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Abstrakt (česky)

Práce se zabývá počátky japonského nacionalismu. Zkoumá roli, jakou v jeho zrodu 

sehrála čínsko-japonská válka v letech 1894 až 1895 ve vztahu k ostatním činitelům 

formujícím národní vědomí. Mezi ně patřily aktivity vlády, jako reformace vzdělávacího 

systému či armády a snaha zdůraznit osobu císaře jakožto symbol japonského národa, a 

dále činnost intelektuální vrstvy, která společnost ovlivňovala především prostřednictvím 

novinové tvorby.

Důraz je kladen na význam především dobových médií (noviny, ilustrované časopisy, 

dřevořezy) a rané moderní divadelní tvorby pro rozšíření národního vědomí mezi 

obyvatelstvo a na to, jakým způsobem zobrazení čínsko-japonské války v těchto médiích 

ovlivnilo pohled Japonců na sebe samé a na okolní státy.

Abstract (in English):

This thesis deals with the beginnings of the Japanese nationalism. It examines the role 

of the Sino-Japanese war of 1894-1895 in these beginnings in relation to other national 

consciousness forming factors. Govermental activities, such as education system and army 

reforms, and the effort to stress the emperor as a symbol of the Japanese people, and also 

activities of the intelectual strata, who influenced the society mainly through journalism, 

were especially prominent among them.

It stresses the importance of the period media (newspapers, illustrated magazines, 

woodcut prints) and early modern theatre to the spread of the national consciousness 

among masses. It also shows how the way the war was conveyed in the media influenced 

the view the Japanese had of themselves and of the neighbouring countries. 
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Předmluva
Během období Meidži byly položeny nejen základy moderního japonského státu, ale 

také zformován japonský národ. Čínsko-japonská válka v letech 1894 až 1895 výrazným 

způsobem přispěla k tomu, že se Japonci začali považovat za příslušníky jednoho národa a 

také dále k tomu, že na tuto příslušnost začali být hrdí. Bohužel, k této hrdosti došli 

vyvyšováním se nad sousední národy. Již zde je tedy možné nalézt kořeny konfliktů, které 

otřásly 20. stoletím.

Práce je rozdělena do tří částí. První představuje širší kontext národa, nacionalismu a 

jejich projevů v kultuře a umění. Vzhledem k tomu, že formování národů bylo poměrně 

dlouhodobým procesem, rozhodla jsem se oproti zadání rozšířit období zkoumané v tomto 

oddíle na celé 19. století, ačkoli se jinak práce zabývá pouze událostmi jeho konce. 

Druhá část se zaměřuje na činitele a události, které měly význam pro formování 

japonského národního vědomí před čínsko-japonskou válkou. Jde zejména o aktivity řízené 

vládou, jako bylo šíření ideje osoby císaře jakožto symbolu japonského národa pomocí 

vzdělávacího systému a konskripčního modelu armády. Významná byla také činnost 

intelektuální vrstvy, která svou snahu pozvednout obyvatele Japonska vykonávala 

především prostřednictvím tisku.

Třetí část je poté věnována válečným událostem a tomu, jak byly tyto události 

zaznamenávány a předkládány japonské společnosti. Základem této části je rozbor 

primárních pramenů, a sice výběru dřevořezů od různých autorů (Kobajaši Kijočiky, Ogaty 

Gekkóa, Mizuno Tošikaty, Utagawy Kokunimasy, Watanabe Nobukazua), souboru 

válečných reportáží (Dopisy bratříčkovi od Kunikidy Doppa1) a dvou publikací 

časopisového typu (Čínsko-japonská válka v obrazech: na památku japonských krajanů2 a 

Obrázkové svitky z čínsko-japonské války: bitva na řece Jalu3), s ohledem na 

nacionalistické prvky, které se v nich vyskytují.

Pro přepis japonštiny, čínštiny a korejštiny je v textu práce použito české transkripce. 

Kurzíva slouži k označení transkribovaného japonského textu, japonských odborných 

termínů, přeložených titulů tiskovin a názvů dokumentů. Jména osob jsou uváděna tak, jak 

je v zemi jejich původu zvykem, v případě Japonců, Číňanů a Korejců tedy v pořadí 

příjmení jméno. 

1 KUNIKIDA, Doppo, 1908. Aitei cúšin. Tókjó: Sakura šobó.
2 Niššin sensó gahó: Nihon kokumin no kinen, 1894. Ed. KAN'EI Jamazaki. Tókjó: Kokkadó.
3 Niššin sensó emaki: dai nana Kókaisen no maki, 1895. Ed. SUZUKI Šútaró. Ilust. GOTÓ Tokudžiró. 

Tókjó: Šun'jódó.



U odborných termínů a různých názvů je uveden český překlad, zápis ve znacích a 

jejich trankripce do latinky. Tituly tiskovin jsou, pokud to bylo možné a vhodné, přeloženy 

do češtiny a v textu je pak používán tento překlad. Při prvním výskytu je také u 

významných deníků uvedeno období, ve kterém vycházely pod tím názvem, který je v 

textu uveden. Pro přehlednost je seznam titulů, které se v práci vyskytují, uveden na konci 

práce.

Součástí práce je obrazová příloha, číslování odkazů v textu na tuto přílohu není 

chronologické. V popisku obrázku je kvůli přehlednosti zapsána pouze zkrácená citace, v 

celé délce je uvedena v seznamu obrázků, který příloze předchází.

Citace jsou uváděny přímo v textu pomocí formátu (autor, rok vydání, stránka), v úplné 

citaci na konci práce je použito tomu odpovídajícího formátu, kdy rok vydání následuje již 

za jménem autora.
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1 Úvod

Tak široké pojmy, jako je národ, nacionalismus, kultura nebo umění, nabízejí 

nepřeberné množství přístupů k jejich studiu. To již dávno není výsadní doménou jediného 

oboru, naopak, tyto pojmy lze nahlížet z historického, sociologického, politologického či 

třeba psychologického úhlu pohledu. Široké spektrum názorů však přispívá k tomu, 

že k těmto pojmům nemůžeme přiřadit jednoznačnou definici,4 což jejich zkoumání nadále 

komplikuje.

V současné době převažuje trend, který národ definuje poměrně široce: jako určitý typ 

představy společenství jakožto sdíleného předmětu kulturní a politické identity. (Doak, 

2007a, s. 10) Nacionalismus pak označuje snahu vytvořit z národa ústřední zdroj 

společenského a politického života. (Doak, 2007a, s. 5) 

Nicméně, bez ohledu na obtížnou definovatelnost, se vědomí národa stalo 

nepostradatelnou součástí našich životů. V dnešní době můžeme klidně být bez 

náboženského či politického přesvědčení, ale kolik asi existuje lidí, kteří by byli bez 

národnosti? Můžeme sice přijít o občanství, ale k národnosti se hlásíme dobrovolně, na 

základě vlastního cítění, a tedy nám ji nemůže nikdo vzít. 

Příslušnost k nějakému národu se pro nás stala natolik samozřejmou, že je obtížné si 

představit, že tomu tak nebylo vždy. Národ a potažmo národní stát je však relativně 

moderní jev. První státy na národním základě vznikly během americké války za nezávislost 

(1775-1783), a s Velkou francouzskou revolucí (1789-1799) se jejich idea přenesla do 

Evropy. Období přerodu staletých říší, ve kterých pod vládnoucí dynastií vedle sebe žila 

celá řada jazykově a kulturně odlišných skupin obyvatel, v národní státy zde skončilo 

po první světové válce. 

Domnívám se, že do Asie se idea národa zřejmě dostala společně s evropskými 

kolonizátory a že vzrůstající snahy imperiálních mocností o posílení své nadvlády 

paradoxně poskytly živnou půdu pro sny o národních státech i v koloniích. K jejich 

naplnění však často docházelo až po druhé světové válce. 

4 Přehled vývoje náhledu na národ a nacionalismus od konce 19. století do druhé poloviny 20. století nabízí 
například Miroslav Hroch ve svém díle Národy nejsou dílem náhody, v kapitole Spory o výklad a definici  
(s. 16-47). V této knize se pak dále zabývá faktory, na kterých jednotlivé evropské národy stavěly v 19. 
století svou identitu, a činnostmi, které ve snaze národ utvářet vykonávali jeho příslušníci. 
(HROCH, Miroslav, 2009. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních 
evropských národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-010-0.)
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Poté, co se Japonsko opět otevřelo kontaktům se světem, se myšlenka národa ve 

2. polovině 19. století dostala i sem. Ačkoli ke kolonizaci Japonska nedošlo, jeho vláda a 

inteligence si byly dobře vědomy nebezpečí, které pro ně rozpínavé mocnosti 

představovaly. Řešením pro ně bylo vytvoření státu, který bude nejen bohatý a vojensky 

silný (fukoku kjóhei, 富国強兵), ale bude také jednotný. Úspěšnost této snahy Japonsko 

demonstrovalo stejně, jako to činily státy, které k němu myšlenku národa přinesly, a 

na prahu 20. století se samo stalo koloniální zemí. 

Tomu předcházela v letech 1894 až 1895 čínsko-japonská válka (niššin sensó, 日清戦

争), což byla nejen první moderní válka, do které Japonsko vstoupilo, ale také první válka, 

do které se japonští vojáci vypravili umírat za svoji zemi. 

Po předcházejících 26 let se prostřednictvím reforem vláda snažila japonskou 

společnost sjednotit s pomocí konceptu národní pospolitosti (kokutai, 国体), jejímž 

symbolem byl císař.5 Zároveň s ní se o probuzení národního vědomí snažili různí 

intelektuálové, jako byl Fukuzawa Jukiči, a společnosti či politická hnutí, například Hnutí 

za svobodu a občanská práva (Džijú minken undó, 自由民権運動). 

Ústava Meidži roku 1889 označila obyvatele Japonska za poddané (šinmin, 臣民). 

Pro mnoho intelektuálů a politiků ale taková role lidu v japonském státě nebyla dostatečná, 

a tak se na konci 80. let formují skupiny jako Přátelé národa (Min'júša, 民友社) a 

Společnost pro politickou výchovu (Seikjóša, 政教社), které se snaží nalézt esenci národa 

(kokusui, 国粋), a tím Japonce pozvednout. (Doak, 2007b, s. 532-533)

Národní vědomí se nicméně masově rozšířilo až s čínsko-japonskou válkou. Domnívám 

se, že k tomu výraznou měrou přispěla dobová média. Podrobněji se touto problematikou 

budu zabývat ve čtvrté kapitole.

Postoj, který však Japonci v honbě za pozvednutím vlastního národa na konci 19. století 

zaujali vůči Číně a Koreji, určil směr k tragickým událostem první poloviny století 

dvacátého, jejichž ozvěna komplikuje japonské vztahy s asijskými sousedy dodnes. 

Abychom odhalili kořeny těchto problémů, je, myslím, nutné zkoumat právě dobu, kdy se 

obyvatelé jednotlivých vesnic a měst začali považovat za Japonce.

5 Tímto konceptem se však již roku 1825 v Nové tezi (Šinron, 新論) zabýval Aizawa Seišisai, učenec ze 
školy Mito. Pro něj však koncept kokutai nepředstavoval nástroj k sjednocení národa, ale k vymezení se 
vůči cizincům, kteří se začali blížit k japonským břehům. (Doak, 2007b, s. 530)
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Kevin M. Doak, významný badatel na poli japonského nacionalismu,6 upozorňuje na to, 

že japonština označuje národ, potažmo nacionalismus, dvojím způsobem. Výrazy minzoku 

(民族) a minzokušugi (民族主義) odkazují k národu a nacionalismu na etnickém základě, 

kdežto slova kokumin (国民) a kokuminšugi (国民主義) odkazují spíše k politické rovině 

těchto pojmů, tedy národnímu státu, jehož příslušníci nemusejí být etnicky spřízněni. 

(Doak, 2007a , s. 2-3)

 Pro konec 19. století, kdy je předmětem všeobecného úsilí vytvoření fungujícího 

moderního státu, je typičtější právě termín kokumin. Etnický nacionalismus je pak 

spojován spíše s expanzionistickým panasijským smýšlením počátku 20. století. (Doak, 

2007b, s. 535-536) K propojení těchto dvou náhledů došlo před druhou světovou válkou 

zahrnutím etnického rozměru do konceptu kokutai. (Doak, 2007b, s. 538)

Rétorika, která kladla důraz na koncept kokutai jako na základ japonské národní 

identity, byla umlčena s porážkou a následnou okupací Japonska. Tím došlo k odstřižení 

politické roviny, která nacionalismus opírala o stát. Poválečné hledání národní identity se 

tedy posouvá etnickým a kulturním směrem, vztah národa a státu však zůstává v Japonsku 

problematický dodnes. (Doak, 2007b, s. 539-541)

6 Toto studium shrnul v knize A history of nationalism in modern Japan: placing the people (DOAK, Kevin 
M. A history of nationalism in modern Japan placing the people. Leiden: Brill, 2007. ISBN 978-904-
7411-826.)
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2 Národ, nacionalismus a jejich kulturní projevy

Vzhledem k tomu, že proces formování národa je vždy velice individuální, není možné 

nalézt nějaké univerzálně platné schéma, jak se tento proces projevuje v kultuře. Pro 

japonskou modernizaci, tedy pro období, kdy se v Japonsku utváří národní vědomí, byly 

velkým vzorem evropské monarchie. Konfrontace se západní kulturou také představovala 

velkou výzvu pro japonské umělce. Ráda bych tedy přiblížila některé možné vztahy 

kultury a národa právě na příkladu Evropy 19. století. Za velice přehledné považuji 

rozdělení, které nabízí Miroslav Hroch ve své práci Národy nejsou dílem náhody. Proces 

formování národů zde klasifikuje do 3 typů, ve kterých se vztah kultury a nacionalismu liší 

podle prosředí, kde toto formování probíhá.

V dnešní době pojem kultura zahrnuje opravdu široké spektrum lidských činností. 

Pro intelektuály 19. století však znamenala především vrcholná díla literárního, hudebního 

a výtvarného umění, ve kterých spatřovali výraz a doklad národní svébytnosti. V případě 

formování národa v rámci již existujícího „národního“ státního celku (tedy např. Francie 

nebo Anglie) bylo ústřední snahou národních buditelů popularizovat tato umělecká díla 

mezi lidem. Tento typ nazývá státním národem. (Hroch, 2009, s. 203-205)

Naproti tomu, pokud se národ vyděloval uvnitř „cizího“ státního celku, jako tomu bylo 

například u Čech či Finska, často nedisponoval samozřejmým literárním a uměleckým 

dědictvím z předmoderní doby, které by bylo možné šířit mezi masy. Umění se zde stává 

především nástrojem národní a občanské výchovy. Pro tento typ formování národa používá 

označení národní hnutí. (Hroch, 2009, s. 203-204) 

 Zápas o národní jazyk a kulturu je to, co odlišuje národní hnutí od státního národa, 

tedy formování národa v podmínkách staré státní kulturní a jazykové tradice: v národních 

hnutích autoři chtějí a vnímají jako svoji povinnost přispívat ku prospěchu národa nejen 

tím, že rozšíří jeho duchovní bohatství, ale také tím, že jej oslaví, případně podrobí 

ozdravné kritice. Budování národní kultury obvykle začíná literární a divadelní tvorbou,7 

7 Také v japonském prostředí je divadlo agitačním nástrojem v rukou Hnutí za svobodu a občanská práva, 
kde zahájil dramatickou činnost Kawakami Otodžiró. I jeho pozdější hra Hrdinská a napínavá čínsko-
japonská válka má edukativní stránku - šíří vlastenectví a přináší informace o úloze reportérů a 
Červeného kříže. Údajně je také obsahově silně ovlivněna hrami, které měl Kawakami možnost studovat 
při své cestě do Francie. (Saya, 2011, s. 82) Kawakamiho divadlem se budu blíže zabývat ve čtvrté 
kapitole.
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kromě osvěty se často také překládají díla rozvinutějších kultur. Cílem víceméně všech 

národních hnutí je vytvoření reprezentativního „národního divadla“ - např. v Čechách toho 

bylo dosaženo na počátku 80. let 19. století, v Estonsku na začátku 20. století.8 (Hroch, 

2009, s. 203-205)

Společná kultura pochopitelně zastala mimořádně důležité místo jakožto důkaz národní 

existence v situaci, kdy se národ formoval sjednocováním, jako tomu bylo v případě 

Německa, Itálie a Polska. Utvoření svébytné kultury pro ně znamenalo především vymanit 

se zpod převahy kultury francouzské, která vládla na celém kontinentě. Velcí operní tvůrci 

(Richard Wagner, Giuseppe Verdi) jsou pak často považováni za ústřední osobnosti 

německé, resp. italské kultury, a později často interpretováni v duchu přepjatého 

nacionalismu. (Hroch, 2009, s. 203-206) 

Dle toho, o jaký typ formování národa jde, můžeme rozlišit i úlohu lidové kultury. 

U etablovaných státních národů je její role spíše okrasná, stojí na okraji zájmů. 

Pro národní hnutí se naopak stává symbolem odvěkosti národa, a to tím více, čím méně má 

daný národ dochované literární tradice. Lidová kultura se pak může stát zdrojem 

základního národního mýtu, jako tomu bylo v případě kompozice dvou básnických 

epických děl, které vznikaly během 19. století: finské Kalevaly a estonského Kalevipoegu.  

(Hroch, 2009, s. 207) V této souvislosti připomeňme, že k lidové tvorbě se i ve 

sjednocujícím se Německu obraceli bratři Grimmové (Jacob 1785-1863, Wilhelm 1786-

1759), u nás poté Karel Jaromír Erben (1811-1870).

Ve výtvarném umění je pro období formování národa typický historismus, zobrazující 

národní minulost redukovanou na symbolickou figuru, lokalitu či událost. (Hroch, 2009, s. 

246) Reprezentativním příkladem může myslím být obraz Svoboda vede lid na barikády 

od Eugèna Delacroixe, který se stal symbolem francouzské Červencové revoluce roku 

1830. Tento obraz je vlastně symbolem dvojnásobným - nejen že se sám symbolem stal, 

ale obsahuje emblematickou figuru svobody a Francie - Marianne. (obr. 1 v příloze) Hroch 

podotýká, že obrazy personifikací národa jsou obecně časté - kromě francouzské Marianne 

se postupně objevují také Germania, Polonie a Italie. (Hroch, 2009, s. 247)9

8 V českém prostředí významnou agitačně-výchovnou fázi divadla je možné vymezit zhruba rokem 1776 
(otevření Boudy a zahájení činnosti vlastenského divadla) a rokem 1826, kdy měla premiéru první česká 
novodobá opera Dráteník. (PROKOP, 2003, s. 76)

9 Ne všechno umění vznikající v 19. století mělo pochopitelně nacionalistický náboj. I tak ale změna 
staletých zavedených pořádků, vyvolaná formováním národů, Velkou francouzskou revolucí a revolucí 
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Japonsko do určité míry vykazuje rysy všech výše uvedených typů formování národa. 

