 2003: 262). 

 

3. 2 Kritika společnosti 

Často se poukazuje na bezmoc ženy v japonské společnosti řízené muži. Mizuko kuyō 

je někdy vnímáno jako vyrovnávání se žen se svým postavením (Smith, 1988: 22) a jako 

snaha o emancipaci žen
182

 (Werblowsky, 1991: 314). Meredith Underwood poukazuje na 

rituál jako na strategii, možná nevědomou, jak se vyrovnat se sociální a náboženskou 

                                                                                                                                                   
poměrně limitovaný (Tamtéž: 261). Také Meredith Underwood zmiňuje velké nesrovnalosti ve výsledcích 

průzkumů zabývajících se pocitem viny a víry v tatari (Underwood, 1999: 741). 
179

 „Karmanový zákon“ je víra, že vykonané skutky (a myšlenky či záměry) s sebou přinášejí buď dobré, nebo 

špatné důsledky, které se mohou projevit v tomto, či příštím životě (Encyclopedia of Buddhism, 2004: 415; 
Miltner, 1997: 109). 
180  Tyto představy spojené s dušemi jsou nejčastěji součástí víry v předky. Duchové, kteří způsobují různá 

neštěstí, pokud nedosáhli náležitě „Onoho světa“, jsou známí i například na Srí Lance, v Thajsku i v Barmě. Přes 

rituály je možné je změnit v benevolentní předky (Encyclopedia of Buddhism, 2002: 20-21). 
181  To se týká nejenom buddhistických klášterů. Helen Hardacre zmiňuje rituál, který byl proveden 

v Kurozumikyō na požádání ženy, která chtěla „něco udělat“ pro své nenarozené dítě. Přestože učení k tomuto 

rituálu nemělo žádné podklady, kněžky ženě vyhověly a provedly obřad, jehož hlavním účelem bylo 

„očištění“ zemřelého dítěte (Hardacre, 1997: 1). Výjimku tvoří buddhistická škola Jōdo shinshū, která zásadně 

odmítá mizuko kuyō jako pověry a lidovou víru a zakazuje obřady provádět (LaFleur, 1999b: 803). Podle jejich 

příručky tvoří výjimku předešlá konzultace, po níž je možné obřad nakonec provést (Underwood, 1999: 757). 
182 Helen Hardacre zmiňuje, že ženy provádějí mizuko kuyō nikoliv kvůli pocitům strachu či hanby, ale aby 

upozornily veřejnost na skutečnost, že potrat je smutnou, ale nevyhnutelnou událostí (Hardacre, 1997: xxii). 
S tím souvisí i často zmiňovaný pragmatický postoj, který je k potratům v Japonsku zastáván. Přestože se jedná 

o „hřích“ (tsumi, 罪), existují okolnosti, za kterých je tento zákrok nezbytný (Anderson a Martin, 1997:134) 

a prioritou je zdraví matky (Iwao, 1993: 46). I když se jedná o hřích, ženy se odpoutávají od pocitů osobní viny 

(Underwood, 1999: 741). 



45 

 

zranitelností a obrátit ji ve svůj prospěch (Underwood, 1999: 741). Podle Elizabeth G. 

Harrison si ženy rituálem mizuko kuyō propůjčují mužskou autoritu, aby upozornily na 

zkušenost potratu či ztráty dítěte, což je podle ní akt rebelství proti mužům (Komatsu, 2003: 

265). 

Bardwell Smith popisuje ve svém článku z roku 1988 situaci, ve které je žena vlastně 

ve slepé uličce a nemá příliš na výběr
183

: „Velké množství žen otěhotní proti své vůli a nemají 

jinou možnost, než potrat.“ (Smith, 1988: 8). Pokračuje kritikou neadekvátnosti metod pro 

rodinné plánování a nedostatečnou sexuální výchovu v Japonsku
184

, i neochotou mužů sdílet 

odpovědnost
185

. Tradičně se navíc předpokládá, že žena bude ve vztahu pasivnější, a tak se 

musí v otázce ochrany spoléhat na svého partnera (Underwood, 1999: 743). 

