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Abstrakt
Už od konca Druhej svetovej vojny sa intelektuáli nielen na Západe, ale aj
v samotnom Japonsku, venujú hľadaniu odpovede na otázku, aké podmienky a ideologické
mechanizmy primäli bežných Japoncov k podpore militaristickej vlády a k ochote položiť
svôj život za štát počas vojny. Toto vyvrcholenie ultranacionalizmu v 30. a 40. rokoch 20.
storočia je zaujímavé aj tým, že len necelých sto rokov pred skončením tragédie vojny
v Pacifiku sa v japonskom prostredí o pocite národnej príslušnosti, a o nacionalizme už vôbec,
nedá hovoriť.
Preto je v tejto diplomovej práci najprv popísaný historický vznik a vývoj národného
povedomia od konca obdobia Tokugawa a z neho vychádzajúce postupné formovanie rôznych
smerov nacionalizmu v období Meidži. V rámci tejto tematiky predstavím hlavné elementy
tzv. ideológie rodinného štátu, ktorá bola centrálnou ideou japonského nacionalizmu a ktorá
sa snažila prepojiť srdcia všetkých občanov so záujmami štátu prostredníctvom využívania
modelu tradičných konfuciánskych rodinných vzťahov.
Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je analýza toho, akým spôsobom bola táto
ideológia šírená a ako jej intenzita stúpala v oblasti vzdelania, ktoré bolo jedným
z inštitucionálnych prostriedkov štátu využívaných na indoktrináciu občanov. Analýza sa
konkrétne zaoberá učebnicami etiky pre základné školy z rokov 1903 a 1910, v rámci ktorých
je možné sledovať významné zmeny v prístupe a využívaní ideológie rodinného štátu. Tým sa
pokúsim objasniť aspoň jeden z mnohých spôsobov, akými vláda ovplyvňovala Japoncov
počínajúc už od formatívnych rokov základnej školy.

Kľúčové slová: nacionalizmus, národ, ideológia rodinného štátu, učebnice etiky.

Abstract
Since the end of World War II, intellectuals not only in the West but also in Japan
itself have been looking for the answer to the question which conditions and ideological
mechanisms convinced regular Japanese to support the militaristic government and to be
willing to give their lives in service of their country. This apex of ultranationalism in the
1930s and 1940s is interesting also because less than a hundred years before the conclusion of
the tragedy of the Pacific war, it is impossible to speak of a feeling of national affilliation
among the people of Japan, much less so of nationalism.
Therefore this diploma thesis will be commenced by a description of the historical
origin and development of national consciousness from the late Tokugawa period and the
gradual formation of various types of nationalism in the Meiji period, which originated from
this consciousness. As part of this topic I will introduce the main elements of the so-called
family state ideology, which was the central idea within Japanese nationalism and which tried
to connect the hearts of all citizens with the interests of the state by means of the traditional
confucian model of family relations.
The main purpose of this thesis is the analysis of the process by which this ideology
was spread and intensified in the field of education, which was one of the institutional means
of the state used for the indoctrination of its citizens. This analysis focuses particularly on
elementary school ethics textbooks from 1903 a 1910, within which it is possible to trace the
important differences in approach to and usage of the family state ideology. Through this
process I will try to illustrate at least one of the ways by which the Japanese government
influenced its citizens starting with the formative elementary school years.
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1. Úvod
Nacionalizmus a nacionalistické ideológie ovplyvňovali dejiny ľudstva od obdobia
národného obrodenia a veľkých revolúcií v mnohých oblastiach Európy, ktoré viedli
k vytvoreniu moderných národov a štátov, ako ich poznáme dnes. Nacionalizmus stál na
pozadí mnohých historicky významných udalostí 20. storočia a v dnešnej dobe znovu začína
zaujímať centrálnu pozíciu v novinových titulkoch v dôsledku nedávneho vývoja
spoločenskej klímy v mnohých európskych štátoch. Aj kvôli svojej aktuálnosti je neustálym
predmetom skúmania zo strany takmer všetkých humanitných disciplín, no napriek tomuto
intenzívnemu skúmaniu sa názory naňho rozchádzajú do mnohých smerov a je evidentné, že
sa jedná o veľmi ťažko uchopiteľnú myšlienku. Kenneth Pyle ho považuje za najsilnejšiu
politickú emóciu v modernom svete a tvrdí, že v rámci spoločenských vied neexistuje pojem,
ktorý by bol pri tvorení definície problematickejší (1971, s. 5).
Napriek tomu sa však väčšina odborníkov zhoduje, že nacionalizmus ako taký je
relatívne mladou ideológiou, ktorá svoj pôvod nachádza na prelome 18. a 19. storočia
v západnej Európe, kedy sa na scéne začína objavovať spolu s postupným upevňovaním
národného cítenia súvisiaceho s rozpadom starých spoločenských štruktúr. Toto sa dialo
hlavne v podobe priemyselnej revolúcie a s tým súvisiacej premeny agrárnej spoločnosti na
priemyselnú. Dochádza k urbanizácii a nárastu pracovných miest v industriálnych odvetviach,
ľudia opúšťajú životné podmienky a kultúrne prostredie, v ktorom vyrastali1. Dochádza teda
k rozpadu stavovského systému, ktorý v sebe obsahoval privilégiá určitých vrstiev
a principiálnu nerovnosť spoločnosti. Postupným vplyvom nacionalistických myšlienok je
rozvíjaný individualizmus a „vynájdené“ občianstvo ako nový právny štatút jedinca (Hirt,
2007).
Hilary Conroy definovala niekoľko spoločných rysov nacionalizmu: je to masový
fenomén, ktorého vznik môže byť podnietený len jednou skupinou či spoločenskou triedou,
ale neskôr sa jeho vplyv presúva na všetkých ľudí majúcich podobné kultúrne dedičstvo
a obývajúcich relatívne jasne ohraničené geografické územie; nacionalizmu predchádza isté
„národné uvedomenie“, ktoré spočíva v rastúcom záujme o tieto spoločné geografické
a kultúrne podmienky, na začiatku predovšetkým medzi intelektuálmi; nacionalizmus
produkuje silu, energiu a jednotu v nasledovaní spoločných národných cieľov (Conroy, 1955,
s.818 - 819). Liah Greenfeld zas tvrdí, že špecifikom nacionalizmu v porovnaní s inými typmi
1

Podľa Benedicta Andersona naopak najdôležitejšiu úlohu zohrala premena feudálnej spoločnosti na
modernú.
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identity je, že „lokalizuje zdroj individuálnej identity v rámci ľudu, ktorý je vnímaný ako
nositeľ suverenity, centrálny objekt loajality, a základ kolektívnej solidarity. Ľud je masa
populácie, ktorej hranice a charakter sú definované rôznymi spôsobmi, ale ktorá je väčšinou
vnímaná ako väčšia než akákoľvek konkrétna komunita a vždy ako fundamentálne homogénna
a len povrchne rozdelená statusom, triedou, lokalitou a v niektorých prípadoch aj etnicitou...
Jediná základňa nacionalizmu ako takého, jediná podmienka, bez ktorej nie je žiadny
nacionalizmus možný, je myšlienka; nacionalizmus je konkrétna perspektíva či štýl myslenia.
Myšlienka nachádzajúca sa v jadre nacionalizmu je idea „národa“ “ (cit. v Doak, 2007, str.
6)2.
Čo však označuje pojem „národ“, ktorý je mnohými vedcami považovaný za jadro
nacionalizmu a reprezentuje aj pôvod názvu tejto ideológie? Už samotný výraz nám napovedá
– etymologicky v slovanských jazykoch vychádza zo slova rod, rodiť a podobne aj
v angličtine z latinského pojmu natio (byť narodený, začať existovať). Anglický pojem
„nation“ bol prvýkrát vo svojom súčasnom význame použitý v 16. storočí, kedy sa jeho
pôvodný význam „elity“ presunul na obyvateľov krajiny a stal sa tak synonymom „ľudu“3.
Niektorí dávajú tento pojem do súvislosti aj s latinským pojmom natura (príroda) a tým
naznačujú, že národy sú niečím prirodzeným, avšak mnohí vedci sa dnes v duchu
modernizmu zhodujú, že národy sú výsledkom špecifických historických a spoločenských
podmienok súvisiacich s nástupom modernity a industrializácie a sú teda len „predstavenou
komunitou“ (imagined community) (Doak, 2007, s. 529).
Podobne aj Eric Hobsbawm tvrdí, že akýkoľvek dostatočne veľký súbor ľudí, ktorého
členovia sa považujú za príslušníkov „národa“, bude za národ považovaný (2000, s. 13).
Podľa neho neexistuje metóda, ktorou by sme dokázali rozlíšiť národ od iných spoločenských
entít. V minulosti síce existovala snaha určité objektívne kritériá definovať, no zlyhali vo
vytvorení univerzálne platnej definície národa. Hobsbawm však nevyvracia, že súčasťou

2

Pasáže, ktoré sú citované v inom diele než je pôvodné dielo autora danej myšlienky, uvádzam
v Zozname použitej literatúry v podkapitole 8.1 Ďalšie zdroje.
3
Eric Hobsbawm zas ako príklad uvádza Slovník Kráľovskej španielskej akadémie, v ktorom sú
termíny ako štát, národ či jazyk v modernom slova zmysle definované až od roku 1884. Predtým
pojem nación znamenal „súhrn obyvateľov provincie, krajiny či kráľovstva“. Hobsbawm však za
definitívnu verziu považuje až definíciu z roku 1925, ktorá hovorí, že národ je „celok osôb, ktoré majú
rovnaký etnický pôvod, všeobecne hovoria rovnakým jazykom a disponujú spoločnou
tradíciou“ (Hobsbawm, 2000, s. 19).
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národa sú aj určité objektívne elementy, ktoré však nemusia byť univerzálne platné. Preto za
vhodný prístup k štúdiu nacionalizmu považuje agnosticizmus (2000, s. 13)4.
Zrejme historicky prvým typom prístupu k štúdiu nacionalizmu je primordializmus.
Ten so sebou priniesol zromantizovanú predstavu ľudskej pospolitosti s prastarými koreňmi,
v ktorej sú ľudia združení na základe pokrvného či historického príbuzenstva a kde vládne
nadnárodná solidarita. Termín „primordializmus“ súhrnne označuje „tézy a tvrdenia
vychádzajúce z presvedčenia, že príslušnosť k národu je „prirodzenou“ súčasťou ľudských
bytostí, rovnako samozrejmou ako je zrak, sluch alebo čuch, a z predstavy, že národy majú
veľmi starobylý pôvod.“ (Hirt, 2007, s. 2). Národy teda vníma ako jednotky so spoločnou
kultúrou, jazykom a pôvodom; sú rovnocenné s etnickými skupinami. Hirt však upozorňuje,
že sa vedecky jedná len o prístup a nie teóriu, keďže s národmi zaobchádza ako
s bezproblémovou pevne danou vecou, nie ako s ideovým princípom, ktorý treba podrobiť
kritickému rozboru (2007, s. 2). Primordializmus nám poskytuje romantický ideál návratu
k prirodzenosti a keďže sa tento princíp stal základným ťažiskom nacionalistickej ideológie
nielen v Japonsku, bolo pre jeho efektívnosť potrebné nájsť spoločný pôvod v ďalekej
minulosti (Doak, 2007, s. 529).
Ako som už uviedla vyššie, tento prístup je odmietaný väčšinou odborníkov, ako
napríklad Ernestom Gellnerom, ktorý v ňom vidí len zidealizovanú fikciu a tvrdí, že „národy
ako prirodzený a od Boha daný spôsob triedenia ľudí, ako vrodené, hoci dlho odkladané
politické určenie, sú mýtom“ (cit. v Hirt, 2007, s. 2 – 3). Mnohí odborníci sa zároveň zhodujú
v tom, že vznik nacionalizmu predchádzal vzniku národa – Thomas Hylland Eriksen sa
napríklad vyjadril, že „národ ... je produkt nacionalistickej ideológie: nie je tomu naopak.
Národ existuje od momentu, kedy sa zopár vplyvných ľudí rozhodne, že tomu tak má byť
a začína vo väčšine prípadov ako fenomén mestskej elity.“ (cit. v Doak, 2007, s. 10). Podobne
Erich Hobsbawm tvrdí, že „nacionalizmus predchádza národom...Národy nevytvárajú štáty
a nacionalizmus, ale je tomu presne naopak“ (2000, s. 15)5.

4

Asi prvým bádateľom, ktorý snahu o objektívnu definíciu nacionalizmu vyvrátil, bol Ernest Renan,
ktorý v roku 1882 predniesol svoju významnú prednášku „Čo je nacionalizmus?“ (Qu´est-ce q´une
nation?) na parížskej Sorbonne. V nej sa vyjadril, že „národ je duša, duchovný princíp... veľkoplošná
solidarita, predstavovaná pocitom obiet, ktoré ľudia vykonali v minulosti a ktoré sú ochotní vykonať v
budúcnosti“ (cit. v Burns, 2003, s. 7).
5
Tento modernistický prístup je však aj kritizovaný. Napríklad Presenjit Duara tvrdí, že takýto prístup
by znamenal akceptovanie radikálnej diskontinuity s predchádzajúcou spoločenskou realitou. Podľa
neho totiž existujú komplexné vzťahy medzi predmodernými reprezentáciami komunity a moderným
národom (Burns, 2003, s. 8). Murray S. Leith tiež upozorňuje, že by primordiálne tvrdenia nemali byť
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Protipólom k primordializmu je novší prístup nazývaný modernizmus. Je to však
pojem, ktorý v sebe zahŕňa široké spektrum názorov a teórií. Leith v rámci troch
„tradičných“ prístupov k štúdiu nacionalizmu okrem primordializmu zahŕňa dve podkategórie
modernizmu, a síce inštrumentalizmus6 a konštruktivizmus (2006, s. 23). Hlavným prvkom
inštrumentalizmu je racionálna voľba – tento smer totiž predpokladá, že individuáli, ktorí
sledujú svoje vlastné záujmy, sa racionálne spájajú do väčších skupín s rovnakými cieľmi.
Dôležitý je ekonomický faktor – vznik takýchto skupín sa totiž podľa inštrumentalistov
objavuje v raných fázach industrializácie a vychádza z potreby kompaktných ekonomických
jednotiek, ktoré by dokázali naplniť potreby trhu (Leith, 2006, s. 27)7. Konštruktivisti zas
tvrdia, že idea národa a nacionalizmus boli vytvorené počas éry vzniku centralizovaných
štátov a vychádzajú z potreby vzniku určitého teritoriálneho systému, ktorý by dopomohol
k spoločensko-ekonomickej integrácii špecifických regiónov do väčšej spoločnosti. Touto
integráciou potom postupne vznikajú zdieľané hodnoty (Leith, 2006, s. 31).
Nie je však možné tvrdiť, že sa každý jedinec postupne so šírením nacionalizmu
skutočne cítil ako príslušník daného národa. Ako tvrdí Gellner, v jednotlivých štátoch
existovali rôzne navzájom izolované „nízke kultúry“ (vidiecke poľnohospodárske
spoločenstvá) a v protiklade k tomu „vysoká kultúra“, ktorá bola typická pre aristokraciu,
štátnu správu, armádu či obchod8. Pre potreby zapojenia povedomia každého obyvateľa do
jednotnej národnej pospolitosti bola konštruovaná nová nadlokálna kultúra spoločná pre
všetkých jedincov daného národa, bol kodifikovaný národný jazyk a vyvíjané snahy
o politické ohraničenie novovzniknutého kolektívu (= založenie štátu). Veľkú úlohu pri týchto
aktivitách zohrávali elity, ktoré mali záujem podieľať sa na politickej moci.
Dôležitým národotvorným faktorom bolo šírenie národnej ideológie: boli produkované
zjednocujúce mýty a symboly, ktorých cieľom bolo zjednotiť rôzne kultúrne, jazykové
a socioekonomické prostredia. Národ bol ďalej vykreslený ako od pradávna existujúca
komunita, ktorá má spoločný osud a pôvod či právo na vlastné teritórium. Nástrojom pre

principiálne odmietané a mala by sa venovať pozornosť aj štúdiu väzieb medzi modernými národmi
a národnosťami a etnickými skupinami minulosti (2006, s. 24).
6

Taktiež zvaný situacionalizmus (Leith, 2006).
Avšak jeden z mnohých kritických názorov voči teóriám inštrumentalizmu hovorí, že nepočíta
s elementom iracionality jedincov a skupín v emočne nabitých situáciách (Leith, 2006, s. 29).
8
Výrazné rozdiely boli viditeľné predovšetkým u jazykových variet. Jazyk sa však s nástupom
konceptualizácie národa stal jedným z identifikačných symbolov národnej jednoty a jednotlivé
jazykové odlišnosti začali byť považované len za dialekty a prostredníctvom písomností boli postupne
zbližované s národným jazykom.
7
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distribúciu týchto mýtov boli predovšetkým povinná školská dochádzka a zvyšovanie
gramotnosti spôsobené šírením tlačených písomností v národnom jazyku (Hirt, 2007, s. 8).
Mnohí odborníci na japonské dejiny sa zhodujú v modernistickom prístupe, a síce, že
japonský národ, ktorého súčasťou by sa vnútorne cítili byť všetci obyvatelia Japonských
ostrovov, až do nedávnych dôb neexistoval. Obdobie Tokugawa a jemu predchádzajúce
storočia boli typické absenciou centralizovaného štátu a hoci Tokugawa Iejasu (徳川家康,
1543 - 1616) zjednotil jednotlivé léna v Japonsku a založil centrálnu vojenskú vládu, bežní
obyvatelia sa s ideou príslušnosti k japonskému „národu“ neidentifikovali. Postupné
prebúdzanie a isté náznaky národného povedomia sa začínajú objavovať až ku koncu tohto
obdobia, ktoré bolo typické ekonomickou nestabilitou. Vplyv na rozvoj tohto cítenia mal
predovšetkým rozvoj „národných vied“ kokugaku (国学)9, ktoré sa po dlhých stáročiach
odklonili od vplyvu čínskej kultúry a začali sa zaoberať tou japonskou. Tieto zárodky
japonskej národnej príslušnosti vyvrcholili v roku 1868 zvrhnutím tokugawského šógunátu
a formálnou reštauráciou cisárskej moci. Po tomto prevrate sa formovanie japonského
„národa“ stalo v duchu snáh o nápravu nerovnoprávnych obchodných zmlúv a o dohnanie
kultúrne vyspelejšieho Západu jedným z hlavných ideologických cieľov japonskej vlády.
Cieľom tejto diplomovej práce je ukázať, akým spôsobom sa v období Meidži
v Japonsku formoval a vyvíjal nacionalizmus, aké boli jeho základné nosné piliere
a ideologická štruktúra. Pre konkrétnu hmatateľnú ilustráciu toho, akým spôsobom a s akou
intenzitou bola nacionalistická ideológia šírená vládou na prelome 19. a 20. storočia, som si
za cieľ môjho výskumu zvolila oblasť vzdelania, ktorá patrila k jedným z prostriedkov vlády
k ovplyvňovaniu verejnej mienky nielen v Japonsku, ale aj inde na svete, a v rámci nej
konkrétne výuku etiky.
Hypotézou, z ktorej táto diplomová práca vychádza, je tvrdenie, že v dôsledku
zahraničných konfliktov, z nich plynúcich spoločenských nepokojov a všeobecných
spoločenských zmien súvisiacich s rozvojom modernizácie a kapitalizmu, bola zo strany
vládnucich vrstiev v Japonsku stále intenzívnejšie využívaná nacionalistická ideológia, ktorá
mala slúžiť pre upokojenie sociálnej nespokojnosti a pre zjednotenie povedomí všetkých
občanov Japonska s cieľom získať ich podporu pre obhájenie štátnych záujmov. Táto zvýšená
intenzita využívania nacionalistickej rétoriky je viditeľná práve v rámci porovnania a analýzy
učebníc etiky z rokov 1903 a 1910, pričom edícia z roku 1903 obsahuje relatívne liberálne
9

Japonské výrazy sú v tejto práci vždy uvedené v slovenskom prepise. Sú uvedené v kurzíve a pri
prvom výskyte pojmu je k nim pridaný aj príslušný znakový prepis v japončine.
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a pokrokové elementy, zatiaľ čo u edície z roku 1910 badáme pokles týchto prvkov a návrat
k feudálnej konfuciánskej morálke. Pre overenie tejto hypotézy sa budem v tejto diplomovej
práci venovať nasledujúcim bodom:
V druhej kapitole popíšem historický vývoj a šírenie nacionalizmu na japonskej pôde,
počínajúc náznakmi národného povedomia ešte v období Tokugawa (1603 – 1868). V tomto
kontexte objasním predovšetkým problematiku neexistencie národného povedomia medzi
bežným ľudom a vplyv „japonských vied“ kokugaku na jeho postupné formovanie. Väčšiu
pozornosť však budem venovať nasledujúcemu obdobiu Meidži (1868 – 1912), ktoré je
vnímané ako obdobie, kedy začínajú byť v Japonsku prvýkrát formovaný skutočný
nacionalizmus a kedy sa vláda v rámci modernizácie a snahy vyrovnať sa západným krajinám
pokúša prvýkrát v dejinách o celoplošné formovanie japonského národa. V súvislosti s tým
uvediem stručný popis a charakteristiku dvoch základných druhov nacionalizmu v Japonsku –
civilného nacionalizmu (kokuminšugi, 国民主義) a etnického nacionalizmu (minzokušugi, 民
族主義).
V tretej kapitole rozvediem význam pojmu kokutai (国体), japonskej „národnej
pospolitosti“ či „národnej esencie“, ktorý zohrával centrálnu úlohu v rámci japonského
nacionalizmu už v období Meidži a neskôr vyzrel až do myšlienky výlučnosti japonského
národa, ktorá dosiahla svoje vyvrcholenie v hrôzach 2. svetovej vojny.
V štvrtej kapitole sa budem venovať rozboru idey rodinného štátu (kazoku kokka, 家族
国家), ktorá bola hlavným pilierom štátnej ideológie v období Meidži a ktorej cieľom bolo
prepojenie povedomia ľudí so štátom a cisárskym rodom v rámci vnímania štátu ako veľkej
rodiny, na ktorej čele je cisár v úlohe „hlavy rodu“. V rámci tejto tematiky popíšem
spoločenské udalosti a nálady, ktoré viedli k obavám vlády zo straty pevných rodinných
väzieb a potrebe ich upevnenia ideologickými prostriedkami. Ďalej stručne popíšem vládne
opatrenia týkajúce sa rodiny a jej systému a definujem ideologickú štruktúru idey kazoku
kokka, konkrétne teóriu štátneho organizmu, konfuciánske elementy, ktoré slúžili ako etická
základňa, a na záver úlohu pôvodnej japonskej viery šintó a uctievania predkov. V poslednej
časti štvrtej kapitoly objasním úlohu, akú v tomto ideologickom procese zohrávala postava
cisára Meidžiho, a premeny jeho verejného obrazu v priebehu jeho vlády.
V piatej kapitole sa budem zaoberať už konkrétnejšie témou etického vzdelávania
a využitia učebníc v období Meidži. Popíšem historický vývoj a zmeny prístupu k vzdelaniu
predovšetkým s prihliadnutím na výuku etiky. Historický vývoj rozvediem hneď od začiatku
12

obdobia Meidži, kedy boli v rámci relatívne liberálnych opatrení a v duchu „civilizácie a
osvety“ využívané takmer výlučne učebnice spísané na základe západných diel, resp. ich
preložená varianta bez akýchkoľvek obmien. Toto však z dôvodu neadekvátnosti obsahu pre
japonské prostredie viedlo ku konzervatívnej reakcii, v dôsledku ktorej začali byť vo vzdelaní
znovu silnejšie reprezentované konfuciánske morálne princípy. Ďalej popíšem postup
silnejúcej štátnej kontroly nad využívanými učebnicami, od systému štátnej certifikácie, jeho
zlyhania a následného zavedenia systému štátom vydávaných učebníc, ktorého počiatočné dve
fázy budú predmetom analýzy v poslednej časti tejto diplomovej práce.
V šiestej kapitole sa budem venovať už konkrétnej analýze pôvodných japonských
textov učebníc etiky. Ako predmet tejto analýzy som zvolila štátom vydávané učebnice etiky
pre obyčajné a vyššie základné školy z roku 1903 a učebnicu pre obyčajné základné školy
z roku 1910. Na základe piatich okruhov (liberálna tematika, výskyt cudzincov a postoj k nim,
cisár a cisársky rod, loajalita a patriotizmus a uctievanie predkov) analyzujem obsah oboch
vydaní a budem hľadať markantné rozdiely v zaobchádzaní s týmito témami.
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2. Historický vývoj nacionalizmu v Japonsku
V angličtine sa termín nacionalizmus používa relatívne voľne, ale v japončine sú
bežne rozlišované dve základné varianty10: 1) kokuminšugi (国民主義), v rámci ktorého je
národ vnímaný ako politická jednotka a môže, ale nemusí sa zhodovať s etnicitou. Kevin
Doak ho prekladá ako „civilný nacionalizmus“. 2) minzokušugi (民族主義), ktorý vníma
národ čisto ako etnickú skupinu (podľa niektorých odborníkov aj rasovú), Doak ho nazýva
„etnický nacionalizmus“ (Doak, 2007, s. 2)11.
Oba vyššie zmienené druhy nacionalizmu sa v Japonsku začali formovať v období
Meidži. Napriek tomu určité náznaky formovania národného povedomia badáme ešte pred
reštauráciou cisárskej moci v roku 1868, preto v nasledujúcich podkapitolách stručne zhrniem
jeho vývoj od konca obdobia Tokugawa až po obdobie po konci Rusko-japonskej vojny, ktoré
sa zhoduje s časovým rozpätím, ktorému sa budem v nasledujúcich kapitolách venovať pri
rozbore učebníc.

