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Úvod 

 

Země vycházejícího slunce, jak je poeticky Japonsko nazýváno, vždy fascinovala 

antropology, lingvisty, politology, historiky a jiné akademiky ze Západu ať již svou 

mystickou uzavřeností nebo svým agresivním otevíráním se západnímu světu. Na odlehlých 

ostrovech se po staletí formovala zcela unikátní kultura, která je jen těžko srovnatelná 

s jinými. Samuraj, gejša, suši, karaoke, manga, Pokémon – to je jen krátký výčet pojmů, které 

vytanou na mysl i těm, kteří Japonsko znají pouze marginálně. Identita Japonska, která je nám 

vštěpovaná skrze populární kulturu a historické knihy a osobnosti, dostává pravou podobu 

tehdy, jakmile si uvědomíme, jak velký vliv na ní měly přilehlé státy a menší etnika. Tato 

etnika a jejich kultury neměly s tou japonskou povětšinou kladné vztahy a tento stav přetrval 

až do moderní doby. Jedním z takových etnik jsou Ainuové, kterým je tato práce věnována.  

Ainuové (nebo také Ainu -アイヌ) jsou specifickým etnikem, které se vzhledem od 

běžných Japonců liší, mluví svým vlastním jazykem, má své vlastní zvyky a lze je považovat 

za původní obyvatele Japonska, které od nepaměti obývá. Nicméně stav tohoto unikátního 

etnika a jeho kultury je alarmující. V důsledku tvrdého zacházení ze strany Japonců, kteří po 

dlouhou dobu tuto malou skupinu lidí utlačovali a odmítali jí přiznat jakoukoliv důležitější 

existenci, či jí vůbec registrovat, jsou nyní Ainuové i jejich kultura na pokraji svého vymření.  

Homogenní Japonsko je mýtus, jehož kolaps lze pomalu sledovat od pádu šógunátu v 19. 

století. Nová osvícená vláda přinesla do tohoto ostrovního státu obrovské změny. S velkou 

vlnou modernizace a westernizace docházelo k proměnám v myšlení Japonců a vnímání sebe 

sama i světa. Japonci v první fázi této vlny přebírali nekriticky vše západní, od oblečení, 

účesů, zavádění plynového osvětlení a s tím i různé západní myšlenky. V této době také 

začíná bujet silný japonský nacionalismus a myšlenka národní pospolitosti, která prokazovala 

největší oddanost císaři, jakožto symbolu národní pospolitosti, výlučnosti a božské autority. 

Tato pospolitost se ale týkala jen japonské společnosti.
1
 

Po první světové válce a především pak po krizi 30. let 20. století byla tato národní 

pospolitost víceméně rozdrobena do zájmových spolků a do popředí začala vstupovat armáda. 

Její nechvalně proslulá surovost při okupaci sousedních států a později především ve druhé 

světové válce byla posílena právě japonskou oddaností státu a národu. K pomalé změně 

v přístupu k národu a císaři napomohla především americká okupace, která se snažila 
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Japonsko demilitarizovat a při zakládání nové ústavy zavést jakožto hlavní sjednocující 

myšlenku pouze symbolické císařství, kdy hlavním sjednocujícím elementem moci byl 

japonský lid.  

Další velký obrat nastal v 50. letech 20. století, kdy se Japonsko zapojilo do monetárního 

a obchodního systému a jeho ekonomika vstávala jako fénix z popela.
 2

 O dvacet let později 

už bylo Japonsko jednou ze třech ekonomicky nejsilnějších zemí po boku USA a SSSR. Tato 

změna ale dopadla pochopitelně i na společnost, která se začala měnit z původně veskrze 

agrární v industriální a konzumní. Poválečnou zvláštností byla i role státu, který se mimo jiné 

snažil vytvářet dojem silné národní homogenity tím, že šířil ideje „japonského národa“. Tyto 

snahy se nikdy nezvrhly v útočný nacionalismus, naopak se snažily budit dojem sdílení 

kulturních hodnot. Hlavním bodem úspěchu bylo vědomí příslušnosti ke střední vrstvě, což 

zvýšilo efekt homogenity.  

Ovšem i přes tento celonárodně pojímaný fakt, zde existovaly různé národy a menšiny, 

které byly už od dob okupace předmětem diskriminace. Týkalo se to především Korejců (在

日コリアン- zainiči korían), kteří po japonské okupaci v Japonsku zůstali (cca půl milionu), 

ale i přes snahu o integraci se nikdy nedomohli plnoprávné japonské příslušnosti. Podobně to 

platí i o tradičně diskriminované vrstvě burakumin (部落民). Ač jde o etnické Japonce, jsou 

považováni za potomky lidí z nejnižší vrstvy společnosti, která ve feudálním období 

vykonávala nečistou práci. Dalšími menšinami, které musí čelit diskriminačním tendencím ze 

strany Japonců, jsou Okinawané, potomci japonských emigrantů (日系人- nikkedžin), 

Číňané a především také Ainuové.  

Tato práce si klade za cíl „objevit“ Ainuy českému prostředí a to ze tří důvodů. Prvním je 

fakt, že v současné době neexistuje žádná literatura v českém jazyce, která by přehledně 

mapovala historický vývoj této menšiny na více, než jedné stránce (v knihách o historii a 

kultuře Japonska lze najít opravdu pouze jednostránkovou zmínku) a za druhé, a to 

především, vzhledem k alarmujícímu počtu posledních předáků této kultury, se jeví téměř 

jako nezbytné poznatky o Ainuech předat a doplnit českému zájemci. Japonsko je pro nás 

stále velmi exotická země i přesto, že se základna zájemců o studium této zajímavé země rok 

co rok rozrůstá. A nejde pouze o individuální zájemce, ale i různé akce, které probíhají ve 

spolupráci s Japonským velvyslanectvím nebo Česko – japonskou společností v Praze a Brně. 

 Třetím cílem je upozornit na přetrvávající diskriminační tendence vůči menšinám a 

objasnit aktuální situaci v Japonsku. Cílem této práce je upozornit na určité kulturní 
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souvislosti a objasnit poznatky, které jsou české kultuře méně známé. Jak podotkla kulturní 

antropoložka Ruth Benedictová ve své knize Chryzantéma a meč: „Potřebujete silnou mysl, 

abyste porozuměli rozdílům (jiné kultury), třebaže jsou znepokojivé„.
3
  

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol a několika podkapitol, přičemž ta první se 

pokusí poukázat na nejvýznamnější historické události v Japonsku, které se podílely na 

formování národní identity a myšlenky homogenního státu. Tato kapitola je zároveň protknuta 

vývojem japonsko-ainuských vztahů od prvních styků až po kolonizaci jejich výsostného 

teritoria – ostrova Hokkaidó. Druhá kapitola pojednává o tom, kde se vlastně zrodila 

myšlenka homogenity a proč je pro Japonce tak důležitá. Zároveň jsou v ní objasněny pojmy 

nacionalismus a etnicita, tak jak nejlépe vystihují japonský kontext. Závěrečná a třetí kapitola 

je věnována Ainuům, jejich původu, identitě a rezistenci. Je zde uvedeno několik 

nejdůležitějších dokumentů.  

 

Metodologie 

Minimální
4
 dostupnost odborných knih i článků o problematice menšin v Japonsku, 

konkrétně Ainuů, v České republice byla důvodem, proč jsem převážně všechny informace 

čerpala z cizojazyčné literatury. V tomto ohledu pro mne byla velmi cennou návštěva 

univerzitní knihovny na University of Denver v americkém Coloradu, kde žije početná 

japonská komunita a kde jsem získala většinu svých zdrojů. Vzhledem k tomu, že v Japonsku 

jsem osobně nikdy nebyla, probíhalo zpracování této práce, podobně jako vznikala kniha již 

výše zmíněné Ruth Benedictové, metodou „studia kultury na dálku“. Tato metoda umožňuje 

přímou komunikaci s příslušníky dané kultury, v tomto případě šlo o Japonce žijící v ČR, a 

rozbor písemných a vizuálních dokumentů, které se problematikou zabývají. Pro získání 

většího množství informací o Ainuech jsem pak ještě kontaktovala Hokkaido University, 

konkrétně Center for Ainu & Indigenous Studies. Od pana docenta Kodžiho Yamasakiho jsem 

dostala krátkou, leč milou odpověď s odkazy věnujícími se ainuské problematice. 

Při přípravě historického úvodu jsem vycházela zejména z prací Jiřího Janoše, Edwina O. 

Reischauera a Alberta M. Craiga, Ruth Benedictové, Yoshia Sugimota, Zdeňky Vasiljevové, 

                                                           
3
 Benedict, Ruth (2013): Chryzantéma a meč. Vzorce japonské kultury. 1. vydání. Praha: Malvern, str. 9 

4 O Ainuech existuje v českém prostředí např. práce Kamila Brzáka – Jsem Ainu, jsem člověk (2013), případně 

bakalářská práce absolventa FF UK Ondřeje Barvy na téma Postavení Ainuů v současném Japonsku – 

komparativní pohled (2011) 
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Michaela Weinera, Richarda Storryho, Sidnyeho Cheunga, Davida Labuse a z kratších 

akademických článků. 

 

Poznámka k transkripci 

Japonská slova jsem převedla do české transkripce a tím pádem se objevují s českými 

koncovkami a skloňováním. Japonská jména, která mají svůj japonský úzus používání 

(nejprve rodové pak osobní jméno) jsem také převedla do českého standardu – nejprve křestní 

jméno a poté příjmení. 
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Japonská „homogenita“ z pohledu historie 

 

Ostrovní poloha Japonska a jeho odlehlost byly pravděpodobně významnými činiteli, 

které pomohly formovat ojedinělost této země. Oceán, který Japonsko přirozeně chránil, 

zároveň ale nebránil kulturním stykům. Štěstím této země byl také fakt, že na rozdíl od Koreje 

a Vietnamu, nikdy nezažila čínskou invazi, takže sem její vlivy pronikaly spíše pozvolna a ne 

příliš intenzivně. Přejímání cizích vzorů bylo dobrovolné a díky tomu se také zachovalo více 

z původní domácí tradice. Ve srovnání s jinými národy si tak Japonci díky relativní 

izolovanosti vypěstovali zvýšenou vnímavost při přejímání cizích kulturních vlivů. Tento 

potenciál Japonsko využilo především v moderní době, kdy jako jediná nezápadní země 

dokázala úspěšně napodobit nový model národního státu a přitom si zachovat vědomí vlastní 

kulturní identity.
5
 

Obraz této národní identity se však neustále mění. V současné japonské společnosti lze 

sledovat posun ve veřejné diskuzi, která se více zaměřuje na vnitřní rozpory a rozdíly 

v populaci. Na počátku 21. století zaznamenalo Japonsko dramatický posun v jeho 

charakterizaci z jedinečné a homogenní společnosti do domácí rozmanitosti, třídní rozdílnosti 

a dalších několika rozměrných forem. Představa, že je tato země převážně monokulturní 

společností, jejíž vnitřní kulturní rozdíly jsou zanedbatelné, přestává být platná. Tato změna je 

především důsledkem veřejného vnímání strukturálních změn, ke kterým dochází již od konce 

20. století. Etnická rozmanitost se rychle rozrostla a vytvořila nezrušitelný trend, kdy narůstá 

počet cizích přistěhovalců do Japonska. K tomuto faktu přispěly také různé akce a hnutí 

menšin, Korejců či Ainuů, kteří tak živí tento obrázek multietnické země. Náhlá vlna tohoto 

etnického uvědomění po celém světě pomohla blíže zaostřit na etnickou rozmanitost 

v Japonsku.  

Další důležitá změna veřejného vnímání se týká způsobu, jakým je definována japonská 

třídní struktura. Převládající představa Japonska jakožto rovnostářské, spravedlivé a relativně 

beztřídní společnosti, se rychle zhroutila na počátku roku 2000 díky mnoha významným 

publikacím, které trvaly na tom, že Japonsko je velmi rozvrstvená, nespravedlivá a na třídní 

společnosti založená společnost, jejíž socioekonomické zdroje a odměny jsou výrazně 

nerovně rozděleny
6
. „Označení kakusa šakai - 格差社会 (nerovná společnost nebo také 
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sociálně rozdělená společnost) se nyní často používá ve spojitosti s japonskou společností a 

zdá se, že jen tak brzy nezmizí.“ 
7
 

To je ovšem situace moderní doby a cílem následujících podkapitol bude snaha 

postihnout historický vývoj japonské společnosti s důrazem na interakce s Ainuy i jinými 

etniky, jakožto nezbytný kontext pro pochopení kořenů naší problematiky. Japonská historie 

je nicméně velice dlouhá a obsáhlá a proto se tato práce bude věnovat jen těm nejdůležitějším 

epochám a událostem, které byly pro změnu postoje vůči homogenitě, menšinám a 

sebevnímání nejdůležitější. Mezníkem historie této země bylo bezesporu období Meidži, které 

je počátkem moderních dějin Japonska. Nicméně bez předchozí feudální epochy by změny, 

které osvícená vláda přinesla, nebyly jistě tak významné, a proto začneme právě 

předmoderním obdobím Tokugawa.  

 

Období Tokugawa/ Edo (1603 – 1868) a počátek japonské hegemonie 

 

Do poloviny 16. století bylo Japonsko politicky rozdrobeným státem, v němž spolu 

soupeřilo množství znesvářených panství, díky kterým zažívala tato země dlouhá staletí 

rozvratu. Od tohoto mezníku se ale začíná situace pomalu měnit a v japonském hospodářství a 

společnosti dochází k důležitým změnám. Začíná se také objevovat několik dominantních 

vojenských rodů, jejichž kroky směřovaly k jednotné a pevné celostátní politické struktuře. 