V této oblasti ale dochází k pokroku, kdy se rozdíly v postavení a rozdělení 

zodpovědnosti mezi muži a ženami začínají stírat
186

 (Werblowsky, 1991: 315, 326) a spolu 

s rozšířením používání antikoncepce ubývá i potratů (Werblowsky, 1991: 315). Problémem se 

stává nárůst potratů u teenagerů a to velmi často až v pokročilejší fázi těhotenství
187

 

(Werblowsky, 1991: 312). 

 S rozpadem tradičních rozšířených rodin a vznikem nukleárních jednotek dochází 

často k izolaci, kdy se páry nemohou spoléhat na výpomoc svých rodičů (Smith, 1988: 18). 

Tradiční rodina bývá vícegenerační, kdy žijí pohromadě prarodiče, rodiče (spolu 

s neprovdanými či neoženěnými sourozenci), a jejich děti. V Japonsku se do této rozšířené 

rodiny nepočítají pouze živí příbuzní, ale i mrtví předci. Hlavou rodu byl nejstarší muž, 

a pokud nebyl vhodný nástupce, mohl být pokračovatel rodu adoptován (Rebick a Takenaka, 

2006: 4-5). 

Spolu s „nuklearizací“ rodinných jednotek došlo i k „zprivatizování“ rodinného života. 

Rozhodování, stejně tak jako odpovědnost, je nyní jen na manželském páru či na ženě 

samotné
188

. To s sebou přineslo osamělost a izolaci
189

 (Smith, 1988: 18). Tyto pocity zažívají 

                                                
183 Neuspokojivý vztah mezi muži a ženami v mnoha oblastech japonského společenského života může vést až 
k melancholii. Zatímco pocity smutku s postupem času zmizí, melancholie zůstává (Smith, 1988: 13). 
184 To samé kritizuje i R. J. Zwi Werblowsky, zmiňujíc se o tabu, které sexuální téma obklopuje, a to nejenom ve 

školách, ale i v rodině a mezi manželi (Werblowsky, 1991: 312; Smith, 1988: 8; Underwood, 1999: 743). Ochiai 

Emiko zmiňuje rozhovor s jednou ženou na Šikoku, která za sebou měla šest nebo sedm potratů (všechny 

v průběhu manželství a všechny vyvolala sama), ke kterým se uchýlila, protože: „se styděla a nemohla se přimět 

promluvit si se svým manželem o používání kondomu, přestože byl levný a dostupný“ (Ochiai, 1997: 43-44). 
185 Například fakt, že kondomy kupují většinou ženy, které se samy chtějí chránit před nechtěným těhotenstvím 

(Werblowsky, 1991: 315). 
186 Například na mizuko kuyō jsou často vidět mladé páry, nejenom samotné ženy. I na tabulkách ema, kam 

mohou rodiče napsat vzkaz svým mrtvým dětem, bývají často podepsáni oba rodiče (Werblowsky, 1991: 319). 
187 Tento problém je spojen s neadekvátní sexuální výchovou (Werblowsky, 1991: 312). 
188 Elizabeth G. Harrison zmiňuje ve svém článku názor Ochiai Emiko, podle které z některých pramenů vyplývá, 

že lidé žijící v zemědělských vesnicích sdíleli názor na to, kolik dětí by mělo být v jedné rodině, a že vesničané 

si mezi sebou také vyměňovali doporučení, kdy by bylo vhodné uvažovat o mabiki v okamžiku, že rodina je již 
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především ženy, které jsou nuceny trávit čas o samotě, zatímco jejich partneři jsou celé dny 

v práci (Rebick a Takenaka, 2006: 9). Moderní fenomén mizuko kuyō  je založen právě na 

těchto pocitech osamocení a potřebách jednotlivce, kteří již nejsou podporováni komunitou 

(Komatsu, 2003: 274). Podle Komatsu Kayoko: „lidé v moderní době již nejsou součástí širší 

komunity, se kterou by mohli sdílet svůj smutek. Když je zastihne nějaká nehoda či nemoc, 

nejenom že stojí tváří v tvář nervozitě z osamocení, ale musí se sami vyrovnávat i se strachem 

z kletby, kterou na ně může seslat mizuko (Komatsu, 2003: 274). 