2.1 Obdobie Tokugawa
Ideologický pôvod japonského nacionalizmu nachádzame v predmoderných
politických myšlienkach národných vied kokugaku a neokonfucianizmu, ku ktorým sa neskôr
pridali aj kresťanské a šintoistické elementy. Ako som už zmienila vyššie, pre Japonsko ako
aj pre mnohé iné krajiny bol v čase budovania národa typický primordialistický prístup.
Stretávame sa napríklad s tvrdeniami o pôvode národnej identity od roku 660 pred Kristom,
o vzostupe „štátu“ Jamato v 4. storočí, o prvom použití názvu Japonsko v diplomatických
stykoch s Čínou v 7. storočí a dokonca s etnologickými štúdiami, ktoré pôvod japonského
etnika nachádzali pred niekoľko tisíc rokmi. V týchto tvrdeniach však nachádzame niekoľko
chýb: v prvom prípade si mýlia monarchiu s nacionalizmom, v druhom a tretom prípade
dochádza k voľnému výkladu pojmu „štát“ a tomu, či štát je rovný národu, a v poslednom
prípade nerozlišujú etnicitu a národné cítenie a zároveň sa opierajú o neisté etnologické
metódy (Doak, 2007, s. 529).
10

V rámci štúdia japonského nacionalizmu sa často vyskytuje aj pojem kokkašugi (国家主義), Doak
však upozorňuje, že tento pojem neoznačuje nacionalizmus ako taký, ale skôr štátizmus (étatisme)
a kladie štát na najvyššiu priečku hierarchie, potencionálne aj nad národ. Doak ho prekladá ako
„politický nacionalizmus“ (2007, s. 3). Hillary Conroy ho zas označuje ako „ako integrálny či štátny
nacionalizmus“ (1955, s. 818 – 820).
11
Conroy zas definuje kokuminšugi ako liberálny či demokratický nacionalizmus a minzokušugi ako
revolučný či populárny nacionalizmus. (1955, s. 818 – 820).
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Faktom je, že pred rokom 1853, poprípade 1868 Japonsko ako také neexistovalo.
Termíny kuni (国) a kokka (国家) , ktoré dnes označujú krajinu a štát, v období Edo
označovali jednotlivé léna ako primárnu politickú jednotku v rámci systému bakuhan (幕藩体
制), nejednalo sa o označenie národného štátu. Ľudia neboli občanmi, ale obyvateľmi
panstiev (rjómin, 領民), poprípade dedín (sonmin, 村民). Termín kokumin (国民) bol v tej
dobe buď synonymom rjómin, alebo užšie špecifikoval samurajov určitého panstva.
Obyvatelia Japonských ostrovov teda nemali povedomie o sebe ako o súčasti jednotnej
komunity, ale vnímali sami seba skôr v rámci fixných socioekonomických kategórií
vychádzajúcich z konfucianizmu (šinókóšó, 士農工商). Každá z týchto skupín mala vlastnú
kultúrnu identitu, jazyk či maniere. Samuraji sa ako jediní vedeli do určitej miery
identifikovať ako príslušníci rovnakej skupiny ako samuraji z iných lén, ale napriek tomu
pocit príslušnosti k vlastnému lénu dominoval (u ostatných vrstiev toto cítenie väčšinou léna
zrejme nepresiahlo). „Nadlénna“ identita existovala zrejme len na teoretickej úrovni, kde
neokonfuciánske politické myšlienky vyzdvihovali samurajov ako služobníkov politickej
kultúry rovnako ako v Číne či Kórey (Doak, 2007, s. 529 - 530).
Tu však treba poznamenať, že nie je možné obdobie Tokugawa a obdobie Meidži
„odseknúť“ a je potreba vnímať určitú historickú kontinuitu. V skutočnosti sa nové
spoločenské predstavy formovali u samurajov a obchodníkov už sto rokov pred reštauráciou
a tieto predstavy sa neskôr stali základom širšieho vnímania ľudu ako legitímnych činiteľov
v politickej sfére (Doak, 2007, s. 39).
Atsuko Ichijo nachádza pôvod prvých náznakov japonského národného povedomia
v rozšírení národných vied kokugaku od konca 18. storočia (2013). Práve druhá polovica
obdobia Tokugawa sa vyznačovala rôznymi socioekonomickými transformáciami, ako
napríklad zvýšenie mobility, rozvoj obchodu a výroby či politická kríza a nepokoje, vďaka
ktorým bolo ľuďom umožnené začať premýšľať aj mimo daných tradičných konceptov
komunity a národné povedomie vzniká ako nový zdroj identity (Burns, 2003, s. 16)12.
V takomto neistom a meniacom sa prostredí premýšľali tokugawskí intelektuálni velikáni
kokugaku ako Motoori Norinaga (本居宣長, 1730 - 1801), Hirata Acutane (平田篤胤, 1776 12

V Japonsku v období Tokugawa dochádzalo nielen k rozvoju priemyslu a obchodu, akým bol
napríklad zber a spracovanie bavlny či výroba hodvábneho textilu, no zároveň bola krajina sužovaná
niekoľkými prírodnými katastrofami (výbuch sopky, povodne) a z nich plynúcimi hladomormi
a politickou nestabilitou (Burns, 2003, s. 16).
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1843), Ueda Akinari (上田秋成, 1734 - 1809) a mnohí ich nasledovníci o politických,
spoločenských a geografických hraniciach, ktoré určovali ich svet (Burns, 2003, s. 16).
Už od 15. storočia v Japonsku dochádzalo k znovuoživeniu čínskeho kultúrneho
vplyvu, predovšetkým v oblasti maľby, zenového budhizmu či konfuciánskej filozofie
(Beasley, 1984. s. 556). Čína mala v tomto období prominentné postavenie v rámci kultúrnej
komunikácie a bola prvou krajinou, ktorá poskytla Japonsku určitý kontrast a zrkadlo pre
uvedomenie si vlastnej kultúrnej identity13. Japonskí učenci kokugaku sa postupne odklonili
od čínskych vzorov a začali sa zaoberať domácou japonskou tradíciou, spočiatku
predovšetkým štúdiom starých textov ako Kodžiki či Man´jóšú. Podobne ako iní sa aj jeden z
najznámejších učencov kokugaku, Motoori Norinaga, vymedzoval voči čínskym
intelektuálnym vzorcom. Tvrdil napríklad, že konfucianizmus je len ľudským výtvorom,
ktorý slúži pre legitimizáciu určitých foriem politickej autority (Burns, 2003, str. 222).
V Japonsku podľa neho naopak existovala prirodzená komunita, v rámci ktorej sú panovník
a poddaní emočne prepojení spoločnou úctou voči božstvám predkov.
Neskôr sa toto vymedzenie voči Číne presúva aj na západné mocnosti, spolu s ich
silnejúcou prítomnosťou vo Východnej Ázii. K jedným z intelektuálov, ktorí sa voči Západu
vymedzili, patrí Aizawa Seišisai (会沢正志斎, 1781 – 1863), ktorý sa pokúsil o redefinovanie
japonskej „národnej podstaty“ (kokutai, 国体) na základe stretov Rusov a Japoncov na severe
krajiny a zvolával samurajov, aby sa zjednotili na jeho obranu. Zaslúžil sa o presun významu
kokutai z šógunátnej vládnej štruktúry na pocit kultúrnej kontinuity spočívajúcej v monarchii,
ktorá odlišuje Japonsko od iných krajín (viď kapitolu 3).
Ako vidíme aj v prípade Aizawu, hlavným spúšťačom takýchto myšlienok bola
konfrontácia so Západom. Dalo by sa teda povedať, že objavenie Západu zároveň vyvolalo
objavenie Japonska samotného (Doak, 2007, s. 40). Medzi neustále väčším počtom samurajov
sa šíril pocit zdieľaného osudu a začali si uvedomovať potrebu spoločnej obrany hraníc.
„Japonsko“ bolo teda definované vonkajšou hrozbou. Príchod Perryho ďalej prispel k rozpadu
systému bakuhan a spolu s tým aj jeho spoločenského poriadku, ktorý bránil rozvoju národnej
spoločnosti. Týmto počiatočným náznakom nacionalizmu však netreba pripisovať príliš veľkú

13

Aj samotný názov kokugaku stojí v kontraste s pojmom kangaku (漢学), teda čínske učenie, v rámci
ktorého sa učenci venovali predovšetkým štúdiu čínskych klasických a konfuciánskych textov.
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dôležitosť; v skutočnosti sa v období Tokugawa len málo obyčajných ľudí považovalo za
národ v modernom slova zmysle (Doak, 2007, s. 43)14.
Zároveň Sarah Burns upozorňuje, že napriek náznakom formácie národného
povedomia v rámci diskurzu kokugaku, ako napríklad ich vyzdvihovaniu jazyka ako zdroja
kultúrnej identity, artikulácii nových pilierov kolektívnej príslušnosti či vyjadrenie opozície
medzi „japonským“ a „cudzím“, sa jej predstavitelia nepokúšali nájsť akési nové politické
zriadenie, ktoré by pokrylo a reprezentovalo „Japonsko“ (2003, s. 224). Burns týmto odmieta
využívanie termínu „nacionalizmus“ v tejto ranej fáze a preferuje termín „kulturalizmus“15.
Dalo by sa teda povedať, že obdobie Tokugawa bolo východzím bodom, počas ktorého
vznikli nové kulturalistické predstavy o japonskej komunite, na základe ktorých bol neskôr
konštruovaný moderný japonský nacionalizmus (Burns, 2003, str. 225).

2.2 Obdobie Meidži
Obdobím, kedy skutočne dochádza k postupnému formovaniu
„národa“ a nacionalizmu v Japonsku, je obdobie po reštaurácii cisárskej moci v roku 1868.
Hoci je táto reštaurácia často zrovnávaná s veľkými nacionalistickými revolúciami, ktoré
prebiehali v podobnom období aj na Západe, proces vytvárania národného povedomia
a nacionalizmu v Japonsku trval niekoľko desaťročí. Reštauráciu Meidži síce do istej miery
hnal pocit odporu voči Západu a loajality voči cisárovi, v skutočnosti sa jej však priamo
účastnila predovšetkým samurajská vrstva a najvýznamnešie osobnosti reštaurácie pochádzali
len z niekoľkých západných kniežatstiev, hlavne zo Sacumy a Čóšú16. Ako vysvetľuje Hillary
Conroy, nejednalo sa o snahu „republikánov“ navždy zvrhnúť šógunát, cieľom bola skôr
snaha rebelantskej kliky Saččó (薩長同盟) dostať sa k moci (1955, s. 822).
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Je zaujímavé pozorovať, ako túto skutočnosť úplne opačne interpretovali ideológovia Meidži.
Takekoši Josaburó vo svojom diele Šin Nihonši (新日本史, 1891-92) píše, že príchod amerických lodí
do Uragy znamenal, že „pocit vzájomného podozrievania a nepriateľstva medzi jednotlivými lénami
rýchlo a ľahko zmizol a 300 lén sa stalo bratmi; nespočetní ľudia zistili, že sú jedným národom a od
tohto bodu vytryskla myšlienka japonského štátu“ (cit. v Doak, 2007, s. 43).
15
Tento termín využívajú aj autori ako Joseph Levenson či Prasenjit Duara v snahe dištancovať sa od
akejsi primordialistickej koncepcie národnej identity, no zároveň v snahe vyhnúť sa domnienke
radikálneho zlomu a diskontinuity typickej pre myšlienky Ernesta Gellnera či Benedicta Andersona
(Burns, 2003, s. 224).
16

Doak ďalej upozorňuje, že len málo samurajov (ak vôbec nejakí) si predstavovali spoločnosť,
v ktorej budú zrušené ich práva a všetky spoločenské vrstvy zrovnoprávnené. Zároveň nebolo hneď
na začiatku jasné, že politická reforma bude viesť k novému centralizovanému štátu (2007, s. 530).
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V období Meidži dochádza pod vplyvom západných myšlienok k veľkým zmenám
v spoločenskom usporiadaní. Jednou z najrevolučnejších zmien bolo zrušenie systému
šinókóšó a zavedenie formálnej rovnosti všetkých občanov (šimin bjódó, 四民平等)17.
Spočiatku nebolo úplne jasné, ako definovať pojem „Japonec“, no v roku 1871 prispel
k jasnejšiemu ohraničeniu zákon, podľa ktorého museli byť všetci obyvatelia zaregistrovaní
v matrike18. V rovnakom roku bol v Japonsku zavedený systém prefektúr, čím bola vláda
centralizovaná a vedomie ľudí sa postupom času presunulo od o-kuni („naše panstvo“, お国)
k novej zjednotenej politickej komunite. Tieto kroky vlády však nezaručili to, že bol
v Japonsku automaticky vytvorený národ – jeho hlavným predpokladom je totiž vnútorný,
uvedomelý pocit prináležitosti jeho členov k nemu, nedá sa vytvoriť umelo prostredníctvom
vládnych opatrení (Doak, 2007). V 90. rokoch 19. storočia však spolu so snahou vyrovnať sa
Západu stúpa dopyt po vytvorení „nových“ Japoncov a zjednotení národného povedomia.
Japonsko bolo síce navonok veľmi homogénne, obsahovalo však veľké množstvo lokálnych
kultúr, ktoré sťažovali proces centralizácie19.
Rané Meidži bolo v určitom zmysle revolučným obdobím, ktoré ponúkalo nádej tím,
ktorí túžili po novom type vlády založenom na občianskych princípoch. Počas prvých dvoch
desaťročí boli ešte etnické a kultúrne otázky sekundárne v porovnaní s otázkami civilizácie,
univerzálneho vývoja, rozvoja právneho systému a pod. V rámci diskusií o tom, ako formovať
japonský národ a o smerovaní vládnej politiky sa však začali v 80. rokoch 19. storočia na
scéne čoraz častejšie objavovať pojmy kokumin (国民) a minzoku (民族). Nišikawa Nagao ich
zrovnáva nasledovne: „Čo sa týka termínu minzoku, je to japonský neologizmus, v ktorom sú
skombinované dva výrazy min (ľud, ľudia) a zoku (klan, kmeň) (nie je to pôvodne čínsky
výraz). Môže byť trochu obtiažne priradiť ho k nejakému európskemu výrazu, ale je najbližšie
k nemeckému Volk. A potom by sme museli povedať, že to, čo najlepšie vystihuje termín národ
z civilizačnej perspektívy, je kokumin, a keď je k tomu pristupované kultúrne, minzoku.“ (cit. v
Doak, 2007, s. 169). V nasledujúcich dvoch podkapitolách sa bližšie pozriem na vývoj týchto
dvoch termínov.
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Tento systém bol zrušený vyhlásením Ústavy Veľkého japonského cisárstva (Dai nihon teikoku
kenpó, 大日本帝国憲法) v roku 1890.
18
Zákon o matrikách (Kosekihó, 戸籍法). V tomto dokumente sa po prvýkrát objavil pojem kokumin.
19
Carol Gluck uvádza, že Japonsko v procese centralizácie nebolo vôbec unikátne a treba ho vnímať
v kontexte prelomu 19. a 20. storočia. Prirovnáva to napríklad k vyjadreniam Eugena Webera, ktorý
popísal proces premeny roľníkov na Francúzov v rokoch 1870 – 1914; tento proces prirovnáva ku
„kolonizácii“ Paríža. Podobne ako francúzski roľníci, Nemci, či imigranti v Amerike neboli ani Japonci
okamžitými patriotmi (1985).
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2.2.1 Nacionalizmus typu kokuminšugi
Ako som už uviedla vyššie, termín kokumin označuje civilný, resp. politický význam
národa. Preto je tesne spätý s debatami o založení voleného zástupného orgánu ľudu
a celkovým politickým usporiadaním Japonska. Nedá sa presne určiť, od akého obdobia bol
tento termín používaný v zmysle moderného národa, no napríklad Fukuzawa Jukiči sa v roku
1875 vyjadril, že „zatiaľ čo v Japonsku existuje vláda, neexistuje tu národ (kokumin)“ (cit.v
Doak, 2007, s. 166). Doak teda predpokladá, že musel byť s týmto termínom dostatočne
oboznámený na to, aby si uvedomoval jeho absenciu20.
Kokumin označuje civilnú, multietnickú komunitu, v ktorej sú ľudia ako takí suverénni.
Avšak väčšina vládnych elít v tej dobe odmietala takúto formu nacionalizmu a preferovala
definíciu ľudu ako poddaných cisára. Tento trend vidíme aj v diskusiách ohľadom rozsahu
politických práv občanov, Ústavy a neskôr aj v jej samotnom znení. Už v roku 1874 podali
Itagaki Taisuke a Gotó Šódžiró z Tosy petíciu o založenie voleného orgánu21. Títo a iní
protivládni aktivisti neskôr stáli u zrodu Hnutia pre slobodu a občianske práva (džijú minken
undó, 自由民権運動), ktoré propagovalo právo ľudu účastniť sa na politike štátu a počas
formatívneho štádia vlády v prvých dvoch desaťročiach obdobia Meidži oponovali
neoprávnenému zasahovaniu štátu do politických záležitostí bez sankcie ľudu. V tomto
období podobné myšlienky hlásal aj Fukuzawa, ktorý napríklad zdôrazňoval dôležitosť
verejných politických prejavov vo svojom diele Gakumon no susume (学問の勧め, 1872) ako
prostriedok, ktorý by ľuďom umožnil zúčastniť sa chodu štátu, keďže nie všetci ľudia boli
gramotní a len s pomocou tlačených zdrojov by nemali možnosť podieľať sa na politike22.
Tieto snahy však boli zastavené v roku 1881, kedy dochádza vo vláde ku kríze
spôsobenej rozporom medzi Ókumom Šigenobuom (大隈重信, 1838 - 1922) a Itó
Hirobumim (伊藤博文, 1841 - 1909). Šigenobu bol zástancom Hnutia pre slobodu
a občianske práva a presadzoval ľudom volený orgán založený na britskom
konštitucionalizme, kdežto Itó preferoval konštitučnú monarchiu založenú na pruskom modeli.

20

Arano Jasunori napríklad tvrdí, že základ japonskej národnej identity leží v protikresťanských
predsudkoch z obdobia Tokugawa a v snahách asimilovať rôzne etnické skupiny do štandardnej
japonskej kultúry. Je však zaujímavé, že práve kresťania boli veľkými propagátormi kokuminšugi,
v rámci ktorého zdôrazňovali nacionalizmus založený na ľuďoch, nie na štáte. Jednalo sa
predovšetkým o skupinu intelektuálov ako Tokutomi Sohó, Nakae Čómin, Učimura Kanzó, Nitobe
Inazó atď. (časopis Kokumin no tomo) (Doak, 2007, s.166).
21
Petícia o založenie voleného parlamentu (Minsen giin securicu kenpakušo, 民選議院設立建白書).
22
Norio Makahira toto označuje za „prvé skutočné dielo nacionalizmu (kokuminšugi) v Japonsku“ (cit.
v Doak, 2007, s. 172).

19

Tento spor nakoniec vyhrala Itóova štátnická frakcia a tým bol zabrzdený demokratický
rozvoj Japonska. Toto ovplyvnilo aj ďalší politický vývoj a asi najväčší vplyv štátizmu
pociťujeme v prvej japonskej Ústave z roku 1889. V nej boli ľudia kodifikovaní len ako jeho
poddaní (šinmin, 臣民) a nie občania (kokumin). Japonsko bolo zároveň definované ako
cisárstvo (teikoku, 帝国) a nie národný štát (kokumin kokka, 国民国家). V prvej oficiálnej
Ústave sa teda pojem „národ“ vôbec neobjavil a vláda tým odmietla koncept národného štátu
v prospech monarchického impéria, v ktorom hralo väčšiu rolu teritórium než suverenita
národa. Zároveň tým vláda ukázala, že ľudia nemajú očakávať žiadne občianske práva.
Karatani Kódžin sa na margo tohto vyjadril, že „reštaurácia Meidži vytvorila štát, ale nebola
schopná vytvoriť národ“ (Doak, 2007).
Okrem Ústavy boli vydané aj ďalšie opatrenia pre zvrátenie skutočnej demokratizácie
krajiny, ako napríklad Zákon o nobilite (Kazokurei, 華族令) z roku 1884, v ktorom boli
obnovené privilégiá a vyvýšený obraz cisárskeho rodu na úkor formovania civilného národa
založeného na spoločenskej rovnosti (Doak, 2007). V roku 1886 bol ďalej v rámci úpravy
Kosekihó (Zákona o matrikách, 戸籍法) ukončený proces vytvárania rodového systému ako
základu japonskej identity, podľa ktorého sa rod stal najnižším článkom vlády a bola
ustanovená jeho patriarchálna hierarchia, ktorá ďalej ukázala, že sa politici Meidži nechystajú
konať v mene rovnocenných občianskych práv (viď kapitolu 4.2). Proti týmto opatreniam síce
existovali aj opozičné názory, ako napríklad od Inoue Kowašiho23, ktorý presadzoval
nahradenie termínu šinmin za kokumin, no nebol úspešný. Vládni politici síce postupne začali
neformálne využívať rétoriku kokuminšugi s cieľom zjednotiť imperiálny japonský štát,
jednalo sa však len o mechanizmus ideologickej integrácie ľudu. V skutočnosti naďalej
podporovali právnu a konštitučnú suverenitu cisára a termín kokumin nebol nikdy oficiálne
ani právne uznaný (Doak, 2007).

2.2.2 Nástup etnického nacionalizmu minzokušugi
Nástup nacionalizmu typu minzokušugi sa na japonskej politickej scéne objavuje
neskôr, približne na začiatku 20. storočia24.

23

Autor jedného z návrhov Ústavy.
Etnický nacionalizmus sa v rovnakom období rozvíjal aj v iných východoázijských krajinách. V Číne
bol priekopníkom tohto typu nacionalizmu Sunjatsen, ktorý sa ním snažil vymedziť Číňanov hanského
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Nacionalisti v tomto období hľadali náhradu za koncept národa kokuminšugi
s kresťanským dôrazom na individualitu a dôstojnosť jedinca. Niektorí sa vydali cestou
štátizmu (kokkašugi), iní etnického nacionalizmu. Termín minzoku bol prvýkrát použitý
v roku 1875 v Murotu Micujošiho preklade diela Dejiny civilizácie v Európe od François
Guizota25. V tomto prípade však ešte neodkazuje na etnický národ ako taký, ale skôr na
Guizotovo chápanie spoločnosti, a zároveň nepoužíva dnes bežné znaky. Najstaršie použitie
tohto termínu v zmysle „národa“ písaného rovnakými znakmi ako dnes nachádzame v roku
1882 v adaptácii diela Ange Pitou od Alexandra Dumasa pod názvom Francúzska revolúcia:
víťazný pokrik slobody (Furansu kakumeiki: džijú no kačidoki, フランス革命期：自由の勝
どき), kde autor Mijazaki Murjú preložil Dumasov termín „assemblée nationale“ ako
minzoku kaigi (民族会議). V týchto raných obdobiach sa však ešte nejednalo o prepojenie
s nacionalizmom; tento termín mohol mať mnoho výrazov od „ľudu“, „ľudí“,
„spoločnosti“ až po „národ“ či „rasu“. Termín minzokušugi ako etnický nacionalizmus je
prominentný až oveľa neskôr, v období 1. svetovej vojny. Napriek tomu sa vedci zhodujú, že
pôvod diskusií siaha až do konca 19. storočia26.
Čínsko-japonská vojna v rokoch 1894 – 1895 poskytla vláde ideálnu príležitosť
absorbovať a ovládať nacionalizmus. Medzi Japoncov rozšírili pocit, že oslobodzujú Kórejcov
a tým aj ostatných Aziatov spod čínskej hegemónie27. Štát bol teda idealizovaný ako agent pre
sociálnu spravodlivosť v regióne a nie ako nástroj útlaku Japoncov na domácej pôde. Spolu
s ňou sa začali šíriť diskusie o etnickom pôvode Japoncov a o tom, či majú rovnaké korene
ako iné národy Východnej Ázie. K týmto debatám prispelo aj prijatie Okinawy a Hokkaidó do
administratívy Japonska v 70. a 80. rokoch a neskôr v roku 1895 obsadenie Taiwanu. Politici
riešili otázku, ako definovať to, kto je vlastne Japonec, a či je japonský národ len pre
„jamatské etnikum“, alebo dokáže obsiahnuť aj iných ľudí. Napríklad etnológ Jumoto
Takehiko (湯本武比古, 1856 – 1925) tvrdil: „náš štát sa skladá výlučne z národa Jamato
(minzoku), a i keď môžeme tvrdiť, že postupne do seba prijal iné etnické národy (iminzoku),
tieto všetky sa stali zjapanizovanými a nezachovali si vlastnú etiku či morálku ako zreteľné
etnika od etnickej menšiny Mančuov, ktorí boli v tej dobe pri vláde. V Kórey zas etnický nacionalizmus
slúžil ako prostriedok sociálnej kohézie v období anexie zo strany Japonska (Doak, 1997).
25
Histoire générale de la civilisation en Europe, 1828.
26
Podľa niektorých siaha až do 80. rokov, ale napríklad Yoon Keun-Cha namieta, že „v prvej polovici
obdobia Meidži (t.j. do 1890) absentovalo kolektívne či skupinové povedomie ako jednotného
etnického národa, čím chcem povedať, že „etnický národ“ neexistoval alebo prinajmenšom nebol
kompletne vytvorený“ (cit. v Doak, 2007, s.170).
27
Učimura Kanzó v časopise Kokumin no tomo píše: „Naším cieľom je prebudiť Čínu a ukázať jej čo je
jej poslaním, aby s nami začala spolupracovať na reformácii Orientu. Bojujeme za uskutočnenie
večného mieru.“ (cit. v Doak, 2007)
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etnické národy“ (Doak, 2007). Neskôr v roku 1910 anexia Kórey znovu vyvolala otázku, či
má byť Japonsko homogénnym etnickým štátom, alebo či ich minzoku dokáže byť flexibilné
a obsiahnuť aj Kórejcov28.
Minzokušugi ako ideológia idúca proti vízii moderného Japonska ako multietnickej
ríše a proti progresívnym politickým myšlienkovým prúdom, ktoré vyzdvihovali občianstvo
nad primordiálne tvrdenia o pokrvnosti a kultúre, získalo prominentnú pozíciu až v 30. rokoch
20. storočia. Ultranacionalistické hnutie tohto obdobia síce nachádza svoje korene už
u nacionalizmu na začiatku 20. storočia, no jeho skutočným katalyzátorom bola až 1. svetová
vojna. Podobne ako v Európe táto vojna vyformovala Mussoliniho fašizmus a Hitlerov
národný socializmus prispela aj v Japonsku k vytvoreniu populistických ultrapravicových
skupín.