„Sjednocení Japonska“ a pevný model centralizovaného feudalismu byl vytvořen díky třem 

po sobě následujícím vojevůdcům – Nobunagu Odovi, Hidejoši Tojotomimu a Iejasu 

Tokugawovi. Způsob jakým toho dosáhli, spočíval v tom, že nejprve vybudovali silnou 

koalici loajálních knížat (daimjó), která se podřídila jejich hegemonii, poté získali kontrolu 

nad centrální oblastí okolo hlavního města, kde sídlil císařský dvůr jakožto symbol politické 

legitimity, a nakonec rozšířili svoji moc na ostatní seskupení knížat. Právě Iejasu Tokugawa 

byl ten, kdo zásadně ovlivnil politický vývoj země, když roku 1603 ustavil šógunát 

Tokugawa, který přetrval více než 250 let až do roku 1868. Centrum šógunátu leželo v novém 

hlavním městě Edu (dnešní Tokio) a z toho důvodu je toto období také nazýváno Edo
8
. 

Šógunátní vláda spravovala nejenom vlastní šógunův majetek a kontrolovala jednotlivá 

knížata, ale prováděla i politiku jménem císařské vlády. S císařem jednali Tokugawové 

s úctou, neboť byl pro ně ztělesněním legitimity jejich vlastní moci, nicméně chod dvora 
                                                           
7
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8
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podřídili přísné kontrole. Roku 1615 přisoudil Iejasu císaři a dvoru výhradně symbolickou a 

obřadní roli a zajistil šógunátu dohled nad všemi dvorskými funkcemi. Po vzoru předchozího 

vojevůdce Hidejošiho pak Tokugawové, za účelem zajištění politické stability, omezili 

sociální mobilitu. K tomu využili čínský koncept přirozeného společenského řádu s jasnou 

třídní hierarchií. Ve skutečnosti šlo o starověkou čínskou teorii o existenci čtyř přirozených 

společenských tříd – 1) úředníci, samurajové stáli na nejvyšším stupni třídní hierarchie, 2) 

rolníci, kteří plnili roli prvovýrobců, 3) řemeslníci jakožto druhotní výrobci a 4) obchodníci, 

jejichž společenský přínos byl hodnocen nejníže.  

Na nejvyšším stupni stáli pochopitelně šógun, knížata a jejich vazalové. Knížata se dělila 

ještě podle svého původu a bohatství a podobně vazalové se dále vrstvili do skupin od 

bohatých rodových seniorů s vlastním lénem a praporečníků až po prosté pěšáky. Samurajové 

mohli být jen stěží označováni jako aristokrati, ale díky svému právu nosit dva meče – jeden 

dlouhý a druhý kratší – se i ten nejchudší samuraj pohyboval společensky daleko výše než 

prostý člověk. Hranice mezi samuraji a prostým lidem byla přísně dodržována, ale ostatní 

rozdělení jednotlivých společenských vrstev už takové přísnosti nepodléhalo
9
. Řemeslníci a 

obchodníci ve skutečnosti víceméně splývali do jedné kategorie měšťanstva. I když podle 

výše zmíněného rozvrstvení společnosti stáli obchodníci na nejnižší příčce, skutečnost byla 

jiná, protože řada obchodníků byla bohatá a jako celek stále více a více ovlivňovali kulturní 

život
10

. Naopak na úplném dně společnosti, mimo teoretický rámec rozvrstvení společnosti, 

existovala skupina vyvržených známá pod označením eta (穢多). Tyto skupiny vyvržených 

tvořily zhruba dvě procenta populace a rekrutovaly se z řad zločinců a skupin jako řezníků a 

koželuhů, jejichž profese byly považovány za nečisté, neboť překračovaly buddhistický zákaz 

zabíjení živých tvorů. Lidé z této skupiny museli žít v oddělených sídlech či separovaných 

čtvrtích velkých měst a bylo jim zapovězeno uzavírat manželství s příslušníky jiných 

společenských vrstev. Potomci těchto lidí se moderně označují jako burakumin (部落民) a 

právě jejich původ je důvodem diskriminačních tendencí ze strany Japonců
11

.  

Důležitou složkou hegemonie Tokugawů byla tzv. politika izolace, bez které by nejspíše 

nemohli udržet tak stabilní systém vlády či tak strnulou společenskou strukturu. Iejasu 

Tokugawa byl podobně jako předchůdci pozitivně nakloněn obchodním stykům se zahraničím 

a pokoušel se přesvědčit Čínu, aby souhlasila s oficiálním obchodem na základě lodních 

certifikátů. To se mu sice nepovedlo, ale ve snaze přilákat i evropské obchodníky povolil 
                                                           
9
 Reischauer, Edwin O., Albert M Craig.(2000): Dějiny Japonska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 

10
 Tamtéž, str. 89 

11
 Weiner, Michael., ed. (2009): Japan´s minorities. The illusion of homogeneity. 2nd edition. New York: 

Routledge 
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španělským františkánům, aby v Edu založili misii. Obdobně povolil založit obchodní faktorie 

na území Japonska Holanďanům i Angličanům
12

. Od roku 1623 přerušili z ekonomických 

důvodů své obchodní styky s Japonskem Angličané a následující rok byli ze země vyhoštěni 

Španělé a později i Portugalci. Jediným národem, se kterým zůstali Japonci v blízkém 

kontaktu, byli Holanďané, kteří byli přesunuti na uměle vytvořený ostrov Dedžima 

v Nagasackém zálivu, Čínští obchodníci a Korejci, s jejichž státem udržovalo Japonsko 

oficiální styky na úrovni přijímání korejských poselstev. Všem Japoncům bylo pod trestem 

smrti zakázáno vycestovat do ciziny a těm, kteří se v cizině již zdržovali, bylo zakázáno se 

vrátit domů z obav, že by opět šířili křesťanské ideologie
13

.  

Zatímco do Japonska nadále pronikal čínský intelektuální vliv, prostřednictvím 

dovážených knih, všechny ostatní zahraniční vlivy byly prakticky vyloučeny. Na všechny 

západní knihy stejně jako na čínskou literaturu zmiňující křesťanství byl uvalen přísný zákaz. 

Díky holandským a čínským obchodníkům mohly oficiální kruhy sledovat dění v zahraničí, 

ale Japonsko se po zhruba 150 let chovalo, jako kdyby zbytek světa vůbec neexistoval. Tato 

politika izolace, trvající od roku 1635 – 1854, je označována jako sakoku (鎖国). 

V podmínkách úplné izolace se dosavadní vývoj technologických, politických a 

společenských změn, úplně zastavil a to právě v době, kdy na Západě nabývaly tyto změny na 

významu. Japonsko, které bylo počátkem 17. Století v mnoha ohledech technologicky i 

institucionálně srovnatelné s Evropou, za ní začalo drasticky zaostávat. Právě díky této 

nešťastné situaci se pak Japonci snažili dohnat Západ v průběhu 19. a 20. století. I přes to 

přese všechno bylo ale období Tokugawa nesmírným kulturním rozvojem, kdy se Japonci 

museli uchýlit k vlastním zdrojům a rozvinout vlastní kulturu a identitu, jejíž osobité rysy 

jsou předmětem nedílného kulturního dědictví. 

Japonsko ve světě získalo pověst chudé a zastrčené země, o níž nikdo nejevil zájem, ale 

na přelomu 18. a 19. století vzrostla aktivita Evropanů v oblasti Číny a Japonsko se pomalu 

začínalo světu připomínat. Tzv. Kanagawská smlouva mezi USA a Japonskem z roku 1854 

doslova donutila otevřít japonské brány. Američanům se otevřely přístavy Hakodate na 

severním ostrově Hokkaidó a Šimoda na východním pobřeží a vzápětí muselo Japonsko 

podobné smlouvy uzavřít i s Ruskem, Velkou Británií a Nizozemskem. Později byla dokonce 

podepsána i obchodní smlouva se všemi zmíněnými mocnostmi
14

.  
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Japonsko bylo těmito smlouvami fakticky uvrženo do polokoloniálního postavení a 

zahraniční vztahy se začaly proplétat s vnitřní politikou, čímž se šógunát ocitl mezi dvěma 

problematickými situacemi – na jedné straně stáli cizinci, kteří tlačili na rozšiřování obchodu, 

na druhé straně byli xenofobní samurajové, jejichž odhodlání ve vypuzení cizinců ze země, 

nezadržitelně rostlo. Navíc v druhé polovině období Tokugawa narostl mezi učenci velký 

zájem o počátky japonských dějin a tento zájem se navíc začal brzy vybarvovat i politicky. 

V obraze nejstarších období byl cítit důraz na nepřerušenou císařskou linii, který se od 

počátku 19. století pomalu měnil v ideologii, a který dokazoval nadřazenost Japonska nad 

veškerým světem především v situaci, kdy mu hrozilo nebezpečí.  

Když se šógunát o obnovení své politiky pokusil autokratickou politikou, dopadlo to 

zabitím tehdejšího představitele vrcholné funkce. Tímto začal šógunát ztrácet mezi 

samurajskou a patriotistickou vrstvou svojí politickou podporu. Zároveň došlo na moment 

k obratu, kdy mezi cizinci a patrioty došlo k jakémusi míru, sblížení. Patrioti totiž pochopili, 

že cizinci jim mohou být v dosažení jejích cíle (svrhnout Tokugawy a sjednotit zemi) velmi 

nápomocní, dodávkami moderních zbraní
15

. Šógunát v posledních letech jen vrávoral mezi 

politikou tvrdého boje a přizpůsobování se situaci. I když v roce 1862 nastoupil schopný 

šógun Keiki s vizí modernizovat zastaralý aparát s pomocí francouzských poradců, bylo již 

pozdě a závěrečná vláda šógunátu se odehrála na sklonku roku 1867, kdy po několika těžkých 

bojích byla vláda Tokugawů svržena. 

Nastala ovšem situace, se kterou nikdo moc nepočítal, protože skutečná moc najednou 

spočívala v rukou jen úzkého okruhu samurajů – mimořádné organizačné schopné a vnitřně 

semknuté skupinky. Ti ale nemohli jednat vlastním jménem, a proto se odkazovali na 

nenapadnutelný majestát a autoritu císaře. Odvolání se na osobu císaře ale znamenalo 

problém, protože po institucionální stránce to znamenalo vrátit se do starověku (7. století př. 

n. l.), kdy císař poprvé a naposledy fakticky vládl
16

. Nová vláda v tomto směru projevovala 

značnou zdrženlivost. Nicméně hlavním cílem bylo vytvoření moderního národního státu. 

Kroky, které k tomu skupinka reformně smýšlejících samurajů na přelomu 60. a 70. let 19. 

století podnikla, se nazývají reformy Meidži. Jméno je odvozeno od éry vyhlášené při nástupu 

císaře Mucuhita na trůn (vládl 1868 – 1912, posmrtně nazýván Meidži). A právě od této éry 

lze datovat moderní dějiny Japonska. 
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Hokkaidó a ainuské války 

V očích Japonců byl vždy ostrov Hokkaidó synonymem pro zdivočelou a zpustlou oblast, 

kterou obývají jen barbaři a divoši. Ne nadarmo se původně označoval jako Ezo (蝦夷 -

„Země divochů“).
17

 Z historických spisů se dovídáme, že první Japonci, kteří se na tomto 

ostrově začali během 13. století usazovat, byly skupiny odsouzených zločinců. Ještě na 

začátku 19. století ale Japonci obývali pouze jižní pobřeží tohoto velkého ostrova. Většinovou 

složku obyvatelstva, obývající především vnitrozemí a přilehlé ostrůvky, tvořili domorodí 

Ainuové. K obratu postupně došlo někdy v polovině 14. století, kdy začali Japonci (též 

označovaní jako wadžin - 和人)
18

 rozšiřovat svůj vliv na jihu Hokkaida. Jednalo se především 

o feudální pány, kteří zde vybudovali dvanáct hradů.  

V roce 1604 obdržel daimjó Jošihiro Macumae pečeť od šóguna Tokugawy, která defacto 

předávala moc nad Hokkaidem klanu Macumae. Podle záznamů prý v jeho armádě sloužili 

právě Ainuové, kteří byli dobře známí tím, že své šípy napouštěli jedem.
19

 Zprvu klan 

Macumae s Ainuy vycházel, ovšem časem zavedl kontrolu obchodu a na ainuském území 

vytvořil řadu obchodních míst, známých jako akinaiba, čímž Ainuům bránil svobodně 

obchodovat kdekoliv a kdykoliv se jim zachtělo.
20

 To vedlo nejen k poklesu jejich životní 

úrovně, ale především k jejich útlaku. Bouřící se Ainuové vedli s Japonci řadu válek, z nichž 

první proběhla pravděpodobně roku 1457 a následující v letech 1669 a 1789. Jednou 

z nejznámějších je pravděpodobně ta z roku 1669 označovaná jako Šakušajnova válka 

odvozená od ainuského vůdce tohoto povstání Šakušajna.  

Šakušajnova válka začala původně sporem mezi dvěma kmeny Ainuů ohledně loveckých 

a rybářských práv. Konflikt, v jehož čele stál náčelník jednoho z těchto kmenů, Šakušajn, se 

nakonec rozrostl na ainuskou vzpouru proti klanu Macumae. Šlo o největší konflikt mezi 

oběma národy vůbec. Celkem vyrovnaný boj nakonec skončil příměřím, ale během usmiřující 

hostiny byl Šakušajn podle zavražděn a Ainuové tak tuto válku defacto prohráli. S ohledem na 

výsledek tohoto boje tak neměli Ainuové na vybranou a museli se klanu Macumae podřídit.
21

 

Řada Ainuů a jejich zastánců má tendenci interpretovat tento konflikt jako „etnickou“ válku 
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 Janoš, Jiří (2007): Japonsko a Korea. Dramatické sousedství. 1. vydání. Praha: Academia 
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za nezávislost, ovšem historické prameny naznačují pravý opak.
22

 Existuje několik teorií o 

tom, co bylo opravdovým důvodem tohoto sporu. Podle japonských zdrojů šlo Šakušajnovi o 

zničení monopolu a znovuzískání obchodních práv, které byly v moci klanu Macumae.   

 Ani následující bitva z roku 1789, která byla výsledkem dlouhotrvajícího tvrdého 

útlaku a kruté vlády, označovaná jako Kunaširi-Menaši nebyla pro Ainuy vítězná (nutno 

dodat, že k vítězství klanu Macumae jistou měrou přispěli i někteří místní ainuští vůdcové). 