Je to území do značné míry kulturně a jazykově homogenní, pod jednou vládou, což 

odpovídá státním národům. Až do konce šógunátu se však toto území sestávalo spíše 

z relativně nezávislých knížectví. Nová vláda tedy hledá způsoby, jak obyvatele přesvědčit, 

že jsou ve skutečnosti příslušníky jednoho národa. Domnívám se, že před obdobným 

problémem se ocitli i ti, kdo stanuli v čele sjednocené Itálie či Německa.

 A konečně, ačkoli Japonsko má starou literární a uměleckou tradici, po otevření se 

světu trpí pocitem kulturní méněcennosti. Tento přístup se změnil až s rokem 1882 a 

Fenollosovým projevem vyzdvihujícím tradiční japonské umění.10 Do té doby nebyla 

japonská umělecká tradice obecně považována za hodnou následování, natož šíření mezi 

lid jako prostředek formování národního vědomí. Podobně jako u národních hnutí tu tedy 

máme snahu kulturu vytvořit a tím se vyrovnat státům, které jsou považovány za 

civilizační normu.

Japonští spisovatelé kolem přelomu století v rychlém sledu objevují romantismus, 

realismus a naturalismus, tedy směry, které v kraji jejich původu autoři vstřebávali a 

rozvíjeli po několik dekád. Ke své tvorbě ještě ani nepoužívají ustálené podoby psaného 

jazyka.

Ve výtvarném umění 90. let hledají školy japonské malby nihonga (日本画) a západní 

malby jóga (洋画) cestu, jak se vyhnout pouhému kopírování slavných děl - buď japonské 

průmyslovou, vyvolala řadu změn na umělecké scéně. Vytrácí se omezení, které na umělce až doposud 
kladla konvence stylu, což na jednu stranu přináší možnost doposud nepoznané tvůrčí svobody, ale také 
nejistotu úspěchu a výdělku. Umělci jsou tak často postaveni před nelehké rozhodnutí, zda raději vyhoví 
(zpravidla upadajícímu) vkusu společnosti, nebo půjdou cestou vlastního vyjádření, čímž však riskují, že 
pro svou práci nenaleznou kupce. (Gombrich, 2010, s. 499-501) V Japonsku éra tohoto svobodného 
přístupu nastává až se smírem mezi školou japonské malby nihonga a západní malby jóga. Za předěl 
můžeme považovat rok 1910, kdy v eseji Zelené slunce (Midori iro no taijó, 緑色の太陽) propagoval 
ideu tvůrčí svobody básník a sochař Takamura Kótaró. (Cudži, 2005, s. 378)

10 Tato událost není jediným případem, kdy na svébytnou národní kulturu upozornil cizinec. V polovině 18. 
století byl díky úsilí německých, francouzských a anglických učenců k dispozici tištěný kompletní korpus 
řeckých klasiků. Znovu tak byla poskládána pohanská řecká civilizace. V poslední čtvrtině 18. století se 
tento materiál dostal do rukou skupiny mladých řecky hovořících křesťanských intelektuálů, kteří 
studovali za hranicemi Osmanské říše. Ti se pak snažili moderní Řeky přeměnit v bytosti hodné 
starobylého kulturního dědictví. V roce 1784 vyšly ve Vídni první řecké noviny, roku 1814 byla v Oděse 
založena tajná společnost Filiki Eteria, která se podílela na protitureckém povstání r. 1821. (Anderson, 
2008, s. 85-86)
Od poloviny 19. století se také stává běžnou záležitostí, že se koloniální velmoc zajímá o kulturní 
památky ve svých koloniích, dokumentuje je a udržuje, jako to prováděla např. správa Nizozemské 
východní Indie u chrámu Borobudur. (Anderson, 2008, s. 193)
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minulosti, nebo západního akademismu. Toto hledání jim neusnadňuje ani vzájemná 

antipatie, kterou se podařilo překonat až s rokem 1896, kdy se oběma těmto směrům 

dostává rovného zastoupení na Tokijské akademii výtvarného umění (Cudži, s 367), a dále 

s rokem 1907, od něhož jsou obě školy zastoupeny na pravidelných výstavách Bunten 

pořádaných Ministerstvem školství. (Cudži, 2005, s. 373) Moderní navázání na tradici 

japonské malby nihonga se podařilo v závěru 90. let 19. století a na počátku 20. století v 

dílech Jokojamy Taikana a Šimomury Kanzana pod patronaci Okakury Kakuzóa (Mason, 

1993, s. 365; Wattles, 1996, s. 51-53) (obr. 27). Západní malba jóga se stává svébytnou 

součástí světové umělecké scény na počátku druhého desetiletí 20. století, kdy vznikají díla 

Jorozu Tecugoróa a Kišidy Rjúseie. (Cudži, 2005, s. 372, 380) (obr. 25, 26)
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3 Činitelé formující nacionalismus v Japonsku

Od konce 70. let 19. století probíhá, v reakci na předcházející liberalizaci, kdy se do 

nově zformovaného vzdělávacího systému zapojila řada soukromých škol11 (Reischauer, 

2008, s. 166), přehodnocování nekritické a překotné westernizace počátku období Meidži. 

(Pyle, 1969, s. 120) Do školních osnov se navrátilo studium konfuciánské etiky a v letech 

osmdesátých bylo dokonce používání cizích etických textů zakázáno. (Pyle, 1969, s. 120-

121)

Roku 1890 byl vydán Císařský edikt o vzdělání (Kjóiku čokugo, 教育勅語), který je 

často interpretován jako završení snah o návrat k tradicím. Nastává období zvýšeného 

zájmu o národní minulost, projevující se zakládáním spolků věnujících se tradičnímu 

umění. Sílí tendence k úzkostlivé péči o nedoložitelné šintoistické mýty dokládající původ 

císaře, pochybnosti na toto téma jsou společensky nepřípustné. Kromě historického 

milníku v podobě vyhlášení Ústavy (1889) se před čínsko-japonskou válkou odehrávala 

celá řada aktivit pod i zcela mimo kontrolu vlády. 

3.1Vzdělávací systém a Císařský edikt o vzdělání

Sílící konzervatismus a utužování kontroly nad vzděláváním se v osmdesátých letech 

projevily několika způsoby. V roce 1881 vytvořila zvláštní Komise pro inspekci kompilace 

knih (Tošo hensan šinsa iinkai, 図書編纂審査委員会), ustanovená Ministerstvem školství, 

Nástin základních pravidel kompilace (Hensan šišušo, 編纂旨趣書), který určil, jak mají 

vypadat učebnice dějepisu na základních školách. (Unno, 1992, s. 41)

Tento dokument vymezil nejen obsah učebnic, ale také stanovil, že mají probouzet lásku 

k předkům, k vlasti a úctu k císaři (Unno, 1992, s. 41). Sám císař si prý vyžádal, aby 

výklad dějin začínal legendárním stvořením Japonska. Pokud tedy nakladatelé chtěli, aby 

jejich texty prošly kontrolou ministerstva školství, zavedenou od roku 1886 a vztahující se 

11 Westernizace vzdělávání někdy dosáhla až extrémních rozměrů. Např. univerzita Dóšiša fungovala zcela 
podle amerického vzoru. Nedržely se zde státní svátky, ale volná sobota a nedělní mše, neobjevovaly se 
zde ani projevy úcty císaři či japonské vlajce. (Pyle, 1969, s. 83) Krajnosti dosáhl v 70. letech i obsah 
učebnic. Jejich náplň tvořily západní texty, jako Self-help, Ezopovy bajky a čtení o Bohu na nebesích, po 
kterém muselo následovat vysvětlení, o koho že se to vlastně jedná. Takové vzdělání bylo pochopitelně 
nevhodné pro to, co žáky po škole čekalo, tedy většinou farmaření a obchod. (Gluck, 1985, s. 106)
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také na učebnice etiky, museli tento Nástin pochopitelně ctít. (Unno, 1992, s. 42) 

Roku 1886 totiž začal jako první ministr školství po reformě vlády v kabinet západního 

typu působit Mori Arinori (1847-1889), který během pouhých tří měsíců dokázal vytvořit 

základy státem kontrolovaného vzdělávacího systému. Ty pak fungovaly až do roku 1945. 

(Rubinger, 2006, s. 776)

Z hlediska formování japonského nacionalismu jsou podstatné dva z Moriho principů, 

kterými se při vytváření tohoto systému řídil. Jednak to byl důraz na význam školní 

výchovy pro formování morálky, a dále zásada, že státní zájmy stojí nad zájmy jednotlivce. 

(Rubinger, 2006, s. 776)

Mimo jiné se mu podařilo vtisknout militaristický ráz tělesné výchově. Jeho cílem však 

nebylo vychovávat vojáky, ale docílit ve společnosti, a obzvláště ve školním prostředí, 

poslušnosti k nadřízeným (džúdžun, 従順), přátelství (júdžó, 友情) k sobě rovným a 

důstojnost (igi, 意義) ve vztahu k podřízeným. Tedy principů, které obdivoval v armádním 

prostředí. (Rubinger, 2006, s. 777-778)

V Morim vytyčené cestě pokračoval po jeho zavraždění roku 1889 Inoue Kowaši 

(1843-1895), který ve vzdělávání zdůraznil prvek národní pospolitosti (kokutai), jejímž 

středobodem a symbolem byl císař, respektive nepřerušená a věčná božská císařská linie. 

Výchova k loajálnosti k národní pospolitosti i císaři měla být nadále základním cílem 

školského systému. Tímto způsobem chtěl nahradit v japonském prostředí chybějící silný 

náboženský prvek, jehož národně jednotícího významu si povšiml ve vzdělávacích 

institucích na Západě. (Rubinger, 2006, s. 778)

Roku 1890 vydala Tokijská císařská univerzita „učebnici učebnic“, Náhled na národní 

historii (Kokušigan, 国史眼). (Unno, 1992, s. 43) Přestože jejími autory byli profesoři této 

instituce, pozitivističtí historici, kteří se nechali inspirovat jak evropskou historiografií, tak 

tradicí studia starých textů z období Edo, a kteří stáli u formování moderních japonských 

dějin jakožto studijního oboru, přejali něco z přístupu svých oponentů z řad školy národní 

vědy (kokugaku, 国学), konkrétně nekritický náhled na obsah Kodžiki (古事記) a 

Nihonšoki (日本書紀), a do učebnice zahrnuli i vztah mezi Japonskem a Koreou tak, jak je 

legendárně zobrazován. (Unno, 1992, s. 44)
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 Podle tohoto podání tedy bůh Susanoo no mikoto přešel do Koreje a stal se zde 

vládcem, Inahi no mikoto se stal králem Širagi (Silla), jeho syn Amenohiboko se vzdal 

Japonsku a císařovna Džingú dobyla Koreu. Její tažení do Koreje se pak v učebnicích 

připomínalo poměrně často, čímž došlo k vytvoření obrazu společných japonských a 

korejských předků i japonského pocitu nadřazenosti vůči Koreji. Tento přístup se 

vzdělávacím systémem šířil mezi lid. (Unno, 1992, s. 44)

Císařský edikt o vzdělání se dočkal vydání 30. října 1890. Jeho kopie, společně 

s císařovými podobiznami, byly rozeslány do všech škol. Ve významných dnech se 

portrétům vzdávala úcta, předčítal se text ediktu a také se začala zpívat píseň Kimi ga 

jowa, ačkoli nebyla ustanovena jako státní hymna. Vzhledem k tomu, že se jednalo 

o císařský edikt, a tedy o text pocházející přímo od císaře, byla jeho autorita pociťována 

jako vyšší, než kdyby šlo pouze o zákon. (Unno, 1992, s. 38-39)

Dětem byl tedy tento výnos, ve kterém je mj. předkládána představa občana jakožto 

vojáka (Unno, 1992, s. 76), opakován stále dokola. Jeho textu sice pravděpodobně moc 

nerozuměly, ale podstatnější je, že se prolínal celými osnovami, a do jejich myslí se tak 

dostalo přesvědčení o uctívání císaře a věrnosti vlasti. (Unno, 1992, s. 39-40)12 

Tento edikt je často interpretován jako završení obratu k tradicím po období bouřlivé 

modernizace. Vznikl však na základě diskusí mezi stoupenci konfuciánské etiky i 

prozápadního směru vzdělávání, členů vlády a guvernérů, které trápil úpadek morálky na 

místní i národní úrovni. Výsledný text proto obsahoval jednoduché etické principy, které 

jeho adresáti mohli interpretovat jak jako konfuciánské, tak jako univerzálně lidské, v 

závislosti na svém přesvědčení. Podstatnou součástí tohoto ediktu byl však také důraz na 

prvek národní pospolitosti. (Rubinger, 2006, s. 779-780)

3.2Vyjednávání o revizi nerovnoprávných smluv

Uzavření rovnoprávných smluv se západními mocnostmi bylo jednou z priorit 

meidžiovské vlády. Roku 1876 sama vnutila nerovnoprávnou smlouvu Koreji, a o to 

palčivější se problém extrateritoriality na jeho vlastním území stal. Opatrné a neúspěšné 

vyjednávání, které ve druhé polovině 80. let 19. století vedl Inoue Kaoru (1835-1915) a po 

12 Například poslední kapitola Válečné lodě učebnice etiky pro první třídy od Amano Tamejukiho z roku 
1894 končí slovy „Za vlast položte i svoje tělo.“ (Unno, 1992, s. 40)
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něm Ókuma Šigenobu (1838-1922), se stalo terčem veřejné i opoziční kritiky. Ani jejich 

kolegové ve vládě nebyli s vývojem vyjednávání spokojeni. Zejména proto, že oba byli 

ochotni přistoupit na přítomnost cizích soudců v případě procesu s cizinci. Tisk i politici 

vládě vytýkali podlézání Západu. (Jansen, 2000, s. 427-428)

Aoki Šúzóovi, který vedl vyjednávání za vlády Jamagatovy (1889-1891) a Macukatovy 

(1891-1892), naděje zmařil atentát na ruského korunního prince (11. května 1891). 

Pomyslnou štafetu poté převzal ministr zahraničí Itóovy vlády (1892-1896), Mucu 

Munemicu (1844-1897), kterému však situaci značně komplikovala dolní sněmovna, 

vyžadující, aby se na stanovení podmínek revizí směla podílet také. S ohledem na to, 

zajistit Mucuovi klid na vyjednávání, Itó nechal Parlament rozpustit. Po uzavření nové 

smlouvy s Británií (16. července 1894)13 záhy následovala úspěšná jednání i s ostatními 

mocnostmi. (Jansen, 2000, s. 429)

Problematika revize nerovnoprávných smluv je v otázce formování japonského 

národního uvědomění důležitá především z toho důvodu, že staví Japonsko do protikladu 

k jiným státům, Japonce do konfrontace s cizinci. Obavy vyvolávala zejména představa, že 

se cizinci po skončení platnosti starých smluv, stanoveném na rok 1899, najednou budou 

moci usadit kdekoli v zemi. Žít bok po boku s cizinci (naiči zakkjo, 内地雑居) 

představovalo hrozbu pro morálku a zvyky japonského venkova. (Gluck, 1985, s. 136)

Omezení pobytu cizinců na určené přístavy bylo totiž pro mnoho Japonců na smlouvách 

jedinou pozitivní věcí. Ačkoli éra nekritického obdivu ke všemu západnímu již v 

osmdesátých letech pominula, někteří Japonci stále pociťují tváří v tvář západnímu cizinci 

obavy a nejistotu: filozof Inoue Tecudžiró v Teorii o smíšeném pobytu (Naiči zakkjo ron, 

内地雑居論) roku 1889 upozornil na japonskou méněcennost způsobenou menší lebeční 

kapacitou. (Gluck, 1985, s. 136)

O čtyři roky později již však politik Ozaki Jukio tvrdí, že Japonci mají naopak větší 

hlavu než Evropané (Gluck, 1985, s. 136). Toto porovnávání se je velmi důležité, protože 

nám ukazuje, jaký obraz si na jeho základě Japonci sami o sobě vytvářeli. Pokud přiřkli 

13 K tomu, že Velká Británii novou smlouvu přijala, nepřispěl pouze Mucuův vyjednavačský um, ale také 
fakt, že Británie najednou potřebovala spojence. Rusko se totiž angažovalo v Koreji i Mandžusku a mělo 
v plánu si zde postavit základny. Británie chtěla využít jako štít Čínu, ale vzhledem k tomu, že se Rusko 
začalo sbližovat i s Francií a Německem, začala se zřejmě v Asii cítit poněkud osamoceně. (Unno, 1992, 
s. 63-64)
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cizincům lepší schopnosti, místo národní hrdosti vyvolávali spíš pocit národní hanby. 

Pokud vykreslili cizince jako zkažené amorální odpadlíky, kteří neznají loajalitu a 

synovskou oddanost, udělali z těchto ctností vlastnosti typicky japonské. 

Jak ukazuje Ozakiho komentář, sebevědomí jednotlivců, zdá se, stoupalo, ale mezi 

inteligencí stále panovala skepse ohledně schopnosti širokého obyvatelstva rozlišit 

skutečné džentlmeny od darebáků, a strach, že masy dají přednost západním zlozvykům 

před východní etikou. Proto sílí volání po posílení veřejné morálky, k čemuž má posloužit 

již zmiňovaný Císařský edikt o vzdělávání. (Gluck, 1985, s. 137) Porovnávání se s cizinci 

pokračovalo samozřejmě i během čínsko-japonské války. Na to, k jakým závěrům díky 

srovnání s Číňany tehdy Japonci došli, se podrobněji podívám ve čtvrté kapitole.

3.3Císař jako symbol

Role panovníka v japonském nacionalismu je poměrně specifická a domnívám se, že jej 

odlišuje od nacionalismů, které se během 19. století formovaly v Evropě. Zde v tuto dobu 

aktivně působí především řada lidových národních hnutí, ale postupně dochází také 

k zapojení vládnoucí vrstvy. 

V polovině 19. století již totiž všichni monarchové využívali některý z místních jazyků 

jako jazyk státní. Je důležité si přitom uvědomit, že volba tohoto jazyka ještě nebyla 

motivována nějakým národním cítěním. Dynastie, které vládly evropským státům, neměly 

národní příslušnost, a drtivé většině států již dávno nevládla dynastie, jež by se snad dala 

označit za národní. Jejich volba oficiálního jazyka proto byla čistě praktickou snahou 

efektivně propojit všechny části říše. (Anderson, 2008, s. 97-99) 

Ale protože v Evropě rychle vzrůstá prestiž ideje národa, nabízela se monarchům lákavá 

myšlenka identifikace s určitým národem, která by posílila jejich legitimitu. Ve věku 

kapitalismu, skepticismu a vědy se totiž nemohli nadále spoléhat, že jim jejich postavení 

zajistí pouhá posvátnost a starobylost. Tím, že se ale monarcha prohlásil za člena nějakého 

národa, nepřímo připustil, že je jedním z mnoha lidí stejného druhu. Což se mu mohlo 

vymstít, jako se to po první světové válce stalo císaři Vilému II., který se prohlásil za 

„Prvního Němce“. (Anderson, 2008, s. 99)

Od identifikace vládnoucího rodu s určitým národem už byl jen krůček ke snaze 
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panovníků tento národ navléci na celé ovládané území. Teprve tato snaha se pak projevila 

třeba nucenou rusifikací nerusky hovořících carských držav v 80. a 90. letech 19. století. 