28

Pre niektorých šintoistov bola napríklad anexia znakom toho, že Japonsko vlastní nadradenú
etnickú identitu a Kórejci majú byť udržiavaní na nižšej spoločenskej priečke (Doak, 2007).
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3. Národná esencia kokutai
Termín kokutai (国体), hoci ťažko definovateľný, je centrálnym pojmom japonského
nacionalizmu už od jeho počiatkov v období Tokugawa. Na konci obdobia Meidži bol
politikmi a intelektuálmi využívaný širokospektrálne v súvislosti s rôznymi aspektami
vtedajšej ideológie – či sa už jednalo o patriotizmus, imperializmus či otázku morálneho
vzdelania národa. Samotný pojem sa prekladá do iných jazykov so značnými komplikáciami;
počas dejín sa mnohí intelektuáli pokúšali definovať ho rozličnými spôsobmi a keďže sa
jedná o vysoko abstraktný pojem, presnú definíciu by sme hľadali len ťažko. Napokon, ako
tvrdí Carol Gluck, samotná definícia nikdy nebola tak dôležitá ako jeho využitie v praxi
(1985).
V odborných článkoch samozrejme nachádzame rôzne preklady predovšetkým do
angličtiny – medzi najčastejšie používané patria national essence (národná esencia, podstata),
national community (národná komunita) či national character (národný charakter).29 Mohli
by sme tvrdiť, podobne ako napríklad Fukuzawa Jukiči, že každá krajina má svoju vlastnú
národnú podstatu a Japonsko v tomto ohľade nie je ničím výnimočným. Ako sa však vyjadril
profesor William Theodore de Bary: „pokiaľ existuje niečo charakteristické pre Japoncov
v tomto ohľade, nie je to fakt, že takúto identitu majú, ale že sú si jej tak vedomí.“ (cit. v
Kitagawa, 1974, s. 210). Irokawa Daikiči uvádza niekoľko definícií kokutai; vysvetľuje tento
pojem napríklad ako „koncept národnej morálky založenej v racionálnom vedomí
a náboženskej psychológii ľudí“, „duchovnú silu za aktivitami štátu“ či „princíp národnej
jednoty“ (1985, s. 247). Zároveň uvádza výrok Itó Saburóa, ktorý definuje kokutai ako
„harmonickú jednotu panovníka a ľudu, celý národ ako jednu rodinu pod vládou cisára, jeho
rodová línia neprerušená po večné veky“ (Irokawa, 1985, s. 247). Podobne zmýšľal aj
šintoistický učenec Motohiko Anzu, ktorý štát prirovnal k nádobe, ktorej obsahom je kokutai.
Takisto ako Itó Saburó aj on vnímal za základ a neodmysliteľný prvok tohto zmýšľania
cisársky rod.
Kokutai sa v povedomí Japoncov vyvíjalo po mnohé stáročia, podľa Kitagawu do
určitej miery už od prehistorického obdobia. Mnohí vedci sa podľa neho zhodujú na tom, že
už na konci tohto obdobia sa u vtedajších obyvateľov Japonských ostrovov objavuje určitý

29

Wray tvrdí, že takéto preklady sú neadekvátne, pretože nevyjadrujú emocionálny náboj tohto pojmu
(1973).
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stupeň povedomia o sebe ako príslušníkoch jedného národa (Kitagawa, 1974, s. 212).30 Hoci
sa v tomto období ešte v žiadnom prípade nedá hovoriť o národe v modernistickom pojatí,
bolo toto povedomie východzím bodom zrodu myšlienky národnej podstaty. Napriek tomu
Japonsko v tomto období (a neskôr počas existencie štátu Jamato) nebolo ničím iným než
konglomeráciou a neskôr konfederáciou rôznych poloautonómnych kmeňových komunít. Na
začiatku 7. storočia už dochádza k ustálenejšej a koherentnejšej podobe národnej podstaty,
ktorá prešla zmenami predovšetkým pod vplyvom nových náboženských a politických
ideológií – budhizmu a konfucianizmu. Veľkú zásluhu na tomto vývoji mal princ Šótoku (聖
徳太子, 572 – 622) – ten svoju inšpiráciu našiel u čínskeho cisára Wen-Ti z dynastie Sui (隋
文帝, 581 – 604), ktorý využil kombináciu budhizmu, konfucianizmu a do istej miery aj
taoizmu pre zjednotenie rôznych rás a kultúr v rámci svojej ríše. Jeho božská výsada vládnuť
tým bola „schválená“ niekoľkými náboženskými symbolmi a ideológiami. Harmónia národnej
komunity založenej na silnej osobnosti cisára sa stala centrálnym motívom Šótokuovej
Ústavy o 17 článkoch31. V 3. článku sa napríklad uvádza: „Pánom je Nebo, vazalom Zem.
Nebo sa rozprestiera, Zem podopiera ... Preto keď pán prehovorí, vazal poslúchne ... Preto
keď obdržíte cisárove príkazy, svedomito ich vykonávajte.“ (cit. v Kitagawa, 1974, s. 219).
Takmer presne o jedno storočie neskôr boli spísané kroniky Kodžiki (古事記)
a neskôr Nihon šoki (日本書紀), ktoré sa stali ideologickým východiskom pre interpretáciu
kokutai v období Meidži. Jedná sa o mýty o pôvode Japonských ostrovov a cisárskeho rodu,
ktorého božský pôvod a legitimita je odvodená od najvyššieho božstva šintoizmu, slnečnej
bohyne Amaterasu (天照大神). Je pravdepodobné, že kompilátori týchto kroník chceli po
vzore tých čínskych spísať podobne pôsobivé „dejiny“ Japonska. Otázkou však ostáva, či
skutočne reflektovali pocity širšieho obyvateľstva, ktorí už vtedy mali pocit príslušnosti
k národnej komunite, alebo len požiadavok vtedajšej vládnucej vrstvy, kvôli ktorému
historizovali mýty za účelom oprávniť božský nárok cisárskeho rodu na vládnutie krajine
(Kitagawa, 1974).
Oveľa neskôr, v období Tokugawa, badáme oživený záujem o štúdium a interpretáciu
idey kokutai v rámci vzrastu národných vied kokugaku. Mýty z Kodžiki či Nihon šoki boli
30

V anglickom preklade Kitagawovho článku sa tu uvádza pojem peoples, ktorý sa do slovenčiny nedá
preložiť so svojimi pôvodnými konotáciami a líši sa od pojmu „národ“ ako takého. Merriam-Webster ho
definuje ako „teleso ľudí, ktorí sú zjednotení spoločnou kultúrou, tradíciou alebo pocitom
spolupatričnosti, ktorí majú typicky spoločný jazyk, inštitúcie a vieru a ktorí často vytvárajú politicky
organizovanú skupinu.“ (http://www.merriam-webster.com/dictionary/people)
31
Džúšičidžó kenpó (十七条憲法).
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počas veľkej časti japonských dejín brané ako historický fakt, ktorý práve učenci kokugaku
v období Tokugawa znovu posilnili.32 Napríklad Norinaga vnímal kroniky ako
nespochybniteľnú historickú pravdu a tvrdil, že sú zdrojom politických, spoločenských aj
duchovných noriem. Avšak prvým učencom, ktorý pojem kokutai preniesol do politickej
sféry, bol Aizawa Seišisai. Prepojil ho totiž s konfuciánskymi politickými myšlienkami a tým
z neho vytvoril politickú teóriu, ktorá mala za účelom zjednotiť Japoncov, podobne ako
západné národy (podľa Aizawovho pozorovania) zjednocovala kresťanská ideológia. Bob
Wakabajaši Aizawove vnímanie kokutai zhrnul nasledovne: „Táto národná duchovná jednota
– dobrovoľná náklonnosť a dôvera, ktorú obyčajní ľudia cítili voči svojim panovníkom – to je
to, čo Aizawa vlastne myslel pojmom kokutai vo svojej Novej téze33.“34 (cit. v Brownlee, 2000,
s. 2). Ako vidíme, Aizawova predstava bola značne zidealizovaná a nezodpovedala realite
tokugawskej vlády (Brownlee, 2000, s. 2).
Ďalšie vývojové štádium národnej podstaty nachádzame v období Meidži, počas
ktorého postupne vyvstala snaha založiť moderný národný štát, v dôsledku čoho sa kokutai
a zdôrazňovanie jeho japonskej jedinečnosti stalo centrálnym pojmom v ideologických
diskusiách. Pre začiatok obdobia Meidži bol typický postoj plný liberalizmu a pozitívneho
preberania novo príchodzích západných hodnôt a vymožeností, súhrnne označovaný pojmom
bunmei kaika 文明開化 („civilizácia a osveta“). Počas prvého desaťročia obdobia Meidži
v rámci tohto hnutia pôsobili mnohí významní intelektuáli; v súvislosti s interpretáciou
kokutai uvediem ako príklad dvoch, a síce Kató Hirojukiho (加藤弘之 1836 – 1916)
a Fukuzawu Jukičiho (福澤諭吉 1830 – 1901), ktorí boli obaja členom intelektuálnej
spoločnosti Meirokuša (明六社).
Rovnako ako pre Fukuzawu bola aj pre Katóa typická liberálna interpretácia národnej
podstaty v súlade s hodnotami Západu, ktoré členovia bunmei kaika aktívne propagovali ako
vhodnú variantu aj pre japonskú spoločnosť. Kató už v roku 1868 vydal svoje dielo Náčrt
konštitučného politického systému (Rikken seitai rjaku, 立憲政体略,), v ktorom objasnil
všeobecnú teóriu vlády založenú na západnom modeli, ktorý sa vymykal z vnímania
vtedajších nacionalistov, ktorí uznávali zvrchovanosť cisára (Brownlee, 2000).35 Podľa Katóa

32

Napriek tomu v tomto období existovala kritika a pochybnosti o ich autenticite napríklad zo strany
konfuciáncov (Brownlee, 2000).
33
Jedná sa o Aizawovo teoretické dielo Šinron (新論) z roku 1825.
34
Ako príklad Brownlee uvádza príbeh, podľa ktorého Nintoku na 3 roky pozastavil platenie daní, keď
videl chudobu svojich poddaných (2000).
35
Popisuje napríklad konštitučnú monarchiu, civilné práva či prerozdelenie moci v rámci štátu.
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hlavnú zložku kokutai predstavovali prirodzené ľudské práva a v súvislosti s týmto kritizuje
tradičnú ázijskú teóriu štátu a ľudí slepo poslúchajúcich cisára prirovnáva k dobytku.
Brownlee k tomuto dodáva, že je v jeho výrokoch cítiť klasický anglický liberalizmus, ktorý
tvrdí, že štát existuje len za účelom ochrany života, slobody a majetku ľudí (2000).36 Kató
bol zároveň jedným z prvých intelektuálov, ktorý začali odlišovať kokutai od pojmu seitai (政
体, politické zriadenie). Pokiaľ spätne nahliadneme na japonské dejiny, môžeme podobné
rozdelenie pozorovať v podstate už od obdobia Asuka, kedy začal byť cisár vnímaný ako
prejavené božstvo, ktorého božia vôľa je komunikovaná prostredníctvom cisárskych ediktov,
reálnu vládu však vykonáva iná osoba napríklad v podobe regenta.37 A keďže kokutai je tesne
prepojené s cisárskym rodom, ktorý sa vyznačuje neprerušenou líniou už od počiatku
zostúpenia prvého cisára z Nebeskej planiny na zem, nemôže podobne ani národná podstata
podliehať akejkoľvek zmene. Na rozdiel od toho sa seitai mení v súvislosti so spoločenským
zriadením a situáciou.
Zaujímavé však je, že počas obdobia liberalizmu boli vyslovované aj myšlienky proti
tejto základnej vlastnosti národnej podstaty – dokonca sám Itó Hirobumi sa vyjadril, že
kokutai nie je ničím iným než „národnou organizáciou“ (national organization), pod čím
chápal všeobecný názov pre ľudí, krajinu, jazyk, oblečenie, prístrešok, a inštitúcie štátu.
Týmto u niekoľkých intelektuálov vyvolal značné pobúrenie, keďže tým vyjadril názor, že
kokutai nie je statické a naopak podlieha zmene (Gluck, 1985, s. 145). Podobne sa vyjadroval
zároveň asi najznámejší liberálny intelektuál obdobia Meidži, Fukuzawa Jukiči. Ten si pod
pojmom kokutai predstavoval veškeré geografické, historické a sociálne atribúty, ktoré
vytvárajú charakter národa.38 Tvrdil, že „štruktúra národa nie je čosi nemenné. Podlieha
značnej zmene. Môže sa spojiť alebo rozdeliť, rozšíriť alebo zúžiť, dokonca úplne zmiznúť. Jej
existencia a zmiznutie nezávisí na takých hľadiskách, akými sú jazyk, náboženstvo
a podobne.“ (cit. v Brownlee, 2000, s. 5).39 Podľa Fukuzawu je jedinou podmienkou pre
existenciu kokutai zachovanie suverenity národa. Zároveň tvrdil, že Japonsko nie je jedinečné
– každá krajina má totiž vlastnú, pre seba typickú národnú podstatu. Fukuzawov odklon od
36

Zaujímavé však je, že Kató neskôr prešiel na úplne druhú stranu politického spektra – stal sa z neho
konzervatívny intelektuál podporujúci autoritárny štát Meidži. Dôvodom bol jeho objav teórie
sociálneho darwinizmu, podľa ktorej práva nie sú prirodzené, ale sú vydobyté silnými členmi
spoločnosti (Brownlee, 2000).
37
Jedná sa napríklad o cisárovnú Suiko a princa Šótokua, neskôr o rod Fudžiwarovcov a následne
o funkciu šóguna.
38
Prirovnal to k anglickému pojmu nationality, „národnosť“.
39
Vyjadrenia Itóa a Fukuzawu boli v rozpore s vtedajším väčšinovým uvažovaním, podľa ktorého na
kokutai nemali vplyv žiadne doterajšie politické zmeny, či sa už jednalo o čínsky vplyv v období Nara,
neskôr feudalizmus či reštaurácia Meidži (Brownlee, 2000).
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slepej viery v historizovanú japonskú minulosť vidieť aj v jeho postoji k cisárovi. Vnímal ho
z čisto funkcionalistického hľadiska ako zjednotiteľa krajiny, ktorá vďaka tomuto zjednoteniu
mala byť schopná zachovať si svoju suverenitu, a tým pádom aj svoje kokutai. Jeho funkciu
vnímal kriticky v súvislosti s prechádzajúcimi historickými obdobiami, kedy cisár nemal
takmer žiadnu reálnu moc, ale bol si vedomý jeho významu ako nezávislej hlavy štátu,
podobne ako to bolo u jeho západných vzorov (Veľká Británia, Francúzsko či Kanada)
(Brownlee, 2000).
Táto liberálna fáza japonského uvažovania však nemala dlhé trvanie a postupne si
hlavnú úlohu na scéne vydobili konzervatívni politici a intelektuáli. Koncom 80. rokov 19.
storočia dochádzalo k mnohým diskusiám ohľadom charakteru kokutai a seitai, predovšetkým
v súvislosti s plánovaným vyhlásením prvej japonskej Ústavy v roku 1889.
Najprominentnejšou otázkou bolo, akým spôsobom je vhodné zaradiť západné inštitúcie do
japonského modelu. V tomto období bola posilnená viera v historizované mýty o pôvode
Japonska a cisárskeho rodu, čo vidíme napríklad vo vyjadrení Motodu Eifua ( 元田永孚,
1818 – 1891), konfuciánskeho učenca a poradcu cisára.40 Ten tvrdil:
„Národná esencia (kokutai) krajiny našich predkov musí byť navždy zachovaná.
Forma vlády (seitai) sa musí meniť spolu s dobou. Toto je všeobecný princíp nielen
našej krajiny, ale taktiež každej krajiny na svete, v súlade s Cestou Neba a Zeme.
Preto krajiny kde sa národná esencia mení, alebo nie je stabilná, porušujú Cestu Neba
a Zeme. Tam, kde postupujú proti štandardu ich predkov, sa krajina stáva
neusporiadanou a nakoniec upadne do zaniknutia... Chaos bol pôvodným stavom
našej krajiny, keď bola stvorená Nebom. Potom božstvo Ninigo no mikoto prvýkrát
uvoľnilo našu krajinu. Všade a navždy boli založené princípy neprerušeného
nasledovníctva cisárov po nekonečné veky, láskyplných vzťahov otca a syna
a povinností panovníka a poddaných, ktoré vyústili v našu prosperujúcu krajinu
dnešnej doby. Naše kokutai musí byť zachované na veky vekov.“ (cit. v Brownlee, 2000,
s. 9).
Vidíme, že na rozdiel od Fukuzawu, ktorý ohrozenie kokutai vnímal externe na
základe straty suverenity, sa Motoda obával straty kokutai v rámci Japonska a podporoval
posilnenie cisárskeho rodu (Gluck, 1985). Zároveň v tomto období prebiehali diskusie o tom,
40

Táto viera síce nebola priamo vyjadrená v novej Ústave kvôli obave o reakciu Západu, v povedomí
ľudí však pretrvávala a dokonca bola vyučovaná na školách až do roku 1945.
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či má byť cisár limitovaný Ústavou.41 V skutočnosti sa však jednalo len o spory v rámci
politickej ideológie – štátnici nikdy neočakávali, že bude cisár svoju moc naozaj využívať.
Mal byť len symbolickou hlavou štátu, tak ako aj v minulosti (Brownlee, 2000).
Po vyhlásení Ústavy v roku 1889 začal byť v intelektuálnych pravicových kruhoch
prominentný už imperialistický výklad národnej podstaty – hoci súhlasili, že každá krajina má
svoju vlastnú jedinečnú postavu, tá japonská je predsa len o čosi „jedinečnejšia“ (Gluck, 1985,
s. 145). Keďže Japonsko do tej doby s výnimkou nevydarených mongolských nájazdov v 13.
storočí nikdy nebolo ohrozované vonkajšími silami, bolo pre Japoncov ľahké prepadnúť viere
v neprerušenú cisársku líniu (Irokawa, 1985, s. 249). Práve vďaka cisárskemu rodu vnímali
japonské kokutai ako nadriadené voči iným a kvôli tejto kontinuite sa Japonsko dokonca
začalo považovať za najstarší národ na svete, na rozdiel od Číny či Indie, ktoré napriek dlhšej
histórií prežili niekoľkonásobnú zmenu vládnucich dynastií (Gluck, 1985, s. 145). Irokawa
dokonca označuje kokutai za „najstrašnejšiu ideu moderného japonského myslenia“, keďže sa
nachádza na pozadí ideológií, ktoré dohnali Japonsko do hrôz 2. svetovej vojny (1985, s. 250).

41

Táto tematika sa stala obzvlášť dôležitou v 30. rokoch 20. storočia, počas obdobia vypätého
ultranacionalizmu. Značnú kontroverziu vtedy vyvolal známy prípad Minobe Tacukičiho (美濃部達吉,
1873 - 1948), ktorý zastával tzv. teóriu o cisárovi ako orgáne štátu (tennó kikansecu, 天皇機関説) –
tvrdil, že inštitúcia cisára spadá pod štát a je len jedným z jeho orgánov (Brownlee, 2000).
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4. Ideológia rodinného štátu (kazoku kokka)
Centrálnym konceptom národnej ideológie obdobia Meidži, ktorá mala neskôr veľký
vplyv aj na vzdelanie a učebnice etiky, ktoré tvoria hlavnú tému tejto diplomovej práce, je
princíp „rodinného štátu“ kazoku kokka (家族国家). Tento koncept bol ideológmi
meidžiovského štátu vyvinutý ako opora „cisárskeho systému“ tennósei (天皇制), v ktorom
centrálnu zjednocujúcu úlohu zohrával cisár, ako už napovedá samotný názov (viď kapitolu
4.3). Irokawa Daikiči ho definuje nielen ako konštitučný rámec, ale ako celkový súhrn
ekonomických, politických a vzdelávacích línií, prostredníctvom ktorých bol japonský ľud
vnútorne „ovládaný“ až do vojny v Pacifiku (1985, s. 245). Prirovnáva ho k ilúzii, do ktorej
boli Japonci vtiahnutí bez svojho vedomia a ktorá do ich vnútra prenikla natoľko, že ju začali
považovať za produkt vlastnej komunity a nie za systém kontroly prameniaci z hora (Irokawa,
1985, s. 245). Predtým, než sa bližšie pozriem na štruktúru a ideologické pozadie „rodinného
štátu“, uvediem spoločenské a historické pozadie, ktoré u vlády Meidži vôbec vyvolalo pocit
potreby silnejšej ideologickej kontroly ľudu.

4.1 Spoločenské pozadie vzniku idey kazoku kokka
Hlavným spúšťačom obáv vládnych kruhov z nedostatku ideologickej integrácie ľudí
do štátnych záujmov boli spoločenské problémy, ktoré sa začali vynárať na povrch po Ruskojaponskej vojne v rokoch 1904 – 1905. Čínsko-japonská vojna, ktorá sa odohrala o presne
desať rokov skôr, so sebou síce tiež priniesla určité spoločenské problémy, jednalo sa však
o menší lokálny konflikt, ktorý vyústil „len“ v približne 5000 obetí (Irokawa, 1985, s. 294).
V prípade Rusko-japonskej vojny sa však jednalo o oveľa rozsiahlejšiu škálu –
konečné Pyrrhovo víťazstvo Japonsko stálo približne 118 000 mŕtvych a zranených
a vyčerpanie väčšiny zdrojov krajiny. Po vojne sa začínajú vo veľkom merítku ukazovať
spoločenské problémy, ktorým predtým nebola venovaná tak veľká pozornosť ako pokroku
a vyrovnaniu sa Západu. Japonci boli kvôli povojnovému zvýšeniu daní a ekonomickým
problémom stále nespokojnejší, čo vyústilo v známu bezprecedentnú demonštráciu v parku
Hibija v roku 1905 a neskôr v roku 1907 v ďalšie demonštrácie napríklad v medenej bani
Ašio či v lodenici Uraga.42 Politici Meidži takýto zvyšujúci sa sociálny konflikt sledovali
42

Tieto dve demonštrácie boli vyvolané rapídnym nárastom počtu pracovníkov v továrňach, ktorý sa
medzi rokmi 1900 a 1917 strojnásobil až na 1 milión, a s tým súvisiacimi zlými životnými a platovými
podmienkami (Gluck, 1985, s. 175).
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s obavami a riešenie videli v „ideologickej ofenzíve proti spoločenským zmenám“ (Gluck,
1985).
Ďalší, oveľa väčší problém však predstavoval rozpad tradičného rodinného systému.
Spolu s nástupom kapitalizmu dochádzalo k uvoľňovaniu tradičných rodinných štruktúr
a oslabovaniu väzieb na vidieku, ktorý bol ideológmi považovaný za zdroj pozitívnych
spoločenských hodnôt a za komunálny základ japonského národného cítenia. Dôležitosť,
ktorá mu bola pripisovaná v rámci udržiavania spoločenského poriadku, vidíme aj na citáte
z novín z roku 1906: „Či už hovoríme o štáte alebo spoločnosti, základom je domov, odkiaľ
musia prameniť všetky spoločenské reformy“ (Gluck, 1985). Rodičia boli často urgovaní, aby
deti viedli k láske k vlastnému rodu. Toto sa však spolu s postupom industrializácie a s ňou
súvisiacich zmien v spoločnosti stávalo stále viac odtrhnutým od reality a ľudia sa naopak od
svojho rodu čoraz viac vzďaľovali, či už na základe vlastného rozhodnutia s cieľom využiť
možnosti, ktoré im kapitalizmus ponúkal, alebo z dôvodu zlej ekonomickej situácie
spôsobenej tmavou stránkou kapitalistického systému.
Carol Gluck v rámci týchto rodinných zmien uvádza niekoľko „spoločenských
horúčok“, ktoré si podmanili Japoncov z konca obdobia Meidži. Asi najvýznamnejšou je
„mestská horúčka“ (tokainecu, 都会熱), ktorej podľahli predovšetkým mladí ľudia, ktorí
začali opúšťať „povolanie predkov“ a vo veľkom sa sťahovali do metropolitných oblastí ako
Tokio či Ósaka.43 V roku 1908 narástol počet obyvateľov Tokia na dva milióny, z čoho až
60% tvorili pôvodní obyvatelia vidieka, tzv. inakamono (田舎者). Toto bol však len začiatok
dekády intenzívnej migrácie do veľkomiest, ktorá kulminovala až na konci 1. svetovej vojny
(Gluck, 1985).
Zmeny však vidíme aj u rodín, ktoré ostali žiť na vidieku. V dôsledku zlej
ekonomickej situácie boli ich členovia nútení pracovať ako robotníci alebo dočasní pracovníci
v továrňach v okolitých mestách. Saitó Mankiči v roku 1911 túto situáciu komentuje
nasledovne:
„V 80. rokoch bola ryža všeobecným štandardom pre ceny a roľnícke rodiny si mohli
dovoliť kupovať komodity v relatívne stabilnom prostredí. Ale v rokoch od konca 19.
storočia, s výnimkou obyčajných zŕn a potravín, musia byť každodenné položky ako
hnojivo, olej, soľ, tabak, sójová omáčka a sake zakúpené, a v každom z týchto
43

Medzi rokmi 1898 a 1907 sa každý rok do Tokia prisťahovalo 40 000 – 60 000 ľudí, do Ósaky zas
20 000 – 40 000 (Gluck, 1985, s. 159).
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prípadov ceny stúpli do takej miery, že ich hodnota ryže už nepokryje ... Aj pre tých,
ktorí ostávajú v dedinách a verne pracujú v poľnohospodárstve je ťažké pokryť
náklady domácnosti len prostredníctvom starobylej japonskej metódy kultivácie ryže ...
Naďalej bude stále potrebnejšie sústrediť snahy rodiny na vytvorenie čo najvyššieho
peňažného príjmu“ (Gluck, 1985, s. 161).
Gluck ďalej uvádza napríklad „obchodnú horúčku“ (kigjónecu, 企業熱), v rámci
ktorej boli ostro kritizovaní podnikatelia najmä zato, že investovali do profitabilných, ale pre
štát nepotrebných odvetví ako napríklad do stavby železníc na turistické či náboženské miesta
apod.; „trhovú horúčku rýchleho zbohatnutia“ (ikkaku senkin no sóba necu, 一攫千金の相場
熱), v rámci ktorej sa ľudia nechali omámiť vidinou rýchleho zisku v mestách; „horúčku
úspechu“ (seikónecu, 成功熱), či „horúčku malého úspechu“ (šóseikónecu, 小成功熱),
v rámci ktorej sú kritizovaní mladí ľudia strednej vrstvy, ktorí sú ľahko uspokojení
povrchnými materialistickými cieľmi (Gluck, 1985). Podobný svetonázor mladých ľudí pekne
ilustruje obľúbená báseň z tohto obdobia:
Ja budem doktorom práv
a ty doktorom literatúry.
Tak poďme do zábavnej štvrte,
naši rodičia na vidieku kopú sladké zemiaky.
(Gluck, 1985, s. 169)

Politici a intelektuáli Meidži sa podobného uctievania peňazí a materializmu
a odvrhnutia svojho rodinného pôvodu obávali a cítili v ňom ohrozenie samotného štátu
a morálky ľudu.44 Toto sledoval napríklad aj známy folklorista Janagita Kunio (柳田國男,
1875 - 1962), ktorý tento trend nazval „vraždou rodu“ (iegoroši, 家殺し)45. Vyjadruje sa
o ňom nasledovne:
„Ani ak žijúci členovia rodiny nekladú námietky, pokiaľ vezmeme v úvahu ešte
nenarodených potomkov, tak potom iegoroši, teda zabitie rodu, nie je samovražda, ale
vražda. Pokiaľ je zabitie vlastných detí vraždou, nie je rovnako kriminálnym činom
navždy pripraviť našich žijúcich potomkov o povedomie o ich rodovej línii? Má byť ie,
ktoré existuje po národe najdlhšie, zničené za jednu noc po rozhodnutí hlavy rodu?
44

Obavy mali čiastočne aj zo zahraničnej a inej literatúry, ktorá údajne generovala „nezdravé
myšlienky“ a zlý vplyv na morálku ľudí. Preto vláda spolu s armádou v rokoch 1905 – 1915 vyvíjala
snahu zastaviť šírenie Tolstoja, thrillerov a podobnej literatúry (Gluck, 1985, s. 171).
45
Do angličtiny je tento termín preložený ako domicide (Irokawa, 1985, s. 287).
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Avšak dnes presťahovanie svojho sídla do veľkého mesta takmer vždy ústi v takúto
vraždu domu....
V Japonsku je prepojenie človeka a jeho predkov, skrátka povedomie o existencií ie,
zároveň prepojením individuála a národa. Dnes, ak to začneme len trochu skúmať,
uvedomíme si, že verní poddaní a loajálni vazali z histórie sú našimi predkami,
a uvedomujeme si, nie vágne ale konkrétnym spôsobom, zámery našich predkov.
Vedomie, že naši predkovia žili a slúžili cisárskemu rodu po tisícky generácií, vytvára
najistejší základ pre pocity loajality a patriotizmu. Pokiaľ by ie zmizlo, mohlo by pre
nás byť ťažké vysvetliť dokonca aj to, prečo by sme mali byť Japoncami. Keby
prekvital individualizmus, nevnímali by sme našu históriu nijak inak než ako vnímame
cudzie krajiny.“ (Irokawa, 1985, s. 288).
Podobne ako Janagita sa vyjadrovali aj iní intelektuáli a spolu s pokračujúcim
rozpadom rodinných väzieb stále viac prízvukovali ideu rodinného štátu a prepojenia
všetkých rodov s tým cisárskym. Irokawa tu však kritizuje, že tento názor je spiatočnícky,
keďže zákony kapitalizmu hovoria, že agrárne krajiny sa premenia na industriálne a mestská
populácia bude stúpať na úkor tej vidieckej (1985, s. 289).46 Politici Meidži všetky hore
uvedené „horúčky“ síce nepovažovali za zlé samy o sebe, no neboli pripravení na to, aký
negatívny vplyv budú mať na rozpad poľnohospodárskeho poriadku na vidieku a na nástup
nových foriem spoločenského konfliktu v mestách a továrňach. Preto začali postupne
prostredníctvom ideológie kazoku kokka šíriť „agrárny mýtus“, ktorý predstavoval
zidealizovanú predstavu spoločenského poriadku pre 20. storočie.47 Inak povedané, keď boli
„konfrontovaní s modernitou, ktorá hrozila otrasením spoločenských základov národa,
obrátili sa k pravdám minulosti – dedine a rodine, spoločenskej harmónii a komunálnym
zvykom, aby vyliečili civilizáciu od jej horúčok, tak aby spoločnosť, ktorú si predstavovali,
ešte mohla prežiť“ (Gluck, 1985, s. 177 - 178).