Tato bitva byla tou poslední, kterou Ainuové s Japonci vedli, a rozhodla tak o jejich 

definitivním podrobení.
23

 Přes tyto boje se ale vládní orgány na Honšú snažily volit cestu 

smíru, která měla vést k postupnému pojaponštění ostrova Hokkaidó a jeho následnému 

přiřazení k japonskému císařství a jeho územím. Pár let poté kdy došlo k bitvě Kunaširi-

Menaši se u ostrova Hokkaidó začali objevovat Rusové. Roku 1792 přistál ruský plukovník 

Adam Laksman u východního cípu ostrova Hokkaidó a požadoval navázat obchodní styky.
24

 

Ačkoliv byl jeho požadavek odmítnut, bylo potřeba brát přítomnost Rusů v této oblasti vážně. 

O pár let později přistál u japonských břehů další ruský emisar, ovšem i ten byl přes velká 

očekávání zdvořile odmítnut. Na oplátku pak Rusové pořádali pustošivé nájezdy na japonské 

osady severně od ostrova Hokkaidó, na což japonská strana odpověděla zatčením a vězněním 

několika Rusů roku 1811.
25

 Šogunát si začal uvědomovat důležitost tohoto odlehlého ostrova 

a v rámci příprav na případnou budoucí ruskou invazi převzal kontrolu nad Hokkaidem do 

svých rukou. Poté co veškeré obavy z Rusů opadly, ponechal si šogunát i nadále hlavní správu 

nad ostrovem s tím, že poloostrov Ošima přenechal rodu Macumae. Šogunát ale nebyl 

k Ainuům o nic vstřícnější než vláda klanu Macumae.  

 Zpřísněny byly například zákazy, které zavedli Macumaeští a mezi které patřil mimo 

jiné zákaz nošení bambusových klobouků či japonských sandálů.
26

 Šogunát Ainuy nutil také 

měnit účes, oblečení, jména a zakazoval jim tradiční zvyky, mezi které patřilo nošení náušnic, 

tetování a také ceremoniál „odeslání ducha“ jomante, o kterém bude řeč později. Ainuskou 

kulturu ničily nejenom tyto zákazy, ale také nemoci, které si přistěhovalečtí dělníci přinášeli 

sebou. Díky tomu docházelo v období od 16. – 19. století k silnému poklesu ainuské 

populace. Rok poté co byla ustanovena vláda Meidži, bylo Hokkaidó přejmenováno 

z původního Ezo na dnešní Hokkaidó (北海道 - „Oblast severního moře“) a stalo se nedílnou 
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součástí japonského císařství. Nyní se mohla naplno projevit kolonizace tohoto ostrova 

probíhající pod záštitou modernizace země. Ainuové byli začlenění do japonské společnosti a 

ve svých rodinných registrech byli označováni jako „neurození občané“.
27

  

 

Období Meidži (1868 – 1912) 

Začátek tohoto období bývá označováno také jako restaurace Meidži, která vyjadřuje akt 

obnovení moci císaře spolu s následnými radikálními reformami. Císař Mucuhito nastoupil na 

trůn velice nečekaně ve věku pouhých 14 let, ale jeho vliv později zesílil natolik, až se stal 

symbolem nově získané jednoty národa a modernizace Japonska
28

. Ovšem byla to právě tato 

symboličnost, která mu přisoudila nepřímou účast na výkonu moci. V Japonsku po staletí 

císař sice existoval, ale pravá moc byla v rukou šógunů a knížat daimjó, a proto se ani 

nepředpokládalo, že by se nově nastoupený císař ihned chopil osobního výkonu moci. Nová 

vláda, sestávající ze skupiny nižších samurajů, si musela nyní jasně vytyčit cíle, které 

povedou k modernizaci země. Vzhledem k tomu, že vyhnat cizince bylo de facto nemožné, 

nezbývalo než se pokusit dosáhnout srovnatelné vojenské a průmyslové síly se Západem. Aby 

se tomu tak stalo, bylo nezbytné vytvořit centralizovanější a modernější vládu a provést řadu 

klíčových ekonomických a sociálních reforem
29

. 

Již prvním krokem, který nová vláda podnikla, bylo vydání manifestu Císařská přísaha o 

pěti článcích (zkráceně Císařská přísaha,  五箇条の御誓文 - Gokadžó no goseimon). Pět 

klauzulí mimo jiné slibovalo součinnou formu vlády, uznávání osobních motivů jednání a 

osobních svobod. I když celý dokument vyzníval spíše neurčitě, nejjasněji zněl pátý bod, 

který se týkal zahraničních vztahů. „ Po celém světě budou sbírány znalosti k posílení základů 

císařské vlády.“
30

 Císařská přísaha společně s pátým bodem představovala značný rozchod 

s dřívějšími proticizinecky laděnými náladami. Novým vůdcům se ale prostoduchá xenofobie 

jevila nepatřičná a její propagátory tvrdě trestali. Tak museli vůdcové skupin, které se střetly 

s příslušníky francouzského válečného námořnictva v Ósace, spáchat sebevraždu. Nová vláda 

také zdědila po šógunátu zemi ve značném chaosu – zahraničně-politické problémy, těžkou 

finanční situaci blížící se bankrotu, přímou kontrolu nad poměrně omezeným územím a také 

slabou vynutitelnost vlastní moci. Nový režim byl navíc naprosto neschopný se bránit 
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západním zbraním a ani jeden z jeho členů neměl předchozí zkušenosti s řešením úkolů na 

celonárodní úrovni. I přes tato úskalí se ale podařilo přijít se systémem, který by fungoval. Po 

vzoru dělby moci v americké vládě byla oddělena moc výkonná a zákonodárná v nově 

vzniklých institucích, které se měly stát základem nové vlády
31

. Jednou z takových institucí 

byla Státní rada.  Ta nabyla dočasné definitivní podoby roku 1871, kdy k oběma výše 

zmíněným byla oddělena i moc soudní. Hlavní město Edo, bylo přejmenováno na Tokio, kam 

později přesídlil z Kjóta i císař
32

.  

Vládní orgány samy o sobě nepředstavovaly centralizovanou moc a snaha prosadit ji 

znamenala uplatnit vládní autoritu ve více než 260 značně autonomních knížectví (na které 

byla země stále rozdrobena), a která v drtivé většině nesdílela centralizační snahy ústřední 

vlády. Právě toho ale nová vláda nakonec dosáhla a ještě upevnila své pozice. Napomohl 

k tomu mimo jiné fakt, že chtělo-li se Japonsko úspěšně postavit západní konkurenci, bylo 

centralizované rozhodování nezbytné a svou roli hrála i vláda a její stoupenci, kteří ovládali ta 

knížectví, na kterých spočívaly vojenské základy nové moci. Z administrativních důvodů bylo 

Japonsko rozděleno do prefektur, které vláda během čtvrt roku minimalizovala na 72, a začala 

je zdaňovat (později byl jejich počet snížen a dnes je jich 47)
 
.
33

 Klíčovým momentem nové 

vlády bylo přesvědčení čtyř nejaktivnějších knížat, aby dobrovolně navrátili do rukou císaře 

svá léna spolu s politickou svrchovaností na daném území. Ostatním knížatům to bylo přímo 

nařízeno. Lehkost, s jakou se tato událost odehrála, byla jakoby symbolickým aktem a knížata 

byla podle očekávání jmenována guvernéry. Riskantní krok, který měl ale hladký průběh – 

nikdo ze strany knížat neprotestoval
34

.  

Pro získání kontroly nad vlastním územím, ale i jako obrana před Západem bylo nutné 

vybudovat vojenskou sílu. Po vítězství nad šógunátem zde zůstal jen omezený počet 

dobrovolných jednotek, takže mnohem větší a jednotně ovladatelná armáda byla nutností. 

Roku 1871 byla založena Císařská armáda o počtu 10 000 mužů a vydání branného zákona o 

rok později se stalo počátkem budování moderní armády
35

. Na všechny muže bez ohledu na 

sociální původ se vztahovala tato povinnost, což lze označit za jednu z nejrevolučnějších 

změn v celé modernizaci země. Po několik set let bylo právo nejen nosit, ale i vlastnit meč 

přisuzováno jen samurajům, protože toto privilegium bylo základem společenské dělby funkcí 
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v tokugawském systému. Nyní se základem ozbrojené síly státu měly chopit široké vrstvy 

obyvatel bez zkušeností v zacházení se zbraněmi.  

Rozsáhlou institucionální reformou se také stala reforma vzdělání. Vláda velmi dobře 

věděla, že předpokladem pro modernizaci společnosti je propracovaný systém vzdělání. Roku 

1872 vyhlásilo nově vzniklé Ministerstvo školství zavedení Systému vzdělání, čímž dalo 

najevo úmysl plošně vzdělat obyvatelstvo bez ohledu na pohlaví. Ministerstvo školství se 

nejprve řídilo francouzským modelem centralizovaného systému, ale od toho bylo nakonec 

upuštěno, přestože měl pro modernizaci země velký přínos. V roce 1890 byl vydán Císařský
36

 

edikt o výchově (教育ニ関スル勅語 – Kjóiku ni kansuru Čokugo), který se organizaci 

vzdělání věnoval spíše okrajově, zato důraz byl kladen na ideologii konfucianismu, 

zdůrazňování společenské harmonie a loajality vůči trůnu.
37

 Vzdělávací soustava se stala 

jedním z nejdůležitějších tmelících a stabilizačních prvků v nové společnosti. Míra 

jednotnosti a šablonovitosti myšlení občanů ale skrývala vážná nebezpečí pro budoucnost.  

Touha po technologickém pokroku a snaha kulturně se přizpůsobit Západu vedla Japonce 

k nekritickému a někdy až směšnému přejímání všech západních vlivů. Vláda mimo jiné 

zavedla nošení uniforem a stanovila dokonce normy pro účesy. Ve městech se začaly šířit 

pouliční plynové lampy, módní zvyky, jako konzumace piva, a také se objevil rikša – 

dvoukolák tažený člověkem, který je v Asii dodnes populární. I když vláda udělala ze začátku 

řadu chyb, postupem času své kroky i názory sladila. Velkou měrou k tomu přispěly i 

informace ze Západu, které v 70. letech 19. století nejlépe zprostředkovalo tzv. Iwakurovo 

poselství
38

. Šlo o dlouhou cestu kolem světa vedenou dvořanem Iwakurou Tomomim, jejímž 

cílem bylo nasbírat znalosti o fungování jiných států, zkoumat jejich tradice a zvyky a 

především donutit západní vlády ke zrušení nerovnoprávných smluv, které Japonsko se 

Spojenými státy a evropskými mocnostmi roku 1854 uzavřelo. Tento cíl se stal sice 

nereálným, ale všechny státy, které poselstvo navštívilo (Velká Británie, USA, Rakousko-

Uhersko aj.)
39

, velmi ochotně otvíraly exotickým Japoncům své instituce. Lze tedy říci, že 

přínos této cesty byl pro pozdější modernizaci země nedocenitelný.   

Na počátku všech těchto reforem leželo Japonsko stále mimo zájem západních mocností 

a především v Evropě nikdo nepředpokládal, že se během velmi krátké doby podaří přeměnit 

tuto zastrčenou, východoasijskou, feudální společnost v poměrně vyspělý moderní národní 

stát a že se zaostalá ekonomika promění v silně industrializované hospodářství. Bylo to mimo 
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jiné díky odstranění feudálních omezení obchodu, zajištění osobních svobod, vnitřní stability 

či zavedení zdravé měny, které dovedly Japonsko k nebývalému hospodářskému rozkvětu.  

Vzhledem k tomu, že tokugawský systém představoval po více jak dvě století jasně 

definovaný a společensky akceptovaný řád, stála nynější vláda před těžkým úkolem. Za 

stávající politické situace, kdy role Západu stále sílila, bylo nutné vytvořit formu 

reprezentativních institucí. Navíc zde existovala představa, že pokrok a síla nejmocnějších 

zemí Západu je dána ústavou, představující reprezentativní formu vlády, a mělo-li se 

Japonsko postavit na roveň těmto mocnostem, bylo nutné ústavu a parlament zavést. 11. 

února 1889 byl vydán dokument pod názvem Císařská ústava Velkého Japonska (大日本帝

国憲法 - Dai Nippon Teikoku Kenpó), nazývaná obvykle Ústava Meidži
40

, v den 

předpokládaného vzniku japonského státu roku 660 př. n. l. Volba data i způsob jakým byla 

ústava ceremoniálně vyhlášena, měla Japoncům připomenout, že jde o dar božského císaře, 

který byl ústavou prohlášen za posvátného a nedotknutelného. Měl veškerou výkonnou moc a 

kromě dalších privilegií, byl nejvyšším velitelem ozbrojených sil. Ústava zároveň vymezila 

funkci dvoukomorového parlamentu, na jejímž základě se mohli Japonci roku 1890 zúčastnit 

prvních historických voleb ve své zemi. Staří vůdci ale chápali industrializaci, parlamentní 

instituce či všeobecné vzdělání jakožto vedlejší cíle. Hlavním úkolem pro ně bylo zajistit 

bezpečnost ze strany západních mocností a především přiznání statutu regionální mocnosti 

Japonsku. Klíčovými událostmi vedoucími k získání bezpečnosti a rovnoprávnosti byla 

vítezství ve válkách proti Číně a Rusku. Právě tím dokázalo Japonsko, že se stalo bohatou 

zemí se silnou armádou a zároveň nastoupilo cestu zahraniční expanze a imperialismu, což o 

půl století později skončilo katastrofou. Mělo-li Japonsko v mezinárodní soutěži obstát, 

muselo myslet na vzdálené územní zisky, alespoň taková se zdála být imperialistická 

nadvláda a expanze Západu.  