(Anderson, 2008, s. 101)

Japonská vláda, která se ve stejné době snažila vytvořit jednotný stát a národ, měla 

oproti svým evropským protějškům obrovskou výhodu v tom, že jejím cílem bylo sjednotit 

obyvatelstvo, které bylo poměrně etnicky homogenní, a jehož drtivá většina hovořila 

dialekty jednoho jazyka. Šlo „pouze“ o to, aby si tuto jednotu uvědomilo. Propojení císaře 

se vzdělávacím systémem za využití Císařského ediktu o vzdělávání a císařských portrétů 

bylo myslím z dlouhodobého hlediska velice efektivní řešení. Císař se při tom v duchu 

ideologie národní pospolitosti stává symbolem národa, jeho středem, nikoliv však, 

vzhledem ke zdůrazňování jeho božského původu, jeho příslušníkem. 

Nelehký úkol udělat z císaře emblém národa však neležel na srdci pouze vládě. Po 

konstatování roku 1879, že loajalita k císaři se mezi lidmi ještě nedá nazývat silnou, na 

císaře jakožto symbol sjednoceného lidu poukazoval ve svých pracích O císařském dvoře 

(Teišicu ron, 1882) a O úctě k císaři (Son'ó ron, 1888) i Fukuzawa Jukiči (Unno, 1992, 

s. 37)14 

3.4Předválečné vztahy s Čínou a Koreou 

Japonský vztah s Čínou byl specifický především svou nejednoznačností. Už v období 

Tokugawa došlo k rozdělení politické a kulturní roviny tohoto vztahu, přičemž ta první 

jmenovaná, nahlížející na Čínu jako na politického rivala, byla v tomto období vědomě 

odstřižena.15 Čínská kultura ale zůstala stěžejní pro japonský intelektuální svět a nadále 

ovlivňovala etiku, právo, ideologii, náboženství, literaturu, umění apod. Toto rozdělení se 

přeneslo i do období Meidži, jenže obdiv k čínské kultuře byl překryt westernizací, a 

z Číny politické se postupně stal nepřítel civilizace (a tedy i Japonska) ve východní 

14 Fukuzawovy výzvy i snažení vlády se však zřejmě stále občas míjely účinkem. Ještě v roce 1893 císař 
v myslích svých poddaných nebyl zcela nedotknutelným symbolem, jak ukazuje případ, který se odehrál 
v Sakatě, v prefektuře Jamagata. Místní honorace se rozhodla, že se jeden večer pobaví hraním si na 
císařský banket. Účastníci si rozdělili role, včetně císaře a císařovny, a objednali všechny důležité 
rekvizity, jako slavnostní oděvy a jídlo. Tuto kratochvíli však odhalil tisk, a tak povyražení skončilo 
zatýkáním a vyšetřováním. Všichni ale byli nakonec propuštěni pro nedostatek důkazů. (Unno, 1992, 
s. 36-37)

15 Japonsko vstupovalo v období Tokugawa do mezinárodních politických vztahů pouze s Koreou a Rjúkjú, 
s Holanďany, příp. Číňany a Ainu byly udržovány pouze obchodní vztahy individuálního charakteru. 
(Zachmann, 2009, s. 9)
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Asii. (Zachmann, 2009, s. 9-10)

Čína byla první nezápadní zemí, se kterou roku 1871 Japonsko uzavřelo moderní 

mezinárodní smlouvu. Tato Čínsko-japonská smlouva o přátelství a obchodu (Niššin šúkó 

džóki, 日清修好条規) byla úmluvou rovnoprávnou (hlavně proto, že Japonsko si nemohlo 

dovolit prosadit nerovnoprávnou variantu a Čína zřejmě ještě nebyla v mezinárodním 

právu zběhlá). Obsahovala mj. článek o vzájemné pomoci v případě, že by s nimi nějaká 

třetí země nakládala nespravedlivě. Taková formulace vyvolala mezi mocnostmi obavy, že 

se v Asii formuje nějaká nová vojenská aliance, a pro Japonsko to byl signál, že jakékoli 

sbližování se s Čínou ho vzdaluje Západu. (Zachmann, 2009, s. 14) Události, které 

následovaly, na druhou stranu jistě v Číně nevyvolaly nějakou zvláštní důvěru v Japonsko.

Roku 1874 Japonci provedli vojenský výsadek na Tchaj-wan s cílem potrestat zabití 

skupiny okinawských rybářů, kterým vyřešili hned dva problémy. Jednak alespoň částečně 

vyšli vstříc nespokojené vrstvě bývalých samurajů, původně volajících po tažení do 

Koreje. A dále tím, že Čína po této výpravě zaplatila reparace, uznala vlastně Japonskou 

kontrolu nad Okinawou. (Jansen, 2000, s. 423) O rok později Japonci otřásli čínským 

postavením i v Koreji, když jí vnutili nerovnoprávnou smlouvu,16 ve které mimo jiné 

Koreu prohlásili za nezávislý stát - tedy za stát bez tributárního vztahu k Číně.17 (Jansen, 

2000, s. 424)

V osmdesátých letech se v Koreji odehrály dva incidenty, do kterých bylo Japonsko 

zapojeno, a které vztahy s Čínou dále zkomplikovaly. Prvním z nich byla vzpoura, která 

vypukla roku 1882.18 Japonsko se od roku 1881 snažilo posílit svůj vliv v Koreji nápomocí 

reformaci tak intenzivně, až došlo k protijaponskému povstání, při kterém vzbouřenci 

vypálili japonské vyslanectví v Soulu a zabili japonské vojenské poradce.19 Čína vyslala 

16  Kanghwaská smlouva, nebo též Japonsko-korejská smlouva o přátelství (Niččó šúkó džóki, 日朝修好条
規).

17 V letech 1864-1873 byl u moci v Koreji regent Tewongun (vlastním jménem I Heung). Toho se povedlo 
svrhnout skupině kolem královny Min, která nesouhlasila s jeho proticizineckým postojem, a došlo 
k podpisu Smlouvy o přátelství s Japonskem. (Ogasawara, 1998, s. 70)

18 Japonsky je tato vzpoura označována jako džingo džihen (壬午事変), v anglicky psaných pramenech se 
také někdy objevuje označení Imo mutiny. Korejské imo a japonské džingo označují totéž, tedy rok 
čínského kalendáře, kdy se tato vzpoura odehrála.

19 Od roku 1881 v Koreji působila skupina vojenských poradců, která měla pomoci s modernizací korejské 
armády. V roce 1882 však Tewongunovi následníci provedli puč namířený proti frakci Min a jejím 
domělým japonským spojencům - proto zaútočili právě na japonskou ambasádu. Tewongun se vrátil k  
moci, ale zasáhla Čína a opět ho sesadila. (Iriye, 1989, s. 752)
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jednotky k potlačení tohoto povstání, a následná Džemulposká smlouva (Saimoppo 

džójaku, 済物浦条約), uzavřená mezi Japonskem a Koreou, dala Japoncům právo 

vojenské posádky k ostraze ambasády.20 (Zachmann, 2009, s. 16) 

Situace v Koreji se znovu přiostřila nedlouho poté, při pokusu o převrat v roce 1884.21 

V jeho čele stál aktivista a politik za Stranu nezávislosti, Kim Okkjun (Unno, 1992, s. 21), 

který s několika kolegy roku 1882 přijel do Japonska jako člen omluvné mise za nepokoje, 

které se v Soulu odehrály téhož roku. (Jansen, 2000, s. 430).

 Po příjezdu se sblížil s Fukuzawou Jukičim a tehdejším ministrem zahraničí, Inoue 

Kaoruem. Jejich rivalem doma v Koreji byla konzervativní strana, usilující o posílení 

vztahu s Čínou. Strana nezávislosti, jak napovídá její napojení na Fukuzawu, chtěla naopak 

reformaci. Nepodařilo se jí sice získat půjčku od japonské vlády, ale naplánovali útok na 

vládnoucí stranu během banketu na poštovním úřadě. Zde pozatýkali důležité politické 

osobnosti, které pak soudili v obsazeném královském paláci. (Unno, 1992, s. 21-22)

Do povstání se zapojil japonský velvyslanec Takezoe Šin'ičiró, který nevyčkal pokynů 

od japonské vlády a přislíbil pomoc japonských jednotek. (Jansen, 2000, s. 425) Těm byla 

následně svěřena ostraha královského paláce. Královna Min však požádala o pomoc Čínu, 

a když její jednotky skutečně dorazily, Takezoe svoje oddíly, zřejmě poté, co k němu 

dorazily vládní instrukce, bez boje stáhnul a sám prchnul do Japonska. Japonská ambasáda 

v Soulu opět skončila v plamenech a Kim Okkjun ještě jednou nalezl útočiště u Fukuzawy. 

Zde jej a jeho kolegy stihly zdrcující zprávy o osudech jejich rodin v Koreji, a Fukuzawa, 

ač těsně po zmaření převratu volal rozezlen po válce s Čínou, ztratil vůli znovu podněcovat 

jejich bojové nadšení. (Unno, 1992, s. 22)

Výsledkem vyjednávání mezi premiérem Itóem a Li Chung-čangem, které po pokusu 

20 Japonsko se při řešení následků tohoto konfliktu ještě patrně necítilo dostatečně silné na přímou 
konfrontaci, a možná se také obávalo, aby se do případného konfliktu nezačaly vměšovat mocnosti. Bylo 
tedy svolné ke kompromisům, které ve výsledku potvrdily dominantní postavení Číny v Koreji, Čína 
tento incident použila mj. jako záminku k vydržování vojenské posádky v Soulu. Příčin k povstání bylo 
samozřejmě více, důvod, proč se vzbouřila zrovna armáda, byl takový, že s ustanovením moderního 
vojenského systému přestala být vyplácena mzda (v rýži) nižším vojákům ve staré armádě. (Ogasawara, 
1998, s. 70-71) Za modernizací korejské armády stálo Japonsko, navíc smlouva s ním uvedla Koreu na 
mezinárodní trh, přičemž 90% korejského vývozu, stávajícího převážně z rýže a sóji, odkupovalo opět 
Japonsko. (Iriye, 1989, s. 751) V Koreji tento vývoj vyvolal zdražení a nedostatek výše uvedených 
surovin. (Ogasawara, 1998, s. 71)

21 Japonsky kóšin seihen (甲申政変), v anglicky psaných pramenech se opět někdy objevuje korejské 
označení Kapsin.
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o převrat následovalo, byla Tiencinská dohoda (Tenšin džójaku, 天津条約), ve které se 

zavázali ke společnému stažení jednotek a ke vzájemnému informování v případě dalšího 

vojenského zásahu v Koreji. Obě strany měly nadále právo vydžovat v Soulu vojenskou 

posádku k ochraně svých ambasád. Vzhledem k tomu, že porazila rebely, byla však pozice 

Číny silnější. (Jansen, 2000, s. 426)

Japonská vláda, byť v zahraničních vztazích zatím spíše opatrná, si byla evidentně 

vědoma rostoucího nebezpečí konfliktu i svojí nepřipravenosti na něj a začíná jednat. Roku 

1882 byl vydán Císařský edikt o vojenských zásadách (Gundžin čokuju, 軍人勅諭), který 

zdůraznil, že nejvyšší velení armády i námořnictva spočívá v rukou císaře. (Reischauer, 

2008, s. 176) Zde se projevuje soustředění vlády na oblast, která byla spolu se vzdělávacím 

systémem nejvýznamnější pro vytváření národního vědomí a pocitu loajality k císaři 

jakožto symbolu národa. Od téhož roku také sílí zbrojení, vyvolané právě pocitem slabšího 

vojenského postavení vůči Číně. (Unno, 1992, s. 45)

3.5Intelektuálové, hnutí a společnosti 

Zároveň s vládou se v Japonsku o probuzení národního vědomí snaží i představitelé 

inteligence a různých politických hnutí. Tato vrstva však rozhodně nebyla zajedno v tom, 

jaký národ by ten japonský vlastně měl být, nebo jakou civilizací by se při snaze o jeho 

pozvednutí měla inspirovat.

Jak již bylo zmíněno výše, až do obdobi Tokugawa byla pro Japonsko hlavním 

civilizačním měřítkem a vnějším kulturním impulsem Čína. S nástupem období Meidži ji 

však z tohoto výsostného postavení začal vytlačovat Západ. Pakliže v minulosti znamenalo 

přejímání čínských civilizačních norem stát se Číně rovným, motivace k přejímání 

západních vlivů se v tomto směru nezměnila. Japonsko obě civilizace pokládalo za 

univerzální, a tedy přenositelné. (Zachmann, 2009, s. 18)

Jedním z názorů, který se v intelektuální sféře meidžiovského Japonska těšil popularitě, 

byl předpoklad, že pojmy „Západ“ a „Východ“ neodkazují ani tak na umístění země 

z hlediska zeměpisného, jako spíš na míru její civilizovanosti. Z toho poté vycházela 

myšlenka, že pouhým přijetím západního civilizačního standardu dojde k přesunu 

Japonska na Západ. Tento náhled na věc ale zcela ignoroval zřejmou neochotu Západu 
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takový výklad akceptovat, a jakoby čím rasističtěji se Západ projevoval (obzvláště po 

čínsko-japonské válce, kdy už Japonsko začíná být vnímáno jako potenciální hrozba), tím 

více Japonsko lpělo na univerzalitě západní civilizace.22 (Zachmann, 2009, s. 19)

Příspěvky hájící tento přístup se objevovaly ve Fukuzawových novinách Nové zprávy,23 

kam je z Londýna, kde od roku 1884 působil jako bankéř, zasílal Fukuzawův přítel 

Hinohara Šózó. Stanovisko, že Japonsko nesmí být orientální zemí, obhajuje i v roce 1894, 

tedy v době, kdy v Británii dostoupila vrcholu vlna jingoismu. (Zachmann, 2009, s. 18-19)

Sám Fukuzawa Jukiči (1834-1901) se jako vůdčí postava modernizace k otázce místa 

Japonska v Asii vyjadřoval poměrně jasně, ačkoli jeho přesvědčení prošlo proměnou. Jeho 

teorie první poloviny 80. let se točily kolem témat Západ vs. Východ, civilizace 

vs. barbarství, a nakonec svými názory vyjádřil souhlas s tím, že se Japonsko zúčastní 

toho, jak si mocnosti rozdělí Čínu a Koreu. (Unno, 1992, s. 24-25)

V roce 1882 se v jednom prosincovém úvodníku v Nových zprávách vyjádřil, že přinést 

civilizaci do Koreje znamená ji japanizovat, a že Čína zde představuje narušitele. (Unno, 

1992, s. 24) V březnu 1883 otiskl úvodník nazvaný Diskuze nad přátelstvím s Koreou 

(Čósen no kósai wo ronzu, 朝鮮の交際を論ず), kde uvedl, že nebezpečí agrese ze strany 

západních mocností sice roste, ale protože rozvoj civilizace v Číně a Koreji je pomalý, 

nebudou jí tyto země schopny zabránit. A proto by se Japonsko, které je centrem asijské 

civilizovanosti, mělo utkat se Západem, postavit se do čela Asie a zabránit její kolonizaci. 

Do Koreje a Číny by mělo přivést vojáky k jejich obraně i kulturu, která by je přiměla 

k reformaci po vzoru Japonska - klidně za použití síly, pokud to bude třeba. (Unno, 1992, 

s. 23)

V březnu 1885 ale vydal úvodník Uniknout Asii (Dacua ron, 脱亜論), ve kterém napsal, 

že Japonsko se sice v Asii nachází, ale mělo by se urychleně vydat cestou západní 

civilizace, byť se třeba jeho sousedé, Korea a Čína, nemají k tomu, aby k sobě tuto 

22 Japonsko samo sebe sice vidělo jako kandidáta na nejpokrokovější zemi v Asii, ale Čína i Západ se na něj 
zatím dívají s nezměněnou blahosklonností. Pro Západ je to země zábavná, malebná, možná učenlivá, ale 
ne dost na to, aby ji bylo nutné brát vážně, a především exotická. (Zachmann, 2009, s. 29) Podobná 
interpretace se mimochodem promítla i do našeho kulturního prostředí, včetně poněkud agresivního 
rozčarování z japonského rozvoje, jak lze usoudit např z příspěvku cestovatele E. St. Vráze v Národních 
listech z května 1896: „A to žaponské umění dávno pohřbené i legitimní zanechalo potomky, a novými-li 
se nahradí, myslím, že jen bastardy zrodil manželství Číňana s Evropankou, kmotrem Jankee, škoda tebe, 
světa pohádek: Žaponsko, země kontrastů!“

23 Džidži šinpó ( 時事新報), vycházely 1882 až 1936.
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civilizaci vpustili. (Unno, 1992, s. 20) Vyjádřil názor, že v těchto zemích neproběhlo něco 

na způsob restaurace Meidži, nekonaly se politické ani jiné reformy, ani nenastala snaha 

o sjednocení mysli občanů, a je tedy jasné, že si ostatní státy tyto dvě země rozdělí. 

Japonsko podle něj nemá čas na to, aby čekalo, než se jeho sousedé rozvinou, nebo na to, 

aby se o jejich rozkvět postaralo samo. Spíše by se mělo snažit vymanit z postavení asijské 

země a chovat se tak jako země západní. Byl přesvědčen, že co se týče vztahů s Čínou a 

Koreou, není nutné na ně brát zvláštní ohledy jenom proto, že to jsou sousedé - bylo by 

lépe nakládat s nimi stejně jako se západními zeměmi. Zůstane-li prý Japonsko ve špatné 

společnosti, nevymaní se z její reputace. Proto podle něj bylo záhodno tuto škodlivou 

asijskou společnost odvrhnout. (Unno, 1992, s. 20-21) V pozadí této názorové proměny je 

zřejmě zklamání z výše uvedených událostí roku 1884 v Koreji.