46

Irokawa zároveň dodáva, že Janagita tento problém vnímal z pohľadu elít. Bežní ľudia však
nepochádzali zo starobylých rodov a nemali až tak silné povedomie o svojej rodovej línii (1985, s. 289).
47
Raymond Williams tvrdí, že kontrast medzi mestom a vidiekom len odráža nevyriešený konflikt
medzi prežívanou prítomnosťou a spomínanou alebo predstavovanou minulosťou (cit. v Gluck, 1985,
s. 178).
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4.2 Štruktúra ideológie kazoku kokka
Vnímanie štátu ako rodiny spoločnej pre všetkých poddaných cisára nebolo niečím, čo
by sa u Japoncov vyskytovalo automaticky a bez „pomoci“ ideológie. Rodinné vzťahy sú
prirodzené pre každého ľudského tvora a z antropologického hľadiska sú založené na
sexuálnych a rozmnožovacích vzťahoch medzi mužom a ženou a vzťahu medzi rodičmi a ich
potomkami. Na to, aby niečo takto nám vrodené, intímne a osobné bolo emočne prepojené so
štátom, bol potrebný intenzívny ideologický mechanizmus (Irokawa, 1985, s. 282).
Rodina ako taká bola už od začiatku obdobia Meidži pod kontrolou štátu, keďže si už
vtedy vládnuce vrstvy uvedomovali jej dôležitosť pri udržiavaní politického a ekonomického
poriadku v spoločnosti. Už štyri roky po reštaurácii, v roku 1871, bol vyhlásený prvý
kosekihó (戸籍法), zákon o matrikách. Tento zákon bol súčasťou vládnych opatrení
týkajúcich sa formálneho zrovnoprávnenia všetkých štyroch konfuciánskych spoločenských
kategórií ši-nó-kó-šó (四民平等), keďže bola rodina formulovaná ako jav vyskytujúci sa
u všetkých vrstiev rovnako. Názov rodinnej jednotky bola ukotvený ako ko (戸) alebo ie (家)
a bol určený rozsah rodiny, vzťah hlavy rodu a ostatných jeho členov a zároveň sa tým rodina
stala najmenšou jednotkou v rámci vládnej štruktúry, kedy patriarcha a zároveň hlava rodu
košu (戸主) bol „rukami a nohami“ vlády (Saiga, 1978, s. 43).48
Tento trend využívania rodiny spolu s posilením ideológie kazoku kokka stúpal a heslo
„rodina“ neustále figurovalo v rôznych konfuciánskych výkladoch spoločnosti, v Edikte
o vzdelaní, v súvislosti s cisárskou líniou a loajalitou atď. Koncept idey rodinného štátu
badáme už v roku 1876, kedy sa politik Kawadži Tošijoši (川路利良, 1829 - 1879),
zakladateľ modernej polície v Japonsku, vyjadril, že „národ je rodina, vláda rodičia, ľudia
deti a polícia ich opatrovateľky“ (Gluck, 1985, s. 187). Zároveň aj u známych ideológov ako
Hozumi Jacuku (穂積八束, 1860 - 1912) či Inoue Tecudžiróa (井上哲次郎, 1855 - 1944)
nájdeme už v tomto ranom období niekoľko abstraktných formulácii porovnávajúcich ie
a japonský štát. Systém tennósei sa neskôr v ďalších desaťročiach a intenzívne predovšetkým
po Rusko-japonskej vojne snažil ľudí ovládnuť nielen legislatívne, ale aj vnútorne, čo
dosahoval šírením ideológie kazoku kokka a odstránením oponujúcich myšlienok.

48

Saiga Micue uvádza nasledujúcu hierarchiu štruktúry vlády: vláda (seifu, 政府) → prefektúry (fuken,
府県) → starosta okrsku (kučó, 区長) → starosta obce (kočó, 戸長) → hlava rodu (košu, 戸主) (1978, s.
43).
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Fridell rozdeľuje ideológiu kazoku kokka na 3 zložky: 1) nemeckú teóriu „štátneho
organizmu“, ktorá predstavovala intelektuálnu štruktúru; 2) konfuciánsky familizmus, ktorý
tvoril etickú základňu a 3) pôvodnú vieru šintó, ktorá predstavovala náboženskú sankciu tohto
systému (Fridell, 1970, s. 828). Teória štátneho organizmu (kokka júkitaisecu, 国家有機体
説) bola pôvodne formulovaná konzervatívnymi intelektuálmi pre potlačenie liberálneho
Hnutia pre slobodu a občianske práva a neskôr znovu využívaná pre potlačenie socializmu
a individualizmu. Podľa tejto teórie je štát jedným veľkým, žijúcim organizmom, ktorý sa
večne vyvíja a jeho dočasne existujúci členovia tvoria bunky, ktoré tento celok vytvárajú.
Rovnako ako bunky v skutočnom ľudskom tele sú podriadení celku a zmyslom ich života je
služba celkovému organizmu. Tento stav nie je výsledkom spoločenského konsenzu, ale je
prirodzene daný. Fridell uvádza niekoľko úryvkov zo školských učebníc, kde je jasne cítiť
prítomnosť tejto teórie: „Poddaní sú časticami, ktoré spolu vytvárajú celý národ. Prosperita
poddaných je viazaná na prosperitu štátu. Poddaní a štát sú jedným telesom“, poprípade „Štát
existuje nezávisle navždy, ale individuál len určitý čas, a v porovnaní so štátom je jeho život
veľmi krátky. Je prirodzené, že sa ľudia musia podriadiť cieľom večného štátu, a nebrať
ohľad na osobné záujmy“ (cit. v Fridell, 1970, s. 830).
Ďalšou ideologickou zložkou kazoku kokka je konfuciánsky familizmus (kazokušugi,
家族主義). V rámci neho štát nebol len prirovnávaný k rodine – bol samotnou rodinou.
Opierali sa o mýtus, že predkovia všetkých japonských poddaných pôvodne vychádzali
z cisárskeho rodu. Pocity voči rodičom boli rozšírené na cisára ako otca národného rodu
a úcta voči rodičom a loajalita voči cisárovi boli spojené do jedného a toho istého princípu.
Konfuciánske koncepty loajality čú (忠) a úcty voči rodičom kó (孝) sú na sebe závislé a bez
čú nemôže existovať kó, ktoré „vzniká na rodinnej pôde, ale pokiaľ ho rozšírime, je jeho
základom krajina. Kó síce priamo súvisí s rodičmi, ale ďalej vo vzťahu k cisárovi vzniká
v rámci čú“ (cit. v Mijazato, 1987, s. 42). Ariči Tóru (有地亨) vo svojom diele Pohľad na
rodinu v modernom Japonsku (Kindai nihon no kazokukan, 近代日本の家族観) píše: „A keď
tento koncept „rodu“ (ie) prenesieme, zrodí sa harmonický kompatibilný vzťah medzi dvoma
odlišnými vecami – štátom, ktorý je pôvodne vládnucim zoskupením, a rodinou, ktorá je
pôvodne zoskupením pokrvných príbuzných“ (cit. v Mijazato, 1987, s. 42).
Ako tretí dôležitý stavebný kameň kazoku kokka Fridell uvádza pôvodnú japonskú
vieru šintó. Medzi centrálne elementy šintó patrí uctievanie predkov, ktoré Hozumi Jacuka
nazval „zdrojom verejného práva“ a „základom charakteristického japonského kokutai a jeho
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národnej morálky“ (Gluck, 1985, s. 186). Spolu s už vyššie spomínaným rozpadom tradičnej
rodiny a zvyšujúcim sa počtom mladých ľudí, ktorí opúšťali svoje korene kvôli vidine
úspechu v mestách, bol tento pojem čoraz častejšie využívaný takmer všetkými účastníkmi
politického života, či už išlo o byrokratov, ideológov, úradníkov, ministerstvá, armádu či
intelektuálov (Gluck, 1985). Uctievanie predkov bolo v predmodernom Japonsku centrom
života domácnosti a komunít a verilo sa, že predkovia by počas nášho života nemali byť
zanedbávaní, keďže sa po smrti všetci staneme niekoho predkami a budeme očakávať
obdobnú úctu od nich. Pre ideológov však predstavovala značný problém asociácia rodových
božstiev so štátnymi záujmami. Rodové božstvá a predkovia boli totiž súkromnou
záležitosťou danej rodiny či komunity a vo svojej podstate apolitické. Politici sa snažili
stotožniť ich s božstvami štátneho šintó rôznymi spôsobmi: bohyňu Amaterasu, ktorá bola
pôvodne rodovým božstvom len cisárskeho rodu, povýšili na najvyššiu priečku hierarchie,
ktorá v sebe obsahovala všetky božstvá japonského panteónu. Dvorské rituály ako napríklad
jarná a jesenná rovnodennosť, ktoré boli pôvodne vykonávané ako obety cisárskym predkom,
sa stali súčasťou celoštátneho kalendára slávností.
Po zahraničných vojnách sa jedným z prostriedkov stala aj svätyňa Jasukuni, v ktorej
boli aj obyčajní ľudia pozdvihnutí na národnú úroveň. Ďalším významným krokom vlády bola
hierarchizácia svätýň s vrcholom vo svätyni Ise. Pre upevnenie kontroly nad štátnymi
inštitúciami boli zároveň redukované počty svätýň na jednu pre jednu obec, čo v ľuďoch
vyvolávalo silné emocionálne reakcie.49 Janagita Kunio však tvrdil, že napriek týmto
rozmanitým snahám novo ustanovené národné božstvá nikdy nepredbehli tie rodové (Irokawa,
1985, s. 285). Vláda sa však nevzdávala a pokračovala v snahe prepojiť predkov so štátom
a kazoku kokka a ľudia si postupne na takéto vnímanie zvykli. Po zahraničných konfliktoch na
to mala veľký vplyv vyššie spomínaná Jasukuni, ktorá podstatne zúžila hranicu medzi
predkami obyčajných ľudí a národne uctievanými predkami (Morioka, 1977).

4.3 Centrálna úloha cisára
Japonský cisár v období Meidži zohrával dôležitú úlohu ako ideologické centrum
imperiálneho štátu v súvislosti s obľúbenými heslami ako neprerušená línia, žujúce božstvo
a moderný monarcha. Bol teda centrálnym bodom, okolo ktorého bol spradený vyššie
49

V rokoch 1906 – 1910 bol ich počet celoštátne zredukovaný zo 190 000 na 100 000. Konkrétne išlo
napríklad v prefektúre Mie o redukciu z 10 411 na len 989 a vo Wakajame bolo zrušených až 80%
svätýň z celkového počtu 3772 (Irokawa, 1985, s. 286).
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spomínaný systém tennósei. Tesne po reštaurácii o ňom však ľud ešte vôbec nemal takéto
„lukratívne“ vnímanie. Ako píše Carol Gluck, trvalo celé obdobie Meidži, kým boli
ideológovia schopní „ušiť cisárove nové šaty“, ktoré boli dokončené v roku 1890 vyhlásením
Ústavy (1985, s. 73).
V období Edo sa cisársky dvor nenachádzal pevne ukotvený v mysliach ľudí a väčšiu
rolu pre bežných Japoncov zohrávalo ich lénne knieža. Je teda samozrejmé, že ani hneď po
reštaurácii nedošlo k 180-stupňovému obratu tohto vnímania a boli potrebné rôzne
ideologické a iné opatrenia na to, aby sa cisársky rod a cisár samotný stal súčasťou bežného
života ľudí. Dokonca aj hlavné postavy reštaurácie sa o cisárovi nevyjadrovali vždy priaznivo.
Iwakura Tomomi (岩倉具視, 1825 - 1883) bol údajne voči cisárovi Kómeiovi (孝明天皇,
1831 - 1867) natoľko kritický, že sa začali šíriť povery o jeho účasti na cisárovej smrti.
Vyjadril sa napríklad: „národná politika nesmie byť za žiadnych okolností určovaná len
cisárom, pretože naše cisárstvo je cisárstvom našich cisárskych predkov a rozhodnutia Jeho
Veličenstva by mali byť uskutočňované na základe spoločnej porady vládcu a ľudu ohľadom
povahy daného problému“ (cit. v Irokawa, 1985, s. 252). Ókubo Tošimiči (大久保利通, 1830
- 1878) zas tvrdil, že „nespravodlivý cisársky príkaz nie je cisárskym príkazom“ a nemusí byť
poslúchnutý a Kató Hirojuki sa vyjadril, že cisár je len človek rovnako ako jeho poddaní (cit.
v Irokawa, 1985, s. 252). 50
Jedným z významných opatrení tohto raného obdobia, vďaka ktorým mala byť
pozmenená verejná mienka a cisár bližšie predstavený ľudu v celej krajine, boli cisárske
exkurzie gjókó (行幸), ktoré cisár Meidži podnikol počas svojej vlády mimo hlavné mesto.
Prvá sa konala hneď v roku 1868 do Ósaky a bola nasledovaná dokopy ďalšími 102
exkurziami51.
Od 80. rokov vidíme vo vláde snahu legálne definovať cisársky dvor v rámci príprav
na očakávanú prvú Ústavu Japonska. Hoci obdobia, počas ktorého cisári mali reálnu politickú
moc, boli v rámci japonských dejín relatívne krátke, od roku 1846 do 1889 vidíme trend,
ktorý Gluck nazýva „fázou reštauračného cisára“ (1985, s. 78). Začína rokom, kedy bol cisár
Kómei bezprecedentne zahrnutý do riešenia otázky kontaktu so zahraničím a končí
50

Zaujímavé je, že zástanci Hnutia pre slobodu a občianske práva, ktorí boli hlavnými propagátormi
založenia demokratického systému a voleného orgánu, často do svojich návrhov Ústavy a iných
dokumentov cisára zahrnuli a vnímali ho akoby separátne od vlády. Irokawa ako možné vysvetlenie
uvádza, že vnímali postavu cisára ako jediný prostriedok schopný zjednotiť japonský národ (1985, s.
258).
51
Toto číslo predstavuje značný nárast, keďže predchodci Meidžiho v období Tokugawa podnikli len
tri takéto exkurzie (Gluck, 1985, s.74).
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vyhlásením Ústavy, prostredníctvom ktorej bol cisár Meidži vyzdvihnutý nad politiku a bol
v realite oddelený od výkonu skutočnej vlády v krajine (Gluck, 1985, s. 78). Po tomto roku sa
cisár postupne na verejnosti ukazoval menej a menej, väčšinou len pri špeciálnych
príležitostiach, ako boli vojenské manévre, rôzne ceremónie a pod. Málokedy navštívil
lodenice, školy či otváracie ceremónie železníc, ako to robil na začiatku svojej vlády. Zároveň
sa už nestretával s bežnými ľuďmi, ale takmer výhradne s prefekturálnymi úradníkmi
a vybranými členmi vidieckej elity. Jeho osoba bola teda akoby oprostená od reality
a dochádza k určitej apoteóze cisára Meidžiho. Na verejnosti ho nahradili len jeho podobizne,
ktoré boli distribuované na konzulátoch, ministerstvách či na školách. Politici stále viac tlačili
na emocionálnu stránku a Meidžiho ľuďom predstavovali ako hrdinu národnej jednoty, ktorý
zdieľa ich ťažkosti. Skutočný život Meidžiho pre toto predstavoval ideálnu drámu –
„zvrhol“ feudálnu vládu ako mladý muž v mene „jedného vládcu a mnohých
poddaných“ (ikkun banmin, 一君万民) a „verejnej diskusie“ (kógi joron, 講義世論) a neskôr
vďaka víťazstvám v zahraničných vojnách pozdvihol slávu japonského cisárstva na celom
svete (Fridell, 1970). Bol prezentovaný ako zdroj morálky a Inoue Tecudžiró ho prirovnával
k takým velikánom svetových dejín, akými boli Napoleon či Alexander Veľký; tvrdil však, že
Meidži ich prekonáva, pretože má viac citu a lepší umelecký vkus52.
Po vyhlásení Ústavy sa teda rola Meidžiho mení na čisto ceremoniálnu a cisár
„nerozhoduje o ničom sám, a hoci chápe podstatu vecí, radšej čaká na asistenciu svojich
ministrov“ (Gluck, 1985, s. 84). V tomto bode však jeho prítomnosť začína byť silne
pociťovaná na školách a vzdelávacích inštitúciách. Od roku 1899 sa údajne zúčastnil každej
promócie na Cisárskej univerzite a po Rusko-japonskej vojne urgoval Ministerstvo školstva,
aby ani v čase krízy nebolo vzdelávanie mladých ľudí zanedbané. Prostredníctvom
Ministerstva pre cisársky rod (Kunaišó, 宮内省) poskytoval rôzne granty a finančné
príspevky vzdelávacím inštitúciám a jeho fotografia a kópia Ediktu sa nachádzala na každej
škole. Od roku 1891 sa dva hlavné cisárske sviatky – výročie legendárneho založenia
japonského štátu 11. februára (kigensecu, 紀元節) a narodeniny cisára 3. novembra
(tenčósecu, 天長節) – začali sláviť celoštátne na školách. Skladali sa z úklonu k fotografii
cisára a cisárovnej, spievania hymny, predčítania ediktu a rôznych patriotických prejavov
(Gluck, 1985, s. 85). Mimo škôl si však bolo málo ľudí vedomých cisárovej ceremoniálnej

52

Medži bol s ľudom emocionálne zbližovaný aj skrz jeho poéziu, prostredníctvom ktorej ho
ideológovia chceli vyobraziť ako súkromnú osobu či básnika a nie cisára (Fridell, 1970).
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úlohy a preto boli rôzne cisárske slávnosti kodifikované aj v rámci bežného kalendára53. Od
tohto zavedenia po skončenie Rusko-japonskej vojny stúpol počet ľudí, ktorí počas týchto
slávností nepracovali, z minima na veľkú väčšinu a zároveň sa tieto sviatky postupne stali
prioritnejšími pred lokálnymi poľnohospodárskymi slávnosťami. Cisár Meidži sa tak stal
neodmysliteľnou súčasťou nielen školského, ale aj vidieckeho života (Gluck, 1985, s. 88).
Ďalšou významnou oblasťou propagácie cisárovho verejného obrazu bol po školstve
kontext zahraničných konfliktov. Počas prvej Čínsko-japonskej vojny bola vyzdvihovaná
cisárova strohosť a jednoduchosť: „nedbajúc na nepohodlie sa cisár venuje vo dne v noci
vojenským záležitostiam... vstáva o šiestej ráno, ide si ľahnúť o polnoci a aj keď oddychuje,
počúva svojich pobočníkov, ako vysvetľujú vojenské záležitosti“ (Gluck, 1985, s. 88). Podobne
bol popisovaný aj v rôznych vojnových magazínoch, ako napríklad v Skutočnom popise
Čínsko-japonskej vojny (Niššin sensó džikki, 日清戦争実記), kde sa v súvislosti s výhrou vo
vojne v roku 1895 píše: „Západ nás bude nazývať tak, ako sa nazývame my – Nippon, čo má
význam vychádzajúce slnko, a už nebude žiadne „Japan“ či „Japs“ v zahraničnej
tlači“ (Gluck, 1985, s. 89). Po podpise mierovej zmluvy bol cisár uznávaný ako človek, ktorý
dosiahol mier vo Východnej Ázii54.
Šírenie ideológie kazoku kokka by bez osoby cisára nebolo možné, keďže je v rámci
nej zobrazovaný ako „otec“ národa a národ ako jeho „deti“. Prostredníctvom vyššie
uvedených ideologických prostriedkov bolo toto emocionálne intímne prepojenie
komunikované ľuďom natoľko, až sa stalo prirodzenou súčasťou ich vnútra. V nasledujúcich
kapitolách na príklade učebníc etiky ukážem konkrétne príklady toho, aký obraz cisára
Meidžiho bol v školách podávaní deťom, ktoré sú predsa len nielen v tej dobe, ale aj dnes
skupinou najviac náchylnou na manipuláciu a ovplyvňovanie.

53

Jednalo sa predovšetkým o vyššie spomínané kigensecu a tenčósecu a o slávenie Nového roku.
Zaujímavé je, že zatiaľ čo počas Čínsko-japonskej vojny cisár „trpel“ spolu s vojskom na poli diania,
počas nasledujúcej Rusko-japonskej vojny sa zdržoval prevažne v Tokiu a účastnil sa rôznych
vládnych konferencii (Gluck, 1985)

54
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5. Prehľad vývoja japonského systému vzdelania od začiatku obdobia
Meidži
Formovanie systému vzdelania sa už na začiatku obdobia Meidži stalo jednou
z hlavných tém diskusií na politickej scéne a svoju centrálnu úlohu si v tomto ohľade
zachovalo po niekoľko ďalších desaťročí. Už hneď po reštaurácii sa politici zhodovali v tom,
že vzdelanie by malo slúžiť potrebám štátu, i keď túto myšlienku v učebniciach necítiť
okamžite. Vývoj japonského vzdelania by sa dal definovať v 3 základných časových
obdobiach: 1. progresívne 70. roky 19. storočia, 2. konzervatívna reakcia 80. rokov a 3.
štátnický a ideologický vplyv vo vzdelaní od konca 80. rokov ďalej (Gluck, 1985)55.
Cieľovým obdobím skúmania japonského vzdelania a učebníc v tejto diplomovej práci sú síce
až roky 1903 – 1910, no pre pochopenie toho, ako sa japonský vzdelávací systém na začiatku
20. storočia dostal až do fázy štátom vydávaných učebníc, je potrebné popísať jeho vývoj
a smerovanie už od začiatku obdobia Meidži. V tejto kapitole stručne objasním rôzne vládne
a iné nariadenia, ktoré ovplyvnili vývoj vzdelávania a školského systému s prihliadnutím
predovšetkým na to, ako tým bolo ovplyvnené vnímanie dôležitosti výuky etiky na školách
a s tým súvisejúcich učebníc.
Karasawa Tomitaró, jeden z popredných historikov zaoberajúcich sa dejinami
vzdelania v Japonsku a autor diela Dejiny učebníc (Kjókašo no rekiši, 教科書の歴史), ktoré
je jedným z primárnych zdrojov tejto práce, delí predvojnové japonské učebnice na 8 období:
1. Obdobie zahraničných preložených učebníc (翻訳教科書), ktoré slúžili cieľom
vládnej politiky civilizácie a osvety (bunmei kaika, 文明開化); 1872 – 1879.
2. Obdobie znovuoživenia konfuciánskych morálnych princípov (儒教主義復活の教
科書), kedy boli učebnice vydávané ako reakcia na prehnané preberanie západných
vzorov; 1880 – 1885.
3. Obdobie štátnej certifikácie učebníc (検定教科書), kedy sa v učive pomaly
začínajú objavovať nacionalistické myšlienky; 1881 – 1903.
4. Prvé obdobie štátom vydávaných učebníc (国定一期教科書), v ktorých
nachádzame relatívne moderné a kapitalistické prvky; 1904 – 1909.
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Gluck však dodáva, že hoci v súvislosti s týmito zmenami dochádzalo k revíziám starých
a vyhláseniam nových zákonov a nariadení, líšili sa predovšetkým v metódach, ale v cieli vzdelania sa
všetci viac-menej zhodovali (1985, s. 103).

39

5. Druhé obdobie štátom vydávaných učebníc (国定二期教科書), kde vidíme
zosilnenie ideológie rodinného štátu a imperializmu; 1910 – 1919.
6. Tretie obdobie štátom vydávaných učebníc (国定三期教科書), kde sa prejavuje tzv.
demokracia Taišó; 1920 – 1932.
7. Štvrté obdobie štátom vydávaných učebníc (国定四期教科書), kde badať
zosilnenie fašizmu; 1933 – 1940.
8. Piate obdobie štátom vydávaných učebníc (国定五期教科書), ktoré je typické
militaristickým obsahom učebníc; 1941 – 1945. (Karasawa, 1960)
Vo všetkých hore zmienených obdobiach sa opakujú dva podobné prvky: relatívne
moderný obsah (1., 4. a 6. obdobie) a predmoderný obsah s nádychom nacionalizmu a neskôr
ultranacionalizmu (2., 3., 5., 7. a 8. obdobie). V súvislosti s týmto delením Karasawa zároveň
rozlišuje 3 prechodné ideologické obdobia: Prvým je prechod z konfuciánsky ladených na
štátnom certifikované učebnice v 80. a 90. rokoch 19. storočia, druhým je prechod medzi
prvým a druhým obdobím štátom vydávaných učebníc, ktoré bude súčasťou analýzy
a rozboru obsahu pôvodných textov v poslednej časti tejto práce, a tretím je prechod z tretieho
na štvrté obdobie na začiatku éry Šówa (Karasawa, 1960).