Jedním z klíčových momentů se staly teritoriální nároky Japonska, které Rusku 

postoupilo ostrov Sachalin výměnou za celý řetězec Kuril až ke Kamčatce
41

. Zároveň si 

Japonsko začalo uvědomovat důležitost vztahů s Koreou, která díky podobné nerovnoprávné 

smlouvě, kterou kdysi Japonsko podepsalo se západními mocnostmi, musela otevřít tři své 

důležité přístavy. Hlavní překážkou při pronikání do Koreje, ale byla Čína, která Koreu 

považovala za sféru svého vlivu. Když pak Japonsko roku 1894 de facto porušilo tzv. Li-

Itóovu dohodu
42

, která zaručovala rovnost Číny a Japonska v přístupu ke korejským vnitřním 
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záležitostem, vyústila celá situace v první čínsko-japonskou válku. Tento vojenský střet 

víceméně porovnal výsledky modernizace ozbrojených sil obou zemí, ze kterého Japonsko 

jasně vyšlo jako vítěz. Konflikt uzavřela tzv. Šimonosecká smlouva, podepsaná roku 1895, 

kterou Japonsko dosáhlo volného přístupu do Koreje, Čína se ve prospěch Japonska vzdala 

Taiwanu a Peskadorských ostrovů a mimo jiné odstoupila i poloostrov Liaotung s přístavy 

Port Artur a Darien
43

.  

Úspěch Japonska byl ovšem ohrožen teritoriálními ambicemi jiné velké mocnosti, která 

měla mocenské zájmy v Mandžusku i Koreji - Rusko. Společně s Německem a Francií se mu 

podařilo přemluvit Japonsko, aby se vzdalo čerstvě dobytého Liaotungu, ležícího v jižním 

Mandžusku, které navíc dostalo do pětadvacetiletého pronájmu. Pokoření, které Japonsku 

způsobilo, ale nemělo trvat příliš dlouho. Když v Číně roku 1900 došlo k proticizineckému 

povstání a hrozil útok na Peking, stanulo Japonsko jednoznačně po boku západních zemí jako 

jejich rovnocenný partner a zastánce ochrany cizinců a jejich práv.
44

 Tuto rovnocennost ještě 

podtrhla Anglo-japonská aliance
45

, uzavřená roku 1902, která znamenala pro Japonsko 

značnou podporu v rostoucím napětí s Ruskem. Japonsko tím získalo jistotu, že v případné 

válce se po bok Ruska nepostaví žádná evropská mocnost. Ve stále vyhrocenější situaci to 

bylo nakonec Japonsko, které Rusku roku 1904 vyhlásilo válku, a o rok později ho dokázalo 

v bitvě u Mukdenu porazit. Japonsko tím získalo pronájem poloostrova Liaotung, jižní 

polovinu Sachalinu a jasné uznání svých zájmů v Koreji Ruskem. Nyní mělo Japonsko 

v Koreji volné ruce, čehož roku 1905 využilo a prohlásilo Koreu za japonský protektorát
46

. 

Zároveň se korejská vláda i armáda pod taktovkou Itóa dostala pod plnou japonskou kontrolu 

a veškeré protesty, které tyto radikální kroky přinesly, byly tvrdě potlačeny. O pět let později 

byla Korea, za mlčenlivého souhlasu mocností, anektována, postavena pod vojenskou správu 

a využívána pro japonské zájmy. O pár desítek let později (1912 – 1919) přešla revizí půdního 

katastru velká část půdy do rukou japonských statkářů. Vyhnaní korejští rolníci nenacházeli 

možnosti k výdělku, protože pracovních míst bylo málo. Právě v této době začíná korejské 

vystěhovalectví do Japonska. V nové zemi ale tvořili nejvykořisťovanější část obyvatelstva, 

poškozovanou mimo jiné nižšími mzdami a národnostním útlakem. Ke koloniálnímu 

vykořisťování se navíc přidala politika národnostního útlaku. Korejci měli být zbaveni své 

samostatnosti a postupně japanizováni.
47
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Na prahu 20. století se tak Japonsko stalo nejen moderním národem, ale se svými 

koloniemi Koreou a Taiwanem, také světovou imperialistickou mocností. Skutečnost, že se 

jako jediná země mimo západní kulturní okruh postavila na roveň Západu, byla příkladem 

úspěchu, který nemá obdoby. „Sen Meidži“ se stal skutečností. Po další dvě desítky let se 

Japonsko nadále rozvíjelo po stránce technologické, politické a industriální a to neuvěřitelně 

rychlým tempem. Ovšem s pokrokem přišly i nové problémy, kterým se Japonsko muselo 

postavit čelem. Stále více se zaplétalo do větších válek, až se nakonec roku 1945 slavně 

vybudované impérium ocitlo v troskách.
48

 

 

Ainuové a Úřad pro kolonizaci  

 

 V souvislosti s modernizací země a budoucími událostmi, o kterých bude později řeč, 

je nasnadě nastínit dopady reforem Meidži na ostrov Hokkaidó. Vláda považovala tento 

nejsevernější japonský ostrov za důležité ekonomické i strategické místo
49

, o které navíc 

projevilo zájem i Rusko. To se pochopitelně Japonsku nelíbilo a s velkou vervou se proto 

pustilo do ambiciózního rozvoje této nehostinné krajiny. Rozvoj Hokkaida ale neznamenal nic 

jiného než jeho kolonizaci
50

. V roce 1869 byl ustanoven Úřad pro rozvoj nebo také Úřad pro 

kolonizaci označovaný jako Kaitakuši (開拓使), pod jehož jménem a mocí byl ostrov 

spravován.
51

 Cílem bylo zakázat ainuštinu a ainuský způsob života a zavést politiku nucené 

japanizace. Ainuové měli také zakázáno lovit a jejich půda byla zabrána a rozprodána do 

soukromého vlastnictví. Situace Ainuů se prudce zhoršovala i díky nedostatku potravin a to i 

přesto, že vláda podporovala rozvoj zemědělství.  

 Když Japonsko roku 1875 vyměnilo s Ruskem Sachalin za Kurilské ostrovy, začalo 

docházet k násilnému vystěhování Ainuů z těchto oblastí. Prudká změna prostředí a život v 

„rezervacích“ byl natolik devastující, že řada takto vystěhovaných Ainuů zemřela. Řada 

Japonců považovala Ainuy za téměř vymřelé a jejich boj o přežití vnímala, díky sociálnímu 

Darwinismu, za prohraný. „ Naopak, rychlost s jakou Japonci přejímali západní myšlenky a 

s kterou se pustili do expanze a rozvoje na ostrově Hokkaidó dokazovala nadřazenost 
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„japonské rasy.“
52

 Podle Japonců to byla vrozená méněcennost Ainuů, která měla 

ospravedlnit a objasnit jejich podřízení se. V roce 1878 rozhodl Úřad pro rozvoj, aby byli 

Ainuové napříště označování jako „bývalé původní obyvatelstvo“.
53

 O pár let později byla na 

Hokkaidó založena vláda, jejímž cílem bylo rozvíjet tento ostrov a přenést půdu i zdroje do 

soukromého sektoru. Tím se již tak malý prostor, na kterém mohli Ainuové žít, ještě zmenšil. 

Po letech strádání a zmenšujícího se počtu Ainuů se ale vláda rozhodla udělat vstřícný krok a 

roku 1899 vydala zákon na ochranu bývalých domorodců ostrova Hokkaidó (北海道旧土人

保護法 – Hokkaidó kjúdodžin hogohó)54. V rámci tohoto zákona byla sice Ainuům přiznána 

menší práva, ale celkově se spíše podařilo posílit předsudky a diskriminaci a prohloubit propast, 

která mezi Ainuy a Japonci již převládala. Podpora, kterou Ainuové dostávali, byla malá, vzdělání 

nedostačující a půda jim přidělená byla často nepoužitelná.  Tento výnos navíc zakazoval 

praktikovat tradiční ainuské zvyky a používat ainuštinu; bez vlastního písma se tímto kulturní 

destrukce ainuské společnosti urychlila.55 Paradoxní na tomto zákoně je už samotný název. 

Označení „bývalí domorodci“ mělo zdůraznit skutečnost, že Ainuové byli nyní občany rychle se 

modernizujícího Japonska, kteří měli svojí identitu spojit s identitou většinové společnosti.56  

 

Japonsko ve 20. století   

Když roku 1912 zemřel císař Meidži, znamenalo to pro Japonce ukončení stěžejní 

historické éry. S novým císařem přišlo i nové období nazývané Taišó, které trvalo až do roku 

1926. První dvě desetiletí 20. století byla i nadále ve znamení velkého hospodářského a 

technického rozvoje, ale zároveň obdobím hlubokých změn. Roku 1914 vypukla v Evropě 

první světová válka, do níž Japonsko vstoupilo v minimální míře, ale přesto se mu podařilo 

získat državy na jihu Šantungu a tichomořská souostroví, která do té doby patřila Německu
57

. 

Po válce Japonsko dokonce zasedalo na Versaillské mírové konferenci jako jedna z vítězných 

mocností a především jako jediná nezápadní země
58

. Politický směr se po válce značně 

přiblížil k demokratickému modelu, což se projevilo zakládáním nejrůznějších hnutí například 
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na obranu ústavy, za svobodné vzdělání, za osvobození žen apod. Rozvoj kapitalismu 

zapříčinil rychlé šíření liberálních myšlenek, především mezi městským obyvatelstvem. 

Vzkvétala konzumní zábava (vznik kabaretů, západních oděvů, účesů), ale také se rychle 

šířila korupce. Nadále rostla industrializace, zvýšila se životní úroveň i úroveň všeobecného 

vzdělávání a také ekonomika vykazovala výrazný nárůst. Změna nastala i v životním stylu, 

jehož tempo bylo v mnohém ovlivněno americkým individualismem a materialismem. První 

rozhlasové vysílání a přenosy zpravodajských i sportovních událostí byly jen jedním z mnoha 

novot, které otevíraly japonskému člověku úplně nové materiální i duchovní obzory a které 

formovaly jeho myšlení. Centrem moderní a masové kultury se stala města, především Tokio, 

ale zároveň se prudce zvětšovala propast mezi ním a venkovem. Ve 30. letech se Japonsko 

ocitlo v hluboké ekonomické depresi a venkovské podmínky byly díky tomu mimořádně 

špatné. Pravicoví moralisté kritizovali tento velký rozdíl a způsob života ve městě a hlásali 

návrat k tradičnímu japonskému způsobu života
59

. 

Součástí japonských tradic byla i státní filosofie pro níž se klíčovým pojmem stal termín 

kokutai (国体60
), a která až do konce druhé světové války posloužila jako základ japonské 

myšlenkové ortodoxie. Kokutai označuje ideu naprosté jedinečnosti japonské národní 

pospolitosti, jejíž hlavní osu tvořil císařský rod. Základem je předpoklad absolutní 

nadřazenosti pravomocí císaře díky jeho příslušnosti k „nepřetržité“ panovnické linii. Kromě 

císaře byl nedílnou součástí této ideje i japonský lid obdařený ctnostmi, které ostatní národy 

postrádají – oddanost a úcta. V roce 1937 pak Ministerstvo školství pověřilo skupinu předních 

akademiků, aby sepsali o kokutai pojednání, které by v Japoncích upevnilo tento ortodoxní 

výklad „národní podstaty“.
61

 Výsledkem jejich činnosti byl 156 stránkový dokument Kokutai 

no hongi (国体の本義), který mimo jiné zdůrazňoval, že Japonsko je „rodinný stát“ protože 

všichni Japonci i samotný císař mají stejné prapředky. Celé Japonsko je tedy duchovně i 

rasově sjednocenou rodinou, která je základem této národní pospolitosti. Trefně to vystihla již 

jmenovaná Ruth Benedictová ve své knize, když psala o japonské společnosti: „ Víra 

v hierarchii tvoří základ japonského pojetí veškerých vztahů člověka k jiným lidem a ke státu. 

Porozumět japonskému názoru na život můžeme pouze tak, že popíšeme některé z národních 
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institucí, jakými jsou rodina, stát, náboženství a ekonomický život. “
62

 V Japonsku neexistoval 

žádný prostor, v němž by se jedinec mohl těchto povinností vůči společnosti vzdát. Závazky 

vůči rodině, škole či národu byly nadřazené nárokům jednotlivce. Tyto dílčí jednotky tvořící 

víru v hierarchii, božský původ císaře a nadřazenost vlastního národa, jsou základem pro 

vytváření nepřátelských postojů vůči všem, kteří stojí mimo tento rámec. Tato ideologie a 

myšlenky s ní spjaté tvoří nedílnou součást japonského nacionalismu, o němž bude řeč 

v následující kapitole.  

Světová hospodářská krize, která propukla ve Spojených státech, zasáhla ve 30. letech i 

Japonsko, které ač se dokázalo s krizí celkem rychle vypořádat, nezůstalo bez následků. Pod 

vlivem vnějších tlaků po roce 1929 se začalo vzdalovat od úspěšně nastoupené parlamentní 

demokracie ne příliš šťastným směrem
63

. Pár let před vypuknutím druhé světové války 

v Evropě uzavřelo Japonsko spolu s Německem a Itálií Pakt tří, což byla jakási vojenská 

aliance, díky které mohli Japonci považovat východní a jihovýchodní Asii za sféru svého 

vlivu. V této době Japonsko vycházelo z předpokladu, že jeho skutečným a jediným 

nepřítelem je Sovětský svaz, který měl ve Východní Asii také své zájmy. Ani vztahy 

Japonska s USA se i přes snahy japonské vlády nelepšily. Po vystoupení z odzbrojovacího 

systému a OSN se Japonsko rozhodlo pro těsnější sbližování s nacistickým Německem a 

fašistickou Itálií, které byly světovými mocnostmi vnímány jako relativně chudé státy, toužící 

po bohatství západních demokracií
64

.  