Existoval samozřejmě i názorový proud opačného směřování. Ve stejném roce, jako 

Fukuzawa zveřejnil esej Uniknout Asii, tedy 1885, vyjádřil ve stati O spojení velké Asie 

(Daitó gappó ron, 大東合邦論) novinář a aktivista Tarui Tókiči ideu zcela protichůdnou, a 

sice že by Japonsko s Koreou mělo vytvořit jednu asijskou velmoc. (Iriye, 1989, s. 752)

V širokém názorovém spektru, vyjadřujícím se k tomu, zda vůbec, případně do jaké 

míry by Japonsko mělo přejímat západní kulturu, se objevil také proud, který bychom 

mohli označit za nacionalistický. Mezi jeho představitele patří především redaktoři 

časopisu Japonec,24 Mijake Securei (1860-1945) a Šiga Šigetaka (1863-1927). (Zachmann, 

2009, s. 21). Tento časopis byl platformou jejich Společnosti pro politickou výchovu 

(Seikjóša, 政教社), kterou založili roku 1888. Jejím hlavním cílem bylo zachování 

japonské kulturní autonomie. (Pyle, 1969, s. 5) Snažili se uchránit esenci národa, kterou 

spatřovali zejména v japonském citu pro umění. (Pyle, 1969, s. 56, 68-69)

Na počátku 90. let se zaměřují také na okolní Asii. Zformovali Orientální společnost 

(Tóhó kjókai, 東方協会) a začali vydávat Zpravodaj Orientální společnosti (Tóhó kjókai  

hókoku, 東方協会報告). Zde vycházely články o geografii, ekonomice, diplomacii 

a historii zemí východní Asie. Jejich motivaci tvořila snaha ochránit méně rozvinuté země 

před západními mocnostmi, záměrem bylo také podporovat poznávací výpravy do těchto 

zemí a docílit vytvoření knihovny a muzea s tematikou východní Asie. Ve svém časopise 

24 Nihondžin (日本人), vycházel v letech 1882 až 1901.
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rovněž kritizovali vládnoucí oligarchii, že se příliš zaměřuje na defenzivní vyjednávání 

místo toho, aby se snažila posílit vliv Japonska v jeho bezprostředním sousedství. (Pyle, 

1969, s. 157, 159) 

Společnosti pro politickou výchovu byla názorově protichůdná skupina Přátel národa 

(Min'júša, 民友社), kterou roku 1887 založil Tokutomi Sohó (1863-1957), a která hlásala 

naopak nutnost naprosté westernizace (Pyle, 1969, s. 4). Své názory zveřejňovala v 

časopise Přítel národa25 a také novinách Národní listy.26 Přátelé národa nezpochybňovali 

existenci japonského národního charakteru, ale považovali ho za něco špatného. Ačkoli 

uznávali, že je těžké ho změnit, nebrali to jako důvod k tomu, aby se o to ani nepokusili. 

(Pyle, 1969, s. 84-85) 

Zde narážíme na rozpor, protože ačkoli obě skupiny sice vnímají Japonce jako jeden 

národ, jedna se snaží dosavadní japonskou kulturní identitu oživit, kdežto druhá zcela 

zničit. A přitom obě se tím snaží národ pozvednout. Národní listy byly také později velice 

aktivní v oblasti válečného zpravodajství. 

Hnutí za svobodu a občanská práva (Džijú minken undó, 自由民権運動), na jehož 

počátku stál roku 1873 po svém odchodu z vlády Itagaki Taisuke, po císařském ediktu z 

roku 1881, ve kterém bylo přislíbeno vytvoření parlamentu do roku 1890, omezuje svoji 

aktivitu. Přišlo tak totiž o hlavní cíl svého snažení. Dalo by se sice očekávat, že se pustí do  

rozebírání vhodných postupů pro přípravu Ústavy a parlamentu nebo jeho pravomocí, ale 

nestalo se tomu tak. (Unno, 1992, s. 35-36) Vláda ale byla stejně poměrně ostře naladěná 

proti jakémukoli vměšování do přípravy tak zásadního dokumentu, jako byla Ústava, 

ze strany politiků a veřejnosti.

Místo o parlament se politicky aktivní část populace, tedy protivládní tisk, skupina 

kolem Ókumy Šigenobua a jiné politické organizace, začala zajímat o dění v Koreji, a to 

mnohem intenzivněji, než se o něj starala samotná vláda. Dost možná tito „vůdci“ 

pociťovali frustraci z určité domácí apatie a domnívali se, že obrácením pozornosti 

na zahraniční politiku a poukazováním, jak je v této otázce vláda laxní, se jim povede 

vzburcovat veřejné mínění.27 (Iriye, 1989, s. 751) Paradoxně totiž se zavedením místního 

25 Kokumin no tomo (国民之友), vycházel 1887 až 1899.
26 Kokumin šinbun (国民新聞）, vycházely 1890 až 1942.
27 Nabízí se srovnání s voláním po rozšíření japonského vlivu do Koreje a na Tchaj-wan z počátku období 
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zastupitelského systému (1879) jakoby politická aktivita na venkově upadla. (Unno, 1992, 

s. 36)

Volání po silné a nezávislé zahraniční politice bylo velkým tématem politických stran 

i po otevření parlamentu, ačkoli ten až do vyhlášení války vytrvale bránil nepopulárnímu 

zvyšování výdajů na zbrojení. Nicméně proaktivní postoj politicky orientované části 

veřejnosti se ukázal být zásadní právě po vyhlášení války, protože asi poprvé zavládla 

shoda mezi vládou a parlamentem. (Jansen, 2000, s. 430)

Všichni výše uvedení intelektuálové své názory nejen psali do novin, ale také je sami 

vydávali. Posláním novin bylo v jejich představách vedení lidu, snaha ho pozvednout. 

Na přelomu 80. a 90. let se však změnil způsob, jakým toto poslání naplňovali. Dochází 

ke změnám obsahovým, ubývá rozsáhlých úvodníků a jejich místo zaujímají zprávy, 

a v případě serióznějších óšinbun (大新聞) také ke změnám formálním, zejména ke 

zjednodušení jazyka. (Huffman, 1997, s. 196)

V Japonsku této doby se totiž hlavně ve městech objevuje nová skupina obyvatel, kteří 

sice umějí číst, ale ne složité texty.28 Daleko více než sáhodlouhé eseje o politických 

teoriích je zajímá dění v překotně se měnícím světě kolem nich.

Na tuto novou čtenářskou vrstvu reaguje nastupující generace novinářů, jako byli právě 

výše zmínění zakladatelé Společnosti pro politickou výchovu a Přátel národa, a dále také 

Kuga Kacunan (1857-1907), který vydával patrně nejvíce nacionalistické noviny, 

Japonsko.29 Na rozdíl od generace předcházející, která výdělek nepovažovala za podstatný, 

se nebojí uvažovat o vydávání novin jako o podnikání. Snaha prodat noviny více lidem pak 

vede k tomu, že tisk začíná poprvé přizpůsobovat svůj obsah a způsob podávání tohoto 

obsahu přání veřejnosti. (Huffman, 1997, s. 197-198)

Meidži. Tehdy ovšem aktivitu iniciovala nespokojená vojenská vrstva. Incidenty v letech 1882 a 1884 již 
poutaly pozornost lidových politických hnutí, zaměřujících se na suverenitu státu, občanská práva a 
otevření parlamentu. (Ogasawara, 1998, s. 74) 

28 Školní docházka, se ke stům procentům přiblížila až na přelomu století - čtyřletou docházku nastoupilo 
v roce 1900 81 % dětí, v roce 1907 šestiletou docházku 97 % dětí. (Unno, 1992, s. 39)

29  Nippon (日本), vycházel 1889 až 1914.
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4 Čínsko-japonská válka 1894-1895

4.1 Válečné události

Za počátek čínsko-japonského konfliktu se obvykle považuje povstání hnutí Tonghak 

(Tógakutó no ran, 東学党の乱)30 v Koreji, kvůli jehož potlačení požádala Korea 

o vojenskou pomoc Čínu. Ta korejskému volání promptně vyhověla a čínský aktivní 

přístup se pro Japonsko stal záminkou k tomu, aby se také zapojilo do dění. (Unno, 1992, 

s. 60)

Dne 2. června 1894 vláda totiž přijala návrh ministra zahraničí Mucu Munemicua, 

podle kterého mělo v případě, že Čína vojsko skutečně vyšle, dojít k vyslání jednotek 

za účelem ochrany konzulátu a ostatních Japonců sídlících v Koreji. Tato situace tedy 

skutečně nastala a mezi 8. a 12. červnem již bylo v Koreji asi 21 tisíc strategicky 

rozmístěných japonských vojáků, ze kterých povstalci, ve své podstatě stoupenci vůbec 

první demokratizační tendence v Asii, rozhodně nebyli nadšeni, takže začalo něco na 

způsob partyzánské války. (Unno, 1992, s. 60-62)

To, co Japonsko popouzelo nejvíce, nebyl ani tak fakt, že Čína vyslala do Koreje 

vojsko, o čemž Japonsko koneckonců uvědomila v souladu s Tiencinskou dohodou, ale to, 

že oznámení doplnila o konstatování, že tím chrání svůj tributární stát (zokkoku, 属国). 

(Mutsu, 1982, s. 15) Což byl vztah, který se Japonsko snažilo rozbít od té doby, co 

s Koreou v roce 1876 uzavřelo Smlouvu o přátelství.

V první polovině roku 1894 byla japonská domácí i zahraniční politická situace 

poměrně napjatá. Parlament kritizuje vládu za přístup k jednání o revizi smluv a odmítá 

schvalovat rozpočet, a je tedy začátkem června rozpuštěn. (Mutsu, 1982, s. 287) Politické 

strany ve snaze vzburcovat veřejné mínění povzbuzují k ráznější zahraniční politice. Hrozí 

tedy nebezpečí, že pokud by se japonské jednotky vrátily bez nějakého viditelného 

výsledku, vypukly by nepokoje. Japonská strana tedy zaujala takové stanovisko, které se 

fakticky rovnalo provokaci. (Unno, 1992, s. 62-63)

Číně předložila 16. června tři podmínky, a sice společné potlačení nepokojů, spolupráci 

30 Někdy též označováno jako rolnická válka roku 1894 (kógo nómin sensó 甲牛農民戦争).
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obou zemí na reformaci Koreje a setrvání armád až do úspěšné reformace. Čína tyto 

podmínky nepřijala, a ani s pomocí mediátorů v podobě představitelů mocností se hrozící 

konflikt nedařilo urovnat. Jediné, co Japonsku stále bránilo ve vyhlášení války, byly 

rozjednané revize smluv s Velkou Británií, k jejichž schválení došlo 16. července 1894. 

(Unno, 1992, s. 62-63, Mucu s. 288-289)

 Již 19. července předalo Japonsko korejské vládě oficiální dopis, ve kterém požadovalo 

mj. zrušení smluv mezi Koreou a Čínou (tedy zrušení vazalského vztahu), vybudování 

vojenského telegrafu mezi Soulem a Pusanem a zbudování kasáren pro japonskou armádu. 

V den, kdy uplynulo odpovědní ultimátum, obsadila vojenská posádka z japonského 

velvyslanectví královský palác, kde svrhla vládu královny Min. (Unno, 1992, s. 64) 

Do čela nové vlády dosadili zpět jejího oponenta Tewonguna, se kterým najednou 

nalezli společnou řeč, a korejského krále přinutili vydat žádost o pomoc s vyhnáním 

čínského vojska. Japonské námořnictvo 25. července objevilo u ostrovů Pungdo čínský 

křižník Ťi jüan a dělový člun Kuang ťia. Obě tyto lodě se jim podařilo zneškodnit. 

Japonská armáda se pak střetla v boji s čínskou posádkou u nedalekého Songhwanu 29. 

července. (Unno, 1992, s. 64)

Císař 1. srpna 1894 vydal Edikt o vyhlášení války Číně (Šinkoku ni taisuru sensen no 

šóčoku, 清国に対する宣戦の詔勅). V něm válku ospravedlnil tak, že Japonsko chce 

pomoci Koreji k reformaci špatné vlády, zaručit jí mír, pořádek a samostatnost. Uvedl zde, 

že Čína naproti tomu toto obětovala svým sobeckým ambicím.31 (Unno, 1992, s. 65) Právě 

takové zdůvodnění zřejmě veřejnost chtěla slyšet. Sama se naučila vidět Japonsko jako 

posla civilizace v Asii už během konfliktů v Koreji v 80. letech, a na tuto rétoriku hbitě 

navázala. Konkrétním příklady se budu věnovat níže. 

Fukuzawa sice nad korejskými reformátory po roce 1884 zlomil hůl, ale kromě něj v 

Japonsku zřejmě existovala ještě řada nadšenců, kteří neváhali korejským aktivistům 

vyjádřit podporu. (Jansen, 2000, s. 426) Vyhlášení války se tak spíše než s pochybami, 

které by se při oznámení střetu s kolosální Čínou daly očekávat, setkalo s nadšením. 

(Mutsu, 1982, s. 29) 

V září, protože to vypadalo, že se válka protáhne přes zimu, přesídlil císař do Hirošimy 
31 Ve skutečnosti prý císař osobně s válkou nesouhlasil, ale edikt podepsal ve státním zájmu. (Notehelfer, 

2006, s. 692-693)
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a toto město se po čas války stalo centrem země. Nejen že odtud vyplouvaly japonské 

jednotky, ale také zde zasedal parlament, který jako mávnutím kouzelného proutku 

zapomněl na své antipatie vůči vládě a jednomyslně schválil návrh na válečný rozpočet 

i vydání mimořádných válečných dluhopisů. (Unno, 1992, s. 65)

První významnou bitvou byla ta o Pchjongjang32 (Heidžó no arasoi 平城の争い). Dne 

15. září 1894 časně zrána Japonci dobyli bránu Hjonmu, ale další postup se jim podařil 

teprve, až když se čínská armáda dala na ústup, a obsazení města pak již proběhlo 

prakticky bez boje. (Unno, 1992, s. 66)

 Čínská armáda totiž sice byla lépe vyzbrojena dělostřelecky, měla lepší zásoby a 

vybavení a dokonce i více lidí, ale chyběl jí výcvik a morálka, kterou vojákům nejednotné 

vedení nebylo schopno předat. Vrchní velitel Li Chung-čang se navíc snažil bojům vyhýbat 

a držel se takové politiky, která by mu umožnila zůstat u moci. (Unno, 1992, s. 66)

Jeho postoj zřejmě ovlivnil i další významnou bitvu z počátku války, tentokrát námořní. 

Dne 17. září 1894 se japonské spojené loďstvo (12 lodí) v čele s křižníkem Macušima 

střetlo s Pej-jangskou flotilou, čítající 14 lodí, při ústí řeky Jalu (Kókai kaisen, 黄海海戦). 

Japoncům se podařilo potopit pět čínských lodí, nikoli však dvě nejsilnější - Ting-jüan a 

Čen-jüan. (Unno, 1992, s. 67)

Čínská flotila tím sice přišla o část své síly, nicméně to, že se v souvislosti s bitvou na 

řece Jalu někdy mluví o zničení čínské flotily nebo nastolení japonské nadvlády nad 

Žlutým mořem, je tvrzení hodně nadnesené. K japonskému vítězství zde opět přispěla 

nejen japonská zručnost, ale také to, že se Li Chung-čang držel zpátky - nejsilnější lodě 

koncentroval do Wej-chaj-weje a nenechal je vyplout. (Unno, 1992, s. 66-67)

 Nicméně byly to právě tyto první dvě velké bitvy, které přesvědčily i tu část veřejnosti, 

jež dosud k válce přistupovala obezřetně. V těchto bojích se zrodili hrdinové, kterým se 

budu podrobněji věnovat v následující podkapitole. První slavná vítězství vtiskla tón všem 

zprávám o následujícím vývoji a určila tak způsob, jakým veřejnost na celý konflikt 

nahlížela.

Japonské vojsko se sestávalo z 1. a 2. armády. První postupovala od vítězství 

32 Pro lepší orientaci jsou na obrázku č. 18 v příloze vyznačena místa významných střetů čínsko-japonské 
války.
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v Pchjongjangu na sever, překonala čínský odpor, překročila řeku Jalu a pokračovala 

směrem do Mandžuska, kde na konci října dobyla Ťiou-lien-čcheng, Feng-chuang-čcheng 

a Ta-chu-šan. (Unno, 1992, s. 67)

Druhá armáda se 24. října 1894 vylodila na jižním pobřeží poloostrova Liao-tung, 

v dnešní provincii Liao-ning. Poté 6. listopadu dobyla Ťin-čou-čcheng a postupovala 

na západ k Port Arthuru (Lü-šun), který vzhledem k tomu, že čínská armáda opět ustoupila, 

dobyla během jediného dne. (Unno, 1992, s. 67)

První armáda, povzbuzená úspěchem druhé armády, se vydala proti vůli vedení dál na  

sever, k Chaj-čchengu. (Unno, 1992, s. 68) Nicméně 3. divize první armády pod vedením 

Kacury Taróa, která postupovala příliš rychle, utrpěla ztráty nejen kvůli čínskému 

protiútoku, ale také vlivem zimy. Velitelé 1. armády usilovali o bitvu o provincii Č'-li, ale 

císař a velitelství se obávali rozšiřování válečné oblasti v drsných mrazech, a proto raději 

zvolili společný útok spojeného loďstva a 2. armády na přístav Wej-chaj-wej, který se 

nachází na poloostrově Šan-tung, víceméně proti Port Arthuru, a dobytí obou by tedy 

znamenalo faktickou nadvládu nad Žlutým mořem. (Unno, 1992, s. 68-69)

 Útok byl zahájen 20. ledna 1985 a obléhání trvalo až do 12. února, kdy se pevnost Wej-

chaj-wej vzdala. Druhá armáda se pak přesunula na sever Liao-tungu, a císařské velitelství 

zformovalo z rezervistů další oddíly a vyslalo je operovat u ostrovů Pcheng-chu, které 

dobyly 26. března 1895. (Unno, 1992, s. 69)

Čínská mírová delegace do Japonska dorazila sice již 31.ledna 1895, ale Japonci ještě 

o příměří zájem neměli, a tak poselstvo odbyli s tím, že není dostatečně zmocněné. (Unno, 

1992, s. 69) Věděli totiž, že po úspěšných bitvách u Wej-chaj-wej a ostrovů Pcheng-chu 

budou mít mnohem výhodnější pozice při vyjednávání.

 Zplnomocněný Li Chung-čang i s 125 členným doprovodem přijel do Šimonoseki 

20. března, japonskou stranu zastoupil ministerský předseda Itó a ministr zahraničí Mucu. 