5.1 Obdobie zahraničných preložených učebníc
Ako je spomenuté vyššie, už bezprostredne po reštaurácii Meidži a ustanovení novej
vlády v Japonsku bola otázka vzdelania súčasťou debát na politickej scéne. Za prvý
„ideologický“ zdroj vzdelania by sa dala považovať Ústava o piatich článkoch vyhlásená
hneď v roku 186856. Jej 5. článok, ktorý nabáda k vyhľadávaniu vedomostí po celom svete,
akoby predpovedal charakter učebníc do roku 1879. Politici si totiž za jeden zo svojich
hlavných cieľov stanovili vybudovanie „bohatého štátu so silnou armádou“ (fukoku kjóhei, 富
国強兵), vďaka čomu chceli docieliť rozvoj a modernizáciu Japonska a dosiahnuť úroveň
rozvinutých západných zemí.57 Politici Meidži si totiž uvedomovali, že ekonomická
a vojenská nadradenosť Západu vyplýva z dôrazu na racionalizmus a prírodné vedy. Preto za
materiály vhodné pre výuku japonských detí začali považovať západné učebnice a filozofické
56

Gokadžó no goseimon (五箇条の御誓文).
Jedným z dôvodov tohto uvažovania bola predovšetkým snaha o revíziu nerovnoprávnych zmlúv so
západnými mocnosťami uzavretých v druhej polovici 19. storočia.
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spisy, ktoré importovali a preložené distribuovali po školách, bez väčšieho ohľadu na to, či sú
vhodné špecificky pre japonské prostredie. Typickou charakteristikou týchto učebníc boli
moderné západné myšlienky ako utilitarianizmus či individualizmus.58
Už v roku 1869 vláda podnikla prvé kroky k podpore založenia základných škôl
a definovania charakteru školského systému a obsahu výuky. Zhodovala sa v tom, že by mali
byť v rámci výuky využívané príbehy na „vysvetlenie časov a kokutai, naučenie cesty
loajality a úcty k rodičom a obohatenie morálnych zvyklostí“ (Gluck, 1985, s. 104). Tento
nativistický vplyv však nemal dlhé trvanie a od roku 1870 sa už vládne nariadenia odklonili
od šintoistických a konfuciánskych elementov.59 V roku 1871 bolo založené Ministerstvo
školstva (Monbušó, 文部省), ktoré si stanovilo nasledovný cieľ: „Aby mohla osveta
prosperovať a civilizácia kráčať napred, aby mali ľudia istotu vo svojom živobytí a uživili
svoju rodinu, musí byť rozvinutý talent a schopnosti každého človeka. Pre tento cieľ majú byť
založené školy, aby sa ľudia učili.“ (Gluck, 1985, s. 104).
Jedným z prvých významných nariadení o vzdelaní je dokument s názvom „Školský
systém“ (Gakusei, 学制) z 5. septembra roku 1872, ktorý vymedzil organizačný rámec pre
systém univerzálneho vzdelania.60 Gakusei sa síce okrajovo zmieňuje o výuke etiky, no nijak
bližšie ju nešpecifikuje. Konkrétnejšie informácie nachádzame v dokumente „Pravidlá pre
výuku na základných školách“ (Šógaku kjósoku, 小学教則), ktorý je založený na Gakusei
a bol vydaný len o mesiac neskôr. Tento dokument určil 28 predmetov a ročníky, v ktorých
majú byť tieto predmety vyučované; zároveň sú tu definované obsahy hodín a učebnice, ktoré
majú učitelia využívať. Základné školy boli rozdelené na nižšiu a vyššiu úroveň, ktoré dokopy
predstavovali 8 „ročníkov“ (úrovní).61

58

Je zaujímavé zmieniť, že k tomuto vývoju došlo napriek tomu, že aktéri reštaurácie boli zástanci
cisárskeho rodu a idey posvätnosti cisára a zároveň bola v tom období ideovým centrom vzdelávania
národná škola kokugaku. Dalo by sa teda predpokladať, že budú podobné myšlienky vyžadovať aj vo
vzdelaní, no ich očakávania neboli naplnené. Vláda Meidži sa chcela dištancovať od starých
feudálnych doktrín a uvedomovala si, že podobný prístup k minulosti nedokáže vysvetliť rozvoj
moderného štátu (Karasawa,1960).
59
Pojem „kokutai“ z vládnych nariadení o vzdelaní zmizol úplne a znovu sa objavuje až v Cisárskom
edikte o vzdelaní v roku 1890 (Gluck, 1985).
60
Japonsko bolo podľa neho rozdelené na 8 univerzitných obvodov, každý univerzitný obvod na 32
stredoškolských obvodov a každý stredoškolský obvod na 210 obvodov základných škôl.
61
Každý „ročník“ (úroveň) prebiehal po dobu 6 mesiacov 5 hodín denne okrem nedele.
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Nižšie uvádzam zoznam hodín pre prvé štyri úrovne62:
8. úroveň
Hláskovanie
綴字
Kaligrafia
習字
Čítanie slov
単語読方

7. úroveň
Hláskovanie
綴字
Kaligrafia
習字
Čítanie slov
単語読方

6. úroveň
Kaligrafia
習字
Diktát slov
単語書取
Aritmetika
算術

Západná aritmetika
洋法算術
Ústny výklad etiky
修身口授
Recitovanie slov
単語暗誦
-

Aritmetika
算術
Čítanie konverzácie
会話読方
Recitovanie slov
単語暗誦
Ústny výklad etiky
修身口授
-

Čítanie konverzácie
会話読方
Čítanie čítaniek
読本読方
Ústny výklad etiky
修身口授
-

-

-

5. úroveň
Kaligrafia
習字
Diktát slov
単語書取
Recitovanie
konverzácie
会話暗誦
Aritmetika
算術
Čítanie čítaniek
読本読方
Čítanie náuky o Zemi
地学読方
Ústny výklad etiky
修身口授
Ústny výklad
starostlivosti o
zdravie
養生口授

(Karasawa, 1960)
Na základe tohto zoznamu je evidentné, že v tomto období vláda ešte etike
neprikladala obzvlášť veľkú dôležitosť, keďže sa vo všetkých vyššie uvedených úrovniach
nachádza takmer úplne naspodku.63 Zároveň napriek tomu, že vláda určila päť učebníc etiky,
ktoré majú byť využívané (viď nižšie), išlo vo veľkej miere o ústny výklad a interpretáciu
učiteľa, kvôli čomu sa o uniformite výuky nedá vôbec hovoriť64. Zároveň sa nedá tvrdiť, že
by vyhlásením vyššie zmienených nariadení došlo k automatickej zmene v celej krajine. Išlo
o postupný proces a obdobie preložených učebníc nám ukazuje, že pokým došlo k ustáleniu
učebníc v roku 1903, vládol nielen vo výuke etiky značný chaos a nesúrodosť.
Pozrime sa teda, ktoré učebnice etiky boli Pravidlami pre výuku na základných
školách určené. Vo všetkých prípadoch sa jedná o diela preložené zo západnej literatúry.65

62

Označenie úrovní je zostupné, t.j. 8. úroveň je v skutočnosti prvým ročníkom.
V ostatných 4 úrovniach sa tento predmet už vôbec nevyskytuje.
64
Patricia Tsurumi upozorňuje, že mnohí učitelia boli vychovávaní v konfuciánskom samurajskom
duchu obdobia Tokugawa, preto je možné, že sa aj na svojich hodinách napriek všeobecnému trendu
venovali aj konfuciánskym hodnotám (1974).
65
Hoci o etiku v tomto období nebol veľký záujem, Tsurumi tvrdí, že výber týchto etických diel slúžil na
to, aby mali žiaci určitý západný etický základ pre vedecké a technické informácie, ktoré sa na školách
učili. Táto západná etika však bola rovnako pre žiakov aj učiteľov veľmi mätúca (1974).
63
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1. Domáce morálne lekcie pre deti (Minka dómó kai, 民家童蒙解) od autora Aoki
Sukekijo (青木輔清): pozostáva z 5 zväzkov, pričom posledné 3 sú skráteným
prekladom diela Wisdom od amerického morálneho filozofa Francisa Waylanda (1796
– 1865).
2. Morálne lekcie pre deti (Dómó ošiegusa, 童蒙教草) od Fukuzawu Jukičiho: preklad
diela The Moral Class Book z roku 1839 od Angličana Roberta Chambersa.
3. Teória etiky (Šúšinron, 脩身論) od Abe Taizóa (阿部泰蔵): vydané priamo
Ministerstvom školstva, ide o preklad Waylandovho diela Elements of moral science.
4. Západné morálne vzdelanie (Taisei: kanzen kunmó, 泰西勧善訓蒙) od Micukuri
Rinšóa (箕作麟祥): asi najpoužívanejšia, časť učebnice je skráteným prekladom diela
Elements of moral philosophy od Američana Hubbarda Winslowa.
5. Krátka rozprava o zákone prírody (Seihórjaku, 性法略) od Kandu Kóheia (神田孝
平): preklad zápiskov z prednášky, na ktorej sa zúčastnili štátnik Cuda Mamiči (津田
真道, 1829 - 1903) a filozof Niši Amane (西周, 1829 - 1897) na univerzite v Leidene.
Ako vidíme, tieto diela v sebe neobsahujú žiadne japonské elementy a sú priamym
prekladom západných morálnych diel. Zároveň boli v obľube aj učebnice, ktoré neboli vládou
určené – medzi najobľúbenejšie patrilo dielo Seikoku rippóhen (西国立志編) od Nakamuru
Masanaa (中村正直, 1832 - 1891), ktoré bolo prekladom populárneho diela Samuela Smilesa
Self Help z roku 1867.66 Z toho je evidentné, že vláda na začiatku obdobia Meidži nevedela,
ako presne má postupovať. Jedinú konzistentnosť vidíme vo využívaní západných diel
(Karasawa, 1960). Problémom však bolo nové učebnice distribuovať po celej krajine, a preto
mali mnohé prefektúry problém s nedostatkom učebníc. Z tohto dôvodu v roku 1874
Ministerstvo stanovilo nové tri druhy učebníc, z ktorých dve boli využívané ešte počas
obdobia Tokugawa.67 Treba však dodať, že sa nejednalo o zmenu vo vládnej vzdelávacej
politike, ale skôr o dočasné riešenie problému nedostatku učebníc.
Ako je však už spomenuté vyššie, tieto učebnice vôbec nezodpovedali reálnej situácii
a vnímaniu žiakov a učiteľov tohto obdobia v Japonsku a v skutočnosti boli využívané len na
66

Z tohto diela pochádza známa fráza „Heaven helps those who help themselves“ (天ハ自ラ助ルモノ
ヲ助ク) a táto kniha mala veľký vplyv na budovanie ducha a osobný rozvoj ľudí v Japonsku.
67
Jedná sa o Kankó kangen (勧孝涵言) od Uebu Kacueho (上羽勝衛), Šúšindan 脩身談 od Išii Kóčiho
(石井光致) a Wago inšicu roku (和語陰隲録) od Yuana Liaofana (袁了凡) (Karasawa, 1960).
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pracoviskách s vysokou pokrokovou úrovňou vzdelávania. Väčšina škôl nové zmeny ešte
nestihla implementovať a stále sa opierala o systém založený na kláštorných školách terakoja
(寺子屋) či lénnych školách hangakkó (藩学校). Zároveň podľa nových učebníc dokázalo
učiť len málo učiteľov a postupne zosilňovala vlna negatívnych reakcií na tieto vládne
opatrenia. Napríklad historik Jamadži Aizan (山路愛山, 1865 - 1917) tento postup vlády
kritizoval slovami, že za dobrý považovali len Západ a k minulosti sa stavali so zdvihnutým
nosom (Karasawa, 1960). Takáto a podobná konzervatívna reakcia na utláčanie tradičných
japonských hodnôt a slepé nasledovanie Západu nakoniec viedla k obnoveniu vplyvu
konfucianizmu vo vzdelaní.

5.2 Obdobie znovuoživenia konfuciánskych morálnych princípov
V 70. rokoch 19. storočia sa stále často ozývali hlasy kritizujúce západné hodnoty vo
vzdelaní a domáhajúce sa opačného kurzu, v rámci ktorého sa začala znovu na povrchu
objavovať predmoderná konfuciánska etika. Učebnice v tomto období boli spísané na popud
samého cisára Meidžiho, ktorý vychádzal z jeho vlastných dojmov, ktoré získal v roku 1878
počas jednej zo svojich ciest po Japonsku a s ktorými sa po návrate zdôveril svojmu
konfuciánskemu učiteľovi Motoda Eifuovi (元田永孚, 1818 - 1891)68. Počas tejto cesty
navštívil aj školskú výuku a zistil, že etike nie je venovaná takmer žiadna pozornosť a
„skutočný duch nášho vzdelania je žalostne zle interpretovaný“ (Kerlinger, 1951, s. 121).
Cisár teda zmenil názor 10 rokov po vydaní Ústavy o 5 článkoch a namiesto
„zbierania vedomostí po celom svete“ začal za dôležitú považovať výuku konfuciánskych
morálnych zásad ako úcta voči rodičom, loajalita apod. Motoda si toto vzal k srdcu a spísal
jeden z prvých reakcionárskych dokumentov na túto tému, Veľké princípy vzdelania
(Kjógaku taiši, 教学大旨, 1878). V ňom vyžaduje znovuzavedenie výuky „nariadení
predkov“ a sústredenie sa na konfuciánske etické hodnoty. Zároveň kritizuje, že vláda sa v 70.
rokoch snažila z Japoncov spraviť „namaľované repliky Európanov a Američanov“ (Gluck,
1985). Ďalej píše: „V poslednej dobe ľudia zachádzajú do extrému. V mene civilizácie
a osvety nasledujú len vedomosti a schopnosti, čím porušujú pravidlá dobrého správania
a ničia naše tradičné spôsoby ... Počas cesty po školách a blízkeho pozorovania žiakov
minulú jeseň bolo zaznamenané, že synovia farmárov a obchodníkov hlásali zvučné myšlienky
68

Súvislosť s cisárom vidieť aj na zovňajšku učebníc – sú skrášlené cisárskym znakom a symbolom
chryzantémy (Karasawa, 1960).
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a prázdne teórie a mnohé západné slová, ktoré používali, sa nedali preložiť do nášho
vlastného jazyka. Pokiaľ by sa takýto ľudia aj vrátili po štúdiu domov, bolo by pre nich ťažké
ujať sa ich zamestnania a s ich prázdnymi myšlienkami by boli rovnako zbytoční aj ako
úradníci. Okrem toho sa mnohí chvália svojimi znalosťami a pohŕdajú staršími ...“ (Gluck,
1985, s. 105). V tomto krátkom citáte vidíme nielen kritiku vládnej politiky, ktorá dovtedy
preferovala vedomosti na úkor morálky, ale zároveň kritiku toho, že sú niektorí ľudia
vzdelávaní nad úroveň ich spoločenského štatútu.
Takáto a podobné reakcie boli bežné aj u iných politikov a intelektuálov a súviseli
predovšetkým s uvedomením toho, že v Japonsku v tomto období postupne začalo silnieť
Hnutie pre slobodu a občianske práva69. Súviselo to s tým, že ľudia už slepo nenasledovali
príkazy úradníkov a začali sa „prebúdzať do modernity“ (Karasawa, 1960, s. 105).
Konfucianizmus teda zároveň začal byť vnímaný ako zdroj zjednocujúcej sily pre vládu, čo
koniec koncov navrhol aj sám Motoda vo vyššie uvedenom dokumente.
Aj kvôli obavám zo silnejúceho Hnutia pre slobodu a občianske práva boli vydané
nové vládne vyhlášky. Krátko trvajúca Nariadenie o vzdelaní (Kjóikurei, 教育令)70 z roku
1879 vznikla na základe návrhu viceministra školstva Tanaku Fudžimaroa (田中不二麿,
1845 - 1909), ktorý po svojom návrate z Ameriky začal propagovať názor, že má byť
japonské vzdelanie podobne ako to americké liberálnejšie71. Toto nariadenie sa však mnohým
intelektuálom zdalo príliš liberálne a preto po odstupe Tanaku nasledujúci rok bolo vyhlásené
Revidované nariadenie o vzdelaní (Kaisei kjóikurei, 改正教育令) pod viceministrom Kóno
Togamom (河野敏鎌, 1844 - 1895). V tomto nariadení bola v porovnaní s predchádzajúcim
venovaná oveľa väčšia pozornosť výuke etiky a práve tento predmet, ktorý bol doteraz na
posledných priečkach rebríčku, sa dostal prvýkrát na prvé miesto (Saiga, 1978)72. Zároveň
bola spolu s etikou venovaná väčšia pozornosť aj výuke národného jazyka (kokugo, 国語)
a naopak predmety ako prírodné vedy či geografia, ktoré boli predtým populárne, ustúpili do
úzadia.
69

Podobnú kritiku bolo počuť aj zo strany Nišimuru Šigekiho (西村茂樹, 1828 - 1902) či Egiho
Kazujukiho (江木千之, 1853 - 1932), ktorý kritizoval svoju skúsenosť s tým, ako je v západných
učebniciach využívaný Boh a aké obtiažne je japonským deťom tento koncept vysvetliť (bol často
prekladaný v pluráli, nahradzovaný rôznymi japonskými božstvami apod.).
70
Tzv. „Liberálne nariadenie o vzdelaní“ (džijú kjóikurei, 自由教育令) (Karasawa, 1960).
71
Žiadal napríklad skrátenie povinnej školskej dochádzky, zjednodušenie predmetov či zákaz
fyzických trestov.
72
Poradie predmetov bolo v oboch vyhláškach určené nasledovne: „Čítanie, kaligrafia, aritmetika,
geografia, dejiny, etika atď.“ (「讀書習字算術地理歴史脩身等」, 1879) a „Etika, čítanie, kaligrafia,
aritmetika, geografia, dejiny atď.“ (「脩身讀書習字算術地理歴史等」, 1880) (Saiga, 1978).
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Avšak toto obdobie bolo obdobím prechodným, a preto sa nedá povedať, že by boli zo
vzdelania kompletne vylúčené veškeré západné myšlienky. Toto vidíme na príklade učebnice
Šógakkó šúšinkun (小学修身訓) vydanej v roku 1880 pod revidovaným nariadením.
Nachádzajú sa tu kapitoly typu „Úspech“, „Pestovanie znalostí“ či „Spoločenské
vzťahy“ a preto sa nedá tvrdiť, že ide o učebnicu plnú konfuciánskych myšlienok rovnakých
ako v období Tokugawa. Nachádzame tu aj moderné elementy a dokonca citácie nielen
z Konfuciových Hovorov či Mencia, ale aj západných autorov ako Voltaira či Waylanda.73
Karasawa prirovnáva preložené učebnice predchádzajúceho obdobia k akejsi prizme, cez
ktorú prejde svetlo, ktoré vytvára nové učebnice – svetelný prúd sa aspoň zľahka nakláňa
k moderným myšlienkam (1960). Za ďalší vývojový stupeň by sa dala označiť učebnica
Základy detského vzdelania (Jógaku kójó, 幼学綱要) od Motodu Eifua z roku 1882. Tá za
najvyššiu hodnotu považovala synovskú oddanosť kókó (孝行) a zaoberá sa napríklad témou
navrátenia dlžoby (hóon 報恩)74. V tejto učebnici už miznú referencie na západné knihy
a citované sú predovšetkým klasické konfuciánske diela. V rámci opatrení pre potlačenie
myšlienok Hnutia za slobodu a občianske práva boli zároveň postupne zakázané vybrané
západné diela, resp. diela obsahujúce západné myšlienky.
Napriek existujúcej snahe vlády zjednotiť a vytvoriť uniformné vzdelanie v krajine
boli tieto snahy ešte nenaplnené75. Vzdelanie nebolo ani zďaleka tak uniformné, ako by si to
Ministerstvo školstva prialo – Egi Kazujuki napríklad pri návšteve základných škôl v roku
1884 pozoroval, ako deti pochybovali o príbehu synovskej poslušnosti, v ktorom syn
vlastným telom roztopil ľad, aby mohol rodičom uloviť ryby. Deti tvrdili, že by zomrel, kým
by sa ľad roztopil (Gluck, 1985, s. 108).

5.3 Obdobie štátnej certifikácie učebníc
Vyššie uvedená skúsenosť s nedostatočnou kontrolou štátu nad školskou výukou a iné
jej podobné spôsobovali politikom tejto doby značné starosti. Napriek posilneniu ideológie
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Napriek tomu boli od nich vyberané citáty s nádychom konfuciánskych myšlienok, napr. Voltairov
výrok o tom, že deti nesmú oponovať svojím rodičom a majú si ich ctiť (Karasawa, 1960).
74
Dôležité tu je poznamenať, že v tomto období je ešte väčšia pozornosť venovaná synovskej
oddanosti a nie loajalite voči panovníkovi (Karasawa, 1960).
75
V roku 1881 bol napríklad vydaný dokument „Náčrt pravidiel pre výuku na základných
školách“ (Šógakkó kjósoku kórjó, 小学校教則綱領), podľa ktorého mali prefekturálni guvernéri spísať
vlastné pravidlá pre výuku, ale museli ich predložiť ministrovi školstva k schváleniu. Zároveň museli
hlásiť, aké učebnice používajú (Gluck, 1985).
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kazoku kokka vyplývajúcej z konfuciánskej morálky v Japonsku neustále viac silneli rôzne
„nebezpečné myšlienky“76 ako individualizmus, socializmus či Hnutie za slobodu a ľudské
práva. Ako reakcia voči tomuto trendu sa v rámci intelektuálnych kruhov začínajú šíriť
myšlienky japanizmu (nipponšugi, 日本主義) a začína byť kladený stále väčší dôraz na
tradičnú japonskú kultúru a morálne hodnoty (Karasawa, 1960).
V predchádzajúcich obdobiach vláda nevykazovala snahu vo väčšej miere kontrolovať
systém učebníc a regionálna samospráva mala v ich výbere relatívnu slobodu. To sa však
zmenilo s vymenovaním Mori Arinoriho (森有礼, 1847 - 1889) na post ministra školstva
v rámci prvého kabinetu Hirobumi Itóa v roku 1885. Mori počas svojho pôsobenia vydal
mnohé nariadenia posilňujúce kontrolu štátu nad učebnicami, ktorá dosiahla svoj vrchol
neskôr, v roku 1903, zavedením systému štátom vydávaných učebníc77. Zlomovým bodom
pre vývoj učebníc a ich silnejúcu kontrolu zo strany štátu bol rok 1886, v ktorom bol Morim
vydaný jeden z mnohých významných dokumentov formujúcich novú podobu výuky –
Nariadenie o základných školách (Šógakkórei, 小学校令)78. V 13. článku sa píše: „Učebnice
základných škôl môžu byť vyberané len na základe certifikácie ministra školstva“79. Týmto
bol teda oficiálne určený jeden z prvých krokov vlády smerujúci k postupnej úplnej kontrole
vydávania učebníc, v rámci ktorého mohli byť používané len učebnice schválené samotným
ministrom (tzv. systém štátnej certifikácie: kentei seido, 検定制度).80
Napriek týmto nariadeniam však bola v tejto dobe etika ešte stále vyučovaná prevažne
ústne bez využitia učebníc pre žiakov, čím mali učitelia väčšiu slobodu aplikovať vlastné
názory a myšlienky do výuky. V tomto období začína byť medzi pedagógmi populárna
Herbartova metóda výuky, ktorá kládla veľký dôraz na vzbudenie záujmu študenta a na
využívanie príkladov z reálneho života, ktoré vedia žiaci ľahko pochopiť81. Avšak voči tejto
metóde sa začali ozývať aj kritické hlasy, ako napríklad pedagóga Mine Kosaburóa (峯是三
76

Takto tieto myšlienkové prúdy označoval napríklad Inoue Tecudžiró vo svojom diele Náčrt národnej
morálky (Kokumin dótoku gairon, 国民道徳概論) z roku 1912 (Reitan, 2010).
77
Karasawa tieto opatrenia nazýva štátnickými, niekedy až militaristickými (1960, s. 147).
78
Medzi ďalšie nariadenia patrí napríklad Vyhláška o imperiálnych vysokých školách (Teikoku
daigakurei, 帝国大学令), Vyhláška o nižších stredných školách (Čúgakkórei, 中学校令) a mnoho
ďalších (Karasawa, 1960).
79
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317624.htm.
80
V súvislosti s Šógakkórei boli vydané aj konkretizujúce nariadenia ako Predpisy pre certifikáciu
výukových materiálov (Kjókajó tošo kentei džórei, 教科用図書検定条例) či Pravidlá pre certifikáciu
výukových materiálov (Kjókajó tošo kentei kisoku, 教科用図書検定規則), ktoré boli revidované
približne 12-krát, ale v podstate ostali v platnosti až do roku 1948 (Kerlinger, 1951).
81
Táto metóda vychádza z myšlienok Johanna Friedricha Herbarta (1776 - 1841), nemeckého filozofa
a zakladateľa modernej vedeckej pedagogiky (http://www.britannica.com/biography/Johann-FriedrichHerbart).
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郎, 1858 - 1931), ktorý tvrdí, že „to vyzerá rovnako ako klebety pri čaji či prednes rakugo od
rozprávača vojnových príbehov; došlo to až k tomu, že hodnotia len záujem detí.“ (Karasawa,
1960, s. 149).
Napriek tomuto nesúladu s vládnou politikou sa však učebnice vybraté
prostredníctvom štátnej certifikácie začínajú vydávať až od roku 1892. Gluck upozorňuje, že
hoci bolo cieľom ministra Moriho vychovávať žiakov tak, aby porozumeli svojim
povinnostiam ako poddaní cisára, odkazoval tým na patriotickú službu štátu na základe
západného modelu, a nie nutne na konfuciánsku morálnu povinnosť existujúcu medzi
vládcom a jeho poddanými (1985, s. 109). Mori zároveň odmietal do vzdelania
zakomponovať akúkoľvek doktrínu a prepojenie s náboženstvom. Toto sa nepáčilo Motodovi
Eifuovi ani Nišimurovi Šigekimu, ktorý navrhol, aby sa etika stala doménou Ministerstva pre
cisársky rod a aby bol vydaný edikt s cieľom „stanoviť morálne vzdelanie národa“ (Gluck,
1985, s. 109). Výsledkom tohto bol nakoniec Cisársky edikt o výchove z roku 1890.