Bardwell Smith se ve svém článku také snaží poukázat na spojení mezi léčením 

a sociálním kontextem, kdy propojuje psychoanalytická studia truchlícího procesu 

a antropologickou teorii rituálu (Underwood, 1999: 746). Zdůrazňuje roli „rozbitých spojení“, 

které podle něj tvoří „ekvivalenty smrti“
190

, jimiž jsou v japonské společnosti dezintegrace 

rozšířeného rodinného systému, zánik náboženského pojetí světa a zhoršování tradičních pout 

k předkům. Ozdravný proces podle něj zahrnuje stát tváří v tvář realitě smrti nebo jejích 

ekvivalentů a poté je integrovat zpět do života a jeho kontinuity (Underwood, 1999: 746). 

Důležitost ekvivalentů života spočívá v jejich schopnosti vytvořit resistenci proti 

ekvivalentům smrti, důležité je ale uvědomit si jejich vzájemné propojení (Smith, 1988, 4-5). 

 I přes snahy ze strany vlády
191

 je pro ženu obtížné skloubit pracovní a rodinný život
192

, 

což pro ni většinou znamená nutnost vybrat si mezi kariérou nebo rodinou
193

 (Rebick a 

Takenaka, 2006: 7). Problematická je hlavně kritika ze strany společnosti, kdy se obecně 

předpokládá, že žena by měla trávit veškerý čas se svým dítětem
194

. To je zdůvodňováno 

vrozeným mateřským instinktem a přesvědčením, že žena je psychologicky a emociálně více 

                                                                                                                                                   
příliš velká. Také dodává, že žena, která nebyla mabiki schopná, nebyla považována za plnohodnotnou dospělou 

členku komunity (Harrison, 1999: 779, 784). 
189  Což jsou pocity, s nimiž se často pojí i duše mizuko. Jedním z důvodů, proč je přístup japonských žen 

k fenoménu mizuko tak kladný, je právě toto porozumění pocitům „opuštěného dítěte“, které matka dobře zná ze 

svého reálného života (Smith, 1988: 18). 
190 Ekvivalenty smrti jsou vždy spojené se separací, dezintegrací a stagnací (Smith, 1988: 4). 
191  Pro zlepšení pracovních podmínek žen japonská vláda zavedla řadu opatření. Jedním z nich je Zákon 

o mateřské dovolené (Ikuji kyūgyō hō, 育児休業法) z roku 1992, který dovoluje jednomu rodiči vzít si až roční 

uvolnění z práce po narození dítěte. Tento zákon byl v roce 2002 upraven na Zákon o mateřské dovolené a péči 

o dítě (Ikuji kaigo kyūgyō hō, 育児介護休業法), rozšiřující možnost vzít si volno i z důvodu péče o staré rodiče 

a zakazující diskriminaci vůči těm, kteří tento zákon využijí (Rebick, 2006: 87-89). 
192  Přestože existují školky a jesle podporované vládou a vybavené kvalifikovaným personálem, jejich 

nevýhodou je, mimo jiné, krátká otevírací doba. Soukromá zařízení jsou na druhou stranu drahá a personál není 

vždy tak kvalifikovaný, neboť do soukromých zařízení nemusí skládat státní zkoušky (Rebick, 2006: 88). 

S rozpadem tradičního rodinného systému, jehož centrem byla vícegenerační, rozšířená rodina, se mladé páry 

z velké části nemohou spoléhat ani na výpomoc ze strany rodičů (Ochiai, 1997: 21). 
193  Pokud žena po svatbě pracuje, je to většinou na částečný úvazek, málokdy se vrátí zpět do hlavního 

pracovního poměru (Rebick, 2006: 90; Ochiai, 1997: 13). 
194 Ženy se často soudí podle toho, jak úspěšný je jejich potomek, což může vést k přehnané péči (Smith, 188: 
13), i k neurózám a jiným psychickým problémům (Ochiai, c1996: 134). Všeobecně panuje přesvědčení, že 

dobrá matka se cele obětuje pro své dítě a rodinu (Iwao, c1993: 47; Sasagawa, 2006: 131). Kromě starosti o dítě 

je na manželce hlavy rodiny i starost o rodiče jejího manžela v pokročilém věku (Rebick a Takenaka, 2006: 8). 
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založená, než muž
195

 (Anderson a Martin, 1997: 135; Komatsu, c2003: 262). Tradičně panuje 

přesvědčení, že nejkritičtější je období od narození do 3 let, kdy by dítě mělo být stále 

s matkou (Iwao, 1993: 47). Jde ale o moderní mýtus o vrozené mateřskosti ženy (Komatsu, 

2003: 262). Kvůli tomuto přesvědčení se na ty, jež se rozhodly děti nemít, začalo pohlížet 

jako na antisociální nebo problematické
196

 (Komatsu, 2003: 263; Underwood, 1999: 760). 