(Unno, 1992, s. 70) Li nejprve usiloval o příměří, ale podmínky, které si Japonci kladli, 

byly takové, že raději přikročil rovnou k jednání o mírové smlouvě. Záhy byl však raněn 

mladým fanatickým odpůrcem zastavení bojů. Itó a Mucu se zalekli možného zásahu ze 

strany mocností, potlačili opozici a 30. března raději vyhlásili příměří. (Unno, 1992, s. 70) 

V následných mírových jednáních pak Čínu zastoupil Li Chung-čangův adoptivní syn, 
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Li Ťing-fang. Nároky, které Japonsko uvalilo na Čínu, byly kombinací požadavků armády, 

která měla zájem o Liao-tung, námořnictva, které si v duchu expanze jižním směrem 

(nanšin ron, 南進論) brousilo zuby na Tchaj-wan a Pcheng-chu, a japonských kapitalistů, 

kteří se těšili na reparace a rozšíření obchodních práv. (Unno, 1992, s. 70) Je pozoruhodné, 

že i v otázce mírových podmínek byl japonský parlament stále jednotný. (Unno, 1992, 

s. 71)

Tyto podmínky pochopitelně čínské straně připadaly moc přísné. Pokusila se je zmírnit, 

což se jí částečně podařilo, výsledná mírová smlouva byla podepsána 17. dubna. (Unno, 

1992, s. 72) Japonská strana zřejmě nechtěla vyjednávání prodlužovat, protože se obávala, 

aby armáda, neustále v pohotovosti a toužící po bitvě o Č'-li, nepodnikla něco na vlastní 

pěst, což by jednak narušilo průběh mírového jednání, ale hlavně asi nevyhnutelně 

vyvolalo zásah mocností. (Unno, 1992, s. 72) V rámci konečných podmínek měla Čína 

postoupit Liao-tung, Pcheng-chu a Tchaj-wan, vyplatit reparace 200 milionů Taelů, otevřít 

města a přístavy Ša-š', Čchung-čching, Su-čou a Chang-čou a poskytnout Japonsku stejné 

obchodní podmínky jako západním zemím. (Unno, 1992, s. 72)

Přes všechnu opatrnost, aby do řešení konfliktu nezasáhla žádná velmoc, se japonské 

obavy nakonec stejně naplnily. Zástupci Německa, Francie a Ruska se na ministerstvo 

zahraničí dostavili s doporučením, aby se Japonsko vzdalo Liao-tungu, již tři dny poté, co 

císař mírovou smlouvu schválil. Japonsko se tak dostalo do nezáviděníhodné situace, kdy 

ideálně nesmělo dělat ústupky Číně, ale zároveň muselo vyhovět požadavku mocností. 

(Unno, 1992, s. 73) Finanční odškodné za Liao-tung ve výši 30 milionů Taelů byla v očích 

veřejnosti zřejmě jen velice chabá náhrada.

Japonská armáda v době čínsko-japonské války je sice považována za armádu moderní, 

ale řada útrap, jako beriberi, úplavice, malárie, cholera a omrzliny, které měly na svědomí 

90 % z 13 tisíc mrtvých33 ukázaly, že tato armáda ještě zdaleka nebyla připravena na vše, 

co ji ve válce mohlo potkat. Celkem bylo mobilizováno 240 tisíc osob, z toho na frontě 

bojovalo 178 tisíc. (Unno, 1992, s. 78)

33 Pro srovnání: při Sacumském povstání (1877) byly prý počet raněných, padlých a celková výše škod 
mnohem vyšší (Ogasawara, 1998, s. 68)
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4.2 Zobrazení válečných událostí v populární kultuře a jeho vliv 
na utváření celospolečenské nálady

4.2.1 Chrabří hrdinové

Během čínsko-japonské války se jistě událo mnoho hrdinských činů, ale aktérům 

některých z nich se dostalo více slávy než jiným. Příběhy o jejich skutcích se staly 

vděčnými náměty napříč žánry, tisíckrát hrdinně skonali na barevných dřevotiscích, v 

novinových článcích, v oslavných písních, na jevištích kabuki i nově vzniklého moderního 

divadla. Někteří to dokonce dotáhli i na stránky učebnic. 

Prvním hrdinou konfliktu se stal důstojník, kapitán Macuzaki, který nepřestal bojovat, 

ani když byl při přechodu řeky Ansong, kudy armáda pochodovala na Songhwan, zasažen 

do nohy. Dalšími opěvovanými reky však již byli především řadoví vojíni a námořníci. 

(Keene, 1971, s. 144) Těžko říci, zda za tím byl záměr, nicméně to dobře posloužilo k 

utužení nově zavedeného konskripčního modelu armády, která se tak stává záležitostí 

prostých lidí.

Výsadní místo kapitána Macuzakiho brzy zabral statečný trubač, který skonal během 

stejného boje 29. července 1894. (Keene, 1971, s. 145) Jádrem jeho skutku bylo to, že ač 

postřelen, nepřestal troubit k útoku, dokud nepadl mrtev k zemi. Jméno tohoto vojáka 

nejprve zůstávalo neznámé, asi měsíc po jeho smrti však přišel Tokijský deník34 se zprávou, 

že šlo o Širakami Gendžiróa, původem z Biččú. (Saya, 2011, s. 61)

Zhruba rok nato ovšem otiskl deník Jomiuri35 článek, že šlo ve skutečnosti o muže 

jménem Kiguči Kóhei. (Saya, 2011, s. 64) V příbězích o statečném trubači se tedy objevují 

tato dvě jména, přičemž Kiguči je považováno za to „správné“. Existuje ale i výzkum, 

který dokládá, že smyšlená jsou jména obě, a trubač tak zůstává anonymní (Unno, 1992, 

s. 76), a od věci není ani myšlenka, že celý tento příběh je od základu úspěšnou fabulací. 

(Keene, 1971, s. 151)

 Proč konkrétně měl deník Jomiuri potřebu po takové době uvádět na pravou míru 

trubačovu totožnost, není jasné. Možná jednal na podnět někoho z Kigučiho blízkých, 

34  Tókjó ničiniči šinbun (東京日々新聞), vycházel 1872 až 1943.
35  Jomiuri šinbun (読売新聞), vychází od r. 1874.
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možná se tak snažil podkopat hodnověrnost konkurenčního Tokijského deníku. Nebo se mu 

zdálo, že po tom, co novinářské žně ukončil mír, by nic nezvýšilo prodej novin tak jako 

nějaká senzace. Současníkům jistě připadalo důležité, kdo oním statečným trubačem byl. 

Z pohledu utváření nacionalismu jeho jméno však vůbec podstatné není - byl to obyčejný 

člověk odněkud z vesnice, stejně jako tisíce dalších branců, který ani smrtelně raněn 

nepřestal plnit svou povinnost, kterou mu dennodenně ukládal Císařský edikt o vojenských 

zásadách.

Svého „prostého hrdinu“ brzy získalo i námořnictvo, padl v bitvě na řece Jalu (17. září 

1894). Článek o jeho skonu otiskly 6. října Nové zprávy podle vyprávění kapitána 

Mukójamy z křižníku Macušima. (Saya, 2011, s. 52) Uprostřed boje se ho na palubě prý 

jeden těžce raněný námořník zeptal, zda se již Ting-jüan potopil. Kapitán námořníka ujistil, 

že jen co zničí tuto loď natolik, aby nemohla pálit, zatočí i s Čen-jüanem. Se slovy: „Dejte 

jim i za mne,“ pak námořník údajně vydechl naposled. Jméno tohoto odhodlaného muže 

nikdo neodhalil. (Saya, 2011, s. 52)

Dalším opěvovaným hrdinou se stal Harada Džúkiči, který v bitvě o Pchjongjang jako 

první překonal bránu Hjonnmu a umožnil tak japonskému vojsku vstup do města. Na rozdíl 

od předchozích hrdinů svůj čin přežil a dostal za něj Řád zlatého luňáka (Kinši kunšó, 金鵄

勲章). Jenže štěstí mu to příliš nepřineslo. Postavení celebrity neunesl, řád prodal a peníze 

propil. (Keene, 1971, s. 153)

4.2.2 Oblast mediálně-literární

Čínsko-japonská válka se stala v tisku tématem číslo jedna vlastně ještě předtím, než 

vůbec začala. Z Mucuových Zrádných zápisků (Kenkenroku, 蹇蹇録)36 vyplývá, že 

japonští novinoví komentátoři věnovali velkou pozornost už vypuknutí povstání Tonghak, 

ale nebyli jednotní v tom, jestli by Japonsko mělo podpořit dobré sousedské vztahy pomocí 

korejské vládě, nebo naopak podpořit povstání a svrhnout korejskou tyranii. Obzvláště 

36 Mucu Munemicu v této knize shrnul události mezi povstáním Tonghak a Trojintervencí tak, jak je měl 
jako ministr zahraničí příležitost spatřit, a jako takové jsou cenným vhledem do uvažování tehdejší vlády. 
Zároveň v nich přinesl pohled i na tehdejší společenskou atmosféru. Při tom všem se mu daří zachovat si 
od popisovaných událostí odstup kriticky uvažujícího člověka. Čerpám zde z překladu G.M. Bergera 
(Kenkenroku: A Diplomatic record of the Sino-Japanese war, 1894-95. Tokyo: The Japan Foundation, 
1982). Zápisky sice Mucu dopsal již v roce 1896, ale vzhledem k citlivosti v nich obsažených informací 
byly zveřejněny až roku 1926. (Unno, 1992, s. 58)
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noviny spojované s politickými stranami37 se povstání chytily jako záminky k tlaku na 

vládu a začaly přesvědčovat veřejnost o nutnosti války. (Mutsu, 1982, s. 6)

Bouřlivou odezvu pak samozřejmě vyvolalo oznámení Číny o vyslání vojska k 

potlačení povstání. Redaktoři ihned využili situace k psaní plamenných úvodníků, ve 

kterých udávali důvody k rázným krokům. Tokijský ekonomický magazín38 upozorňoval, že 

pokud Japonsko nechá povstání potlačit Čínu samotnou, poškodí to japonský obchod. 

(Huffman, 1997, s. 202 ) 

Tokutomi Sohó z Národních listů spatřoval v událostech v Koreji příležitost, jak 

konečně z Japonska vytvořit expanzivní zemi. (Huffman, 1997, s. 202)

Našly se i takové noviny, které v expanzi do Koreje viděly možnost, jak znovu 

pozvednout slávu samurajů, jako Deník Gifu.39 (Huffman, 1997, s. 202) 

Mohlo by se zdát, že samurajská čest měla být v roce 1894 již dávno zapomenutým 

tématem. Ve skutečnosti však byla ve společnosti Saigóova teorie o expanzi do Koreje 

(seikanron, 征韓論) stále poměrně populární, a to obzvláště mezi idealistickými stoupenci 

Hnutí za svobodu a občanská práva, kteří zhruba od poloviny 80. let viděli Japonsko jako 

budoucí asijskou velmoc. 

Saigóa a patrioty šiši (志士) považovali za ztělesnění rytířskosti (gikjó, 義侠). 

Nepochybovali o tom, že kdyby byl Saigó žil, nevytáhl by do Koreje jen kvůli prosté 

expanzi, ale aby slabé Korejce vedl a pyšné Číňany rozdrtil. Tímto způsobem obhajoval 

válku ve své eseji Japonsko a Japonci (Japan and the Japanese) i pozdější pacifista 

Učimura Kanzó. (Saya, 2011, s. 19)

V eseji Ospravedlnění korejské války (The Justification for the Korean War), kterým 

původně 11. srpna v The Japan Weekly Mail oslovoval britské čtenáře, protože Británie 

byla vůči japonskému postupu velmi kritická (Zachmann, 2009, s. 34, 174), a který poté 

přeložil a 3. září nechal otisknout v Příteli národa jako Spravedlivost čínsko-japonské  

války (Niššin sensó no gi, 清戦争の義), přirovnal Japonsko k lékaři, který se s pilkou blíží 

37 James L. Huffman ve své knize Creating a public: People and Press in Meiji Japan (Honolulu: 
University of Hawaii Press, 1997) zmiňuje v období přelomu 80. a 90. let v souvislosti s otevřenou 
podporou politickým stranám mj. následující tisk. S Liberální stranou (Džijútó, 自由党, činná 1881 až 
1884, poté 1890 až 1898), byly spojované např. Liberální noviny (Džijú šinbun, 自由新聞) a Ilustrované 
liberální noviny (E iri džijú šinbun, 絵入自由新聞), a na Konstituční pokrokovou stranou (Rikken 
kaišintó, 立憲改進党, činná 1882-1896) měly vazby např. Poštovní noviny (Júbin hóči šinbun, 郵便報知
新聞), Každodenní noviny (Mainiči šinbun, 毎日新聞), a deník Jomiuri. (Huffman, 1997, s. 186)

38 Tókjó keizai zašši (東京経済雑誌), vycházel 1879 až 1923. 
39 Gifu ničiniči šinbun (岐阜日々新聞), vycházel 1881-1942.
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k nemocnému tělu, představujícímu Čínu, a konflikt označil za válku spravedlivou (gisen, 

義戦). (Unno, 1992, s. 74)

Fukuzawa Jukiči v úvodníku Nových zpráv ze dne 29. července 1894 obhajoval již 

zřejmě nevyhnutelný konflikt podobně, totiž jako spravedlivou válku za civilizaci (bunmei 

no gisen, 文明の義戦), ve které nejde o konflikt mezi lidmi nebo státy, ale mezi civilizací 

a barbarstvím (Niššin sensó wa bun'ja no sensó nari, 日清戦争は文野の戦争なり). 

(Unno, 1992, s. 74). Tím se v podstatě vrací k tomu, co hlásal před korejskými nepokoji 

roku 1884, a znovu dosazuje Japonsko do role vůdce Asie, byť v mnohem agresivnější 

podobě než dříve. 

Jak jsem již uvedla výše, stále početnější skupinu čtenářů zajímaly více než úvodníky 

zprávy. V červnu a červenci, když ve vzduchu již viselo takřka hmatatelné napětí, se 

dočkali v hojné míře. Noviny přinášely informace o příjezdu čínských a posléze 

japonských jednotek do Koreje, o stavu čínské flotily a japonských zbraní, o stále reálnější 

možnosti skutečné války s Čínou, a to vše s takovou frekvencí, že musely začít hojně 

využívat zvláštních vydání. (Huffman, 1997, s. 202)

Objevuje se i snaha vyvolat odezvu veřejnosti oprášením starých sporů, v Nových 

zprávách od poloviny června vycházela série ilustrací nazvaná Nepokoje v Soulu roku 

1884 (Meidži džúnananen Keidžó no ran, 明治十七年京城の乱) zobrazující hlavně 

zločiny, které údajně čínští vojáci napáchali na japonských obyvatelích. (Zachmann, 2009, 

s. 33) 

Poté, co došlo 25. července k prvnímu čínsko-japonskému střetu u ostrovů Pcheng-

chu40, po válce již svorně volal všechen tisk. Její vyhlášení tedy nejen nikoho nepřekvapilo, 

ale vyvolalo vlnu nadšení a patriotismu, až šovinismu. (Huffman, 1997, s. 204)

Další vývoj událostí nedal japonským novinářům žádný důvod psát o válce jinak než 

s nadšením. Mucu poznamenal, že vítězství u Pchjongjangu a na řece Jalu jakoby zcela 

zbavily veřejnost jakýchkoli pochyb, a bohužel také rozumu. Její odhodlání a chvástavost 

prý rostla s každým dnem, a jediné, co ji zajímalo, bylo, kdy zavlaje japonská vlajka nad 

Pekingem. Kdokoli, kdo by se opovážil navrhnout umírněnější a vyrovnanější postup, 

by se podle něj dočkal jen pranýřování za to, že je nevlastenecký zbabělec. (Mutsu, 1982, 

s. 110)

40 Pcheng-chu, nebo také Pescadorské ostrovy, je malé souostroví mezi Tchaj-wanem a čínskou pevninou.
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Japonská veřejnost již nepochybovala o velkém vítězství, a tak si komentátoři mohli 

dovolit být vůči Číně i blahosklonní. V lednu 1895 se politik za Konstituční pokrokovou 

stranu, Ozaki Jukio, vyjádřil v prvním čísle časopisu Slunce41 v tom smyslu, že by po válce 

mělo být uzavřeno spojenectví s Čínou, byť ne zcela rovnoprávné. (Zachmann, 2009, s. 39) 

Pisatel článku, který vyšel v časopise Japonsko po válce, v červenci 1895, dokonce 

navrhoval poskytnout Číně pomoc při překonávání problémů, protože Japonsko je silnou 

zemí a Čína lituje svého urážlivého chování. (Zachmann, 2009, s. 39)

4.2.2.1 Zprávy z centra dění

Ve snaze zprostředkovat zprávy veřejnosti co nejrychleji, vyslaly jednotlivé noviny 

svoje zástupce nejen do Hirošimy, ale také přímo s armádou na kontinent. Celkem se takto 

do válečného zpravodajství zapojilo 114 osob ze 66 společností. (Unno, 1992, s. 76) Lidé 

si totiž chtěli přečíst nejen krátké zprávy o výsledcích bitev, které se do novin a zvláštních 

vydání díky telegrafickému spojení mezi Šanghají a Nagasaki dostávaly v řádu několika 

hodin (Huffman, 1997, s. 209), ale stále větší zájem měli o konkrétní příběhy, které jim 

mohli poskytnout právě reportéři. 

Dopisovatelé se však museli potýkat s řadou problémů. Pokud putovali s armádou, 

museli s ní snášet i všechny útrapy - nést na zádech vlastní vybavení, hladovět, pít 

špinavou vodu, trpět průjmy a malárií. (Huffman, 1997, s. 208-210) 

Na druhou stranu, toto strádání zvyšovalo osobní rozměr reportáží, kterého si čtenáři 

považovali natolik, že pro ně tyto detaily neztrácely na atraktivitě, ani pokud se je 

dozvídali třeba s měsíčním zpožděním. Telegrafické spojení totiž bylo příliš drahé a 

zpravodajům obtížně dostupné, a proto jejich příspěvky putovaly do redakcí porůznu. 

Často je zkrátka nezbylo než poslat po vojácích vracejících se domů a doufat, že dorazí v 

pořádku a ve správném pořadí. (Huffman, 1997, s. 209)

V poměru ke své velikosti a počtu čtenářů se do válečného zpravodajství nejaktivněji 

zapojily Tokutomiho Národní listy. Vyslal prý bezmála třicet korespondentů, což je 

přibližně stejně tolik, kolik vyslal tokijský deník Asahi,42 který ovšem tehdy četlo zhruba 

41 Taijó (太陽), vycházel 1895-1928.
42 (Tókjó asahi šinbun, 東京朝日新聞, vycházel 1988 až 1940)

38



Kateřina Danišová, Obraz čínsko-japonské války v kultuře

třikrát více lidí.43 (Saya, 2011, s. 155)

Tokutomi čtenáře lákal také s pomocí známých jmen, mezi vyslanými byli i spisovatelé 

Macubara Iwagoró (1866-1935) a Kunikida Doppo (1871-1908), a také umělci Kubota 

Beisen a jeho synové Beisai a Kinsen. (Saya, 2011, s. 155)

V podkapitole věnované revizi nerovnoprávných smluv jsem již zmínila, že při utváření 

vědomí vlastního národa hrálo podstatnou roli porovnávání Japonců s cizinci. Čínsko-

japonská válka k tomu poskytla příležitostí více než dostatek, a práce válečných 

dopisovatelů tato porovnání předkládala ve velmi snadno dostupné podobě.

Najdeme je i v reportážích z pera Kunikidy Doppa, nazvaných Dopisy bratříčkovi (Aitei  

cúšin, 愛弟通信).44 Vzhledem k tomu, že působil jako korespondent na lodi Čijoda, která 

byla součástí základní eskadry japonského spojeného loďstva, přišel s místním 

obyvatelstvem do styku, když se připojil k výpravě za doplněním zásob, případně pokud se 

na břeh podíval během vyloďování jednotek, které flotila přepravovala.