5.3.1 Cisársky edikt o výchove a jeho vplyv na výuku etiky
Cisársky edikt o výchove bol výsledkom debát rôznych politických a intelektuálnych
kruhov, či už sa jednalo o dvorských moralistov, západne orientovaných pedagógov,
konzervatívcov, progresívcov, nacionalistov, guvernérov a mnohých ďalších (Gluck, 1985).
Mnohí autori ho považujú za jeden z najvýznamnejších dokumentov japonských dejín; Paul J.
Goode vo svojom článku z roku 1910 píše: „Je to jeden z významných dokumentov sveta a je
len zopár tak mocných nástrojov v poklade Západu“ či „Je to Otčenáš, Desatoro božích
prikázaní a Deklarácia nezávislosti v jednom“ (Goode, 1910, s. 634 - 635). Fred N. Kerlinger
ho zas prirovnáva k významu Biblie na Západe (1951) a Carol Gluck napríklad k Sľubu
vernosti vlajke Spojených štátov amerických (1985, s. 149)82. Na týchto a iných podobných
vyhláseniach vidíme, aký veľký dopad mal tento edikt na formovanie japonského školstva
a národného povedomia ako takého.
Hlavným popudom k spísaniu tohto Ediktu bola konferencia prefekturálnych
guvernérov v Tokiu vo februári 189083. Etika a morálne hodnoty sa na tejto konferencii stali
centrálnou témou a návrh, ktorý z nej vzišiel, bol inšpirovaný frustráciou guvernérov
z nedostatku morálnej výuky na školách a z neistoty z toho, akým smerom by túto výuku mali
82
83

The Pledge of Allegiance to the flag of the United States of America.
Čihó čókan kaigi (地方長官会議).
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organizovať. Napríklad guvernér Macudaira z prefektúry Mijagi vo svojom prejave
prízvukoval, že „cieľ morálneho vzdelania je ustanoviť základy kokutai a učiť ceste
patriotizmu a etiky, čím sú produkovaní ľudia, ktorí sa nehanbia byť Japoncami“ (Gluck,
1985, s. 115). Podobných hlasov sa na tejto konferencii ozvalo niekoľko a guvernéri sa
rozhodli s touto sťažnosťou obrátiť priamo na cisára prostredníctvom premiéra Jamagatu
Aritoma (山縣 有朋, 1838 - 1922). Jamagata s nimi súhlasil a odsúhlasil ich návrh
oficiálneho prehlásenia o vzdelaní od cisára, napriek tomu, že vtedajší minister školstva
o tento návrh záujem nemal.84
V dôsledku tohto bola započatá práca na spísaní ediktu, ktorá trvala od júna do
októbra 1890. Asi najväčšiu zásluhu na ňom mal Inoue Kowaši (井上毅, 1843 - 1895), ktorý
bol o jeho spísanie požiadaný priamo Jamagatom. Najprv túto úlohu odmietol, no zmenil
názor, keď uvidel návrh od Nakamuru Masanaa, ktorý bol založený na myšlienkach britského
utilitarianizmu a obsahoval prvky konfuciánskej morálky či dokonca kresťanstva85. Inouemu
sa tento návrh zdal príliš náboženský a preto stanovil niekoľko princípov, ktoré by v rámci
Ediktu mali byť dodržané, aby bol čo možno najuniverzálnejší. Na základe Nakamurovho
návrhu tvrdil, že by sa mali vyhýbať akýmkoľvek náboženským či filozofickým frázam, ktoré
by mohli v ľuďoch vzbudiť odpor. Zároveň zamietol návrh Jamagatu, aby bol Edikt vydaný
ako politické nariadenie – Inoue tvrdil, že Edikt by sa mal nachádzať mimo politickej sféry
a má byť osobným vyjadrením monarchu o morálke, má byť jej univerzálnym zdrojom86.
Z tohto dôvodu mal byť Edikt prednesený ústne priamo cisárom, aby boli vylúčené akékoľvek
spojitosti s Ministerstvom školstva. Inoue na návrhu zároveň spolupracoval aj s Motodom
Eifuom, ktorý presadzoval konfuciánske elementy na úkor myšlienok konštitučného systému
– Inoue ho však nakoniec presvedčil, aby v konečnom návrhu bola ponechaná fráza
o rešpektovaní Ústavy87.
Výsledný dokument bol teda nakoniec vyhlásený vo forme čokugo (勅語), teda
prepisu ústneho vyhlásenia cisára, a nie ako politické nariadenie čokurei (勅令), od ktorého
84

Jamagata mal na túto tému totiž podobný názor, čo vidíme aj na jeho vyjadreniach, napríklad:
„Loajalita medzi ľuďmi je esenciou sily krajiny. Pokiaľ ľudia nemilujú svoju krajinu ako svojich rodičov
a nie sú ochotní ju chrániť vlastným životom, ... krajina nemôže existovať ani jeden deň. Iba vzdelanie
dokáže v ľuďoch kultivovať a zachovať myšlienku patriotizmu. V každej európskej krajine je
patriotizmus vštepovaný od najskorších stupňov rozvoja vedomostí, učením národného jazyka, dejín
a iných predmetov ako súčasť všeobecného vzdelania...“ (Gluck, 1985, s. 118).
85
Nakamura prekladal diela Samuela Smilesa, odtiaľ pochádza jeho príklon k utilitarianizmu.
86
Gluck k tomu dodáva, že Inoue bol zástancom konštitucionalizmu a v rámci konštitučného systému
by monarcha nemal zasahovať do slobody ľudu (1985, s. 121).
87
Motoda tvrdil, že toto oslabí priamy vzťah medzi cisárom a poddanými (Pittau, 1965, s. 275).
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ho delil len chýbajúci podpis ministra (Gluck, 1985, s. 123). Jeho finálne znenie v
slovenskom preklade je uvedené v kapitole 9 (Príloha 1).
Ako vidíme na jeho obsahu, začiatok Ediktu sa nesie v duchu dôrazu na kokutai, teda
na loajalitu voči cisárovi a úctu voči rodičom. Stred dokumentu obsahuje konfuciánske
myšlienky o medziľudských vzťahoch a národnej obete spolu s modernými myšlienkami
konštitučného systému, a na záver je kladený dôraz na cisára ako zdroj morálky (Gluck, 1985,
s. 120). V Edikte teda vidíme vplyv všetkých jeho kompilátorov – elementy Jamagatovho
militarizmu, Motodovho konfucianizmu a Inoueho konštitucionalizmu a utilitarianizmu
(Pittau, 1965, s. 275). Avšak práve kvôli takejto ideovej rozmanitosti bol Edikt cielene vágny
vo svojom ideologickom obsahu a v nasledujúcich desaťročiach bol podrobený mnohým
interpretáciám, ktoré sa postupne stávali stále špecifickejšími a ideologicky prikrášlenejšími88.
Ako som už uviedla na začiatku kapitoly, tento Edikt mal veľký vplyv na ďalší vývoj
výuky etiky a iných predmetov na školách. V novembri 1891 boli vydané Fundamentálne
princípy pravidiel výuky na základných školách (Šógakkó kjósoku taikó, 小学校教則大綱),
v ktorých sa píše: „Etika má byť založená na Cisárskom edikte o výchove, pestovať svedomie
detí a byť vykonávaná spôsobom uplatnenia ľudskosti v praxi“ (Karasawa, 1960, s. 150).
Zároveň s vydaním podobných nariadení bol definitívne zrušený systém ústnej výuky a od
roku 1892 začali byť využívané učebnice, pričom v nasledujúcich dvoch rokoch štátnu
certifikáciu získalo približne 80 titulov.
Cítime tu zosilnenie ideológie kazoku kokka v porovnaní s predchádzajúcimi
obdobiami, ako napríklad v učebnici Etická sútra pre základné školy (Šógaku šúšinkjó, 小学
修身経), ktorá veľmi silno zdôrazňuje hodnoty loajality voči panovníkovi a poslušnosti voči
rodičom89. Napriek tomu toto nebolo pravidlom a toto obdobie je preto právom niektorými
odborníkmi nazývané „obdobím interpretácie Ediktu“, keďže nedochádza k úplnej uniformite
tém a ich podania. V učebniciach sú napríklad často zobrazované rôzne stredoveké postavy,
no na rozdiel od nasledujúceho obdobia sa téma cisár objavuje len veľmi zriedka.

88

Jeho interpretatívny aparát obsahoval 595 komentárov, stovky nariadení ministerstva školstva
a rôzne návody pre učiteľov (Gluck, 1985, s. 127). Prvá interpretácia Ediktu pochádza od Inoue
Tecudžiróa pod názvom Vysvetlenie Ediktu (Čokugo engi, 勅語衍義), v ktorej už vidíme počiatky
ideológie kazoku kokka (Karasawa, 1960, s. 164).
89
Hneď v prvej kapitole ide čisto o cisára a cisársky rod (Karasawa, 1960).
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5.4 Kritika a prechod na štátom vydávané učebnice
Politika Mori Arinoriho síce veľkou mierou prispela k zintenzívneniu štátnej kontroly
nad učebnicami a obsahom školskej výuky, no mnohým politikom a intelektuálom sa jeho
opatrenia nezdali dostačujúce. Kritici poukazovali predovšetkým na to, že učebnice v rámci
systému štátnej certifikácie nie vždy zodpovedajú nariadeniam vyplývajúcim z Ediktu. Prvý
evidentný úmysel zaviesť štátne učebnice vidíme v „Návrhu o zostavení výukových
materiálov pre etiku na základných školách z finančných prostriedkov štátu“ (Kokuhi wo
motte šógakkó šúšin kjókajó tošo wo hensan suru no kengian, 国費を以って小学校修身教
科用図書を編纂するの建議案), ktorý bol do Hornej snemovne podaný vo februári 1896.
Jeho autor Umajabara Akira (馬屋原彰, 1844 - 1919) v ňom okrem iného vysvetľuje, že
výuka etiky úzko súvisí so štátom a v momentálnej situácii, kedy sú za zostavenie učebníc
zodpovedné súkromné nakladateľstvá, je obsah hodín nepostačujúci; preto tvrdí, že je
potrebné, aby boli učebnice zostavené štátom zo štátnych financií a tým vyplnené ich
„hluché“ miesta (Mijata, 1959, s. 2)90. Zároveň kritizuje neadekvátnosť ústnej výuky
(vyplývajúcej z nedostatku vhodných učebníc) a nedostatok vhodne vyškolených pedagógov
(Karasawa, 1960, s. 193). V nasledujúcich rokoch boli do Hornej aj Dolnej snemovne
podávané ďalšie podobne ladené návrhy a vláda sa rozhodla započať prípravu na zavedenie
systému štátnych učebníc. Preto v roku 1900 zriadila Komisiu pre prieskum učebníc etiky
(Šúšin kjókašo čósa iinkai, 修身教科書調査委員会) na čele s Kató Hirojukim (加藤弘之,
1836 – 1916)91.
Avšak udalosťou, ktorá s istotou a veľmi rýchlo rozbehla zostavenie učebníc bol
škandál s úplatkami v roku 1902 (tzv. kjókašo gigoku džiken, 教科書疑獄事件). Ako som už
spomínala vyššie, v rámci systému štátnej certifikácie boli učebnice ako také vydávané
súkromnými nakladateľstvami a pokiaľ boli schválené ministrom ako vhodné pre výuku, boli
vyberané na lokálnej úrovni. Z tohto dôvodu prebiehal medzi súkromnými nakladateľstvami
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Proti týmto návrhom však existovali aj odporci, napríklad Tojama Masakazu (外山 正一, 1848 1900), ktorý zastával názor, že sú učebnice etiky zbytočné a mal by byť ponechaný systém ústneho
výkladu (Mijata, 1959, s. 2).
91
Ostatnými členmi komisie boli: Koba Sadatake (木場貞長), Takamine Hideo (高嶺秀夫), Inoue
Tecudžiró (井上哲次郎), Sawajanagi Masataró (澤柳政太郎), Isawa Šúdži (伊沢修二), Nakadžima
Rikizó (中島力造), Inoue Enrjó (井上円了), Watanabe Tadanosuke (渡部董之介), Kanó Džigoró (嘉納治
五郎) a Motora Júdžiró (元良勇次郎). Za návrh obsahu a textu učebníc boli zodpovední Nakadžima
Tokuzó (中島徳蔵), Jošida Kumadži (吉田熊次),
岩造).

Hirade Kódžiró (平出鏗二郎) a Ototake Iwazó (乙竹
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silný konkurenčný boj a obchodní zástupcovia sa často snažili získať si priazeň guvernérov
rôznymi marketingovými taktikami (Baxter, 2007, s. 327). V roku 1902 sa však na verejnosť
dostala informácia o možnej korupcii a z úplatkárstva bolo obvinených približne 200
úradníkov a verejných činiteľov, vrátane 8 prezidentov najväčších japonských
vydavateľstiev92. Táto aféra bezprecedentných rozmerov primäla vtedajšieho ministra
školstva Kikuči Dairokua (菊池大麓, 1855 - 1917) k revidovaniu Nariadenia o základných
školách.
Zmenu vidíme predovšetkým na 24. článku – v pôvodnej verzii z roku 1886 znie
nasledovne:
„Výukové materiály pre základné školy sú volené prefekturálnym guvernérom na
základe prešetrenia Komisiou pre preverovanie materiálov pre základné školy93
z materiálov zostavených Ministerstvom školstva alebo materiálov schválených
Ministrom školstva“ (Mijata, 1959, s. 1).
V revidovanej verzii z 13. apríla 1903 je však v rovnakom článku uvedené:
„Ministerstvo školstva má autorské nakladateľské právo na výukové materiály pre
základné školy. Pokiaľ v rámci jedného predmetu existuje niekoľko druhov učebníc, sú
volené prefekturálnym guvernérom.“
a ďalej
„Pre výukové materiály pre všetky predmety s výnimkou učebníc etiky, japonských
dejín a geografie platí, že má na ne autorské nakladateľské právo Ministerstvo
školstva, alebo podliehajú schváleniu Ministra školstva a následne sú volené
prefekturálnymi guvernérmi.“ (Mijata, 1959, s. 1).
V praxi to teda znamenalo, že učebnice by mali byť principiálne vydávané štátom
a pokiaľ na jeden predmet takýchto učebníc existuje viac, majú guvernéri možnosť si medzi
nimi vybrať. Aj napriek vyššie uvedenému princípu však až na učebnice etiky, japonských
dejín a geografie, ktoré museli byť bezpodmienečne vydávané štátom, existovali pre ostatné
predmety ešte stále učebnice so štátnou certifikáciou, z ktorých mohli guvernéri taktiež
vyberať. Avšak neskôr sa k zoznamu predmetov, ktorých učebnice musia byť povinne
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Obvinených bolo nakoniec až 116 osôb (Baxter, 2007).
Šógakkó tošo šinsa iinkai (小学校図書審査委員会).
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vydávané štátom, pridala napríklad aj aritmetika či kreslenie – vidíme teda ďalšie posilnenie
systému štátnej kontroly nad učebnicami (Mijata, 1959, s. 2).

5.5 Prvé a druhé obdobie štátom vydávaných učebníc
Komisia pre prieskum učebníc etiky teda aj v dôsledku aféry s úplatkami horlivo
pracovala na zostavení prvých štátnych učebníc, čo sa im podarilo docieliť už do decembra
190394. K tomuto vyvrcholeniu však viedli mnohé diskusie a debaty o tom, aký charakter by
nové učebné materiály mali mať. Existovali mnohé názory, no vo väčšine prípadov došlo ku
kompromisom. Jedným z hlavných metodologických problémov, ktorým čelili, patrilo
rozhodovanie medzitým, či budú klásť dôležitosť na morálku ako takú alebo na vzorové
príklady zo života reálnych postáv95. Príbehy zo života ľudí sa im síce zdali vhodné pre
emocionálny dopad na morálne cítenie žiakov, no nepostačujúce pre systematickú výuku
etiky – preto bola zvolená kombinácia oboch prístupov96. Zároveň uznali, že neustále
opakovanie morálnych lekcií, ako tomu bolo doteraz, je síce vhodné pre vštepenie kľúčových
informácii a vedomostí, no nepodporuje záujem samotných žiakov, preto sa rozhodli pre
implementáciu učiva, ktoré bolo prispôsobené duševnému rozvoju dieťaťa97. V konečnom
dôsledku sa zhodli na tom, že výuka etiky bude vychádzať z princípov Ediktu a jej cieľom
bude „pestovať mravný charakter detí, viesť ich k praktickej aplikácii morálky a poskytnúť
základ morálky nepostrádateľnej pre rozumný japonský národ“ (Mijata, 1959, s. 5).
Na pozadí vzniku učebníc tohto obdobia, nielen učebníc etiky, ale aj ostatných
predmetov, bolo pozitívne spoločenské naladenie v rokoch po výhre v Čínsko-japonskej vojne.
Japonsko ním dosiahlo prvý významný medzinárodný vojenský úspech a v spoločnosti vládla
vidina, že pokiaľ bude Japonsko týmto smerom pokračovať ďalej, čakajú ho v budúcnosti
veľké veci (Wray, 1973, s. 70). Všeobecný patriotizmus a entuziazmus sa v súvislosti s týmto
medzi ľuďmi šíril viac-menej sám a nebola nutnosť ho príliš umelo zvyšovať v rámci
vzdelania (Fridell, 1970, s. 826). Napriek tomu, že v rámci debát o ich vzniku mnohí politici
94

Učebnice sa reálne začali využívať od apríla 1904.
Mijata tieto dva prístupy nazýva tokumoku kihonšugi (徳目基本主義) a džinbucu kihonšugi (人物基本
主義) (1959, s. 7).
96
V predchádzajúcich obdobiach išlo skôr o sústredenie sa na systematickú výuku morálnych
princípov, ale tentokrát pod vplyvom už vyššie spomínanej Herbartovej školy začali byť využívané
biografie známych osobností pre ilustráciu ich morálnych vlastností a činov (Karasawa, 1960).
97
Napriek tomu však vždy na konci 4. ročníka obyčajných základných škôl (džindžó šógakkó, 尋常小
学校) a na konci 2. a 4. ročníka vyšších základných škôl (kótó šógakkó, 高等小学校) pridali
opakovaciu lekciu prebratého učiva.
95
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a intelektuáli vyžadovali intenzívnejšie pestovanie národného ducha a úcty voči cisárskemu
rodu, v štátnych učebniciach dokončených v roku 1903 vidíme okrem toho mnoho
progresívnejších, až západných a moderných prvkov ako súcit so zvieratami, verejná charita,
osobný rozvoj či individuálna sloboda98.
Zároveň sú v nich tolerované myšlienky pluralistickej a individualistickej spoločnosti
a k militarizmu je pristupované skôr opatrným spôsobom (Wray, 1973, s. 70). V porovnaní
s predchádzajúcimi a nasledujúcimi obdobiami v učebniciach badáme minimálne množstvo
šintoistického a konfuciánskeho učenia. Naopak je vyzdvihovaná a žiaduca asociácia so
Západom, čo je jasne ukázané napríklad na využití množstva modelových postáv zo
západných dejín (viď kapitolu 6). Na druhú stranu je Východ zobrazený skôr ako
spiatočnícky, Japonsko sa akoby snaží dištancovať od zaostalej Číny, Kórey a Taiwanu99.
Vyzdvihovaná je teda japonská pokrokovosť vychádzajúca z racionality a civilizácie.
Karasawa v tejto súvislosti dodáva, že hoci v dnešnej dobe nie sú vyššie uvedené moderné
a progresívne myšlienky ničím neobvyklým, fakt, že boli takéto hodnoty predávané žiakom
na začiatku 20. storočia v Japonsku, je pozoruhodný. Zároveň tvrdí, že by zrejme nikto nemal
námietky, ani keby boli v školách používané aj v povojnovej dobe (Karasawa, 1960, s. 230)100.
K zmene prístupu k učebniciam však dochádza v období po výhre v Rusko-japonskej
vojne (viď kapitolu 4.1). Japonsko síce z tohto konfliktu vzišlo ako víťaz, no za cenu veľkej
ekonomickej záťaže – došlo k pádu Tokijskej burzy, bankrotom obchodov a k zvyšovaniu
nezamestnanosti. Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa stále zväčšovala, čo sa stalo
úrodnou pôdou pre šírenie myšlienok socializmu, ktorý začal postupne vzrastať už od
začiatku 20. storočia101. Bolo preto v záujme vlády takéto „nežiaduce myšlienky“ vystrnadiť,
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Tsurumi napríklad vo svojom článku popisuje zhrozenie inšpektora, ktorý počas svojej návštevy
základných škôl v niekoľkých prefektúrach zistil, že si deti často neuvedomujú, že sú poddanými
cisára a dokonca o ňom rozprávajú bez príslušných honorifických foriem jazyka (1974).
99
Wray zároveň upozorňuje na prekrútený výklad priebehu Čínsko-japonskej vojny, v rámci ktorého je
zdôrazňovaný spiatočnícky charakter Číny a Kórey (1973).
100

Karasawa však zároveň upozorňuje, že by bol potrebný podrobnejší výskum pre určenie toho, či sa
naozaj jedná o individuálnu etiku v modernom zmysle, ale v každom prípade v tejto edícii vidíme oveľa
progresívnejšie prvky než v ostatných obdobiach (Karasawa, 1960).
101
Karasawa poukazuje na to, ako sa akákoľvek asociácia so slovom „socializmus“ (šakaišugi, 社会主
義), i keď úplne iracionálna, stala nežiaducou. Toto slovo sa stalo akoby spoločenským tabu
predovšetkým po incidente vlastizrady z roku 1910, kedy Kótoku Šúsui (幸徳秋水, 1871 - 1911) a iní
anarchisti údajne plánovali atentát na cisára, čo vidíme napríklad na zmene terminológie v rámci
Ministerstva školstva – pojem „spoločenské vzdelanie“ (šakai kjóiku, 社会教育) nahradili „bežným
vzdelaním“ (cúzoku kjóiku, 通俗教育). V tejto súvislosti popisuje napríklad aj sociológ Toda Teizó (戸
田貞三) nasledujúcu príhodu: „Niekedy v 30. rokoch obdobia Meidži sa Maruzen snažil do Japonska
importovať dielo „Dynamic sociology“ od Lestera F. Warda, ale v tej dobe fungoval systém licencií
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čo malo samozrejme vplyv aj na nové vzdelávacie opatrenia. Ako opatrenie proti rastúcim
spoločenským nepokojom bol v roku 1908 vyhlásený Edikt Bošin (Bošin šóšo, 戊辰詔書),
prostredníctvom ktorého cisár Meidži vyzýval svojich poddaných k striedmosti, spoločenskej
harmónii a sebeobete pre dobro národa (Fridell, 1970, s. 826). Už tu je zjavné, že ideológovia
videli príčinu nepokojov v morálnom a etickom úpadku a ako jeden zo spôsobov boja vnímali
posilnenie šírenia ideológie rodinného štátu a loajality voči cisárovi (Karasawa, 1960).
Aj v dôsledku tohto spoločenského vývoja začína byť prvá edícia učebníc z roku 1903
kritizovaná z mnohých uhľov pohľadu. Na jednej strane sa charakter týchto učebníc
nepozdával učiteľom a pedagógom, ktorí preferovali myšlienky Herbartovej školy
a kritizovali, že učebnice etiky sa pri príbehoch zo života modelových postáv príliš sústredia
na objasnenie konkrétnych morálnych hodnôt, čím zanedbávajú popis ich životnej cesty
a nedokážu v deťoch vzbudiť emocionálnu reakciu. Zároveň nesúhlasili ani so štýlom výkladu,
ktorý sa od nich vyžadoval, a síce akýsi druh morálnej kázne, ktorá ignoruje záujem detí
a nedokáže sa ich vnútorne dotknúť (Mijata, 1959, s. 11 - 12). Títo pedagógovia taktiež
kritizovali prílišný dôraz na hodnoty ako loajalita voči cisárovi a úcta voči rodičom.
Paradoxne práve opačné argumenty hlásali nacionalisti, ktorí tvrdili, že kvôli svojej
pokrokovosti a moderným myšlienkam tieto učebnice neodrážajú skutočný charakter
japonskej spoločnosti. Presadzovali názor, že loajalita voči cisárovi je jadrom japonskej
národnej esencie kokutai a preto majú byť Japonci v jej duchu vychovávaní už od malička
(Karasawa, 1960). Hlavnými predstaviteľmi tohto názoru boli Higašikuze Mičitomi (東久世
通禧, 1834 - 1912), Tanaka Fudžimaro (田中不二麿, 1845 - 1909) a Nomura Jasuši (野村靖,
1842 - 1909), ktorí na Ministerstvo školstva podali návrh s názvom „Názor týkajúci sa
učebníc etiky pre základné školy vydaných Ministerstvom školstva“ (Monbušó čosaku šógaku
šúšinšo ni kan suru iken, 文部省著作小学修身書に関する意見). V tomto dokumente tvrdia,
že pôvodom veškerej národnej morálky je uctievanie predkov, „morálny zákon“ loajality
voči cisárovi je zjednocujúcou silou japonského národa a ako „večná charakterová
črta“ všetkých Japoncov má byť vštepovaný všetkým ďalším generáciám (Karasawa, 1960, s.
277 - 278). Podobne aj Spoločnosť pre propagáciu japonskej cesty (Nihon kódókai, 日本弘道
会) vydala pamflet s názvom „Názor o štátnych učebniciach etiky“ (Kokutei šúšinkjókašo ni
tai suru iken, 国定修身教科書ニ対スル意見), v ktorom argumentujú, že tieto učebnice nie