 Potrat je zkušeností, kterou sdílí většina japonských žen (Hardacre, 1997: 3). Podle 

některých badatelů má s potratem zkušenost až 75 % žen starších 50 let a 60 % mladších, 

některé ženy jich prodělaly více (Iwao, 1993: 47). Jiné průzkumy uvádějí, že průměrná 

Japonka má za sebou v době, kdy jí je čtyřicet let, nejméně dva potraty (Underwood, 1999: 

743). 

Ženám, které prodělaly potrat, je často vyčítán nedostatečný mateřský cit a selhání 

v jejich roli, rodičovství
197

 (Komatsu, 2003: 264). Tyto pocity selhání jsou jim vštěpovány 

zvenčí, ze společnosti a ze stereotypů, které obsahuje (Tamtéž: 263). Tohoto stigma
198

 je 

možné se zbavit či jej zmírnit účastí na rituálech mizuko kuyō, kdy žena dává najevo, že si je 

vědoma svého pochybení a chce se kát
199

 a být přijata zpět na své místo ve společnosti 

(Tamtéž: 266). V tomto kontextu je důležitá omluva
200

, kterou skrze omluvu svému 

nenarozenému dítěti žena aplikuje na celou společnost (Underwood, 1999: 762-763). 

Mizuko kuyō také slouží jako druhá šance pro ženu k rekonstrukci její identity, 

možnost stát se „dobrou matkou“ a pečovat o všechny své děti, včetně nenarozeného mizuko 

(Underwood, 1999: 748). 

V minulosti většinou ženy pracovaly v rodinných podnicích či na poli a výchova dětí 

byla záležitostí celé rodiny (Ochiai, 1997: 16). K nuklearizaci rodiny
201

 docházelo mezi lety 

1955 a 1975, a v této době se mnoho žen stávalo „hospodyňkami na plný úvazek“ (Komatsu, 

2003: 263). 

                                                
195 Někteří muži si ale berou mateřskou dovolenou a starají se o děti místo svých žen, i v této oblasti je tedy vidět 

nabourávání zažitého stereotypu striktně rozdělených rolí. Přestože stát tuto variantu umožňuje, setkávají se „otci 

na mateřské“ se spoustou překážek (Nakatani, 2006: 103). 
196 Lidé, kteří žijí sami, se často pokládají za hrozbu společnosti jako celku (LaFleur, 1990: 537). 
197 Na druhou stranu mužům vyčítáno nic není, přestože k otěhotnění, a tedy i potratu, je zapotřebí žena i muž, 

a tedy i on by měl nést za zákrok zodpovědnost (Komatsu, 2003: 262). 
198 William R. LaFleur na druhou stranu zmiňuje, že účast na mizuko kuyō je čistě dobrovolná (LaFleur, 1999b: 

797). 
199 Jsou zdůrazňovány právě tyto pocity lítosti, které mají moc zbavit ženu jejího „provinění“ (Komatsu, 2003: 

266). 
200 William R. LaFleur také podotýká, že ten kdo omluvu pronáší, se pak bude jistě cítit lépe – tato omluvu má 

tedy patrně i terapeutickou funkci (LaFleur, 1999b: 806). V Japonsku se používá omluva často, a to i když se 

strana, která se omlouvá, ve skutečnosti ničím neprovinila. Všeobecně se věří, že omluva vede k obnovení 

vztahů a vyřešení sociálních problému, ke znovunastolení harmonie (LaFleur, 1992: 147). 
201 Podle Komatsu Kayoko souvisí zvýšená účast na mizuko kuyō v 70. a 80. letech s touto nuklearizací a s tím, 

že se ženy stávaly hospodyňkami, čímž docházelo k posilování jejich role „manželky a matky“ (Komatsu, 2003: 

263). To bylo způsobováno i tím, že se japonská společnost stávala konzervativnější (Norgren, 2001: 69). 
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V japonské společnosti jsou stále patrné stereotypy
202

, jako je striktní rozdělení role 

mužů a žen, kdy muž má finančně zajistit rodinu a žena má být především matkou a starat se 

o domácnost (Komatsu, 2003: 263; Underwood, 1999: 751). Podle Komatsu Kayoko působí 

rituál mizuko kuyō posilování těchto stereotypních rolí (Tamtéž: 264). 