Pro USA byla nejdůležitější situace v Evropě a jejich zájem o situaci na Dálném východě 

byl spíše okrajový. Pakt tří ale sloučil evropskou i dálněvýchodní krizi a veřejností se začaly 

šířit silně protijaponské nálady. Jako odvetu za vojenskou alianci Japonska, Německa a Itálie 

podnikly USA řadu hospodářských opatření, které roku 1941 vyvrcholily mezinárodním a 

prakticky totálním embargem na veškerý vývoz do Japonska, čímž se snížily jeho ropné 

rezervy na minimum. Snahou Japonska byla diplomatická vyjednávání, která by pomohla 

dodávky ropy obnovit, ale výsledkem bylo akorát americké odmítnutí. Reakcí, kterou nikdo 

nečekal, byl útok japonských vzdušných jednotek na americkou základnu Pearl Harbor 

v prosinci roku 1941, čímž Japonsko fakticky vstoupilo s USA do válečného stavu. 

Překvapivý útok zničil 90% válečných amerických lodí kotvících v zálivu a více jak polovinu 

letadel v Pearl Harboru a na jiných základnách na Havaji
65

. V dubnu 1945 dobyli Američané 

Okinawu, ale ztráty na obou stranách byly zdrcující. Hrůzy války se staly každodenní součástí 
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života milionů lidí, a když bylo Japonsko de facto poraženo, odmítalo i nadále svoji prohru 

uznat. Na Jaltské konferenci v únoru 1945 oznámil SSSR, že tři měsíce od kapitulace 

Německa vstoupí do války s Japonskem a téhož roku v červenci dali Spojenci Japonsku na 

vybranou mezi mírem anebo totálním zničením, odmítne-li kapitulovat. Oficiální vyjádření 

Japonska ale vyjadřovalo neutuchající snahu dovést zemi do vítězného konce, bez ohledu na 

stav v jakém se nachází. S ohledem na toto vyjádření a vysoké lidské ztráty se rozhodl 

tehdejší americký prezident Harry Truman použít mimořádné opatření – atomovou bombu. 

Dvěma jadernými údery 6. a 9. srpna byla smetena Hirošima a Nagasaki a 8. srpna navíc 

vyhlásilo Japonsku válku Rusko a začalo obsazovat Mandžusko
66

. I přes všechny tyto 

pohromy a bezvýchodnou situaci se Japonská vláda nechtěla vzdát, ale císař rozhodl o 

podepsání Postupimské deklarace, ukládající Japonsku bezpodmínečnou kapitulaci. Všichni 

členové vlády trvali na suverenitě císaře, a proto uznali nezpochybnitelnost jeho rozhodnutí. 

Model utváření budoucnosti Japonska probíhal během následujících sedmi let pod 

americkou okupací. Její úspěch byl zaručen především plynulým navázáním na předchozí 

vývoj. Japonci se obávali kruté okupace, ale místo ní se dočkali shovívavosti. Pod americkou 

Okupační správou oživilo Japonsko parlamentní instituce a vydalo se na cestu k otevřenější 

společnosti
67

. Kdyby býval okupoval Japonsko Sovětský svaz, stal by se z této ostrovní země 

jistě ukázkový komunistický stát, ale vzhledem k tomu, že okupace probíhala pod americkou 

správou, mělo Japonsko velké štěstí. Američané navíc věřili, že demokratické Japonsko 

nebude mít možnost narušit světový mír. Prvním bodem Okupačního štábu, v jehož čele stál 

generál MacArthur, byla pochopitelně demilitarizace Japonska a likvidace veškerých zdrojů, 

které by tomuto postupu do budoucna bránily
68

. Japonské impérium se rozpadlo a všichni 

Japonci v zahraničí, včetně vojáků i civilistů, byli dopraveni zpět do Japonska. Veškerá 

vojenská výroba byla zastavena a zrušilo se i Ministerstvo vnitra, jakožto symbol domácí 

válečné mašinerie. Byli propuštěni političtí vězni a omezena moc policie. Po vzoru 

Norimberských procesů bylo dvacet pět nejvyšších představitelů postaveno před soud za 

rozpoutání války a sedm z nich popraveno oběšením. Soudní přelíčení označované také jako 

Tokijský proces mělo ale silné politické zabarvení a řada zločinů zůstala nepovšimnuta
69

. 

 Nejdůležitější reformou bylo ovšem přijetí nové ústavy v roce 1947, která z Japonska 

vytvořila skutečný parlamentní stát. Mezi hlavní stavební kameny nové ústavy patřila 

myšlenka tzv. symbolického císařství, které císaři přisuzovalo pouze úlohu „symbolu státu a 
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jednoty lidu“, přičemž lid byl jasně prohlášen za nositele moci
70

. Nové postavení císaře mělo 

předehru v jeho Prohlášení o lidském původu, v němž se císař na Nový rok 1946 zřekl svého 

božského původu.
71

 I když byla nová ústava formulována cizinci, vydržela navzdory pokusům 

o její revizi až dodnes. Japonsko získalo svou nezávislost zpět roku 1952, kdy vstoupila 

v platnost Mírová smlouva, ukončující formální válečný stav. Zároveň byla uzavřena 

bilaterální Japonsko-americká bezpečnostní smlouva, kterou si Američané udrželi právo 

ponechat si své základny na japonském území.  

Historie politického a ekonomického vývoje Japonska a japonské společnosti je nesmírně 

důležitá k pochopení národního uvědomování a později nacionalismu. Je také nezbytná 

k nastínění problému etnických menšin a jejich boje za rovnoprávnost. Ač si Japonsko na 

jedné straně vybudovalo velký respekt pro svou moderní a demokratickou podobu, zároveň si 

ale nese problematické břímě národního nacionalismu a postoje k menšinám. Následující 

kapitola se proto pokusí prozkoumat komplikovanost této problematiky. 
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Japonský nacionalismus a etnické menšiny 

 

  Nacionalismus a etnicita jsou témata živá v mnoha kulturách a národech, ale jejich 

charakteristiky nejsou vždy úplně jasně definovány. Je to většinou dané tím, že oba termíny 

jsou zabarveny kulturními, historickými a politickými faktory, které jsou v každé zemi velmi 

specifické. Japonsko není výjimkou, a abychom lépe pochopili jeho problematický vztah 

k menšinám, především pak Ainuům, je nezbytné nacionalismus a etnicitu prozkoumat.  

  Arnošt Gellner píše, že nacionalismus je „Politické oprávnění, které požaduje, aby 

etnické hranice nebyly přeťaty politickými hranicemi.“
72

 Dále Gellner tvrdí, že 

„nacionalismus je etnická ideologie, podle které by jejich skupina měla ovládat stát. Národní 

stát je stát ovládaný etnickou skupinou, jejíž jazyk nebo náboženství jsou často zakotvené 

v jeho oficiální symbolice a legislativě. Existuje zde tendence k integraci a asimilaci občanů 

ačkoliv Gellner přiznává, že národy mohou obsahovat také tzv. neroztavitelné populace, které 

nazývá skupiny rezistentní vůči entropii“
73

. V rámci Japonska můžeme tyto neroztavitelné 

populace vidět v jednotlivých menšinách, které by se naopak třeba i rády asimilovaly, ale 

hlavní etnická skupina jim to nechce dovolit. Michael Weiner je toho názoru, že 

„nacionalismy mají výjimečně konzistentní charakter, co ale vždy zůstává jejich trvalým 

základem, je nacionální uvědomění. Zatímco nacionalismus byl často vyjádřen v termínech 

ekonomické a teritoriální expanze a na základě politické suverenity, národní uvědomění, které 

je předpokladem k růstu nacionalismu, v sobě zahrnuje existenci historicky zakořeněných a 

kulturně přenosných předpokladů, týkajících se té které komunity národa a jeho obyvatel.“
74

 I 

přestože je nacionalismus termínem moderní doby, japonští ultranacionalisté rádi podotýkají, 

že Japonsko na rozdíl od ostatních moderních národů bylo nacionalistické od starověku, díky 

kombinaci loajality, geografické izolaci, kodexu bušidó a osobnosti císaře jako otce státu, ale 

není tomu tak. Japonsko zažívalo teprve před rokem 1868 národní uvědomění.
75

 V tomto roce 

byly horizontální (feudální třídy) a vertikální (leníci) bariéry byly příliš silné na to, aby 

napomohly rozvoji nacionalismu.
76

Americký politolog Benedict Anderson se na rozdíl od 

řady jiných teoretiků, kteří se soustřeďují na politické aspekty nacionalismu, snaží porozumět 
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síle a přetrvávání národní ideologie a cítění. Podle něj čerpá nacionalismus svojí moc 

z kombinace politické legitimity a emocionální síly. Ve své známé studii Imagined 

Communities pojednává mimo jiné o národu, který definuje takto: „Je to pomyslné politické 

společenství – a to existující v představách jako společenství ze samé své podstaty vnějškově 

ohraničené a svrchované.“
77

 Slovem pomyslný vyjadřuje Anderson skutečnost, že členové 

národa se navzájem nikdy nepoznají, i přesto však mají představu o jejich společenství. To je 

definice, která předpokládá téměř pozitivní přístup a vztah hlavní etnické skupiny ke všem 

ostatním, které jsou toho kterého národa součástí. Japonská společnost takový přístup ale 

příliš neoceňuje. V tomto kontextu je zajímavá dichotomie národa a „těch druhých“. 

Kategorické rozlišování mezi vlastní skupinou a cizinci je zjevně univerzální jev, který 

probíhá v každé době i kulturním prostředí.
 
Nacionalismus se často snaží o homogenizaci a 

tím vytváří stigma „těch druhých“, tedy cizinců nebo „neroztavitelných menšin“, kteří svou 

jinakostí stvrzují integritu národa prostřednictvím dichotomizace.
78

  

  V Japonsku se tato myšlenka projevuje rozdělením na civilizovaní „my“ (civilized 

self) versus necivilizovaní „oni“ (uncivilized other).
79

 Tato dichotomie posloužila původně 

jako ideologický základ pro čínský systém projevování cti, stejně jako etnocentrická 

představa světového impéria, v podstatě podobná starořímskému pohledu na svět. Časem se 

tato politická ideologie trochu změnila a přijala ji řada států včetně Japonska.
80

 V 80. letech 

19. století přišel Šiga Šigetaka s termínem minzoku (民族), který byl manifestem společných 

předků spíše než sdílené kultury. Japonští předci, historie a kultura, se začali stávat přirozenou 

součástí a kánonem japonské identity. Národ je produktem nacionalistické ideologie, a aby se 

stal účinným politickým nástrojem, musí dosáhnout přitažlivosti pro masy; odkaz 

k japonským předkům byl tedy dobrou strategií a zároveň důležitým symbolem 

reprezentujícím národní identitu.  „Ti druzí“ nebyli pro Japonce pouze cizinci, ale i jednotlivé 

skupiny v rámci Japonska (nemocní, chudí, burakumin, Ainuové).
81

 Po staletí byl vztah mezi 

Japonci a jejich severními sousedy Ainuy založen na ekonomické dominanci a závislosti. 

V tomto ohledu je ainuská cizost, nečistota a „barbarský vzhled“ – tedy vlastnosti 

méněcenných „druhých“ – zdůrazňovány v popisných textech nebo pravidelných inscenacích, 
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vyzdvihujíce tím japonskou kulturu a teritoriální nadřazenost. Ovšem od nastolení vlády 

Meidži dochází k násilné asimilaci a zkulturnění Ainuů. S tím jak Japonsko prodělává to, co 

Jukiči Fukuzawa označuje jako „otevření se civilizaci“ (文明開化 - bunmei kaika) učením se 

od Západu, hraje i důležitou roli civilizátora Ainuů.
82

 

 

Nacionalismus - šugi 

  Zajímavý pohled na nacionalismus představuje perspektiva metaforického 

příbuzenství. Nacionalismus se v tomto ohledu snaží uspokojovat potřeby, za které původně 

odpovídalo příbuzenství. Poskytuje bezpečí a pocit kontinuity a prohlašuje, že členové národa 

jsou velkou rodinou.
83

 Již v období Meidži byly snahy dodat heterogenní populaci pocit 

homogenity a komunity.
84

 Regionální identity byly buďto potlačovány nebo odsouzeny 

k procesu kulturní reinterpretace. V tomto rámci se na konci 19. století prosadil termín kazoku 

kokka (家族国家), neboli rodinný stát, který se stal podstatou jednoty národní identity. O 

národu se mluvilo jako o rozšířené rodině v čele s císařem – otcem.
85

 Z toho vyplývá, že 

Japonsko, podobně jako řada další asijských národů, má silně hierarchizovanou společnost, a 

tento systém je zásadní jak v rodině, tak v třídních vztazích. Kastovnictví, které se zde 

objevovalo v průběhu celé historie a bylo vždy přísně dodržováno, mělo své výhody i 

nevýhody, oboje však velmi důležité.
86

  

 Historik Hilary Conroy poukazuje na to, že v japonštině má slovo nacionalismus více 

přesnějších výrazů. Používá se minzoku šugi, kokumin šugi a kokka šugi, přičemž šugi v 

každém z nich znamená pouze – ismus.
87

 První termín označuje „etnický nacionalismus“. 

Slovo minzoku (民族) obsahuje lid, národ (民 – min) a klan, rodinu (族 - zoku). Termín 

minzoku se také často objevuje ve výrazu pro národní sebeuvědomění (minzoku džikecu 民族

自決). Kokumin (国民) označuje „občanský, liberální nacionalismus“ a je kombinací znaků 

pro stát (国 – koku) a lid, národ (民 – min). Posledním z  uvedených termínů je kokka (国家) 
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označující „státem řízený nacionalismus“ a jenž v sobě zahrnuje znak pro stát (国 – koku) a 

dům (家 – ka).
88

 Podle Hilaryho převládal v předválečné japonské společnosti typ 

nacionalismu kokka, ovšem ani tento výraz není úplný k dostatečnému vysvětlení variability a 

intenzity nacionalismu v Japonsku. Je očividné, že objasnit pojem nacionalismus je velice 

těžké a každý národ a stát ho vnímá trochu jinak. Především je pak těžké pochopit tento 

termín v japonském kontextu, pokud nejste Japoncem nebo přinejmenším japonským rodilým 

mluvčím. V případu Japonska se nicméně přikláním k teorii metaforického příbuzenství
89

 (viz 

výše), která podle mého nejlépe vystihuje japonský smysl pro kolektivismus a konfuciánskou 

úctu k rodině, ze které plyne pověstná japonská oddanost, loajalita a poslušnost; základní 

principy fungující v japonské rodině, které byly přeneseny na celý národ, jenž byl touto 

nacionalistickou myšlenkou stmelen. A právě japonský hierarchismus a nacionalismus 

předurčily vztah Japonců k menšinám a „těm Druhým“. Je tedy důležité si uvědomit, že tyto 

názory nevzešly z individuálního přesvědčení Japonců, ale z utváření jejich historie a povahy.  