Kunikida o Číňanech, které při těchto příležitost potkal, otevřeně nenapsal křivého 

slova. V kapitole Koupě krávy na pobřeží Victorie (Vikutoria ó ni uši wo kau, ヴィクトリ

ア澳に牛を買ふ, Kunikida, 1908, s. 107-109) popisuje, jak se čínské děti radují, když 

dostanou sušenky, a jak si staří rádi vezmou nabízené cigarety. Z toho, jak se na ně dívá 

jako na milé chudáčky, je ale vidět, že sám sebe vlastně považuje za mnohem lepšího. Také 

se zde objevuje z jeho strany nepochopený strach místních z cizí armády, před kterou 

schovávají svoje domácí zvířata.45 Jako by si vůbec nebyl schopen připustit, že japonskou 

armádu nemusí všichni vidět jako posla civilizace.

V jedné z posledních zpráv, nazvané Velký útok na Wej-chaj-wej, naprosté zničení Pej-

jangské flotily (Ikaiei daikógeki Hokujó kantai zenmecu, 威海衛大攻撃北洋艦隊全滅, 

Kunikida, 1908, s. 253-269), popisuje také dění již po kapitulaci nepřátelského loďstva, 

a přibližuje čínské důstojníky, se kterými se setkal. Vidí je jako výkvět Číny. Všichni mají 

západní vzdělání, hýří šarmem a jsou to rození diplomati, ale zároveň o nich říká, že to 

43 Tento tah se Tokutomimu zřejmě vyplatil, protože v roce 1890, tedy v roce založení, se Národních listů 
denně prodávalo necelých 9 tisíc výtisků, ale v roce 1895 již téměř 26 tisíc. (Huffman, 1997, s. 386)

44 Kunikida psal část těchto reportáží, jako by se obracel na svého bratra, a často je začíná oslovením 
bratříčku (aitei, 愛弟) Čerpám zde z pozdějšího souhrnného vydání. (KUNIKIDA, Doppo. Aitei cúšin. 
Tókjó: Sakura šobó, 1908.)

45 Podobný postřeh učinil i Masaoka Šiki, dopisovatel pro Kugovo Japonsko, v Deníku z fronty (Džinčú 
nikki, 陣中日記）, kde se v dubnu 1895 podivuje, jak čínští dělníci raději pozorují japonskou armádu 
jenom z bezpečné vzdálenosti. (Unno, 1992, s. 77)
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vůbec nejsou vojáci - spíše než v boji se zbraní v ruce je vidí někde v kajutě, jak popíjejí 

šampaňské.46 (Kunikida, 1908, s. 264-265) Japonskému čtenáři, který již několik měsíců 

čte o japonských vojácích, kteří hrdinně padli v boji, musí jeho armáda v takovém 

nepřímém srovnání připadat nekonečně lepší.

A co teprve, když dojde ve zprávě Útok flotily na Port Arthur (Kantai no Rjodžun 

kógeki, 艦隊の旅順攻撃, Kunikida, 1908, s. 110-122) na porovnávání víceméně zcela 

otevřené. Při popisu obléhání Port Arthuru, které Kunikida sleduje z lodi,47 přirovnává 

hemžení čínských vojáků, ukrývajících se, když je ostřelují děly, k mravencům a vránám. 

V kontrastu k nim se najednou objeví řádně sešikované japonské vojsko. Jeho popis 

protivníka opět není bez citu, ale je jasně patrné, kdo v něm probouzí obdiv, a kdo ne.

Ostatně, bez citu není v Kunikidově případě popsáno téměř nic, s čím se během 

putování s námořnictvem setkal. V tomto až meditativním přístupu se prý odráží vliv, 

kterým na mladého spisovatele zapůsobil romantický básník William Wordsworth. 

(Ogasawara, 1998, s. 93) Svědectví o bitvách jsou tak protkána lyrickými popisy východu 

slunce, a i něco tak praktického, jako je vylodění v provincii Liao-ning v kapitole Pohled 

na místo vylodění (Džórikuči no kókei, 上陸地の光景, Kunikida, 1908, s. 37-40), je 

podáno tklivě, s mnoha oživujícími detaily a s trochou nezbytného patosu.

Kunikidovy „dopisy“ byly zřejmě populární také proto, že kromě informací o bitvách a 

vojenských událostech přinášely i osobní pohled na život na palubě a na radosti a strasti z 

běžného života námořníků. Zpráva Pošta na lodi (Kandžó ni okeru júbinbucu, 艦上に於け

る郵便物, Kunikida, 1908, s. 87-91) tak ukazuje čiré nadšení lidí odříznutých od domova 

z toho, že na ně v dálce někdo myslí, a při jeho popisu toho, jaká je na otevřeném moři na 

můstku zima v kapitole Naše flotila po pádu Port Arthuru (Rjodžun kanrakugo no waga 

kantai, 旅順陥落後の我艦隊, Kunikida, 1908, s. 122-132), jednoho málem rozbrní vlastní 

nos. (Kunikida, 1908, s. 124) I do takovýchto relativně klidných částí zvládne autor 

zakomponovat fakt, že jde o lidi odhodlané padnout za vlast. Námořnící na Čijodě jsou 

46 „(...) vypadali příliš nenucení na to, aby (nás) zabili granátem, ale spíše že nás pozvou do důstojnické 
kajuty na šampaňské, oceňovat pařížské květiny.“ (kótecurjódan mote inoči no torijari suru ni wa 
amarini júčóni, muširo šikanšicu ni manekite šanpanšu no hai wo age, Pari no hana wo šó suru ni teki su. 
鋼鐵榴弾もて命の取り遣りするには余りに優長に、寧ろ士官室に招きて三鞭酒の杯をあげ、巴里の花を

賞するに適す。(Kunikida, 1908, s. 264-265)
47 Vzhledem k tomu, že se čínská flotila v této bitvě vlastně neukázala, mohl se Kunikida, když byli mimo 

dostřel pevnosti (která beztak pálila hlavně na útočící vojsko), v klidu procházet po palubě a pozorovat 
dění na břehu.
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totiž „hrdinové, kteří se za svoji zemi nebudou zdráhat zemřít.“48 (Kunikida, 1908, s. 91)

Za povšimnutí stojí právě to, že již na podzim 1894, kdy tuto zprávu poslal, bojují 

za svoji zemi - nikoli za osvobození Koreje a podobné důvody uváděné pro ospravedlnění 

vstupu Japonska do války s Čínou. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že Kunikida žil 

v těsném kontaktu s posádkou, vyjadřuje tím názor nejen svůj, ale i mužstva.

Příspěvky, které pro Národ psal Macubara Iwagoró, se dočkaly samostatného vydání 

pod názvem Zápisky o špíně a dobývání (Seidžin joroku, 征塵余録) již v roce 1896. (Saya, 

2011, s. 33) Jeho články tvořily nejen záznamy o válečných úspěších, ale také popis 

cestování po Koreji. To bylo velice žádané téma, protože Japonci tehdy o životním stylu 

obyvatel sousední země příliš nevěděli.

Macubara Korejce popisoval jako elegantní a vkusné, ale vždy je připodobňoval 

k nějakým postavám z minulosti, jako byl Sugawara no Mičizane, děti mu připomínaly 

malého Jošicuneho a ženy dávné dvorní dámy. (Saya, 2011, s. 34-35) Na první pohled 

takové přirovnání vypadá možná obdivně, ale ve skutečnosti je tuto starobylost možno 

interpretovat dvousečně - také jako nemodernost. Města a obydlí jsou podle Macubary 

špinavá a zastaralá. (Saya, 2011, s. 34-35) Tím vším zapadá do dobové rétoriky, volající 

po modernizaci Koreje, a utvrzuje čtenáře v přesvědčení, že jsou pokrokovější, a tedy 

lepší. 

4.2.2.2 Románová tvorba v novinách

Oblibě se těšily také válečné povídky a romány na pokračování, které v novinách 

rovněž vycházely. Reakce autorů byla poměrně pohotová, Tokutomi Roka začal s 

publikováním Snového příběhu z čínsko-japonské války (Niššin sensó jumemonogatari, 日

清戦争夢物語) již v září 1894, Záložník (Jobihei, 予備兵) Izumiho Kjóky začal v deníku 

Jomiuri vycházet měsíc poté. (Keene, 1971, s. 130)

Závěrečná scéna Záložníka, ve které umírá hlavní postava, poručík Nogawa, nezapře 

inspiraci osudy výše uvedených hrdinů čínsko-japonské války. Stejně jako oni staví i on 

v okamžiku smrti nade vše svou oddanost službě v armádě. Aby ho mohli ošetřit, snaží se 

48 Kuni no tame ni ši wo dani džisezaru júši. (国のために死をだに辞せざる勇士。)
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mu sebrat šavli, on však protestuje: „Ne, nepustím ji. Až do smrti ji nepustím.“49 (Izumi, 

1912, s. 82)

Když ošetřovatel přesto naléhá, Nogawa pronese: „Vojenská povinnost nedovoluje 

vojákům odhodit meč a ztratit tak bojeschopnost. Nechte mne být, jak jsem. To si přeji!“50 

(Izumi, 1912, s. 82)

Izumi Kjóka se zaměřoval také na dětské publikum, hlavní postavou jeho dalšího díla 

Námořní bitva čeří vody (Kaisen no joha, 海戦の余波) z roku 1894 je devítiletý Čijota, 

syn odvedeného poručíka. (Saya, 2011, s. 124) Příběh se z velké části odehrává pod 

hladinou moře, v dračím paláci. I sem ale zasáhne válka v podobě torpéd ničících tento 

krásný svět, a čínských zajatých vojáků, které Čijota povýšeně komanduje. Setkává se zde 

i s duchem svého otce, který bohužel padl v bitvě zuřící na hladině. Ten ho poté posílá zpět 

k matce s tím, že bude-li ho chtít znovu spatřit, musí se také dát k námořnictvu a zemřít 

v boji.51 (Makito, 125-126)

Fikci v novinách bohužel nepředstavovaly pouze romány na pokračování, ale někdy 

také zprávy, obzvláště, pokud přinášely detaily o osudech hrdinů uvedených v podkapitole 

4.2.1. 

Například mezi jednotlivými články o Širakami Gendžiróovi rostl závratným tempem 

počet návštěvníků jeho pohřbu, který se ale vlastně konal dříve, než bylo jeho jméno 

spojeno s postavou statečného trubače. 

Podle Pravdivé kroniky čínsko-japonské války (Niššin sensó džisseki, 日清戦争実績) na 

pohřeb přišlo čtyři sta lidí (Saya, 2011, s. 61-62), ale na začátku prosince přišel článek 

otištěný v chlapeckém časopise Zahrada mládí (Šónen'en, 少年園) dokonce se třemi tisíci 

truchlícími. (Saya, 2011, s. 63)

4.2.2.3 Časopisy s válečnou tematikou

Hlad po informacích se projevil i tím, že stoupl prodej naučné literatury, pochopitelně 

hlavně o Číně a Koreji. (Keene, 1971, s. 131) Kompromisem mezi naučnou literaturou a 

49 Ija, hanasanu. Šinu made mo hanasanu. (いや、放さぬ。死ぬまでも放さぬ。）
50 Kore wo sutete sentórjoku wo ušinau koto wa, gundžin taru mono no gimu ga jurusanu. Kono mama 

šinašite kudasai. Honbó da!　（之を棄てて戦闘力を失ふことは、軍人たるものの義務が容さぬ。此儘死
なして下さい。本望だ!）

51 Pozdější díla z pera Izumiho Kjóky prý už jsou spíše protiválečná. (Ogasawara, 1998, s. 87)
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novinami se staly časopisy, které dennímu tisku nemohly konkurovat aktuálností 

informací, a tak na scénu vstoupily jako vizuální média. Obsahovaly totiž přílohy v podobě 

vkládaných fotografií či ilustrací a přinášely články také o dějinách, zeměpise a 

společnosti. (Unno, 1992, s. 79)

Typickým zástupcem tohoto typu tisku byla již výše zmíněná Pravdivá kronika čínsko-

japonské války, kterou vydávalo třikrát měsíčně nakladatelství Hakubunkan od konce srpna 

1894. (Unno, 1992, s. 79) Každé číslo mělo sto stran a frontispis opatřený fotografií. Na to, 

že se vlastně stále pohybujeme v počátcích japonské žurnalistiky, je to úctyhodný výkon, 

který si vysloužil obrovskou popularitu. Od prvních šesti vydání bylo prý celkem vytištěno 

přes milion kopií a poslední, padesáté, číslo vyšlo až v lednu 1896. (Unno, 1992, s. 79-80)

V 21. čísle Pravdivé kroniky se objevil také příběh o kapitánu Nakagawovi, který zbavil 

obyvatele jisté korejské vesnice útrap tím, že zabil obrovského tygra, jenž je dlouhá léta 

sužoval. (Saya, 2011, s. 69) Jde o příběh inspirovaný činem jednoho z Hidejošiho generálů, 

který v Koreji tygra ulovil během výprav v 16. století, a který se od té doby stal oblíbeným 

námětem příběhů a her. (Saya, 2011, s. 70)

Vidíme zde opět důraz na historické opakování japonských nároků v Koreji, stejně jako 

na ně upozorňoval vzor pro učebnice dějepisu, Náhled na národní historii. K němu 

se přidává touha nebo snad přesvědčení o tom, že Korejci považují Japonce za dobrodince. 

To, že se ale v novinách během čínsko-japonské války objevovaly i zprávy 

o protijaponském chování Korejců (Zachmann, 2009, s. 212), však naznačuje, že šlo 

skutečně pouze o velké japonské přání.

Jiným podobným magazínem byly Obrazy z čínsko-japonské války (Niššin sensó zue, 

日清戦争図絵), od ledna 1895 přejmenované na Obrazy porobení Číny (Seišin zue, 征清

図絵). Jednalo se vlastně o zvláštní vydání časopisu Fúzoku gahó (風俗画報), vydávaného 

od roku 1889. Jako přílohu obsahoval dokonce litografické ilustrace. Ku příležitosti 

čínsko-japonské války vydali deset čísel.52 (Unno, 1992, s. 80)

Úroveň takovýchto publikací byla poměrně rozdílná, což si můžeme ukázat na dvou 

příkladech. Čínsko-japonská válka v obrazech: na památku japonských krajanů (Niššin  

52 Časopis Fúzoku gahó se posléze ve zvláštních vydáních věnoval i dalším konfliktům, jako například 
okupaci Taiwanu a válce s Ruskem. (Unno, 1992, s. 80)
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sensó gahó: Nihon kokumin no kinen, 日清戦争画報: 日本国民の記念)53 vyšla v prosinci 

1894 a byla zřejmě určena pro nejširší vrstvu obyvatelstva. Sestávala se z celkem šestnácti 

černobílých ilustrací, na kterých jsou ukázány dosavadní úspěchy japonské armády 

a námořnictva, přiblíženy vykonané hrdinské skutky, a dále krátkého dovysvětlujícího 

textu. 

Na obrázku č. 19 v příloze vidíme, jak byl „kapitán Macuzaki při přechodu řeky 

Ansong zasažen nepřátelskou kulkou a padl.“54 (Niššin sensó gahó, 1894, s. 5)

Obrázek č. 20 představuje Širakamiho Gendžiróa, který „nepustil trubku, ani když, 

zasažen nepřítelem, padl mrtev.“55 (Niššin sensó gahó, 1894, s. 6)

Obrázek č. 22 ukazuje Haradu Džúkičiho, prvořadého vojína, který tím, že přelezl 

a otevřel bránu Hjonmu, rozhodl o výsledku lítého boje o Pchjongjang. (Obr. 21) 

Tento výčet válečných událostí je zahájen ilustrací zobrazující nerozhodnou korejskou 

vládu (obr. 23), která zřejmě odkazuje ke korejské neochotě splnit japonské požadavky 

z 19. července. Ilustrace poslední pak symbolizuje očekávané zakončení konfliktu, a sice 

japonskou armádu táhnoucí Šen-jangem (Mukden), směrem na císařský palác v Pekingu. 

(obr. 24)

Naproti tomu sedmý díl Obrázkových svitků z čínsko-japonské války: bitva na řece Jalu 

(Niššin sensó emaki: dai nana Kókaisen no maki, 日清戦争繪巻：第七黄海戦之巻)56 

vyšel později, až v červnu 1895, což se pozitivně projevilo na kvalitě zpracování. Tato 

série nebyla určena pouze japonským čtenářům, ale bylo možné si ji objednat i 

ze zahraničí, jak dokládá propagační text na konci publikace.

I zde se velkou část ilustrací zabírají hrdinové. Nalezneme zde námořníky, kteří „zvolili 

smrt, aby zachránili sklad s municí,“57 (Niššin sensó emaki, 1895, s. 4, obr. 13), nebo 

Udatného dělostřelce (Hóšu gójú, 砲手豪勇, obr. 14), který „i když ho trhá nepřátelská 

53 Niššin sensó gahó: Nihon kokumin no kinen. Ed. KAN'EI Jamazaki. Tókjó: Kokkadó, 1894.
54 Andžó tošingun no sai Macuzaki taii wa teki no šógan ni atari učidžini seri. (安城渡進軍ノ際松崎大尉ハ
敵ノ炮丸ニ中リ討死セリ。)

55 Širakami Gendžiró wa teki no šógan ni atarite učidžini su šikaremo nao rappa wo hanasazu. (白神源次
郎ハ敵の炮丸ニ中リテ討死ス然レモ尚喇叭ヲ放サズ。)

56 Niššin sensó emaki: dai nana Kókaisen no maki. Ed. SUZUKI Šútaró. Ilust. GOTÓ Tokudžiró. Tókjó: 
Šun'jódó, 1895, 36 s. 

57 Ši wo keššite kajaku kura wo mamoru. (死を決して火藥庫を守る。)
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palba, zůstává odhodlaně na místě, ač má zlámané kosti a odletují z něj kousky.“58 (Niššin  

sensó emaki, 1895, s. 9)

4.2.2.4 Válečné dřevořezy

Kromě výše uvedených ilustrovaných časopisů a sešitů sehrály velkou roli při vytváření 

japonského obrazu o Číně také samostatně prodávané dřevotisky. 

Žánr ukijo-e (浮世絵) s nástupem období Meidži zvolna upadal.59 V souvislosti 

s prudkými změnami společnost přešel zájem o poměrně lyrická tradiční témata, lidé 

by se raději dívali na něco akčnějšího. Řada umělců našla uplatnění v rychle se rozvíjející 

žurnalistice, kde působili jako ilustrátoři senzačních a strašidelných příběhů. Poslední 

období vzepětí tohoto výtvarného odvětví nastalo právě během čínsko-japonské války. Jen 

malý zlomek prací má však nějakou uměleckou hodnotu. (Mason, 1993, s. 376-377) Řada 

z nich vznikala pouze jako ilustrace ke zprávám z bojišť a požadavek na rychlost se, 

vzhledem k náročnosti výroby dřevořezu, neblaze projevil na kvalitě, jak je ostatně vidět i 

na výše představené Čínsko-japonské válce v obrazech.