Mezi další stereotypy spojené s rodinným životem v Japonsku patřily dvě děti v rodině 

(Smith, 1988: 8), což bylo způsobeno i ekonomickými důvody
203

. Rodiny žijí většinou 

v malých bytových jednotkách a náklady spojené s výchovou dětí, především jejich 

vzděláváním, jsou vysoké (Smith, 1988: 325; Iwao, 1993: 45). Rodiče se často rozhodují pro 

méně dětí, které ale budou moci adekvátně zajistit
204

 (Werblowsky, 1991: 325). To činí potrat 

často nevyhnutelnou zkušeností, „mechanismem, díky kterému mohou rodiny maximalizovat 

možnosti pro své děti „racionální“ investicí zdrojů do vzdělávání a vychováváním 

limitovaného počtu dětí, obvykle dvou“ (LaFleur, 1990: 536). Potrat je tedy mechanismem 

k zachování a upevnění rodinných hodnot, které buddhismus posiluje
205

 (LaFleur, 1990: 536) 

a ke zvýšení či zachování kvality rodinného života, a tím i společnosti jako celku (Tamtéž: 

539). 

Spolu se svatbou se pojí i představa ztráty svobody, čímž se zdůvodňuje její odkládání 

do pozdějšího věku (Rebick a Takenaka, 2006: 8). Jiní badatelé ale poznamenávají, že 

nezávislost žen a jejich odpovědnost v rámci řízení rodiny stoupá. To je spojeno s představou 

mateřství, kdy žena jako matka má za vše, co se rodiny týče, zodpovědnost (Anderson 

a Martin, 1997: 135). Jak ale píše Iwao Sumiko: „Skrze většinu jejich manželství je spousta 

žen nucená, kvůli přeplněnému pracovnímu rozvrhu svého manžela, nést váhu rodinných 

záležitostí a důležitých rozhodnutí sama; jakmile si ale na toto břemeno zvyknou, získají 

velkou nezávislost, kdy se naučí fungovat úplně samostatně, bez pomoci svého chotě“ (Iwao, 

1993: 115). 

 

3. 3 Kritika politiků a lékařů 

 Výnosy proti praktikování infanticidy a potratu byly japonskými vládci vydávány již 

od období Edo (Kalland a Pedersen, 1984: 60; Norgren, 2001: 22-23). Vliv těchto opatření je 

patrný dodnes, především ve spojení tatari s potraceným dítětem, které je dnes neoddělitelnou 

                                                
202 Součástí těchto stereotypů je i rozpor mezi tradiční představou, podle níž je žena mírná, poddajná a poslušná 

a moderní představou, podle které je houževnatá a silná (Underwood, 1999: 746). 
203 Některé feministky při obraně Zákona o eugenické ochraně zmiňovaly, že ženy vlastně nikdy mít potrat 

nechtěly, ale ekonomické a sociální podmínky je do této situace dostaly (Norgren, 2001: 67). 
204 S tím souvisí i víra, že „návrat“ dětí do spirituálního světa je pro ně lepším řešením, než se narodit v rodině, 
která je nechce, nebo se o ně nedokáže postarat (LaFleur, 1992: 27). 
205 Japonský buddhismus je náboženstvím, které podporuje rodinu a rodinný život a tradiční rodinu 

(Encyclopedia of Buddhism, 2002: 385; LaFleur, 1990: 537). 
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součástí mizuko kuyō. To bylo vyvoláno uměle, přes intervenci některých intelektuálů 

spadajících do Školy národní vědy, Kokugaku
206

 (LaFleur, c1992: 110). Ti měli pod vlivem 

šintó silně natalistické názory a snažili se zabránit snižování počtu obyvatelstva. Podle nich a 

konfuciánců je potrat špatný
207

 z morálního i náboženského hlediska (LaFleur, 1990: 532). 