a keď sa informovali na úrade, zrejme si mysleli, že sa jedná o „Dynamite socialism“ a s týmto ho
zamietli.“ (Karasawa, 1960, s. 230).
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sú dostatočné pre naučenie hodnôt loajality a patriotizmu a nevenujú dostatok priestoru
konfuciánskym hodnotám medziľudských vzťahov (Karasawa, 1960, s. 278)102.
Tieto argumenty u Ministerstva školstva našli svoju odozvu, preto bola v roku 1909
založená Komisia pre analýzu výukových materiálov (Kjókajó tošo čósa iinkai, 教科用図書
調査委員会). Vedúcou osobnosťou zložky zodpovednej konkrétne za učebnice etiky bol
Hozumi Jacuka, známy konzervatívny intelektuál, ktorý vo svojich myšlienkach presadzoval
centrálnu pozíciu kokutai v japonskej politike103, vďaka čomu bol vhodným kandidátom pre
revíziu učebníc takým spôsobom, aký vyžadovali vyššie uvedení kritici. Učebnice, ktoré boli
výsledkom debát v rámci tejto komisie a začali byť využívané od roku 1910, sú vo svojom
obsahu znateľne konzervatívnejšie než ich predchodcovia. Prominentné tu sú staré feudálne
a konfuciánske etické hodnoty ako loajalita voči cisárovi, úcta voči rodičom a pod104. Koniec
koncov podľa vyhlásenia Ministerstva školstva mali byť tieto učebnice založené na hodnotách
vyplývajúcich z Ediktu a tieto „hlavné morálne princípy“ deťom objasňovať a vštepovať
(Mijata, 1959). Dôležitou charakteristikou edície z roku 1910 je aj fakt, že prvýkrát v dejinách
japonského vzdelávania došlo ku skutočnému celoštátnemu zjednoteniu využívaných
materiálov. Učebnice museli byť využívané povinne (nejednalo sa teda už o čisto ústnu
výuku) a okrem etiky boli zjednotené aj učebnice iných predmetov ako hudby či vedy105.
Irokawa túto revíziu označuje za prvú systematickú reprezentáciu ideológie cisárskeho
systému tennósei (1985, s. 299).
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Táto spoločnosť bola založená Nišimurom Šigekim s cieľom propagácie morálneho vzdelania
(Reitan, 2010).
103
Bol napríklad oponentom moderného návrhu Občianskeho zákonníka už v 80. a 90. rokoch 19.
storočia.
104
Táto tendencia je zjavná už pri pohľade na názvy kapitol – objavili sa tu predtým neexistujúce nové
témy ako „Svätyňa v Ise“, „Založenie národa“, „Kokutai“ apod. (Fridell, 1970, s. 827).
105
Naopak v predchádzajúcom období ešte učebnice neboli rozšírené po celom Japonsku a často sa
stávalo, že namiesto štátnych učebníc boli ešte stále využívané učebnice so štátnou certifikáciou
(Karasawa, 1960, s. 271).
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6. Analýza a porovnanie učebníc etiky pre základné školy
V marci 1904 Ministerstvo školstva vydalo dokument s názvom „Oznámenie o účele
zostavenia učebníc etiky pre základné školy“ (Šógaku šúšinšo hensan šui hókoku, 小学修身
書編纂趣意報告), v ktorom je detailne popísané, akým smerom sa má uberať výuka etiky
a aký má mať obsah. V tomto období bola povinná školská dochádza obyčajnej základnej
školy (džindžó šógakkó, 尋常小学校) 4 roky a vyššej základnej školy (kótó šógakkó, 高等小
学校) 2, 3 alebo 4 roky, čomu zodpovedala aj štruktúra učebníc. Jediný ročník, pre ktorý
nebola zostavená učebnica pre žiakov, bol hneď prvý. Dôvod je vysvetlený aj vo vyššie
uvedenom oznámení, a síce že aj keby bola využitá učebnica, jednalo by sa tak či tak len
o obrázky a preto za vhodnejšiu formu osnovy zvolili príručku pre učiteľov, ktorá bola
spísaná aj pre všetky ostatné ročníky106. Mijata uvádza, že ďalším dôvodom bolo zrejme
zníženie finančnej záťaže na rodičov (1959, s. 8).
Prvá séria štátom vydaných učebníc na základe vyššie uvedených kritérií sa nazýva
Učebnica etiky pre obyčajné základné školy (Džindžó šógaku šúšinšo, 尋常小学修身書)
a práve ona bude jedným z materiálov, ktorých analýze sa budem venovať v ďalšej časti tejto
kapitoly. Skladá sa z troch zväzkov a čo sa formálnej úpravy týka, je pre lepšiu
zrozumiteľnosť spísaná v hovorovej japončine. Lekcie pre 2. ročník sú napísané čisto
v katakane, čo súvisí s hodinami japonského jazyka – v lekciách sú totiž používané znaky
v závislosti od toho, ako sa ich žiaci učili. Vo vyšších ročníkoch sa pri znakoch niekedy
vyskytuje aj furigana. Vety majú jednoduchú štruktúru, čo politici v oznámení odôvodnili tým,
že hodiny etiky nemajú slúžiť na vysvetľovanie komplikovaných fráz a slov (Mijata, 1959, s.
8). Ako som už spomínala vyššie, na konci 4. ročníka je zahrnutý aj Cisársky edikt o vzdelaní.
Naproti tomu Učebnice etiky pre vyššie základné školy (Kótó šógaku šúšinšo, 高等小
学修身書) obsahujú 4 knihy a sú písané v relatívne náročnej literárnej japončine. Edikt je
zahrnutý na konci 2. aj 4. ročníka107. 3. a 4. ročník sú v rámci osnov usporiadané trochu inak
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Takéto príručky mali nasledovný obsah: 1. zámer každej lekcie, 2. pointu použitého príbehu, 3.
porekadlo, ktoré mali žiaci recitovať, 4. veci, na ktoré majú učitelia deti upozorniť, 5. otázku týkajúcu
sa hlavného bodu lekcie, 6. poznámky pre učiteľa (ďalšie materiály týkajúce sa danej lekcie, koľko
času by tomu mali venovať atď.) (Mijata, 1959, s. 7).
107

Dôvodom toho je, že tento stupeň mohol byť ukončený už po 2. ročníku.
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ako predchádzajúce dva – oba ročníky sú rozdelené na tematické celky, v rámci ktorých sa
v náväznosti na seba nachádza niekoľko súvisiacich kapitol (viď Prílohu 3)108.
V roku 1910, kedy bola vydaná druhá revidovaná verzia Učebnice etiky pre obyčajné
základné školy, bola už povinná školská dochádzka predĺžená na 6 rokov namiesto
predchádzajúcich 4109. Nová učebnica má teda zodpovedajúc tomu 6 zväzkov, pričom
z dôvodu rozšírenia osnov niekoľko kapitol čerpá aj z Učebnice etiky pre vyššie základné
školy. Revidovaná Učebnica etiky pre vyššie základné školy pozostávala buď z 2 alebo 3
zväzkov.
26.4.1910 bola vydaná druhá verzia „Dokumentu o zámere zostavenia revidovaných
štátnych učebníc“ (Šúsei kokutei kjókašo hensan šuišo, 修正国定教科書編纂趣意書),
v ktorom je popísané pozadie vzniku 1. a 2. zväzku učebníc etiky, ktoré boli vydané ako prvé
a za ktorými neskôr do apríla roku 1911 nasledovali zväzky 3 a 4 a do apríla roku 1912
zväzky 5 a 6. V rámci tejto revidovanej série bol už na základe dopytu fyzicky vydaný aj prvý
zväzok, ktorý v učebniciach z roku 1903 existoval len vo forme príručky pre učiteľov. Na
základe prieskumu v regiónoch totiž bolo zistené, že zo 68 popýtaných škôl by až 53 malo
o tento zväzok záujem (Mijata, 1959, s. 16)110.
V tejto kapitole budem analyzovať štruktúru a obsah vyššie zmienených troch učebníc
– Učebnice etiky pre obyčajné základné školy a vyššie základné školy z edície roku 1903 a
Učebnicu etiky pre obyčajné základné školy z roku 1910 – a pokúsim sa na základe tejto
analýzy ukázať, akým spôsobom sa obsah týchto učebníc posunul od relatívneho liberalizmu
a individualizmu k postupnému zosilneniu ideológie kazoku kokka a nacionalizmu111. Najprv
bližšie popíšem všeobecnú analýzu tematických okruhov od Kurosawu a ďalej budem
učebnice porovnávať na základe vlastného rozboru pôvodných textov, a síce v rámci
nasledujúcich kategórií:
1. Liberálna tematika
108

Ide o tematické okruhy ako rodina, spoločnosť, občan atď.
Toto predĺženie vyjasnilo aj určitý chaos z predchádzajúcej edície, kedy vládla istá neistota o voľbe
vhodných tém a do 4. ročníka obyčajných základných škôl boli trochu chaoticky pridané aj občianske
témy ako vojenská služba, voľby, či platenie daní, ktoré do oblasti etiky nespadajú (Mijata, 1959, s.
17). V nasledujúcej edícii sa však tieto témy už neobjavujú.
110
Jednalo sa konkrétne o prieskum tzv. normálnych škôl (šihan gakkó, 師範学校).
111
Učebnicu etiky pre vyššie základné školy z revidovanej edície v tejto analýze nevyužívam, pretože
bola vydaná až v období Taišó, a preto technicky patrí už do nasledujúceho 3. obdobia (toto
odôvodnenie uvádza aj Karasawa a Mijata). Samozrejme tým môžu byť výsledky analýzy mierne
skreslené, no Učebnicu etiky pre vyššie základné školy z roku 1903 som sa rozhodla použiť aj preto,
že z nej do určitej miery čerpala aj Učebnica pre obyčajné základné školy z roku 1910.
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2. Výskyt cudzincov a postoj k nim
3. Cisár a cisársky rod
4. Loajalita a patriotizmus
5. Uctievanie predkov.
Karasawa Tomitaró obsah vyššie zmienených troch učebníc analyzoval na základe
druhov etiky, ktorou sa zaoberajú. Konkrétne uvádza kategórie: 1) Osobná etika (hlavne
hygiéna, osobný charakter, či správanie); 2) Spoločenská etika (vzťahy s kamarátmi, susedmi
a učiteľmi); 3) Rodinná etika (hlavne v súvislosti s úctou voči rodičom a dobrým vzťahom so
súrodencami); 4) Národná etika (mierená na vyformovanie patriotických sebaobetavých
poddaných); 5) Ostatné (školská etika, medzinárodná etika a opakovacie lekcie) (Fridell, 1970,
s. 828). Výsledky Karasawovej analýzy vidíme na Grafe 1.

Graf 1. Percentuálny rozdiel vo výskyte rôznych typov etiky v rokoch 1903 a 1910.
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(Karasawa, 1960)
Na základe vyššie uvedených grafických údajov vidíme, ako sa percentuálne menil
rozsah druhov etiky určených Karasawom. V edícii z roku 1903 bola jednoznačne najväčšia
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pozornosť s 41,7% venovaná osobnej etike a s 27,6% spoločenskej etike112. Tieto dve oblasti
si v rámci etickej výchovy zachovali prominentné postavenie aj v roku 1910, no pozorujeme
tu mierne zníženie na 37,9% v osobnej etike a 23,6% v spoločenskej etike. Na druhú stranu
zas pozorujeme nárast národnej etiky – jej rozsah sa zvýšil z 14,7% na 18%113. Podobne to
vyzerá aj u rodinnej etiky, kde pozorujeme nárast z 10,4% na 14,3%. Môže sa zdať, že tieto
zmeny nie sú príliš veľké, no vidíme tu náznaky zosilnenia ideológie kazoku kokka a snahy
rozšíriť medzi deťmi patriotizmus a loajalitu voči cisárovi114. Táto tendencia je potom ešte
evidentnejšia v neskorších obdobiach.

6.1 Liberálna tematika v učebniciach
Ako som už popisovala v predchádzajúcich kapitolách, edícia učebníc etiky z roku
1903 je charakteristická svojim relatívne liberálnym a individualistickým obsahom, ktorý sa
v neskorších edíciách z učebníc stratil. Moderná morálka ako „verejné blaho“, „filantropia“ či
„osobná sloboda“ je zobrazovaná viac-menej bez skreslenia v dôsledku vplyvu japonského
myslenia (Karasawa, 1960, s. 232). V edícii z roku 1910 vidíme v rámci tejto tematiky nie len
čiastočnú zmenu obsahu týchto lekcií, no niektoré z nich boli v revidovaných učebniciach
úplne vylúčené. Jedná sa predovšetkým o kapitoly „Sloboda ostatných“ (他人の自由, 3.
zväzok, 12. kapitola), „Konkurencia“ (競争, 4. zväzok, 12. kapitola) či „Spoločenský
pokrok“ (社会の進歩, 3. zväzok, 23. kapitola v učebnici pre vyššie školy). Znejú nasledovne:
Sloboda ostatných: „Pokiaľ nie je narušený stabilný poriadok spoločnosti, má každý
človek právo na slobodu konania. V žiadnom prípade nebráňte konaniu ostatných.
Ďalej pokiaľ nie je narušený stabilný poriadok spoločnosti, má každý človek právo na
slobodu myslenia. Aj keď sa naše myšlienky a názory líšia od ostatných ľudí,
nesmieme v žiadnom prípade obmedzovať ich myšlienkovú slobodu.“115
Konkurencia: „Konkurencia je neustálym javom v spoločnosti a poháňa ľudský
pokrok. Nie je však dobré, pokiaľ využívame nespravodlivé prostriedky na to, aby sme
112

Fridell dodáva, že tento fakt možno oprávňuje kritické výroky o tom, že tieto učebnice boli len
„príručkami dobrých mravov“ (1970, s.826).
113
Fridell však po štúdiu aj zvyšných 3 zväzkov učebnice pre vyššie základné školy, ktoré Karasawa
nevyužíva, dospel k záveru, že toto percento by bolo ešte o niečo vyššie, keďže práve tieto ročníky
obsahujú obzvlášť vysokú koncentráciu národnej etiky (1970, s. 827).
114
Intelektuáli tej doby ju síce nazývali „národnou morálkou“ (kokumin dótoku, 国民道徳), no
v skutočnosti šlo jednoznačne o ideológiu rodinného štátu (Fridell, 1970, s. 828).
115
Pokiaľ nie je uvedené inak, vychádzajú všetky preklady z pôvodných japonských textov učebníc
uvedených v zbierke Dótoku kjóiku širjó šúsei (道徳教育資料集成) od Mijatu Takea (1960).
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zvíťazili nad druhými. Musíme kráčať správnou cestou, neohnúť svoju vôľu a snažiť sa
získať konečné víťazstvo. Keď súperíme s ostatnými a vyhráme len vďaka šťastnej
náhode, nie je to dôvod na chválu. Pokiaľ sme vynaložili všetku silu a napriek tomu
prehrali, nie je to dôvod na hanbu. Musíme sa len snažiť vynaložiť dostatočnú silu,
ktorá je v nás.“
Spoločenský pokrok: „To, či bude spoločnosť prosperovať alebo upadať, vo veľkej
miere záleží od vedomostí ľudí, ktorí v nej žijú. Preto by si mali všetci ľudia za svoj
cieľ stanoviť spoločenský pokrok. Na to, aby sme dosiahli spoločenský pokrok, musíme
najprv tvrdo pracovať v zamestnaní a dosiahnuť úspech. Ďalej musíme vykonávať
prácu prospešnú pre svet a ďalej rozširovať zisky spoločnosti. Pokiaľ nebudeme viesť
seba samého a svoju rodinu a nebudeme sa snažiť pre tento svet, pochybíme
v nasledovaní správneho poriadku.“
V prvej uvedenej kapitole, „Sloboda ostatných“, je veľmi evidentne prezentovaný
moderný morálny koncept slobody jedinca a názorovej slobody, ktorý je ešte aj v dnešnej
dobe veľmi aktuálny. Táto kapitola sa však v edícii z roku 1910 neobjavuje, čo vo svojej
podstate nie je prekvapivé, keďže takéto názory idú priamo proti neskoršiemu autoritárskemu
charakteru cisárskeho systému tennósei, v ktorom individualizmus nebol vítaný. Podobne
nám aj kapitoly „Konkurencia“ a „Spoločenský pokrok“ naznačujú súvislosť s úspechom
v zamestnaní a individualistickou snahou preraziť vo svete a dosiahnuť úspech – túžby, ktoré
hlavne po Rusko-japonskej vojne začali byť vnímané ako elementy priamo súvisiace
s rozpadom tradičnej rodiny a konfuciánskych hodnôt (viď kapitolu 4.2).
V podobnom duchu sa niesla aj ďalšia kapitola, ktorú by sme v roku 1910
v učebniciach hľadali len márne, a síce „Zamestnanie“ (職業, 2. zväzok, 25. kapitola
v učebnici pre vyššie základné školy):
„Ľudia musia mať zamestnanie. Pokiaľ sa zamestnáme a budeme tvrdo pracovať,
prinesie to šťastie nie len nám samotným, ale stane sa z toho aj zisk pre ľudí a bude
vďaka tomu prosperovať aj krajina. Preto všetci, či už bohatí alebo chudobní, musia
byť určitým spôsobom zamestnaní. Mali by sme si vybrať vhodné zamestnanie
odpovedajúce našim vlastným schopnostiam a okolnostiam. Keď už sme si raz
zamestnanie vybrali, nebudeme ho len tak ľahkomyseľne meniť, ale budeme tvrdo
pracovať a snažiť sa dosiahnuť zlepšenie a pokrok.“
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V tejto kapitole je deťom vštepovaná moderná pracovná morálka, no prominentná je tu
predovšetkým myšlienka výberu vlastného povolania, čo súviselo s rozpadom dedičného
systému povolaní a rovnako neskôr nezapadalo do ideologických cieľov učebníc z roku 1910.
Zároveň bolo v príručkách pre učiteľov uvádzané, aby deťom objasnili vhodné kritériá pri
výbere povolania či rovnosť v zamestnaní (Karasawa, 1960). Napriek svojmu veľmi
modernému charakteru sa však ani tieto lekcie nedokázali úplne odpútať od požiadavkov
spoločnosti tej doby, preto sa napríklad v príručke pre učiteľov konkrétne k tejto kapitole
ďalej píše: „Pokiaľ dobre vykonávame svoje povolanie, privodí nám to samozrejme šťastie, no
prispejeme zároveň k verejnému blahu a prosperite krajiny. Naopak ak budeme leniví
a nebudeme pracovať, privoláme nešťastie nie len na nás, ale pokiaľ bude takýchto ľudí veľa,
stane sa to príčinou úpadku krajiny.“ (Karasawa, 1960). Vidíme tu teda aj zdôrazňovanie
určitých elementov potreby práce pre štát, nie len pre individuálny úspech.
O zamestnaní však rozprávajú príručky pre učiteľov aj pri nepriamo súvisiacich
kapitolách, napríklad „Vzdelanie“ (教育, 4. zväzok, 22. kapitola):
„Preto, aby naša krajina prosperovala, musí sa každý jeden občan stať dobrým
človekom. Na to je dôležité, aby sme sa vzdelávali, osvojili si cnosti a vybrúsili
vedomosti. Keď naši občania dosiahnu šiesty rok života, musia nastúpiť na obyčajnú
základnú školu a získať vzdelanie.“
V poznámkach k tejto kapitole sa píše: „Existuje mnoho druhov zamestnania. Ľudia sú
zamestnaní v poľnohospodárstve, priemysle, či obchode. Ďalej existujú ľudia, ktorí pracujú
ako úradníci a rôzne iné povolania. Všetci ako dobrí Japonci majú povinnosť snažiť sa
v prospech rozvoja a pokroku našej krajiny, získať potrebné vzdelanie, osvojiť si morálku,
pestovať vedomosti nutné pre každodenný život a vykonávať zamestnanie.“ (Karasawa, 1960).
Znovu tu vidíme možnosť výberu zamestnania, ktorú v rovnakej lekcii z roku 1910 (zväzok 6,
kapitola 25) už nevidíme, napriek podobnému obsahu.
Ako bolo evidentné už na začiatku z informácii viditeľných v Grafe 1, tieto a podobné
kapitoly, ktoré spadajú pod kategóriu osobnej a spoločenskej morálky, začali byť
v revidovaných učebniciach na ústupe. Predovšetkým vyššie uvedené kapitoly, nesúce v sebe
moderné témy ako názorová sloboda či voľný výber zamestnania, sa v nasledujúcej edícii
neobjavujú vôbec. Pokiaľ sa však do učebníc z roku 1910 predsa len dostali, v rovnakých
témach často chýba individualistický prístup a ponechané sú len elementy, ktoré nestoja
v protiklade so snahou vlády posilniť tradičné rodinné vzťahy a potlačiť individualitu
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jednotlivca. Karasawa dodáva, že aj v prípadoch, kedy sa v kapitolách nachádza tematika
osobného úspechu (riššin šusse, 立身出世), väčšinou je spájaná so zvyšovaním rodinnej, nie
osobnej prestíže (1960, s. 287).
Napriek tomu nachádzame v edícii z roku 1910 aj výnimky, napríklad kapitolu
„Samostatnosť a nezávislosť v zamestnaní“ (自立自営, 4. zväzok, 12. kapitola), kde sa píše:
„Takada Zen´emon v sedemnástich rokoch sám pracoval a uvažoval o tom, že si
postaví dom. Od otca dostal trochu peňazí, z ktorých si spravil kapitál a začal
predávať knôty a dáždniky. Za obchodom raz išiel na ďaleké miesto. Bolo tam veľa
hôr a cesty boli strmé, preto bolo veľmi ťažké tade prejsť s veľkou batožinou na chrbte.
Zen´emon prešiel strmé svahy aj napriek tomu, aj keď mu to prišlo náročné. Niekedy
zas prechádzal cez osamotené pláne. Takto sa trápil a prechádzal z dediny do dediny.
Bez ohľadu na to, či pršalo alebo fúkal vietor, bez prestávky niekoľko rokov pracoval
a z malého kapitálu dokázal vyťažiť veľký zisk.“
Ako vidíme, myšlienky, ktoré táto lekcia prezentuje, sú relatívne moderné – meštianska snaha
osamostatniť sa a zvýšiť svoj osobný zisk. Karasawa tu však upozorňuje na to, že ako
modelová postava nebol zvolený akýsi súčasný moderný biznismen, ale obchodník z obdobia
Tokugawa, Takada Zen´emon (高田善右衛門, 1793 – 1868)116. Podobná situácia nastáva aj
v kapitole „Rozširuj svoje vedomosti“ (知識を広めよ, 4. zväzok, 15. kapitola):
„Hačimantaró Jošiie jedného dňa išiel mimo svojho domu a rozprával vojnové príbehy.
Keď sa to dopočul učenec Óe no Masafusa, povedal: „Je dobrý bojovník, ale bohužiaľ
nepozná náuku o vojne.“ Jošiieho sluha toto počul a odkázal mu to. Jošiie okamžite
poprosil Masafusu, aby ho o vojne naučil, a stal sa jeho žiakom. Neskôr, keď išiel
Jošiie napadnúť nepriateľa v bitke, začalo na ďaleké pole zosadať veľké množstvo
divokých husí, no odrazu však boli v zmätku a uleteli. Jošiie si spomenul na to, čo ho
naučil Masafusa: „Keď je kŕdeľ husí v zmätku, znamená to, že tam zrejme číha ukrytý
nepriateľ.“ Nechal teda svojich vojakov nepriateľa hľadať a nakoniec vysvitlo, že sa
tam skutočne skrývalo mnoho nepriateľských vojakov. Pokiaľ perla nie je leštená,
neblyští sa a pokiaľ sa ľudia neučia, nebudú múdri.“
116

Takada začal najprv s predajom papierových puzdier na tabak, neskôr svoje pole pôsobnosti
rozšíril na sviečky, knôty či bambusové dáždniky. Jeho úspech vyvrcholil založením obchodu v Kjóte
(http://library.edu.shiga-u.ac.jp/kyokasyo07/takada.html).
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Opäť sa jedná o koncept, ktorý bol už od začiatku obdobia Meidži pre kultúrne
zaostalé Japonsko veľmi potrebný, aby dokázali naplniť svoj cieľ dostať sa na úroveň
západných krajín a vybudovať si bohatý štát so silnou armádou. Zvyšovanie vzdelanosti
obyvateľstva bolo potrebné na to, aby sa Japonsko „stalo víťazom v boji o prežitie“ typickom
pre kapitalistickú spoločnosť (Karasawa, 1960, s. 294). Karasawa však podotýka, že podobne
ako v predchádzajúcom prípade nie je využitá anekdota zo súčasnosti, ale z obdobia Heian,
ktorá s realitou života detí v období Meidži mala len málo spoločného (1960, s. 294). Vidíme
teda, že aj v prípade využitia relatívne moderných tém sa revidované učebnice z roku 1910
nevyhli určitému feudálnemu a historickému zafarbeniu.

6.2. Využitie cudzincov a postoj k nim
Ďalšou dôležitou kategóriou, na ktorej je možné pozorovať rozdiely v ideologickom
smerovaní učebníc v rokoch 1903 a 1910, sú cudzinci. V duchu internacionalizmu a príklonu
k západným hodnotám sú v edícii z roku 1903 využité mnohé zahraničné postavy. V učebnici
pre obyčajné základné školy sa jednalo o 5 kapitol z celkového počtu 36, v ktorých boli
využité modelové postavy (t.j. 13,9%), no v učebnici pre vyššie základné školy tento počet
stúpa na 18 kapitol z celkového počtu 44 (t.j. 40,9%) – dokopy sa teda za prvé obdobie
štátnych učebníc jedná o 23 kapitol z celkového počtu 80 (t.j. 28,7%)117. Naproti tomu v roku
1910 klesá počet kapitol o cudzincoch v šiestich zväzkoch na 8 z celkového počtu 91 (t.j.
8,8%)118 (viď Graf 2).