 

Etnicita a teorie nihondžinron  

 V předchozí kapitole jsme měli možnost nahlédnout jak se právě tato „japonskost“ 

utvářela a na základě toho bude možné lépe pochopit vztah Japonců k menšinám. Nejprve, 

podobně jako u nacionalismu, je potřeba si lépe ujasnit pojem menšina, čímž se ve své studii 

o japonských menšinách zabývá i William H. Newell. Tvrdí, že slovo menšina je možné 

chápat dvěma způsoby. Prvním z nich se tímto pojmem označuje skupina lidí, která vykazuje 

jistou svébytnost jakožto skupina a tím se odlišuje od hlavní skupiny. Druhou možností jak 

lze menšinu chápat je její vnímání jakožto specifické skupiny lidí, kterým chybí určitý stupeň 

celistvosti bránící jim získat plná práva ve společnosti.
90

 V knize Thomase Eriksena Etnicita a 

nacionalismus je zase možné nalézt následující definici: „Etnickou menšinu můžeme definovat 

jako skupinu, která je početně menší než zbytek populace ve společnosti, je politicky 

nedominantní a je reprodukována jakožto etnická kategorie.“
91

 Mezinárodní organizace 

Minority Rights Group International zabývající se právy a ochranou menšin a domorodého 

obyvatelstva je definuje jako: „znevýhodněné etnické, národní, náboženské, jazykové nebo 
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kulturní skupiny, co do počtu menší než zbytek populace, které by si rády uchovaly anebo 

rozvinuly svojí identitu.“
92

  

 Padlo zde již slovo odkazující k etnicitě, a jehož objasnění je také velmi důležité. 

Samotné slovo „etnický“ pochází z řečtiny a znamenalo původně pohan nebo barbar.
93

 

Podobně označovali Japonci po dlouhou dobu nejsevernější ostrov Hokkaidó (starým názvem 

Ezo – Země divochů, viz historická kapitola), na kterém odedávna žilo etnikum Ainuů. 

Etnicitou se ve své práci zabývá například sociální antropolog Stanley Tambiah, který 

etnickou identitu přirovnává ke kolektivní identitě; označujeme se jako Malajci, Thajci, Ibové 

atd. „Je to uvědomělá a vyslovená identita, která zhmotňuje a činí přirozenými jeden či více 

znaků – mezi ty běžné patří barva kůže, jazyk, náboženství, teritoriální obývání – a přiřazuje 

je ke kolektivnosti jako jejímu vrozenému vlastnictví a mýticko- historickému odkazu.“
94

I přes 

ukázku několika definic nastává ovšem problém nejzásadnější, čím je definována hlavní, 

majoritní skupina vůči menšinám? V tomto případě je nasnadě otázka co dělá Japonce 

Japonci? Úcta k samurajským hodnotám? Pokud by tomu tak bylo, nebyly by japonské ženy 

součástí celku, ledaže by byly dcerami nebo manželkami těch, kteří tyto hodnoty ctí. Řada 

Japonců navíc sdílí názor, že cizinci jaksi intuitivně postrádají pravé vědomí o tom, co a jaké 

je to být Japoncem, nezávisle na tom jak dobře hovoří japonsky nebo jak moc se snaží 

adaptovat na život v této zemi.
 95

 S tímto názorem se pojí také známá teorie nihondžinron (日

本人論, doslova teorie japonskosti), která vyzdvihuje ideu naprosté unikátnosti Japonska (a 

Japonců), které se diametrálně liší od Západní společnosti a tamějších lidí.
96

 Podle ní je 

Japonsko „unikátně unikátní“; základně a kvalitativně odlišné. Na toto téma byla napsaná 

velká řada knih a esejů, které se snaží co v nejlepším světle popsat také uspořádání japonské 

společnosti a především prezentovat Japonsko jako homogenní kulturu. Všechny tyto 

publikace mají tendenci vyčleňovat a oslavovat vybrané aspekty japonské společnosti – 

vytrvalost, oddanost, zdvořilost, pohostinnost a pracovitost – a uspokojovat tak hlad čtenářů 

po symbolech identity a sebevědomí.
97

 Některé z těchto prací se staly dokonce natolik 

vlivnými, že jejich tvrzení jsou nejenom často citována, ale také považována jako všeobecně 

platná. Dominantní rámec této teorie tvoří představa, že Japonci jsou naproti 
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individualistickému Západu skupinově orientovaní. Na mezilidské úrovni prý údajně preferují 

skupiny, do kterých patří, než svá individuální práva a zájmy. Naopak na společenské úrovni 

se předpokládá, že tyto skupiny se vyznačují vzájemnou harmonií a shodou a to do takové 

míry, že lze japonskou společnost považovat za sjednocenou a rovnostářskou.
98

 Teorie 

japonskosti má dlouhou historii, přičemž k jejímu největšímu rozkvětu došlo v 70. a 80. 

letech. Od 90. let ale začíná vykazovat známky slábnutí. Kdysi zobrazována jako jedinečně 

skupinově orientovaná a homogenní, se dnes japonská společnost stále více a více vyznačuje 

vnitřní různorodostí a třídními boji, jaké je možno najít i v jiných vyspělých ekonomikách.
99

 

V současnosti by se o této společnosti dalo říci, že je spíše multikulturní a třídně rozdělená. 

 

 Dalo by se říci, že japonský nacionalismus a vztah Japonců k okolnímu světu je do 

jisté míry založen na strachu z konkurence a zároveň na pocitu výlučnosti. Podíváme-li se na 

Japonsko jakožto na velkou rodinu nebo rodinný klan, kde každý má své pevné místo a 

celková organizace je po staletí pevně daná, pak není zase až tak těžké pochopit, proč se tento 

rodinný kruh uzavírá před „těmi druhými“/menšinami/cizinci, kteří svou „nekvalifikovaností“ 

mohou tento řád narušit. Mýtus rasové homogenity se objevil přirozeně jako důsledek více jak 

150 let trvajícího izolacionismu. Je proto pochopitelné, že poté co Japonsko své brány opět 

otevřelo, nebyla bývalá politika separace ihned následována silným hnutím za integraci 

cizinců do společnosti. Pro Japonce bylo proto relativně snadné udržet si kulturu, která se 

chápe jako etnicky „čistá“. V dnešní japonské společnosti stále převládá silná společenská 

hodnota homogenizovaného chování a kultury. Síla víry v tuto specifickou japonskou hodnotu 

je zdá se natolik silná, že ani příval cizinců do této asijské země ji nedokáže podlomit ani 

zcela vymýtit. Nezbývá nám tedy než podporovat hlasy těch, kteří marně bojují o uznání 

v japonské společnosti (Ainuové, Korejci, burakumin, nikkedžin apod.) a hlouběji studovat 

japonskou kulturu, abychom lépe pochopili její mechanismy. 

 

 

                                                           
98

 Tamtéž, str. 193 
99

 Tamtéž, str. 194 



29 

 

Ainuové: jizva na japonském těle 

 

 Ainuové jsou původní obyvatelé severního Japonska. Toto jednoduché prohlášení 

v sobě ale skrývá velkou řadu nejasností a dramatických obratů. Nelehký úděl Ainuů, 

podřízených a uzurpovaných koloniální japonskou správou skrývá jisté paralely s dalšími 

přírodními národy, jako jsou indiáni v USA, australští aboridžinci, Inuité, Maorové Sámové 

(Laponci) a další.
100

 Ainuové s těmito skupinami sdílejí společnou historii. Byli připraveni o 

půdu svých předků a zdroje expanzí průbojného koloniálního státu, a jejich tradiční způsob 

život zkolaboval tím, že oblasti využívané pro lov a rybolov byly zabrány vlnami imigrantů a 

přeměněny na zemědělskou půdu.
101

 Ovšem přes nespornou historickou evidenci je zde velká 

řada Japonců, kteří tento výklad neuznávají. V oficiálních literaturách je kolonizace ostrova 

Hokkaidó vykládána jako pokus o „rozvoj“ čímž je akorát historická skutečnost maskována. 

 Dlouhou řadu let se Japonsko bránilo přiznat Ainuům jakoukoliv existenci a to i přes 

mezinárodní hnutí za práva původních obyvatel vycházejících z OSN.
102

 Velkou roli v tom 

hrála teorie Nihondžinron hlásající národní homogenitu a upírající tak Ainuům jakoukoliv 

existenci jakožto samostatné etnické menšině. Ainuové byli považováni za asimilované anebo 

úplně zaniklé etnikum. Stali se předmětem diskriminace a jejich původ stigmatem, které řadu 

z nich donutilo vzdát se svých předků i unikátní kultury. V minulosti stejně jako v moderní 

době se ale Ainuové rozhodli bojovat a odmítli se nadále smířit se stereotypem, jenž je vnímal 

jako „umírající rasu“
103

. Boj, který trval dlouho a nevypadal vždy příliš nadějně, však přece 

jen přinesl Ainuům kýžená práva i uznání nejen světa ale i Japonska (i když zde je situace 

stále trochu nejistá). Tato kapitola se pokusí nastínit charakter tohoto etnika a jeho vztah 

k Japoncům. 

Původ Ainuů 

V českém prostředí je nám o Ainuech známo žalostně málo. Neexistuje zde jediná 

ucelená knižní publikace, která by mapovala osud této menšiny. V několika málo pracích 

věnovaných japonským dějinám a kultuře lze o Ainuech najít zmínku, ale pro hlubší 

seznámení se s nimi je nedostačující. V anglicky psané literatuře a hojně pak také v japonské, 
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se lze o Ainuech dozvědět mnohé. I přesto přese všechno jsou však Ainuové obestřeni 

rouškou tajemství. Jejich původ, jazyk, historie i místo v dnešní japonské společnosti jsou 

stále předmětem dohadů.
104

 Ainu znamená v domorodém jazyce „člověk“ a označuje původní 

obyvatele Japonska, kteří kdysi obývali poměrně velkou část území nazývanou Ainu Mošir 

(Říše Ainuů
105

), která se rozprostírala od severu ostrova Honšú, přes celé Hokkaidó až 

k Sachalinu a Kurilským ostrovům. Vzhledem k odlišným místům výskytu bývají někdy tito 

lidé odlišováni na Ainuy ze - severního Honšú, Hokkaida, Sachalinu a Kurilských ostrovů. 

Toto rozdělení bývá ovšem výjimečné a nebude mu tedy v této práci přikládán větší význam. 

Z největšího japonského ostrova Honšú byli Ainuové postupně vytlačeni a jako důkaz své 

dávné přítomnosti v blízkosti dnešního Tokia uvádějí název nejznámější japonské sopky 

Fudži. V ainuštině se pojmem fuči označuje babička, jejíž tvář prý Ainuové ve zvrásněné a 

bíle zasněžené hoře viděli.
106

 

 Odkud Ainuové přišli a zda jsou opravdu prapůvodními obyvateli Japonska, se 

doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Podle některých badatelů přišli Ainuové do 

Japonska z jihozápadu, jiní se domnívají, že jde o kavkazskou skupinu, jejíž kořeny leží někde 

na severozápadě, pravděpodobně v Mongolsku. Tato domněnka by předpokládala, že Ainuové 

cestovali přes Čínu nebo Sibiř a do Japonska se dostali přes Koreu a Sachalin, případně 

Kurilské ostrovy.
107

 Existuje i teorie, že jejich tělesnou i kulturní podobnost je potřeba hledat 

mezi austronéskými národy.
108

 Richard M. Siddle na základě svých výzkumů dokládá, že od 

8. do 13. století koexistovaly na ostrově Hokkaidó alespoň dvě kulturně odlišné skupiny 

obyvatelstva: Sacumon v severní a centrální oblasti a Ochotsk podél severního a východního 

pobřeží.
 109

 I přesto že nevíme, jak se obě tyto skupiny ovlivňovaly, existují teorie, že kultura 

Ainuů vznikla právě jejich míšením. John Batchelor ve své knize „Ainu of Japan“ naznačuje 

původ Ainuů citací z nejstarší japonské kroniky Kodžiki (古事記), která líčí vznik Japonska 

od stvoření světa: „ Když naši nejvznešenější předci sestoupili na lodi z nebe, spatřili na tomto 

ostrově několik barbarských ras, z nichž nejdivočejší byli Ainuové.“
110

 To je podle něj 

důkazem toho, že Ainuové byli v Japonsku od pradávna a dokonce dříve než samotní Japonci. 

Kronika Kodžiki, sestavená v roce 712, má sice charakter spíše literárního díla, nicméně 
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poodkrývá nejstarší japonské dějiny, jichž jsou Ainuové součástí. Ainuové na rozdíl od 

Japonců, neměli nikdy psanou literaturu a jejich pověsti se tradovaly pouze ústním 

podáním
111

. Neexistují tedy žádné psané záznamy o jejich rané historii ani o tom jak se do 

Japonska a především pak na ostrov Hokkaidó dostali. Kolují však mezi nimi legendy, které 

vypráví o rase drobných lidí, kteří před mnoha lety tento ostrov osídlili, ale byli Ainuy 

přemoženi a zdá se i vyhubeni. Těmto lidem říkali Ainuové Koro –pok -kuru.
112

 

Nejvýznamnější památkou ainuské lidové slovesnosti jsou pak veršované eposy zvané júkara, 

které podávají svědectví o osobitém literárním nadání ainuského lidu.
113

  

 Kromě ainuského jazyka, který se od japonštiny a dalších asijských jazyků (i když 

s nimi sdílí určité prvky) zásadně liší, zaujmou Ainuové především odlišnou fyziognomií. 