 Někteří myslitelé školy Kokugaku spojovali patriotismus s reprodukční schopností 

rodiny. Také zastávali názor, že děti jsou darem od božstev a potrat je tedy jejich urážkou, 

bezbožným činem (LaFleur, 1990: 532). 

Tato situace pokračovala i po restauraci Meiji, kdy v rámci příprav na válku a na to, 

aby se Japonsko stalo velmocí, byly zakázány potraty a antikoncepce
208

 (Norgren, 2001: 23). 

Běžně byla přijímána teorie, kdy byl císař líčen jako otec a všichni obyvatelé Japonska jeho 

dětmi. Dítě, které se rodičům narodilo, nebylo jejich, ale patřilo císaři, oni se o něj starali 

a vychovávali jej (Harrison, 1999: 784). 

Snahy o zabránění snižování populace v období Edo i Meiji byly způsobené strachem 

z nedostatku obyvatelstva, především kvůli pracovní síle a velké armádě (Harrison, 1999: 

784). 

Zavedení Zákona o eugenické ochraně po 2. světové válce bylo způsobeno strachem 

z přelidnění a nedostatku surovin a zdrojů
209

. R. J. Zwi Werblowsky zmiňuje i možnost, že 

tento zákon měl i mírně rasistický podtext (Werblowsky, 1991: 311). Původně se 

předpokládalo, že až se ekonomická situace a životní podmínky zlepší, dojde k jeho revizi 

(Norgren, 2001: 44). Omezení práv na potrat bylo ale přijato širokou veřejností velmi nelibě, 

proto z těchto snah sešlo
210

 (Norgren, 2001: 74). 

Přestože v západních zemích byla upřednostňována kontracepce před potratem, 

v Japonsku byla situace obrácená. To bylo způsobeno politickou intervencí, přestože někteří 

badatelé
211

 spekulují nad kulturními příčinami spočívající především v praktikování mabiki 

v minulosti a vlivem buddhismu (Norgren, 2001: 9). 

                                                
206 Zakladatel Seichō no Ie, Taniguchi Masaharu, v roce 1952 při protestech proti potratům také využil tohoto 

spojení neklidných duší zemřelých dětí, které budou způsobovat svým živým příbuzným problémy (Norgren, 

2001: 56). 
207  Odlišný je pohled buddhistů, podle nichž se jednalo nikoliv o „nevyhnutelné zlo“, ale o „nevyhnutelný 

zármutek“ (LaFleur, 1990: 532). Jako takový potrat implicitně tolerovali skrze rituály pro mizuko (LaFleur, 

1990: 533). 
208 S výjimkou kondomu (Norgren, 2001: 28). V tomto případě nešlo o metodu pro plánované rodičovství, ale 

o snahu ochránit japonské vojáky před pohlavně přenosnými chorobami (Harrison, 1999: 777). 
209  I v dnešní době je politika spojená s reprodukcí, jmenovitě snaha o podpoření nárůstu obyvatelstva, 

způsobena zájmy vlády, která má obavy ze stárnutí populace a nedostatku pracovních sil (Ochiai, 1997: 145). 
210 Tiana Norgren zmiňuje, že legalizace potratu byla japonským ženám „dána“ seshora, zatímco v jiných zemích 

si tuto legalizaci ženy musely vybojovávat (Norgren, 2001: 52). 
211 Tento názor zastává například William R. LaFleur a Irene B. Taeuber (Norgren, 2001: 8). 
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 Oficiálním důvodem proti používání hormonální antikoncepce byl: „strach o zdraví 

japonských žen“ (Werblowsky, 1991: 344), ve skutečnosti šlo ale spíše o strach ze ztrát 

způsobených snížením potratů, které činí velkou část příjmů gynekologů a porodníků, kteří je 

provádějí
212

 (Norgren, 2001: 10, 50). Zatímco hormonální antikoncepce vykazuje i některé 

pozitivní dopady na zdraví, o zdravotních rizicích potratů se mluví méně
213

 (Werblowsky, 

1991: 344-348). Tyto skutečnosti vyvolávají kritiku lékařů v Japonsku. Další obvinění proti 

nim spočívala v: „obohacování se z drahých potratů
214

, místo propagace levnější 

kontracepce“ (Norgren, 2001: 50). 