 Nicméně šance, kterou konflikt nabízel, se zřejmě chopili všichni nakladatelé60 a 

najednou ani nebylo možné sehnat dříve tak běžné portréty herců či žánrové výjevy. 

Válečné tisky, které je nahradily, je možné rozdělit do dvou úrovní zpracování. Ty velmi 

křiklavé byly určeny zejména pro děti a ženy, ty umělečtější jak provedením, tak návrhem, 

cílily na náročnějšího zákazníka. (Keene, 1971, s. 136) Což ostatně platí pro dřevotisky 

nejen z tohoto období.

Válečné dřevořezy se vyznačovaly určitými stereotypy co se vyobrazení Japonců a 

Číňanů týče. Japonští vojáci zaujímají zpravidla hrdinné pózy, Číňané obvykle prchají, 

nebo se válejí v prachu, což dobře vystihuje obr. 12, na kterém je zachycen podporučík 

Odera v bitvě o Wej-chaj-wej. S odhodláním ve tváři seká zbaběle se rozprchající Číňany, 

nad kterými se tyčí v sedle.

58 Tekidan mae ni sakete niku tobi hone jaburu mo kecuzen tošite tacu. (敵弾前に裂けて肉飛び骨破るも決
然として立つ。)
59 Dřevořez stál také zcela stranou Okakurovy snahy o obnovu japonské umělecké tradice (Cudži, 2005, s. 

355), umělci pod jeho vedením dokonce ve svých dílech usilovali o potlačení linky (Wattles, 1996, s. 50-
51), která, charakteristická právě pro dřevořez, se společně s plošností barev stala pro západního diváka 
jedním ze symbolů japonského umění.

60 A věděli proč - nejpopulárnějších kusů se prodalo až 100 tisíc kopií. (Keene, 1971, s. 137)
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 Takový vážný a odhodlaný výraz ve velmi evropské tváři, s téměř nezbytným 

upraveným knírem anebo licousy, je pro Japonce na dřevořezech málem povinný.61 Číňané 

se naproti tomu šklebí, a kromě copánku mají rozpláclé nosy, vystouplé lícní kosti a také 

šikmější oči. 

Zajímavé je také kulturní odstínění pomocí barev. Ještě na tiscích z doby Sacumského 

povstání se k zachycení jednotek armády používalo křiklavých anilinových pigmentů. Ty 

jsou však v roce 1894 již dosti nemoderní a značí spíše nízký vkus až vulgárnost. (Keene, 

1971, s. 138) Japonští vojáci na sobě tedy mají střízlivé šedočerné uniformy, zatímco ti 

čínští hýří všemi barvami. 

Tyto charakteristiky byly pochopitelně do extrémů dotaženy v karikaturách, které 

vytvářel i tvůrce jedněch z nejkvalitnějších válečných tisků, Kobajaši Kijočika (1847-

1915). Na obrázku ze série Sláva Japonsku: sto listů pro zasmání (Nihon banzai: hjakusen 

hjakušó, 日本萬歳：百撰百笑62) Japonský voják s přehledem vítězí hned nad třemi Číňany 

najednou v kubihiki, což je hra, při které se soupeři snaží navzájem přetáhnout za provaz, 

který si přehodili kolem krku. (obr. 6)

Kijočika si vydobyl věhlas už dávno před válkou především charakteristickým využitím 

světla k zachycení rozličných atmosférických efektů. Vzhledem k tomu, že se neomezoval 

pouze na světlo přirozené, ale fascinovalo ho také nové veřejné osvětlení či zářící okna 

vlaku jedoucího noční krajinou, zdokumentoval mimoděk i proměnu Eda v Tokio. (Cudži, 

2005, s. 355-356) 

Těmto urbanistickým krajinkám se věnoval až do roku 1881, kdy, zřejmě v důsledku 

osobní tragédie,63 ztratil chuť tuto tvorbu dále rozvíjet, a začal se věnovat knižní a jiné 

ilustraci. Nicméně válka a světelné možnosti, které nabízela, byly zřejmě příliš velkým 

pokušením - stačí si jen představit všechny ty noční exploze, muži choulící se kolem ohňů, 

světlomety křižující noční hladinu či města v plamenech. Mezi umělci, kteří zpracovávali 

61 Na o deset let mladších tiscích z doby rusko-japonské války je možné Rusy od Japonců rozeznat jen díky 
jiné barvě uniformy a nepatrně hnědšímu odstínu vlasů. (Keene, 1971, s. 138) Vidět je to dobře např. na 
dřevořezu od Kjókacua, Obraz lítého boje mezi Ruskem a Japonskem (Ničiro gekisen gato, 日露激戦畫

圖, obr. 2)
62 Název je slovní hříčkou, čtení hjakusen hjakušó se dá zapsat i jako 百戦百勝, tedy co bitva, to vítězství.
63 Toho roku v sousedství propukl požár, a fascinovaný umělec strávil celou noc venku skicováním. Jeho 

žena, která na něj čekala v domě se dvěma dětmi, dokud i ten nezačal hořet, ztratila s Kijočikou trpělivost 
a opustila ho. (Keene, 1971, s. 164)
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náměty čínsko-japonské války byl jediným, kdo tyto motivy dokázal zajímavě použít. 

Třebaže ostatní rovněž zobrazovali výbuchy a podobně, nedokázali tím stvořit stejnou 

náladu osamění, hrůzy a intimity. (Keene, 1971, s. 164) Pro tuto techniku se vžil název 

malba světelnými paprsky (kósenga, 光線画). (Cudži, 2005, s. 355) 

Kijočikův přístup tak často působil na úkor reportážní hodnoty tisků. Nezajímaly ho 

tváře hrdinů, mnohem více péče věnoval postavám rýsujícím se proti náhle rozzářenému 

pozadí. Jeho nejlepší práce proto nezobrazují žádnou konkrétní událost, ale osvětlení a 

atmosféra prostě zachycují válku. (Keene, 1971, s. 165) 

Tak je tomu i v případě tisku Naše armáda vzdoruje třeskuté zimě v táboře u Jing-

kchou (Bó Eikó genkan waga gunčó roei no zu, 冐營口嚴寒我軍長露營之圖), který snad 

právě proto, že nezobrazuje hrdinské pózy, hrdě se třepotající japonské vlajky, ani v děsu 

umírající Číňany, si zachovává hodnotu i pro dnešního diváka. (obr. 4)

Stejný přístup můžeme vidět i na obrázku č. 3, Naše armáda útočí na čínský tábor v 

Pchjongjangu. (Waga gun Heidžó no šineišú, 我軍平壤之清營襲)

Kromě Kijočiky se oblibě těšili také Mizuno Tošikata a Ogata Gekkó. Většina autorů a 

vydavatelů se však snažila vyjít vstříc (ne)vkusu co nejširšího publika, a jen málo z nich si 

dávalo na práci záležet tak jako Kijočika, v jehož díle došlo umění nišiki-e (錦絵)64 

vrcholu, a tím se celá kapitola ukijo-e uzavírá. 

Čínsko-japonská válka totiž představovala poslední rozmach tohoto žánru. Již na 

podzim 1895 vyšla v Kamelotu zpráva, že došlo k drtivému poklesu prodeje tisků. Ty 

válečné už samozřejmě nebyly aktuální, ale dobře na odbyt nešly ani tradičních portréty 

herců. Prý se jich prodávalo sotva dvě stě kopií. (Keene, 1971, s. 162) 

Oblíbenými náměty mezi nakladateli i veřejností opět byli pochopitelně také výše 

zmiňovaní japonští hrdinové. Harada Džúkiči zdolávající bránu vedoucí k 

pchjongjangskému vítězství učaroval i Kobajaši Kijočikovi. Zpodobnil ho v tisku Vzdor 

přívalu kulek sám otevřel bránu Hjonmu (Bó dan'u tanšin kai Genbumon, 冐弾雨単身開

玄武門, obr. 10) 

64  Tzv. brokátový tisk - výsledkem soutisku několika desek je nádherná barevnost.
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Při porovnání s tiskem Útok na bránu Hjonmu (Genbumon kógeki, 玄武門攻撃, 

obr. 11) od Mizuno Tošikaty je hezky vidět právě zcela odlišný přístup ke stejnému tématu 

v rukou dvou různých umělců, a lépe tak vynikne Kijočikova snaha o zachycení atmosféry, 

které však dosahuje na úkor žádané senzačnosti. 

Pro tvůrce dřevořezů se stal nesmírně populárním námětem také kapitán Higuči, který 

levou rukou chrání ztracené čínské děcko, a pravou, třímající šavli, velí k útoku na Wej-

chaj-wej. V povzdálí se často krčí vystrašená matka dítěte, jako je tomu na tisku 

od Watanabe Nobukazua Útok na Wej-chaj-wej (Ikaiei kógeki, 威海衛攻撃, obr. 9) nebo 

před kapitánem klečí děkující otec, jako na dřevořezu od Ogaty Gekkóa, Kapitán Higuči  

drží čínského sirotka při útoku na Wej-chaj-wej (Higuči taii šingeki no todži džihódži 

šinmin idži no zu, 樋口大尉進撃之途次自抱持清民遺児之圖, obr. 8)

4.2.3 Oblast divadelní

V literatuře nebo výtvarném umění byl, co se celkového vývoje týče, vliv čínsko-

japonské války možná zanedbatelný, o to více však zasáhla rozvoj moderního divadla. Hry 

s tématikou tohoto konfliktu totiž představovaly první výraznější úspěch nové školy 

(šinpa, 新派). (Keene, 1971, s. 157)

 Počátky této školy sahají k tzv. aktivistickému divadlu (sóši šibai, 創始芝居), spjatému 

s Hnutím za svobodu a občanská práva. V tomto typu tvorby se aktivně projevoval 

zejména Kawakami Otodžiró (1864 - 1911), který v 80. letech podporoval Liberální stranu. 

Její zájmy proklamoval v plamenných projevech, které často skončily Kawakamiho 

zatčením - během osmdesátých let byl prý zadržen více jak 170krát. (Hjódó, s. 125) Naučil 

se tedy svoje názory zaobalit jako rakugo. Záhy začal pracovat na hrách s politicko-

společenskými tématy, v roce 1891 uvedl kus nazvaný Pravdivý příběh neštěstí pana 

Itagakiho (Itagaki kun sónan džikki, 板垣君遭難実記). (Saya, 2011, s. 76) 

Když v létě 1894 začaly boje, Kawakami byl první, kdo se tohoto tématu chopil. A hra 

Velkolepá a úchvatná čínsko-japonská válka (Sózecu kaizecu Niššin sensó, 壮絶快絶日清

戦争), kterou uvedl již 31. srpna 1894 (Hjódó, s. 156) se ukázala být trefou do černého, 

neboť prý po celých 50 dní dokázala vyprodat do té doby nepříliš úspěšné divadlo 
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Asakusa-za. (Saya, 2011, s. 78-79)

 Děj byl sice celý smyšlený (Hjódó, s. 158), ale postava hlavního padoucha připadla 

na zcela reálného Li Chung-čanga. Zápletka hry byla, zřejmě jako reklama, zveřejňována 

na pokračování v novinách Listy z hlavního města65 mezi 26. a 30. srpnem. (Hjódó, s. 156)

Kladné hrdiny zosobnili dva japonští reportéři, Hirata a Misuzawa, kteří se ocitnou 

obviněni ze špionáže v čínském vězení, a zdravotní sestra červeného kříže, Šigeko. 

Vyvrcholení hry představovala ohnivá řeč Hiraty před Lim, ve které obhajuje jednak 

japonskou touhu po korejské nezávislosti, a také povinnosti reportéra. Spolu s ním 

promluví i Šigeko a ozřejmí, co je to Ženevská konvence a jaký význam má Červený kříž. 

Kromě osudu těchto hrdinů hra sleduje také námořní bitvu, kde 3 japonští důstojníci, než 

aby padli do rukou nepřítele, raději za zvolání „sláva císaři“ spáchají sebevraždu.66 (Hjódó, 

s. 156-158).

Tímto Kawakami zvládl nejen zahrnout jak toho času populární proválečnou rétoriku 

a loajalitu japonských bojovníků, ale také potvrdit rostoucí popularitu a důležitost tisku. 

Úspěch Velkolepé a úchvatné čínsko-japonské války zopakoval ještě s dalšími hrami.

Deník z fronty Kawakami Otodžiróa (Kawakami Otodžiró senči genbun nikki, 川上音二

郎戦地見聞日記), jehož inspirací se stala autorova podzimní cesta na kontinent, měl 

premiéru 3. prosince 1894 (Hjódó, s. 166), a Pád Wej-chaj-weje (Ikaiei kanraku, 威海衛陥

落) 17. května 1895. (Hjódó, s. 167) Krátce po válce také adaptoval Záložníka od Izumiho 

Kjóky. (Saya, 2011, s. 89-90)

Zde by bylo na místě uvést, jak je možné, že nějaká nová divadelní forma v rukou 

amatérů najednou popularitou překonala zavedené divadlo kabuki. Jeho přední 

představitelé se sice také pokusili chopit příležitosti a uvedli několik her na téma čínsko-

japonské války,67 ty však nedopadly dobře v očích kritiků, a ani veřejnost z nich nebyla tak 

nadšená, jako z Kawakamiho počinů. Paradoxně zde totiž herecká nezkušenost hrála v jeho 

65  Mijako šinbun (都新聞), vycházely 1888 až 1942.
66 Zde šlo evidentně o inspiraci nějakou „skutečnou událostí“ kterou přinesl tisk, a která se posléze stala 

všeobecně oblíbeným námětem. Můžeme srovnat s dřevořezem Tváří v tvář smrti zvolal sláva (Ši ni  
nozomite banzai wo utau, 死に臨て萬歳を唱ふ), který zobrazuje námořníka, jenž než aby padl do zajetí, 
raději se potopí spolu s lodí. Ještě předtím však za provolání slávy císařství vyhazuje do vzduchu čepici. 
(obr. 15)

67  Mj. příběh inspirovaný Haradou Džúkičim dobývajícím bránu Hjonmu. (Saya, 2011, s. 85)
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prospěch. Herci kabuki, kteří od dětství pilovali formální způsob vystupování, nebyli totiž 

schopni přirozeně zahrát moderní bitvu. (Saya, 2011, s. 80)

 Kawakamiho ochotníci se na sebe na jevišti zkrátka vrhli, což v očích obecenstva bylo 

daleko přesvědčivější a jistě i mnohem více vzrušující. (Saya, 2011, s. 81) Kawakami si 

navíc z Francie, kam se krátce před válkou vypravil studovat evropské divadlo, přivezl 

nápady, jak udělat představení ještě akčnější. Při šermířských soubojích odletovaly jiskry, 

a také se za tmy přestavovala scéna. (Hjódó, s. 108) Při střelbě na jevišti dokonce bouchaly 

petardy. (Saya, 2011, s. 79)

4.2.4 Další projevy válečného nadšení

Kromě divadla a mediální produkce se válka promítla i do dalších oblastí tvorby. Široké 

oblibě se těšily válečné písně. První z nich se snažily oslavit správnost japonského cíle, 

případně oživovaly staré antipatie vůči Číně s pomocí odkazování na konflikty 80. let. 

Jedna z ještě předválečných písní, volající po pochodu na Peking, dokonce dávala 

Číňanům za vinu smrt Saigóa a Ókuba.68

 Postupně se převažujícím tématem stalo hanobení Číňanů jakožto slabochů a zbabělců. 

(Saya, 2011, s. 2-4; Keene, 1971, s. 133) Mezi oblíbenými náměty byly i osudy statečného 

trubače a udatného námořníka a také práce zdravotních sester. (Ogasawara, 1998, s. 87) 

Vojenské písně pak doputovaly i do školního prostředí, a to díky tomu, že od roku 1886 

v souvislosti s Moriho reformami získala tělesná výchova militaristický rozměr: 

pochodová cvičení (tairecu undó, 隊列運動) byla celostátně přejmenována na vojenskou 

tělesnou výchovu (heišiki taisó, 兵式体操), a na jejich provádění dohlížel důstojník. 

(Hjódó, s. 108) 

Již v listopadu 1894 se do lavic dostala série čítanek společnosti Fukjúša, která kromě 

obligátních textů o císařovně Džingú obsahovala také kapitolu o mongolských invazích 

a dále aktuální texty o Širakami Gendžiróovi, Haradovi Džúkičim a bitvě na řece Jalu. 

(Saya, 2011, s. 128-129) Místo se našlo i pro článek objasňující dvě povinnosti obyvatel 

Japonska, a sice vojenskou službu a placení daní. (Saya, 2011, s. 130) 
68 Toto obvinění je opravdu hodně za vlasy přitažené, ale zřejmě mělo jistou popularitu: kdyby na začátku 

70. let vláda vytáhla do Koreje a do boje s Čínou, nestal by se ze Saigóa vůdce opozice, nespáchal by po 
potlačení Sacumského povstání sebevraždu, a tudíž by ani žádný extremista neměl důvod spáchat atentát 
na Ókubu. (Saya, 2011, s. 5)
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Na děti takto působil nejen vzdělávací systém, ale celková společenská nálada. 

Hračkářství byla plná vojenských čapek, šavlí, trubek a panenek v podobě japonských 

vojáků i vzdávajících se Číňanů. Dětské časopisy zveřejňovaly prakticky stejný válečný 

obsah, jako „dospělé“ noviny, jen uzpůsobený věku svých čtenářů. (Saya, 2011, s. 120)

V módě byla stolní hra na způsob žížal, suguroku, kde poblíž startu jednotlivá pole 

nesla názvy již vybojovaných bitev, ale směrem k cíli se objevila čistě spekulativní místa, 

jako Šen-jang (Mukden), Tiencin, Peking a čínská kapitulace (Saya, 2011, s. 120-121), což 

opět ukazuje na nenasytné rozpoložení japonské společnosti.