Charakteristickým znakem je jejich nadměrné ochlupení, především dlouhé husté vousy a 

vlasy. Dále jsou to „velké, kulaté a smutné oči naznačující kavkazský původ“
114

 a barva jejich 

kůže „je tmavě bronzová až měděná a nikterak nepřipomíná žádnou z těch patřící orientálním 

rasám, spíše naopak je jako kůže amerických indiánů.“
115

 Jedním z řady autorů, kteří se 

svými poznatky snažili přispět k tématice Ainuů, a který o nich jako jediný podal podrobný 

grafický popis, byl i anglický antropolog Arnold Henry Savage Landor (1865 – 1924). V roce 

1893 vydal knihu s názvem „Alone with the Hairy Ainu“, které předcházela jeho dlouhá cesta 

podél celého pobřeží ostrova Hokkaidó a Kurilských ostrovů, během níž studoval zvyky 

těchto lidí. Popisuje je následovně: „Jednou z podivných zvláštností Ainuů je jejich extrémní 

ochlupení celého těla, obrovská délka jejich paží a prstů, zploštělé holeně a pružnost jejich 

těla, což jim ve výsledku dodává velmi opičí vzhled.(…) Ainuové jsou extrémně zarostlí a 

Mongolové mají jemnou kůži; a oči, nejvýraznější rys mongolské rasy, nejsou zešikmeny 

nahoru, ani nejsou podlouhlé, mandlovitého tvaru jak je tomu u Číňanů nebo Japonců, ale 

mají dlouhou osu v horizontální rovině jako většina Evropanů.(…) Muži mají bujné vousy, 

kotlety a kníry, které dorůstají do velkých rozměrů. Vousy často začínají růst přímo pod očima 

a zakrývají dolní část obličeje.“
116

 Podrobně popisuje i ženy, které se vyznačují specifickým 

tetováním: „ Ainuské ženy, kterým tak bujné vousy rostoucí v dolní části obličeje, nebyly od 

přírody dány, to dohání dlouhým knírem, vytetovaným na horním a dolním rtu a díky kterému 
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prý vypadají „velmi mužsky.“
117

 V ainuské kultuře bývají takto zdobeny pouze ženy, kterým 

se po dosažení 12-13 roku života tetují rty, paže a ruce. Okolo 16 let bývá jejich tetování 

dokončeno a ženy jsou tímto připravené na manželství.  

  První psaná japonská zmínka o výskytu Ainuů pochází z roku 642 n.l.
118

 Jak již bylo 

řečeno, Ainuové nikdy nerozvinuli vlastní písemný systém, ale díky zápiskům mnoha 

cestovatelů, kteří Hokkaidó navštívili, můžeme o jejich sociálním, kulturním ekonomickém a 

politickém životě zjistit více. Z těchto záznamů vyplývá, že Ainuové žili ve společnosti 

postrádající jakoukoliv formální politickou a společenskou strukturu. Nejvýznamnější vztahy 

utužovali pouze se členy rodiny případně svého klanu. Ačkoliv zde existovala dělba práce 

podle pohlaví, pracovní skupiny zahrnovaly členy rozšířených rodin, kteří se věnovali lovu a 

rybolovu a vykonávali domácí povinnosti. Stavba domů, obstarávání potravy či výroba oděvů 

byly do jisté míry společenskými aktivitami. Životní cykly od narození až po smrt se staly 

projevem smyslu pro komunitu mezi nejbližšími rodinnými ainuskými skupinami.
119

 Každý 

úkon od stavby domu až po lovecké výpravy byly provázeny vhodným rituálem, na nějž 

obyvatelé vesnice (kotan) odpovídali jako komunita.  

 Jak dále dokládá Henry Savage Landor ve svých zápiscích: „jde o polygamní skupinu 

lidí, která nemá žádné náboženství snad až na velmi nedokonalou formu totemismu, jehož 

ústřední bod tvoří víra ve společného předka – medvěda.“
120

 Medvěd hrál v tradiční ainuské 

kultuře významnou roli už od nepaměti a stal se předmětem ceremoniálu „odeslání ducha“
121

 

nazývaného jomante, při kterém bylo toto zvíře rituálně zabito. Medvěd je vnímán jako ten, 

kdo poskytuje Ainuům kožich a maso a tento ceremoniál má odeslat jeho duši, poté co 

navštívil Ainu mošir, zpět tam kam patří. Pro Ainuy je tento typ ceremoniálu velmi důležitý, a 

čím více jsou duše spjaty s každodenním životem, tím roste i velkolepost okamžiku.
122

 

Ainuové věří, že zvířata, rostliny i neživé předměty mají duši (ramat) a někdy bývají dokonce 

označovány jako kamui, tedy ztělesnění bohů.
123

 V jejich víře jsou tedy patrné prvky 

totemismu i animismu.  
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 Ainuové si obstarávali živobytí především lovem, rybařením, omezeným 

zemědělstvím a obchodem s jinými národy a později také s Japonci. Předpokládá se, že 

během 13. století došlo díky obchodu mezi Ainuy k nárůstu jejich regionálních skupin a 

později pak díky ekonomickému i vojenskému rozmachu k osídlení jižní části ostrova 

Sachalin.
124

 Ve starých pramenech ze 4. století bývají Ainuové označováni jako emiši nebo 

také ezo. Dříve se tak oběma výrazy označovali obyvatelé žijící na ostrově Hokkaidó, které, 

jak už víme, mělo název Ezo. S jistotou lze říci, že pojmem Ezo se v dobách před a po 

restauraci Meidži, označovali právě Ainuové žijící na Hokkaidu. Ovšem kdo byli obyvatelé, 

emiši/ezo (蝦夷) je předmětem dohadů. Někteří badatelé se domnívají, že šlo o vůbec první 

Ainuy, kteří obývali severní Honšú, jiní navrhují, že šlo o úplně jiné etnikum, které nebylo 

ainuského původu.
125

  S jistotou nebyl ale rozřešen ani původ Japonců a zdá se, že studium 

původních kmenů na japonských ostrovech, kterými jsou právě Ainuové (případně emiši) by 

mohlo v budoucnu tuto záhadu objasnit. 

 

Boj za lidská práva a Hokkaidó Ainu Kjókai  

 Období od roku 1910 až 1920, označované jako demokracie Taišó, přineslo závan 

společenského uvolnění, které Ainuy přimělo agresivněji se zapojit do různých akcí. Začali 

protestovat proti diskriminaci, volali po nezávislosti a kritizovali předsudky a nevzdělanost 

Japonců, kteří si stále mysleli, že Ainuové žijí tradičním způsobem života. Nutno podotknout, 

že se s pomocí misionářů a spolků sociální péče začala na Hokkaidó objevovat řada 

svépomocných organizací, z nichž nejdůležitější byla Hokkaidó Ainu Kjókai (北海道アイヌ

協会) založená v roce 1930.
126

 Japonští byrokraté nicméně nadšeně propagovali biologickou 

asimilaci skrze smíšená manželství. Byli přesvědčeni, že smísením krve Ainuů s tou 

japonskou se ainuská rasa lépe vyvine.
127

Většina japonského obyvatelstva ovšem s touto 

myšlenkou smíšených manželství příliš nesympatizovala a to díky silným předsudkům vůči 

Ainuům, kteří byli stále vnímání jako podřazení. Řada ainuských žen, které se provdaly za 
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Japonce, musely čelit fyzickým a psychickým útokům ze strany svých manželů. Ainuské ženy 

obecně podstupovaly hned dvojí znevýhodnění – genderové a rasové.128   

 Po druhé světové válce podléhalo Japonsko přímé americké okupační správě, která přes 

překvapení řady Japonců, probíhala celkem mírumilovně a jejím výsledkem byla nejenom nová 

ústava, ale řada politických, sociálních a občanských práv a svobod. Po jejím skončení v roce 

1952 nastoupilo Japonsko cestu obrovského ekonomického boomu, ale jen velmi málo se toho 

změnilo v životě Ainuů. Jejich neutěšená situace a četná diskriminace ve společnosti neustávala. 

Japonsko vidělo jediné v řešení v jejich naprosté asimilaci a v potlačení všech ainuských zvyků 

včetně jazyka. Ainuové byli diskriminování ve škole, v manželství ale i v práci. Pro řadu Ainuů se 

stal částečným řešením odchod z Hokkaida do japonských velkoměst, v jejichž anonymitě mezi 

pracovní třídou mohli svojí identitu skrýt.129 „Ti, kteří na Hokkaidu zůstali, se začali věnovat 

prodeji smutných a laciných parodií na ainuskou kulturu, představující exotické dobroty pro 

novou generaci japonských turistů.“130 V řadě Ainuů budil tento typ turismu smíšené pocity, 

přičemž řada z nich to pokládala za ponižující a ještě více podporující k tvorbě předsudků. 

 Situace se začala pomalu měnit okolo 60. let 20. století, když začalo docházet k mnoha 

protestům, které byly podníceny jednak domácím radikalismem a militantními domorodými 

skupinami v zámoří, kterým bylo například Hnutí amerických indiánů (American Indian 

Movement). V roce 1961 bylo Hokkaidó Ainu Kyókai přejmenováno na Hokkaidó Utari Kjókai131 

(北海道ウタリ協会, slovo utari, kterým ainuové označují sami sebe, bylo použito proto, že 

postrádá negativní konotace slova ainu) a Ainuové se tak začali stávat hrdou etnickou 

skupinou se zvyšujícím se sociálním postavením.
132

 Ainuští aktivisté otevřeně odmítali 

rétoriku státu a politiku asimilace i přesto, že jinými Ainuy byla v minulosti přijata. Aktivity 

Ainuů se nyní soustřeďovaly nejenom na vyrovnání se s předsudky, ale a tato snaha převládá 

do současnosti, i na boj o identitu. Řada ainuských mužů a žen začala dohledávat své kořeny, 

setkávat se se staršími, oživovat své dovednosti a rituály, ale také budovat nové obřady, které 

by oslavovaly hrdiny nové ainuské historie.
133

 V 70. letech se začaly aktivity uchovávající a 

předávající unikátní ainuskou kulturu šířit ve velkém měřítku. V roce 1984 načrtla a navrhla 
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Hokkaidó Utari Kjókai Legislativu týkající se Ainuů (Legislation Concerning the Ainu 

People), která mimo jiné volala po znovuzískání základních lidských práv pro Ainuy, 

odstranění diskriminace, zavedení všeobecného vzdělání nebo zlepšení podmínek v 

zemědělství, rybaření, obchodu apod.
134

 Hokkaidó Utari Kjókai lobbovala za zavedení tohoto 

nového zákona u vlády Hokkaida, ústřední vlády v parlamentu a řadě dalších organizací. 

V roce 1980 oznámila japonská vláda OSN, v návaznosti na jeho prohlášení o lidských 

právech, že v Japonsku žádné etnické menšiny definované v tomto dokumentu neexistují.
135

 

Když pak roku 1986 tehdejší premiér Jasuhiro Nakasone prohlásil, že Japonsko je rasově 

homogenní národ a že o žádné diskriminaci etnických menšin nemůže být řeč, vzbudilo to 

vášnivé debaty a kampaně na podporu Ainuů začaly o to více jednat. Nakasoneho výroku o 

monokulturním Japonsku předcházelo ještě jedno kontroverzní prohlášení, v němž řekl, že 

nízká úroveň inteligence ve Spojených státech je důsledkem přítomnosti černochů, 

Portorikánců a Mexičanů.
136

  V návaznosti na tyto projevy se začali Ainuové více zajímat o 

hnutí za práva domorodých skupin ve světě a ještě více se semkli ve své touze po tvorbě 

nového zákona, který by podporoval ainuskou kulturu. Impulsem se k tomu stala událost 

z roku 1992, kdy byl Šigeru Kajano
137

 zvolen do horní komory parlamentu jakožto první 

politik s ainuským původem.   

 

Případ přehrady v Nibutani 

 Společně s těmito velkými změnami, probíhal v 90. letech důležitý soudní spor, který 

se označuje jako „případ přehrady v Nibutani“. Šlo v něm o konstrukci přehrady v oblasti 

Nibutani na ostrově Hokkaidó, která měla být postavena na pozemcích příslušníků ainuské 

menšiny. Ti se proti plánu stavby odvolali jednak kvůli nesmyslnosti výstavby na jimi 

obdělávaných pozemcích, ale také kvůli skutečnosti, že na daném území byla řada posvátných 

míst Ainuů. Ti se v čele s Šigeruem Kajanem soudili s japonskou vládou, o výstavbu této 

nesmyslné přehrady, jejíž základy byly položeny roku 1982 a v roce 1997 byla dokončena. „ 
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Posvátná místa a tradiční území navždy zmizela pod vodou.“
138

 Přehrada byla bohužel 

dokončena ještě před tím, než soud mohl rozhodnout o případné výstavbě, ovšem jednu 

důležitou věc tento spor přeci jen přinesl. Stejného roku byl Ainuům přiznán status původních 

obyvatel. Ainu šinpó
139

 jak bývá toto usnesení označováno, se stalo významným milníkem 

v ainuských dějinách.  Ovšem počáteční radost netrvala příliš dlouho. Tento zákon se 

zaměřuje na šíření ainuské kultury, což je styčným bodem tohoto dokumentu, ale nezmiňuje 

se o dalších právech, a proto je jeho skutečná hodnota pro Ainuy malá. Zároveň se vyhýbá 

jakékoliv definici Ainuů a nepřiznává jim adekvátní uznání domorodého statusu.
140

 Podoba 

s návrhem zákona z roku 1984, kterou navrhla Hokkaidó Utari Kjókai a za kterou řada Ainuů 

bojovala, je také příliš malá. I když je snaha o „podporu“ a ochranu ainuské kultury 

v multikulturním Japonsku považována za chvályhodnou, výsledkem znění tohoto zákona je 

skutečnost, že ainuská kultura se stala produktem, z něhož mohou mít užitek všichni Japonci; 

samotným Ainuům ale nezajišťuje žádná práva, která by mohla překonat odkaz jejich 

materiální a ideologické marginalizace.
141

 I když měl tento zákon řadu nedostatků, přinesl i 

pozitivní změny, mezi které patřilo finanční zajištění různých kulturních aktivit (konference, 

výstavy, kulturní výměny s jinými domorodými populacemi světa apod.).
142

 Ve stejný rok, 

kdy byl tento zákon vydán, vznikla Nadace pro výzkum a podporu ainuské kultury 

(Foundation for Research and Promotion of Ainu culture, FRPAC), která skrze svá sídla 

v Tokiu a Hokkaidu podporuje a šíří ainuskou kulturu a tradice v Japonsku a dalších částech 

světa.  