 Je důležité poznamenat, že rituály mizuko kuyō nemají ve své podstatě politický 

podtext a většina účastnic nesdílí názor, že by potrat měl být znovu ilegalizován
215

 (LaFleur, 

1999b: 800). 

 

  

                                                
212 Vztah mezi politikou a zájmovými skupinami viz Tiana Norgren (2001: 18). 
213 Nejčastěji perforace, poškození děložního hrdla, krvácení, infekce, ale i další nebezpečí spojené s anestetiky, 

možnou infekcí způsobenou operací nebo zbytky placenty, poškození dělohy či děložního hrdla (Werblowsky, 

1991: 347). 
214 Potraty jsou přitom v Japonsku cenově dostupné (Norgren, 2001: 160, 179-180). Nejsou ale kryté zdravotním 

pojištění a tak je někteří doktoři nehlásí, aby z nich nemuseli platit daně. To vede ještě k většímu obohacování 

(Norgren, 2001: 5; Underwood, 1999: 743). 
215 Před ilegalizací varovali i politici, kteří Zákon o eugenické ochraně podporovali. Panuje přesvědčení, že by 
tento krok neměl velký vliv, pouze by přinutil většinu žen hledat jiné řešení, ať už nebezpečné ilegální potraty, 

v krajním případě i sebevraždy (Norgren, 2001:55, 59). Zdůrazňována byla nutnost zlepšit životní podmínky 

(Norgren, 2001: 61, 67). 
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Závěr 

 

 Jednotný názor na problematiku nepanuje mezi odborníky, ale ani mezi těmi, kteří se 

tohoto rituálu účastní či jej provádějí. 

 Je důležité zdůraznit, že Japonci věřili a věří, že potracené, nebo malé dítě, které 

zemře předčasně, se může kdykoli zase vrátit do našeho světa. Z této základní myšlenky 

vychází vztah k mabiki a potratům. K zajištění „návratu“ těchto dětí slouží rituály jako mizuko 

kuyō, kdy rodiče prosí dítě, aby se narodilo později. Často také tento rituál slouží jako 

psychická podpora při ztrátě dítěte, kdy omluva a ospravedlňování se mohou ventilovat lítost 

a bolest, kterou (nejenom) žena po potratu, či ztrátě dítěte, cítí. 

 Zdá se, že strach z pomsty a pocity viny mají především ženy, které prodělaly 

interrupci. Ty také pravděpodobně tvoří většinu v buddhistických chrámech, specializujících 

se na mizuko. Ženy, které prodělaly přirozený potrat či přišly o dítě při porodu, vůči mrtvému 

dítěti cítí většinou lítost. Některé z nich spojují mizuko kuyō s obřady pro předky, což 

poukazuje na soudržnost rodiny nejen za života, ale i po smrti. 

 Stejně, jako se od sebe nedají oddělit jednotlivé prvky japonského náboženství, je 

nemožné oddělit i jednotlivé části rituálu mizuko kuyō. Všechny tyto prvky tvoří společně 

obraz rituálu, ať už se to týká terapeutických účinků obřadu, anebo víry v tatari a pomstu 

mrtvého dítěte. 

 Takzvaný „mizuko boom“ se objevil kolem roku 1970 a vrcholu dosáhl v 80. letech. 

Od té doby poněkud poklesl a do budoucna se předpokládá, že mizuko kuyō bude dále 

ustupovat spolu s tím, jak se bude zmenšovat počet potratů a spolu s vyšším používáním 

antikoncepce, ale nezmizí úplně. Vždy bude potřeba provést potrat, například při selhání 

kontraceptiv. Dalším důvodem pro zachování tohoto rituálu je skutečnost, že se mizuko kuyō 

provádí také pro děti, které se narodily mrtvé, nebo byly přirozeně potraceny (Werblowsky, 

1991: 336). Helen Hardacre již v roce 1997 ve své knize tvrdí, že tento fenomén se již 

v současnosti vytrácí spolu se splněním očekávání, jež do něj vložily ženy, které se na něm 

podílely (Hardacre, 1997: xxii). 