Děti samozřejmě reagovaly po svém a hra „na válku“, jak ji popsal deník Jomiuri 3. září 

1894, se stala oblíbenou zábavou na tokijských předměstích. Družstvo představující 

čínskou armádu si pochopitelně muselo vyrobit z nějaké šňůry copánky a vítězná 

„japonská armáda“ je pak svázané jako zajatce vodila po okolí. (Saya, 2011, s. 121)

Když se večer děti vrátily domů, mohly si něco přečíst z knížky Pohádky na dobrou 

noc o porobení Číňáků aneb Kuráž japonských chlapců (Čančan seibacu kodomo no 

jorubanaši: ičimei Nihon dandži no seišin ちゃんちゃん征伐子供の夜ばなし : 一名・日本

男児の精神),69 která vyšla v roce 1894. Na jejím obalu je zachycen klučina v samurajském 

oděvu třímající japonskou vlajku, který se místo na koni veze na zádech úpícího čínského 

vojáka. (obr. 17)

Na válečné vlně se snažili vydělat nejen nakladatelé, ale i prodejci běžného spotřebního 

zboží. Během konfliktu se tak Japonci mohli mýt mýdlem Válečná kořist ve tvaru hlavy 

Číňana, připít si Císařským vítězstvím či Čínobijcem (nové značky sake) a k tomu vykouřit 

cigaretu Triumf. Nekuřáci si pod stejným názvem mohli koupit krekry nebo si v restauraci 

objednat triumfální dušené či záborovou polévku, případně nespočet druhů vítězného 

občerstvení, od nudlí až po suši. (Saya, 2011, s. 104)

Kromě takovýchto spontánních projevů válečného zápalu se objevovaly i akce více či 

méně organizované. Válečné kořisti (vlajky, uniformy, gongy, bubny, trubky apod.) byly 

nejprve k vidění po celém Japonsku v rámci putovních výstav, a poté jako dar císaři 

69 Hanlivé označení čančan, které se v této době začalo pro Číňany používat, odkazuje na prase (Unno, 
1992, s. 76), asociací je zde zřejmě čínský typický dobový způsob úpravy vlasů. Další běžnou nadávkou 
bylo slovo čankoro, patrně zkomolením čínského Čung-kuo-žen (Číňan), a také prasečí ocásek - tonbi (豚
尾). (Keene, 1971, s. 138)
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uloženy ve zvláštní síni v zahradách paláce. (Saya, 2011, s. 104; Unno, 1992, s. 78)

Po vítězných bitvách se pořádaly průvody, kterým všude nadšeně přihlíželi diváci. 

Tokijské městské oslavy vítězství, které se konaly 9. prosince 1894 v Uenu, byly první 

obdobnou masovou akcí v Japonsku - navštívilo ji přes 50 tisíc lidí. (Saya, 2011, s. 113) 

Mohli zde vidět polní nemocnici, obřad za padlé i námořní bitvu na jezírku Šinobazu. 

Modely Ting-jüanu a Čen-jüanu se potopily po zásahu skutečným torpédem.70 (Saya, 2011, 

s. 108, 112-113) Kawakamiho skupina předvedla svůj hit Velkolepá a úchvatná čínsko-

japonská válka.

Podobně velkolepého a hlavně nadšeného uvítání se dostalo i císaři, když se 30. května 

vrátil z Hirošimy zpět do Tokia. (Saya, 2011, s. 114) 

4.3Vliv čínsko-japonské války na japonskou společnost

Proměny, kterými japonská žurnalistika prošla v 80. letech, umožnily, že se jejich 

prostřednictvím mezi lid počátkem léta 1894 efektivně rozšířily názory proválečně 

naladěné inteligence. Vzhledem k tomu, že se v jejích řadách nenašel nikdo, kdo by hájil 

opačné stanovisko, není překvapivé, že japonský lid přijal takový názor za vlastní. Tato 

jednotnost názorů musela být navíc v porovnání se spory, které provázely počátky 

parlamentní politiky, z pohledu obyčejného čtenáře svým způsobem uklidňující a lákavá 

svou přehledností. 

Domnívám se ale, že ke skutečně aktivnímu a plošnému lidovému zapojení došlo až 

po zahájení války. Teprve po jejím vypuknutí prý byla denně Ginza, tehdy sídlo všech 

novinových společností, plná lidí, kteří si přišli prohlédnout vylepené výtisky deníků nebo 

koupit zvláštní vydání. Poprvé se obsahem tisku stalo něco, co bylo očekáváno ze dne 

na den, něco, pro co se vyplatilo ráno běžet i ze značné dálky. (Saya, 2011, s. 28)

Kolem roku 1890 byla cirkulace novin ještě poměrně omezená. Na scéně působí čtyři 

největší deníky, v jejich čele ósacký deník Asahi71 s 50 tisíci výtisků denně, dále tokijský 

70 Tato demonstrace byla čistě symbolická, obě lodě se sice zúčastnily střetu s japonským námořnictvem 
v bitvě na řece Jalu, kde byly však pouze poškozeny. Ting-jüan, zasaženou torpédy, nechal její kapitán 
Liou Pu-čchan potopit (Ogasawara, 1998, s. 94) v závěru bitvy o Wej-chaj-wej, která trvala do 12. února 
1895, Čen-jüan po válce zabrali Japonci a pod jejich vlajkou se zúčastnila i bitvy u Cušimy v rusko-
japonské válce. (Kovařík, 2012, s. 46)

71 Ósaka asahi šinbun (大阪朝日新聞), vycházely 1889 až 1940.
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deník Jamato,72 Poštovní noviny a tokijská varianta Asahi, každý z těchto titulů vydával 

denně asi 20 tisíc kopií. Další noviny vycházejí ve výrazně nižších nákladech. (Huffman, 

1997, s. 386)

V roce 1895 si už však ósacké Asahi denně přečetlo přes 100 tisíc lidí, tři deníky73 si 

denně kupovalo výrazně více než 50 tisíc osob, a další dva tituly74 našly každý den téměř 

50 tisíc čtenářů. (Huffman, 1997, s. 386) Čínsko-japonská válka tak v podstatě vyvolala 

informační revoluci.

Před obdobím Meidži se jakékoli novinky a zprávy šířily hlavně prostřednictvím 

vypravěčů a šeptandy. (Saya, 2011, s. 43) I tehdejším příjemcům těchto zpráv snad bylo 

jasné, že vše, co se povídá, nemusí být pravda. 

Nyní jsou ale najednou shodné zprávy dostupné na papíře tisícům lidí naráz, oproti 

dřívějším dobám prakticky okamžitě. Navíc tyto zprávy často pocházejí od reportérů přímo 

z místa děje. Pravdivost takových zpráv v očích čtenářů jistě musela být mnohem vyšší. 

To, co se psalo v novinách, utvářelo najednou prakticky nezpochybnitelnou kolektivní 

realitu.

Tato realita je však produktem jednostranného zobrazení událostí, které nepřipouští 

pochyby o japonském postupu. Velice zkresleně se k japonské veřejnosti dostaly třeba 

informace o masakru civilistů, následujícím po dobytí Port Arthuru, jehož rozsah dodnes 

nebyl uspokojivě objasněn. Šokující zprávy o něm do světa poslal korespondent deníku 

The World. (Unno, 1992, s. 77) Japonský tisk na to svorně zareagoval tak, že začal 

kritizovat zahraniční reportáže o této události jako nepodložené. Nové zprávy přišly 

dokonce 30. prosince 1894 s vysvětlením, že západní mocnosti mají prostě strach z 

rychlosti japonské modernizace, a tak se Japonsko snaží všemožně očernit. (Saya, 2011, 

s. 48-49) Japonská veřejnost, přesvědčená o tom, že jejich země je vzorem civilizovanosti, 

nyní konečně sklízela plody těžké práce předcházejících let a žádnou kritiku slyšet 

nechtěla. 

72 やまと新聞, vycházely 1886 až 1945.
73 Šlo o Střed (Čúó šinbun, 中央新聞, vycházely 1891 až 1940), Ósacký deník (Ósaka mainiči šinbun, 大阪

毎日新聞, vycházely 1888 až 1943) a Jorozu čóhó (萬朝報, vycházely 1892 až 1940). (Huffman, 1997, 
s. 386)

74 Jednalo se o Obchodní deník (Čúgai šógjó šinpó, 中外商業新報, vycházel 1889 až 1942) a tokijský 
deník Asahi. (Huffman, 1997, s. 386)
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Noviny a vizuální média předkládaly masivní vrstvě nových čtenářů určitý stereotypní 

obraz Číny a Číňanů. Japonsko se díky tomuto obrazu najednou stává jedinou pokrokovou 

zemí v Asii, Čína je náhle symbolem všeho zpátečnického. Je pověrčivá, Japonsko věří 

rozumu. Čínští vojáci jsou nejednotná neukázněná chátra bojující pro peníze, japonští mají 

disciplínu, stará se o ně stát a do bitvy jdou vyzbrojeni vlastenectvím jako jeden muž. 

(Saya, 2011, s. 39-43)

Obzvláště výrazně byl v médiích zobrazován rozdílný přístup ke smrti, což je velice 

dobře patrné na dřevořezech Tváří v tvář smrti zvolal sláva (obr. 15) a Potopení Čchao-

jungu (Čójú činbocu, 超勇 沈没, obr. 16). Japonský námořník umírá s hrdostí 

a provoláním slávy na rtech, ti čínští mají ve tváři hrůzu, máchají zoufale rukama nebo 

se snaží uprchnout z dosahu vln. 

Čínský strach ze smrti a ochota padnout do zajetí se zdála japonskou veřejnost přímo 

znechucovat. (Keene, 1971, s. 138, 144) Takto se postupně všichni Číňané v jejích očích 

stávají zbabělci, a jediný, kdo si vysloužil alespoň trochu obecného uznání, byl admirál 

Pei-jangské flotily Ting Žu-čchang, protože po prohrané bitvě o Wej-chaj-wej s žádostí 

o milost pro svoje podřízené spáchal raději sebevraždu.75 (Ogasawara, 1998, s. 94) 

V Národních listech z 21. února 1895 pak jeho smysl pro čest vyzdvihl i Tokutomi Sohó. 

(Ogasawara, 1998, s. 95) 

Intelektuálové, zapojující se do debaty o smíšeném pobytu a hrozícím zvýšeném 

kontaktu s cizinci, přisuzovali na základě porovnávání s jinými národy Japoncům určité 

rysy již na přelomu 80. a 90. let. Nyní se ale Japonsko pustilo do konfliktu se státem, který 

mu byl po staletí kulturním vzorem, a z tohoto srovnání vychází nejen jako vítěz 

na válečném poli, ale také jako národ, který svého oponenta v každém ohledu morálně 

převyšuje. To přineslo zvýšení nejen národního vědomí, ale také národního sebevědomí. 

O kvalitách i těch nejprostších Japonců již nikdo nepochybuje.

Tato nově nabytá sebedůvěra se pak promítla i v přístupu ke vztahu se Západem. 

Někteří najednou vidí Japonsko nejen jako posla civilizace v Asii, ale dokonce jako jednu 

z budoucích světových mocností, jak uvedl například vzdělanec Nakaniši Uširó již 

v novoročním vydání časopisu Slunce z roku 1895. (Zachmann, 2009, s. 41, 177) 

75 Jeho karikatura od Kijočiky (obr. 5) je v porovnání s ostatními téměř laskavá. Zpodobnil ho jako postavu 
Kanbeie z příběhu 47 róninů (Čúšingura, 忠臣蔵). Z dřevořezu od Mizuno Tošikaty, na kterém si Ting 
Žu-čchang, v ruce kalíšek s jedem, zachovává svou hrdost, smutek přímo čiší. (obr. 7)
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Obzvláště po Trojintervenci rezonuje tiskem debata o tom, zda by Japonsko nemělo uzavřít 

spojenectví s některou se západních mocností. Podle komentáře v tokijském vydání Asahi 

z 5. srpna 1896 se v té době těšila oblibě představa spojenectví s Velkou Británií či 

Ruskem, ale našli se i tací, kteří hlásali, že Japonsko už vůbec žádné spojence nepotřebuje. 

(Zachmann, 2009, s. 43-44, 178)

Čínsko-japonská válka přinesla hrdiny, se kterými se mohli jednotliví Japonci snadno 

identifikovat. Tito hrdinové se stávají zosobněním ctností, které jsou, vlivem porovnávání 

s Hrdinové se tedy vlastně stávají symboly národa, ovšem symboly zcela jiného typu, než 

císař. Ten stále zůstává emblémem národní pospolitosti, hrdinové však umožňují lidu 

se s někým ztotožnit. Jejich vyzdvihováním nejen v novinách, ale také ve školních 

učebnicích a na dřevořezech se tyto symboly dostávají i mezi méně gramotnou část 

populace a mezi děti, citlivě vnímající společenskou atmosféru. 

S postavou bojovníka, který se slovy o oddanosti vlasti a císaři na rtech padne ve válce, 

se samozřejmě mohli primárně ztotožnit hlavně další potenciální vojáci.76 V masivním 

měřítku tak dochází k divokému formování různých dobrovolnických oddílů, ve kterém 

se aktivně angažuje i dříve poměrně problematická vrstva bývalých samurajů. (Saya, 2011, 

s. 96-97) Antipatie vůči meidžiovské vládě, které stále přetrvávaly v některých oblastech, 

jako byla např. prefektura Gunma, tak mizí právě během čínsko-japonské války. (Saya, 

2011, s. 10)

Tento konflikt však přinesl i další vzory, a ani jiné skupiny obyvatel tedy neměly 

o dobré příklady nouzi. Pozornosti se dostalo nejen práci zdravotních sester, ale také 

odhodlání nejprostšího obyvatelstva, které svou angažovanost dávalo najevo přispíváním 

do četných dobročinných sbírek. Příklady těch nejchudších se často dočkaly otištění 

v novinách (Saya, 2011, s. 100), a hrdinou sloužícím vlasti a císaři se tak mohl stát 

opravdu každý.

Válka přinesla nejen rozšíření vědomí národní identity mezi masy, ale spojením pod 

společný cíl také umožnila pocit sounáležitosti i mezi dosud znesvářenými skupinami. Po 

osm a půl měsíce tak panovala mezi vládou, politickými stranami, představiteli inteligence 

76 Po japonském vítězství v čínsko-japonské a později i rusko-japonské válce mnoho mladých Japonců 
považovalo za svůj vzor idealizovaný obraz vojáků, případně dobrodruhů, kteří šířili slávu Japonska na 
kontinentě. (Karlin, 2002, s. 70)
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a lidem názorová shoda. Tuto jednotu však rázně ukončila Trojintervence, přes kterou se 

veřejnost, částečně již zklamaná tím, že válka neskončila triumfálním vstupem japonské 

armády do Pekingu,77 nedokázala přenést. Společností cloumal vztek nad takovou potupou 

a tisk byl znovu plný kritiky namířené proti vládě. Někteří, jako Tokutomi Sohó, jí 

zazlívali, že se vzdala požadavkům mocností příliš snadno, jiní, jako Kuga Kacunan, jí 

vyčítali krátkozrakou zahraniční politiku. (Zachmann, 2009, s. 37)

Jak ale podotkl Mucu, agresivní a roztahovačné rozpoložení japonské veřejnosti před 

koncem války by neumožnilo skromnější mírové podmínky. Byl si dobře vědom toho, že 

japonské nároky vyvolají roztržku ve vztahu s mocnostmi. Věděl ale, že taková varianta je 

lepší, než kdyby přednesl střízlivější návrh mírové smlouvy, riskoval vznik lidových bouří 

a ohrozil tak domácí stabilitu. (Mutsu, 1982, s. 251-252)

77 Belgický velvyslanec, Albert d'Anethan, prý dokonce přirovnal atmosféru, která zavládla v hlavním městě 
po vyhlášení míru, k národnímu smutku. (Zachmann, 2009, s. 36)
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5 Závěr

Čínsko-japonská válka znamenala obrovský předěl. Jednak politický, protože Japonsko 

definitivně vtáhla do víru mezinárodní politiky, a navždy změnila vztah se státem, v jehož 

stínu doposud Japonsko stálo.

 Dále společenský, protože po ní již na sebe Japonci nenahlíželi stejně, jako dříve. 

Zapůsobila jako katalyzátor a zesílila účinek aktivit, které do té doby podnikala 

ke sjednocení národa vláda, a kterými se tento národ snažila pozvednout vrstva inteligence. 

Domnívám se, že i bez čínsko-japonské války by tyto aktivity byly úspěšné, jen by to 

podstatně déle trvalo.

Válka představovala také zlom kulturní, odstřihla staré umělecké formy od nových. Po 

čínsko-japonské válce již náleží výsadní místo vizuálního média fotografii, nikoli 

dřevořezu. Ten se napříště stává drahou záležitostí určenou znalcům. (Keene, 1971, s. 162) 

Současné a populární téma, jaké válka představovala, také odřízlo moderní divadlo od 

kabuki, které je napříště vnímáno jako tradiční, navzdory tomu, že během období Edo, tedy 

vlastně ještě nedávno, zpracovávalo dobová společenská témata. (Saya, 2011, s. 90) Určila 

také podobu japonských novin, které se během války definitivně orientují na zpravodajství 

a snaží se stále více vycházet vstříc přáním veřejnosti. (Huffman, 1997, s. 220)

Přesto však čínsko-japonská válka dnes, co se týče pozornosti, stojí poněkud stranou 

mladších, a bohužel mnohem ničivějších konfliktů, do kterých se Japonsko pustilo po ní. 

Přesto by neměla být zapomenuta. Již během ní se objevily některé neblahé rysy, které 

později dosáhly zničujících rozměrů, jako armáda, která si nenechá poroučet, a nekritický 

přístup tisku a veřejnosti k problematickým událostem, jako byl masakr v Port Arthuru.

Japonská společnost díky válce došla konečně jednoty. Dalo by se říci, že byla jednotná 

až příliš - nebylo v ní totiž nikoho, kdo by se odvážil postup Japonska kritizovat. A taková 

situace je vždy nebezpečná, protože je zneužitelná. Když Mucu Munemicu viděl s jakým 

nadšením a jak jednohlasně byla japonská veřejnost ochotna přinášet oběti za reformaci 

Koreje, rozhodl se toho využít, ačkoli jeho primárním cílem bylo prostě posílit japonské 

pozice v této oblasti. Doufal, že se skrze reformy podaří buď napravit skřípající vztahy 

s Čínou, anebo že dojde k urychlení konečné roztržky, to vše s podporou národa za zády. 

(Mutsu, 1982, s. 29-30) 
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Lidé mají obecně tendenci si myslet, že jsou lepší - než jsou jejich sousedé, než byly 

předcházející generace, než stoupenci toho a toho názoru. Jsme ale skutečně lepší, než byli 

ti, kteří na konci 19. století věřili ve svůj národ natolik, že za něj šli nejen zemřít, ale také 

zabíjet, v přesvědčení, že jejich válka je spravedlivá? 

V Japonsku se soustředěnou prací vlády a nadšením tisku povedlo vytvořit nejen 

představu japonského národa, ale také přesvědčení o tom, že má tento národ povinnost jít 

do války. Rychlost, jakou společnost tohoto přesvědčení dosáhla, a jak hladce ho proměnila 

v činy, je děsivá.

Je společnost počátku 21. století ve schopnosti kriticky zhodnotit působení médií, či 

dokonce vzdělávacího systému, lepší, než byla ta japonská na konci století devatenáctého? 

Nebo jsme schopni vidět sílící nacionalistickou linku táhnoucí se novinami před a během 

čínsko-japonské války jenom proto, že nás od ní dělí tisíce kilometrů, 110 let a k tomu 

víme, kam tato linka nakonec dospěla?

Pokud tomu tak je, pak doufám, že nám studium vzniku nacionalismu pomůže včas 

odhalovat způsoby, jakými na nás působí. Protože jak ukazují například události 

posledních měsíců na Ukrajině, národy a nacionalismus jako nástroje politických cílů 

ve světových dějinách ještě neřekly poslední slovo.
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