 V roce 2007 byla OSN schválena Deklarace práv původních obyvatel, která byla 

impulzem pro japonskou vládu, aby vydala rezoluci volající po přiznání statusu původních 

obyvatel Ainuům. Vláda si nemohla načasovat lepší okamžik, protože rezoluce byla vydána 

přesně rok před tím, než mělo na Hokkaidu dojít k zasedání členů G8. Zároveň se pár dní před 

konáním tohoto sjezdu konal summit původních obyvatel, pořádaný předními ainuskými 

představiteli a odborníky na lidská práva. Výsledkem tohoto summitu byla Nibutanská 
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deklarace (Nibutani declaration)
 143

 obracející se ke všem státům, které na svém území stále 

utlačují původní obyvatele, nebo které ještě neučinili dostatečné kroky k nápravám chyb 

z minulosti. Na státy G8 se obrací s 22 požadavky. Druhým dokumentem, přijatým v rámci 

tohoto summitu byla Výzva japonské vládě (An Appeal to the Japanese Government)
 144

, 

obsahující 9 požadavků. Mezi některé z nich patří například výzva vytvořit nové učebnice 

dějepisu z ainuské perspektivy, zavedení ainuštiny jako jednoho z oficiálních jazyků Japonska 

a jeho výuky ve školách, obnovit práva původních obyvatel na své sebeurčení, jazyk a 

přírodní zdroje nebo také zasadit se o vybudování multietnického a multikulturního státu. Ve 

stejném roce ustavila japonská vláda „ Poradní tým význačných osobností týkající se politiky 

Ainuů“ (Advisory Panel of Eminent Persons on Policies for the Ainu People) jehož cílem je 

založení všeobecné ainské politiky. Členové tohoto týmu navštívili řadu míst, v nichž 

Ainuové žijí a vyměnili si s nimi pohledy na současnou situaci. Tým poté předložil vládě 

zprávu, v níž vyjadřuje stanovisko, aby vláda více poslouchala názory Ainuů a vynaložila 

všechny síly k ustanovení politiky Ainuů. Konkrétními body zprávy byly například návrhy 

jednotlivých politických stanovisek včetně podpory vzdělání a veřejného uvědomění o 

ainuské historii a kultuře. Ten samý rok vláda opravdu ustanovila „Oddělení všeobecné 

politky Ainuů„ (Comprehensive Ainu Policy Department). Roku 2010 pak proběhlo první 

setkání na podporu Ainuů.
145

 V souladu s těmito trendy se začíná japonská společnost více 

zajímat o Ainuy a jejich kulturu a aktivity Ainuů pomáhají zlepšit povědomí o nich samých i 

jejich situaci. V lednu roku 2012 byla založela Ainuská politická strana (The Ainu Party, アイ

ヌ民族党- Ainu minzokutó ), jehož lídrem se stal Širo Kajano, syn Šigerua Kajana. Cílem této 

strany je podíl na tvorbě multikulturní a multietnické společnosti v Japonsku a práv Ainuů. 

 

Populace Ainuů 

 I přes tyto velké milníky a neutuchající snahu Ainuů a jiných aktivistů zachovat tuto 

výjimečnou kulturu a vymýtit všechny předsudky vůči ní, ve společnosti stále převládá 
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diskriminace a životní podmínky členů tohoto etnika nejsou stabilní.
146

 Řada příslušníků 

ainuské menšiny stále skrývá svoji identitu, ale jsou i tací, kteří se k ní otevřeně hlásí. Vysoká 

sňatečnost mezi Ainuy a Japonci ale pozměňuje ainuskou demografii a diskriminace se stává 

méně otevřenou. Podmínkou pro zachování ainuské kultury je motivovat její příslušníky, aby 

si svojí identitu zachovali. V návaznosti na tuto skutečnost je velice obtížné, ne-li nereálné 

spočítat přesnou ainuskou současnou populaci. V roce 1999 se uváděl jejich počet okolo 

23 767, ale vzhledem k tomu, že japonské sčítání lidu neposkytuje žádné možnosti jak se 

spolehlivě přihlásit k ainuské etnické identitě, nejsou tyto výsledky stoprocentně relevantní.
147

 

Podle průzkumu z roku 2006 vzrostla ainuská populace nepatrně na 23 782 lidí.
148

 Údaje 

z roku 2013 udávají, že na Hokkaidu žije 1,918,096 Japonců, je ale otázkou do jaké míry tvoří 

toto číslo i Ainuové. Vzhledem k celkovému počtu Japonců, tj. 126,434,964, což je údaj 

z roku 2014 lze ale předpokládat, že Ainuů, čistokrevných Ainuů bude méně jak jedno 

procento. 
149

  

 Malá čísla vykazuje i průzkum sčítající počet těch, kteří ovládají ainuský jazyk. Podle 

serveru Endangered Languages Project hovoří ainuštinou na celém světě pouhých 10 lidí.
150

 

Známý cestovatel John Batchelor dokonce roku 1905 vydal Anglicko-ainuský slovník 

obsahující i gramatiku tohoto zvláštního jazyka.
151

 Ale ani v dnešní době nejsou knihy o 

ainuštině ničím výjimečným a existuje celá řada akademiků, kteří se jím zabývají. V roce 

1983 byla v Nibutani otevřena ainuská jazyková škola (Nibutani Ainu Language School), 

která sloužila místním dětem ze základních a středních škol. O čtyři roky později byla 

přejmenována na „Biratori-cho Nibutani Ainu Langugae School“ a rozdělena na oddělení pro 

děti a dospělé.
152

 Jednou z významných organizací, která se snaží o rozšíření a popularizaci 

ainuského jazyka je Nadace na výzkum a propagaci ainuské kultury (The Foundation of 

Research and Promotion of Ainu Culture, 財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構 – 
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Zaidainhódžin Ainu bunka šinkó kenkjú suišin kikó). Ta každý rok uděluje cenu za největší 

přínos v propagaci ainuské kultury. 

 Další z řady oblastí, ve kterých dochází k velké popularizaci ainuské kultury je 

turismus. Turismus je pro Japonce jednou z nejvýznamnějších aktivit v oblasti volného času. 

Z průzkumu z roku 1997 vyplývá, že až 205 milionů lidí cestovalo pro potěšení v rámci 

Japonska, přičemž jedinec zaplatil za přespání a rekreaci zhruba 610 dolarů. V celkovém 

počtu pak Japonci za turismus utratili 77 miliard dolarů. Průzkum dále uvedl, že v rámci své 

země jezdí Japonci nejčastěji právě na Hokkaidó, které je vnímáno skoro jako návštěva 

ciziny.
153

 Kromě nádherné krajiny, čisté přírody a rozmanité fauny jsou to právě Ainuové, 

kteří Japonské turisty tolik lákají. Původní cestovní ruch za ainuskou kulturou byl z velké 

části založen na uměle vykonstruované ainuské kultuře tak, jak si ji představovali sami 

Japonci. To se ale díky právům, která byla Ainuům v průběhu let přiznána, a díky etnickému a 

eko-turismu (zodpovědné cestování za poznáním přírodních rezervací, parků a chráněných 

míst) stále zlepšuje. Nárůst cestovatelů na Hokkaidó vzrostl nejvíce v období Taišó (1912-

1926) v návaznost na výstavbu turistických centrech v Širaoi a Čikabuni. Největší boom 

ainuské kultury přichází v 50. a 60. letech 20. století, nejen díky ekonomickému rozkvětu, ale 

i díky společenským trendům, mezi něž patří literární dílo Išimoriho Nobuoa „Whistle of 

Kotan“ (コタンの口笛 - kotan no kučibue), pojednávající o sociálních problémech Ainuů, 

které bylo i později zfilmováno.
154

 Suvenýry zobrazující tradiční ainuské prvky jako je třeba 

vyřezávaný medvěd, tradiční ainuské ornamenty vyšité na oblečení nebo vyřezané do dřeva 

tvoří velkou část trhu se suvenýry na ostrově Hokkaidó. Ač původně přijímán negativně, 

pomohl tento typ turismu k přijetí ainuské kultury. Je však potřeba si uvědomit, že velká část 

tohoto turismu nepředstavuje pravou tvář ainuské kultury a vznikla i řada spolků, která se 

snaží obrátit toto na pravou míru a ukázat, jak vypadá tradiční ainuská kultura. Například 

medvědí soška vyřezaná ze dřeva je spíše předmětem marketingových tahů cestovních 

kanceláří, které je začaly vyrábět na zakázku právě v 60. letech. Řada Ainuů vnímá tento 

turismus spíše negativně. Nejslavnější Ainu, Kajano Šigeru, vzpomíná na léta, kdy před 

turisty zpíval a tančil v tradičním oblečení, jako na ponižující. I přes spíše negativní konotace, 

které v sobě turismus s Ainuy zahrnuje, nelze tyto dva elementy od sebe tak jednoduše 

oddělit. Je třeba vidět i pozitivní stránku věci. Z politického, ekonomického i kulturního 

hlediska se stal turismus pro Ainuy spíše přínosem. Pomohl jim nalézt prostředky k přežití, 
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zvětšit přítomnost ainuské kultury ve společnosti a rozšířit povědomí o Ainuech. I když je 

realita taková, že v dnešní společnosti existuje stále řada Japonců, která o Ainuech nikdy 

neslyšela anebo o nich ví naprosté minimum, je potřeba zdůraznit jak dlouho cestu tato 

pozoruhodná menšina urazila.  
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Závěr  

 

 Zvláštnost a osobitost japonské kultury nespočívá ani tak v zásadní odlišnosti od 

západního světa, ale naopak v jedinečné kombinaci specificky japonských vlastností s prvky 

charakteristickými pro Evropu a USA. S lehkostí a plynulostí dokázalo Japonsko přebírat cizí 

vzory do svých vlastních kulturních tradic, a zároveň s tím hájit své asijské hodnoty a rozvíjet 

svou tradiční kulturu. Výsledkem této syntézy je pozoruhodná společnost, jejíž nejmodernější 

technologie budí velkou pozornost stejně tak jako její stále silné konzervativní myšlení. 

Homogenita, kterou japonští vládci tak často a rádi zdůrazňovali, je minulostí, ale jizvy, které 

napáchala, zůstávají. Moderní dějiny Japonska počítané od období Meidži přinesly svou 

koloniální dravostí strasti mnoha nejaponským obyvatelům – Korejcům, Číňanům a 

především také Ainuům. Malému etniku, které podle nejstarší japonské kroniky obývalo 

japonské ostrovy od nepaměti. I když to v minulosti nevypadalo vždy nadějně, dokázala se 

tato malá menšina postavit japonskému hegemonu a překonat staletí. Jejich kulturní dědictví 

stejně jako obyvatelstvo utrpělo velké ztráty, ale uznání jejich statusu původního obyvatelstva 

a přiznání řady práv je potřeba brát jako vítězství.  

 Je však potřeba si uvědomit, že ani v Japonsku 21. století není situace pro Ainuy úplně 

ideální. Stále musí čelit mnoha nevýhodám a předsudkům, které je zdá se velmi těžké 

vymýtit. Ambivalentní role, kterou v životech mnoha Ainuů hraje turismus, jednak pomáhá 

popularizovat ainuskou kulturu, ale zároveň ji také ničí. Mnoho mladých Ainuů bojuje za 

svou identitu pomocí kulturních projektů, ať už současných tak i tradičních a je v kontaktu 

s dalšími světovými původními obyvateli. Ainuský jazyk je na pokraji vymření, ale jeho 

mluvčí ho stále oživují a doufají v jeho zachování. Nové století je ovšem také obdobím, kdy 

řada významných představitelů ainuské komunity umírá a těch, kteří mají předávat své tradice 

dál, již mnoho nezbývá.  

 Roku 2006 zemřel přední aktivista a první nejaponský politik Kajano Šigeru, 

významná osobnost, jejíž jméno se stalo symbolem boje za svobodu a zachování ainuské 

kultury. Kdo ale převezme žezlo po té, co zemřou i jeho následovníci zůstává otázkou. 

Ainuská populace podobně jako ta japonská vykazuje spíše známky stárnutí a pomalu zaniká. 

Zůstává i otázkou nakolik existuje na světě těch pravých, čistokrevných Ainuů, o kterých na 

své cestě vyprávěl Henry Savage Landor. To zřejmě nikdo nezjistí. Co lze však naopak tvrdit 

s jistotou je, že trend v japonské společnosti se pomalu mění. I když zde stále panuje řada 
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předsudků, je nynější japonská společnost otevřenější vůči minoritám. V srpnu minulého roku 

bylo ohlášeno, že první národní průzkum týkající se diskriminace Ainuů proběhne v roce 

2015. Mnoho muzeí si klade za cíl vzdělávat většinovou společnost a vznikají také plány na 

výstavbu moderního kulturního centra pro Ainuy, které by mělo být dokončeno v období 

konání Olympijských her v Tokiu v roce 2020.
155

 Zdá se tedy, že vše je na dobré cestě a nám 

nezbývá než obdivovat vytrvalost a houževnatost tohoto malého etnika, jež mu umožnilo 

poprat se s japonským gigantem. Ainuské slovo mawkopirka, které zaznělo na summitu 

původních obyvatel v roce 2008, znamená hodně štěstí nebo také buď šťasten a to, doufejme, 

bude platit i pro následující nositele ainuské kultury. 
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