S možností zmenšování praktikování mizuko kuyō by také mohl souviset rozvoj 

internetu a možnost vyhledávání informací, či „spřízněných duší“, jeho pomocí. Tuto 

skutečnost zmiňuje ve svém článku Komatsu Kayoko (Komatsu, 2003: 260). Také uvádí 

stránky jako kashiikoto.com, kam „publikují ženy, které za sebou mají potrat, a někdy jim 

odpovídají ty, které za sebou tuto zkušenost nemají. Také obsahuje debaty, jak by muži měli, 

či neměli, být ve zkušenosti potratu zahrnuti“ (Komatsu, 2003: 260). Stránka také zahrnuje 



52 

 

odkazy týkající se sexu a účinné ochraně proti nechtěnému otěhotnění
216

. Další doména, 

kterou Komatsu Kayoko zmiňuje, je stránka sponzorovaná „Organizací pro výzkum působení 

mezi kulturou mizuko kuyō a společností“, která poskytuje informace široké veřejnosti, 

nejenom úzkému okruhu expertů
217

 (Komatsu, 2003: 164). 

V dnešní době je také možné vyhledat stránky, které odkazují na buddhistické kláštery 

provádějící mizuko kuyō, které zároveň poskytují informace o tomto rituálu
218

. Zde je také 

nabízena literatura týkající se mizuko. Kromě samotného mizuko kuyō také obsahuje například 

odkazy na stránky zabývající se adopcí
219

. 

Zatímco někteří věří tomu, že se tento rituál již vyčerpal, jiní zastávají názor, že je 

stále ještě co zkoumat
220

. Přestože článků v dnešní době ubylo, stále zůstává velké množství 

otázek nezodpovězených. 

Přestože se zdá, že i dnes si Japonci váží života a respektují jej, je vliv komercializace 

a snahy o finanční zisk v doméně mizuko kuyō patrný. Přestože prvotní snahy „něco 

udělat“ pro nenarozené děti byly jistě poháněny soucitem, rozvoj víry v kletbu tatari či další 

neduhy, které duše mizuko může způsobovat, svědčí o snaze přimět co nejvíce žen se na 

rituálech podílet. Jistě nejsou všechny instituce, které mizuko kuyō poskytují, hnány ziskem. 

Pak ale nezbývá než se ptát na to, proč je cena za sošku bódhisattvy Jizōa tak závratná či proč 

jsou ceny za obřad pro mizuko tak vysoké. 

Na druhou stranu si myslím, že soucitem a pochopením jsou provázeny obřady v těch 

klášterech a svatyních, kde, přestože pro tento rituál neexistují žádné podklady, se snaží 

vyhovět žádosti svých přívrženců a i navzdory kritice provést pro mizuko i jeho rodiče rituál. 

  

                                                
216 [Stránka je dostupná na adrese: http://kanashiikoto.com/index.shtml]. Poslední přístup dne 29. 4. 2014. 
217 [Stránka je dostupná na adrese: http://www.ne.jp/asahi/time/saman/index.htm]. Poslední přístup dne 29. 4. 

2014. 
218 Jako příklad by mohla posloužit stránka [http://mizukokuyou.3zoku.com/mizuko/]. Poslední přístup dne 29. 4. 

2014. 
219  Tyto odkazy na stránky zabývající se adopcí jsou dostupné na adrese 

[http://mizukokuyou.3zoku.com/mizuko/modules/weblinks/viewcat.php?cid=64]. Poslední přístup dne 29. 4. 

2014. 
220 Tento názor zastává například Ronald M. Green (Green, 1999: 821). Návrhy k dalšímu zkoumání nabízí i R. J. 

Zwi Werblowsky, který si myslí, že by bylo užitečné systematicky zaznamenávat vzkazy pro mizuko na 
tabulkách ema (Werblowsky, 1991: 303). Elizabeth G. Harrison poukazuje na nedostatečné zastoupení otců ve 

výzkumech týkajících se mizuko a zdůrazňuje, že by bylo jistě přínosné se na ně zaměřit (Harrison, 1999: 793-

794). 
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