117

V prvom prípade ide konkrétne o 5 osôb – Horatio Nelson, George Washington, Sokrates, Edward
Jenner a Henri Franҫois d´Aguesseau. V druhom prípade ide o Benjamina Franklina (6 kapitol),
Abrahama Lincolna (5 kapitol), Florence Nightingale (3 kapitoly), Krištofa Kolumba, Lin Xiangrua
a Georga Washingtona (každý po jednej kapitole).
118
Zastúpený sú Benjamin Franklin (3 kapitoly), Florence Nightingale (2 kapitoly), Krištof Kolumbus,
Edward Jenner a George Washington (každý po jednej kapitole).
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Graf 2. Pomer využitia modelových postáv z Japonska a zo zahraničia.
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Najčastejšie využívanou modelovou postavou zo Západu bol americký prezident
Benjamin Franklin (1706 – 1790). Prvýkrát sa v japonskej učebnici objavil už v roku 1868
a svoju pozíciu si „obhájil“ aj v učebniciach etiky v rokoch 1903 a 1910119. Karasawa ako
dôvod jeho častého využívania udáva fakt, že jeho charakter pozostával z vlastností typických
pre moderného mešťana. Žil v období prosperity kapitalizmu, pričinil sa o stavanie nemocníc,
škôl, vydával noviny apod. (1960). Zrejme preto sa v prvej aj druhej edícii stal modelovou
postavou pre lekciu s názvom „Verejné blaho“ (公益, 1. zväzok, 20. kapitola učebnice pre
vyššie základné školy):
„Franklin po porade s ľuďmi zo svojho rodného mesta Filadelfie venoval peniaze na
stavbu knižnice a zaslúžil sa vo veľkej miere o komfort a prospech verejnosti. Ďalej
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Konkrétne išlo o učebnicu s názvom „Prírodné katastrofy“ (Tenpen čii, 天変地異), ktorá bola
využívaná primárne na hodinách četby (Karasawa, 1960).
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vydal kalendár, v ktorom boli spísané porekadlá, ktoré slúžili na každodennú výchovu,
a do každej rodiny venoval jeden výtlačok... Franklin ďalej vydával aj noviny. V tej
dobe existovalo mnoho novín, ktoré zraňovali dôstojnosť ľudí. V novinách, ktoré
vydával Franklin, sa nič také nenachádzalo a písalo sa v nich len o veciach, ktoré boli
prínosom svetu.“
Na druhej priečke „popularity“ v roku 1903 sa s 5 kapitolami nachádza taktiež
americký prezident Abraham Lincoln (1809 – 1865). Lincoln je zrejme i v mysliach bežných
ľudí v dnešnej dobe spájaný predovšetkým s oslobodením otrokov v Amerike, o čom sa píše
aj v lekcii s názvom „Osobná sloboda“ (人身の自由, zväzok 2, kapitola 15 v učebnici pre
vyššie základné školy):
„Lincoln sa potom stal právnikom a bol zvolený do senátu. Súcitil s černochmi, ktorí
boli zneužívaní ako otroci, a neustále vynakladal námahu v ich prospech. V tej dobe
boli v štátoch Únie rozšírené debaty o tom, či by mali byť otroci oslobodení, no štáty
Konfederácie toto vehementne odmietali, a tak boli diskusie rozdelené na dve časti.
Lincoln cestoval po týchto štátoch a zapálene hlásal oslobodenie otrokov. Onedlho
Lincolnova popularita stúpla a v roku 1860 západného kalendára bol zvolený za
prezidenta. Konfederácia sa oddelila od federatívnej republiky a osamostatnila sa.
Zbraňami okupovala pevnosti, čo prerástlo do občianskej vojny, ktorá trvala päť
rokov a skončila víťazstvom severnej armády. Lincoln počas tejto vojny vyhlásil
nariadenie o oslobodení otrokov, oslobodil štyri milióny ľudí. Ani netreba spomínať,
že černosi rovnako ako ostatní ľudia nazývajú toto Lincolnove rozhodnutie dobrou
vôľou. Obmedzovanie osobnej slobody či predávanie a kupovanie ľudí je veľmi zlé,
a nikto nesmie túto vedomosť zabudnúť.“
Ako vidíme, táto kapitola sa zameriava čisto na Lincolnov humanizmus voči
černošským otrokom v Amerike. Takáto tematika však bola v revidovanej edícii učebníc
nežiaduca, keďže sa vláda z ľudí snažila ideologickými prostriedkami spraviť verných
poddaných, ktorí patrioticky vykonávajú vôľu štátu – Lincolnova osoba nesúca v sebe silné
konotácie s osobnou slobodou u ideológov nebola vítaná. Ďalším z dôvodov, ktorý prispel
k vymazaniu Lincolna z osnov bol zrejme aj prípad pokusu o atentát na cisára, ktorý bol
údajne plánovaný radikálnymi prívržencami anarchistického a socialistického hnutia
(Karasawa, 1960, s. 244) (viď kapitolu 5.5).
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Jedinou cudzinkou, ktorá sa objavila v učebniciach etiky, bola britská sociálna
reformátorka Florence Nightingale (1820 – 1910), u ktorej bol zdôrazňovaný predovšetkým
jej súcit s živými bytosťami. V oboch obdobiach má takmer rovnaké zastúpenie – 3 kapitoly
v prvom a 2 kapitoly v druhom období. Okrem toho, že bola zobrazovaná ako súcitná osoba,
ktorá pomáhala ľuďom aj zvieratám v núdzi, mala zároveň veľký vplyv na mladé Japonky
obdobia Meidži. Dievčatá boli v tejto dobe väčšinou vychovávané ako budúce matky vojakov
či poslušné manželky. Prostredníctvom Nightingale však mali možnosť oboznámiť sa
s ideálom modernej ženy a zároveň so zamestnaním zdravotnej sestry, ktoré sa v tomto
období rapídne rozvíjalo (Karasawa, 1960, s. 248).
Okrem vyššie uvedených a iných kapitol, ktorých modelovými postavami boli
cudzinci prevažne zo Západu, sa stretávame aj s kapitolami čisto o cudzincoch. Napríklad
v príručke pre učiteľov sa píše:
„Upozornenie: 1. Národ má samozrejme milovať našu krajinu, no musíte žiakov
upozorniť, že sa nesmú nechať strhnúť samoľúbosťou a odcudziť si tým cudzincov. 2.
Musíte ich upozorniť, že pri komunikácii s cudzincami si majú dávať pozor na svoj
jazyk a vystupovanie a snažiť sa nezraniť dôstojnosť národa. 3. Keď okolo
prechádzajú cudzinci, nesmú ich nasledovať a ohovárať ich. 4. Nesmú zneužiť
nevedomosť regiónov zo strany cestovateľov či cudzincov a predávať im falšovaný
tovar alebo tovar za príliš vysoké ceny.“
V podobnom duchu sa nesie aj kapitola s názvom „Cudzinci“ z roku 1903 (外国人, 3. zväzok,
24. kapitola, učebnica pre vyššie základné školy):
„Pravidlá, ktoré dodržiavame voči našim ľuďom, musíme dodržiavať aj voči
cudzincom, avšak okrem toho existujú ďalšie náležitosti, ktoré si musíme osvojiť. Pri
príležitosti komunikácie s cudzincami si musíme dávať pozor na naše správanie
a jazyk a snažiť sa neznižovať dôstojnosť Japoncov. Pokiaľ volíme nevhodné slová,
neutrpí tým len naša dôstojnosť, ale aj dôstojnosť celej krajiny. Mnoho cudzincov,
ktorí prichádzajú do našej krajiny, nepozná náš jazyk ani zvyky, preto sa k nim
chovajme vľúdne.“
Karasawa ako dôvod výskytu týchto kapitol, ktoré v edícii z roku 1910 už nevidíme,
uvádza fakt, že v roku 1899 bol cudzincom povolený voľný pohyb po krajine, zároveň mohli
v Japonsku bývať a vykonávať pracovnú činnosť. Zároveň žil aj relatívne veľký počet
Japoncov v zahraničí, predovšetkým v Európe, Amerike či Číne. Z týchto dôvodov sa záujem
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o cudzincov zo strany Japoncov zvýšil – mali oveľa väčšiu šancu ich stretnúť na verejnosti
než kedykoľvek predtým (Karasawa, 1960, s. 250).
Naopak v roku 1910 počet kapitol zaoberajúcich sa cudzincami výrazne klesol, ako je
uvedené vo vyššie zobrazených grafoch. Okrem prípadov, ako napríklad Lincoln, kedy boli
celé kapitoly jednoducho vypustené, si však treba uvedomiť, že sú aj niektoré z osobností,
ktoré boli ponechané, zobrazované v inom svetle než predtým. Karasawa uvádza ako príklad
kapitolu z roku 1910 s názvom „Úprimnosť“ (正直, 3. zväzok, 7. kapitola), ktorá rozpráva
o príbehu z detstva amerického prezidenta Georga Washingtona:
„Washington sa išiel von hrať a pritom zlomil obľúbený čerešňový strom svojho otca.
Keď sa otec spýtal: „Kto ho zlomil?“, Washington bez skrývania odpovedal: „Ja som
ho zlomil“ a ospravedlnil sa. Otec sa z Washingtonovej úprimnosti tešil. Toto sa stalo
v dobe, keď mal Washington šesť rokov.“
Nie je tu teda ani len naznačený akýkoľvek charakter Washingtona ako moderného človeka,
ale zdôrazňovaná je čisto jeho úprimnosť (Karasawa, 1960, s. 251).

6.3 Cisár a cisársky rod
Ako už jeho samotný názov napovedá, centrálnou osobnosťou ideologického systému
tennósei bol cisár Meidži. Kapitoly zaoberajúce sa priamo osobou cisára a iných príslušníkov
cisárskeho rodu, poprípade príbehy týkajúce sa napríklad úcty voči cisárovi tvorili v roku
1903 6,4% (14 kapitol z celkového počtu 219 pre obyčajné aj vyššie základné školy), no
v roku 1910 ich podiel stúpol na 12,4% (20 kapitol z celkového počtu 161 pre obyčajné
základné školy), takže aj v rámci takéhoto zovšeobecnenia vidíme určitý nárast množstva
pozornosti venovanej cisárovi a cisárskemu rodu. Kapitoly na túto tematiku sa však líšia nie
len v počte, ale aj vo svojej charakteristike. Nižšie uvediem niekoľko príkladov, v ktorých sa
obsah rovnakej kapitoly líši v edícii z roku 1903 a 1910.
Asi najčastejšie badateľným názvom kapitoly súvisiacim s touto oblasťou je „Jeho
Veličenstvo cisár“ (天皇陛下). V jednej z týchto lekcii v učebnici pre vyššie základné školy
z roku 1903 sa píše:
„Počas vojny v roku 1894 bol cisár osem mesiacov v Hirošime a rozdával vojenské
príkazy. V tej dobe bola jeho sídlom len jedna jednoduchá izba v západnom štýle.
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Ministerstvo cisárskeho rodu aj kabinet mu neustále vraveli, že tá izba predsa musí
byť nepohodlná a že by bolo vhodné ju prestavať, no cisár im neudelil povolenie.
Ďalej od skorého rána až po čas, kedy išiel spať, si nevyzliekol vojenskú uniformu,
udeľoval príkazy a jeho zaneprázdnenosť bola vecou hodnou rešpektu. Jeho
Veličenstvo cisár znášal takéto nepohodlie, vzdelával sa a sústredil sa len na zvýšenie
národnej prestíže. My poddaní by sme mali napodobňovať takúto vysokú mieru
cnosti.“
Táto kapitola popisuje predovšetkým aktivity a postoj cisára počas Čínsko-japonskej
vojny. V tomto období sa snažili ideológovia do myslí verejnosti „vypáliť“ obraz cisára ako
spolutrpiteľa bežných Japoncov a posilniť jeho prítomnosť v životoch bežných ľudí (viď
kapitolu 4.3). V prvom období štátnych učebníc sa stretávame aj s inými kapitolami, ktoré nás
oboznamujú s pozoruhodnými úspechmi, ktoré cisár Meidži dosiahol, napríklad vytlačenie
Tokugawského šógunátu a zasadnutie na trón, vyhlásenie Ústavy o 5. článkoch či Ediktu
o výchove.
Vyššie zmienené kapitoly sa takmer v rovnakom znení nachádzajú aj v učebnici z roku
1910. Rozdiel je však v tom, že zatiaľ čo v roku 1903 boli využívané práve tieto lekcie bez
silnejšieho emocionálneho náboja, v roku 1910 boli pridané, poprípade obmenené ďalšie,
ktoré v sebe už nesú ducha loajality a patriotizmu a snahu o určité emočné prepojenie ľudí
s cisárskym rodom. Napríklad v 2. zväzku sa objavuje nasledujúca lekcia s rovnakým názvom
„Jeho Veličenstvo cisár“ (18. kapitola):
„Keď bolo Jeho Veličenstvo cisár na ceste, videl, že v prefektúre Niigata je mnoho
ľudí, ktorí zle vidia, a hlboko s nimi súcitil. Ďalej keď sa v prefektúre Aiči konali veľké
vojenské cvičenia, Jeho Veličenstvo ich sledovalo napriek silnému dažďu, bez toho,
aby si natiahol kapucňu.“
Drobnú menu pozorujeme aj v rámci lekcie s názvom „Jej Veličenstvo cisárovná“ (皇
后陛下). Jej verzia z roku 1903 vyzerá nasledovne (3. zväzok, 1. kapitola):
„Jej veličenstvo cisárovná išla do nemocnice navštíviť zranených a chorých vojakov.
Všetci boli veľmi vďační.“
V roku 1910 je však mierne obmenená nasledujúcim spôsobom:
„Jej Veličenstvo cisárovná išla do nemocnice navštíviť zranených a chorých vojakov.
Všetci ronili slzy a boli veľmi vďační.“
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Hoci táto zmena môže vyzerať nepodstatne, už len pridaním krátkeho slovného
spojenia o tom, ako vojaci od šťastia „ronili slzy“, dostáva tento príbeh oveľa silnejší
emocionálny náboj, než mala predchádzajúca strohá varianta. V 5. zväzku je rovnaká kapitola
(číslo 2) popísaná ešte detailnejšie:
„Síce ani nie je potrebné hovoriť o dobrosrdečnosti Jej Veličenstva cisárovnej,
spomeňme si dve alebo tri príklady z jej života... Počas vojny v rokoch 1894 a 1895
prišla z veľkej diaľky do vojenskej nemocnice v Hirošime utešiť zranených vojakov,
ktorí sa práve vrátili z boja. Počas vojny v rokoch 1904 a 1905 myslela na vojakov
vyslaných do boja, vyrobila pre nich ručne obväzy a išla ich navštíviť do nemocnice.
Takúto vysokú úroveň dobročinnosti by mal celý národ rovnako napodobňovať.“
Okrem jej súcitu s vojakmi je v tejto lekcii ešte popisovaný aj jej záujem o vzdelanie
ľudí a jeho podpora a rozvoj hospodárstva. Aj prostredníctvom podobných lekcií z reálneho
života boli cisár Meidži a cisárovná Šóken ideológmi zobrazovaní ako panovníci, ktorí sa
zaujímajú o svoj ľud a majú s ním hlboký súcit.
Najsilnejšie prejav ideológie kazoku kokka v súvislosti s cisárskym rodom však vidíme
v rámci zmien v lekcii s názvom „Veľké japonské cisárstvo“ (大日本帝国). V roku 1903 je
táto lekcia rozdelená na dve pokračovania a vyzerá nasledovne (zväzok 4, kapitoly 1 a 2):
„Bohyňa Amaterasu dala svojmu vnukovi Ninigimu tri sväté klenoty a povedala:
„Vládni tejto Japonskej krajine.“ Potomok Ninigiho cisár Džimmu si podmanil zlých
ľudí a dostal titul cisára. Toto je začiatok našeho Veľkého japonského cisárstva.“
„Generácie cisárov nasledujúce po cisárovi Džimmuovi sú všetci jeho potomkovia.
V rámci krajín po celom svete je veľmi zriedkavé mať takúto neprerušenú cisársku
líniu po mnohé generácie. Tieto generácie mysleli na svojich poddaných ako
na vlastné deti a boli na nich milostiví. My poddaní na túto milosť nezabúdame a tvrdo
pracujeme pre naše Veľké japonské cisárstvo.“
V roku 1910 sa však rovnaká kapitola mení nasledujúcim spôsobom (zväzok 5, kapitola 1):
„V minulosti zoslala bohyňa Amaterasu Ninigiho do tejto krajiny, aby jej vládol. Jeho
potomkom je cisár Džimmu. Od jeho nástupu na trón ubehlo doteraz už 2570 rokov
a jeho potomkovia postupne usadali na trón a stávali sa cisármi. Na svete existuje
mnoho krajín, no neexistuje iná krajina, ktorá by bola poctená rovnakou
neprerušenou cisárskou líniou, ako naše Veľké japonské cisárstvo. Generácie cisárov
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milovali svojich poddaných ako svoje vlastné deti a naši predkovia všetci uctievali
cisársky rod a ctili cestu loajality a patriotizmu. Pretože sme my potomkami
poddaných, ktorí splodili takúto vďačnú krajinu, boli požehnaní takýmto cteným
cisárskym rodom a zanechali nám takéto dobré zvyky, musíme sa aj my stať
vynikajúcimi Japoncami a pracovať pre naše cisárstvo.“
Na tejto lekcií pozorujeme hneď niekoľko zmien. Prvým bodom je fakt, že v prvej
verzii je neprerušená cisárska línia na svete označovaná za zriedkavú, no v revidovanej verzii
sa už priamo píše, že okrem Japonska nikde inde na svete neexistuje. Ďalej sa o generáciách
cisárov najprv píše, že „mysleli na poddaných ako na vlastné deti“ (思し召す), no vzápätí je
táto formulácia zmenená na „milujú svojich poddaných ako vlastné deti“ (子の如く愛し給
う). Posledným zaujímavým bodom je fakt, že sa v revidovanej učebnici v tejto lekcií
objavuje pojem loajalita a patriotizmus, ktorý sa v predchádzajúcej verzii nevyskytoval vôbec
(viď kapitolu 6.4)120.
Podobná situácia nastáva aj u kapitoly s názvom „Národné a náboženské
sviatky“ z roku 1910 (祝日・大祭日, 4. zväzok, 22. kapitola). Obsah variant z oboch období
je viac-menej rovnaký a len vecne popisuje to, aké sviatky sú v Japonsku slávené a čo
znamenajú. Na konci vyššie zmienenej kapitoly je však podobne ako v prípade „Veľkého
japonského cisárstva“ pridaná veta: „Musíme dobre poznať dôvod ich slávenia a pestovať
ducha loajality a patriotizmu“, ktorá sa vo verzii z roku 1903 nenachádza. Okrem zvýšenia
počtu kapitol zaoberajúcich sa cisárskym rodom teda môžeme pozorovať v rámci ich obsahu
aj mierny náklon k väčšej emocionalite voči cisárskemu rodu a duchu loajality
a patriotizmu121.

6.4 Loajalita a patriotizmus
Termín „loajalita a patriotizmus“ (čúkun aikoku, 忠君愛国) bol jedným z centrálnych
pojmov japonského nacionalizmu a cisárskeho systému tennósei. Ako je však s týmto
pojmom zaobchádzané v oboch edíciách učebníc etiky? V prvej edícii z roku 1903 sa síce
120

Karasawa dodáva, že podobný popis feudálneho vzťahu pána a poddaného, nie len v súvislosti
s cisárskym rodom, zaujímavo ilustrujú aj kapitoly o služobníctve. Dobrým príkladom je kapitola
s názvom „Sluha“ (召使, 4. zväzok, 10. kapitola), v ktorej služobníčka obetuje svoj život na to, aby
zachránila dieťa svojho pána pred útokom psa (Karasawa, 1960, s. 291).
121
Ohľadom využívania štátnych sviatkov a slávností cisárskeho rodu pre silnejšie prepojenie myslí
ľudí v rámci ideológie kazoku kokka viď kapitolu 4.2.
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pojmy ako „loajalita“ a „patriotizmus“ nachádzajú, no nie je v nej ukázaná ich jasná
previazanosť a vo väčšine prípadov je o nich písané oddelene. Jedným z najznámejších
príbehov, ktorý sa v učebniciach objavil od roku 1903 až do 30. rokov, je morálny príbeh
o Kiguči Koheiovi (木口小平, 1872 - 1894), ktorý bol v tomto období známy snáď všetkým
japonským deťom122:
„Kikuči Kohei sa v blízkosti nepriateľa nebál ani trochu a až trikrát odvážne zahral na
trúbku. Vďaka tomu naša armáda postupovala a dokázala poraziť nepriateľa. Avšak
Kohei bol zasiahnutý a zrútil sa na zem. Keď by sme sa na ňho pozreli neskôr, videli
by sme, že Kohei zomrel s trúbkou v ústach.“
Takýto a veľmi podobný nádych má táto lekcia vo všetkých obdobiach, kedy bola
využívaná, no stojí za zmienku, že v prvom období štátnych učebníc tento príbeh ešte nebol
spájaný ani s loajalitou, ani s patriotizmom – táto kapitola sa nazývala „Odvaha“ (勇気, 2.
zväzok, 24. kapitola). V učebnici z roku 1910 je však kapitola s takmer identickým obsahom
premenovaná na „Loajalitu“ (忠義, 1. zväzok, 17. kapitola).
Hoci sa aj v prvom období nachádzajú lekcie s názvom „Loajalita“, ich obsah sa líši
od neskorších období a tento termín je často vysvetľovaný ako morálny princíp, podobne ako
termíny „synovská oddanosť“ (kó, 孝), „povinnosť“ (gi, 義), či „slušnosť“ (rei, 礼), bez
prílišného nacionalistického náboja (Karasawa, 1960, s. 279). Jedná sa napríklad o kapitolu 2
z 3. zväzku:
„Keď v roku 1877 kagošimské vojsko obkľúčilo hrad v Kumamote, chceli jeho
obrancovia oznámiť situáciu vo vnútri ďalekému vládnemu vojsku. Touto úlohou poverili
Tanimuru Keisukeho. Keisuke prešiel mnohými ťažkosťami a nakoniec splnil svoju úlohu až
do konca.“123
Zároveň sa v učebnici z roku 1903 nachádzajú aj kapitoly priamo nazývané „Loajalita
voči panovníkovi“ (, 4. zväzok, 4. kapitola) a „Patriotizmus“ (, 4. zväzok, 3. kapitola), no sú
uvádzané samostatne, nie ako jeden spolu súvisiaci pojem:

122

Kiguči bol členom pozemnej armády, ktorý zomrel počas prvej Čínsko-japonskej vojny.
Tanimura Keisuke (1853 – 1877) bol vojenským dôstojníkom pôsobiacim na začiatku obdobia
Meidži. Tento konkrétny príbeh popisuje situáciu počas Sacumského povstania v roku 1877, v rámci
ktorého bojovali nespokojní samuraji proti novej vláde
(http://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/132.html?cat=117).
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Loajalita: „Hódžó Takatoki neuposlúchol rozkaz cisára Godaiga. Vazalom cisára sa
stal Kusunoki Masašige, ktorému cisár prikázal: „Poraz Takatokiho.“ Masašige
odpovedal: „Pokým budem nažive budem sa snažiť to vykonať.“ Potom si vzal len
zopár vojakov a niekoľkokrát porazil Takatokiho vojsko. Nakoniec sa mu podarilo
podporiť cisára a Takatoki zomrel.“
Patriotizmus: „Keď sa v minulosti do našej krajiny snažili dostať vojská Mongolov,
naši bojovníci statočne pracovali a postupne nepriateľov porazili. Uprostred toho sa
Kóno Mičiari plavil na malej lodi, priblížil sa k nepriateľskému plavidlu, použil sťažeň
ako rebrík, nastúpil na loď, uniesol jej kapitána a vrátil sa. Mičinori bol človek, ktorý
pre svoju krajinu obetoval život.“124
V prvom príbehu sa jednoznačne jedná o loajalitu namierenú voči cisárovi Godaigovi počas
bojov v súvislosti s rozdelením cisárskeho dvora na severnú a južnú vrstvu v 14. storočí,
pričom žiadne prepojenie s patriotizmom voči Japonsku ako takému tu nevidíme. Podobne je
zas v druhom príbehu popisovaný „patriotický“ boj japonských samurajov proti invazívnym
mongolským vojskám, no cisára tu nemáme ani spomenutého.
V učebnici etiky pre vyššie základné školy však vo 4. zväzku objavujeme kapitolu
s názvom „Loajalita a patriotizmus“ (忠君愛国, kapitola 23):
„Naše cisárstvo má históriu dlhú 2500 rokov. Pokiaľ sa štát dostane do krízy, my
poddaní musíme zabudnúť na svoje bezpečie a svoju rodinu a upokojiť srdce cisára.
V čase mieru sa musíme ovládať, viesť rodinu, a každý sa musí snažiť splniť svoju
úlohu. Ľudia, ktorí pracujú napríklad v poľnohospodárstve, obchode či priemysle,
musia vo svojom zamestnaní tvrdo pracovať a tým zvyšovať bohatstvo a silu krajiny.
Ľudia, ktorí sa venujú štúdiu či umeniu, musia skúmať a trénovať, aby rozvili osvetu
krajiny. Pokiaľ porovnáme podmienky našej krajiny so silnými krajinami Európy
a Ameriky, je veľa miest, v ktorých sa im nerovnáme. Musíme na toto myslieť a snažiť
sa konať tak, aby sme zvýšili silu našej krajiny.“
Pojmy „loajalita“ a „patriotizmus“ sú v tomto príklade prvýkrát prepojené, no ako
vidíme na znení samotného textu, ešte stále sa nedá tvrdiť, že by sa jednalo o rovnaké
konotácie ako neskôr v období silenia ideológie autoritárskeho systému tennósei (Karasawa,
1960). Napriek vágnemu odkazu na cisára, ktorý sa objavuje len v jednej vete a ďalej nie je
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Jedná sa o pokusy o inváziu Japonska zo strany mongolských vojsk v rokoch 1274 a 1281.
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rozvíjaný, sa tu objavujú už vyššie spomínané moderné a individualistické elementy ako
výkon vlastného povolania či intelektuálna osveta krajiny. V poslednej časti vidíme dôraz na
snahu dosiahnutia úrovne západných krajín, ktorá bola tak typická pre začiatok 20. storočia
v Japonsku.
Avšak práve proti údajnému nedostatku dôrazu na význam loajality voči cisárovi boli
tieto učebnice kritizované. V tejto súvislosti sa vyjadrovala napríklad už spomínaná
Spoločnosť pre propagáciu japonskej cesty, ktorá tvrdila: „Cisársky rod a Štát v našej krajine
tvoria jedno teleso. Keďže sa naša národná esencia vyznačuje tým, že neexistuje Štát
oddelený od Cisárskeho rodu a neexistuje Cisársky rod oddelený od Štátu, loajalita voči
cisárovi je patriotizmus a patriotizmus je loajalita voči cisárovi.“ (Reitan, 2010, s. 132)125.
V tomto duchu sa nesie aj kapitola „Loajalita a patriotizmus“ (忠君愛国, 6. zväzok, 6.
kapitola) z roku 1910:
„Vo vojne roku 1904 bojovalo naše Veľké japonské cisárstvo s Ruskom, čím si získalo
svetovú slávu. Keď bola vo februári vyhlásená vojna, národ jednotne uposlúchol
cisárovo prianie a snažil sa preukázať ducha patriotizmu. Vojaci vzdorovali chladu aj
teplu a napriek ťažkostiam odvážne bojovali. Aj uprostred dažďa guliek si zachovali
chladnú hlavu a plnili svoju povinnosť. Aj keď boli zranení, odmietli ustúpiť a želali si,
aby mohli stáť na bojisku až do úplného konca. Snáď doteraz neexistoval dojemnejší
príbeh o loajalite a odvahe. Občania boli tiež šetrní a niesli veľké náklady na vojnu,
posielali vojakom dary pre potešenie, pomáhali rodinám vojakov a vynakladali
energiu na utešenie pozostalých. Predovšetkým ženy vojakov tvrdo pracovali a starali
sa o domácnosť, manželia si usporiadali záležitosti pred odchodom na front, urodzené
dámy ručne vyrábali obväzy, poprípade sa stali dobrovoľnými zdravotnými sestrami
a venovali sa ošetrovaniu; takýmito a inými spôsobmi ženy plnili svoje povinnosti
počas vojny.“
Ako vidíme, okrem evidentného zosilnenia dôrazu na militaristické elementy, boli až
v tejto variante boli pojmy „loajalita“ a „patriotizmus“ skutočne vnútorne prepojené, čo
Karasawa považuje za základnú charakteristiku druhého obdobia štátom vydávaných učebníc
(1960).
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Tento názor bol vyjadrený v už vyššie spomínanom pamflete s názvom „Názor o štátnych
učebniciach etiky“ (viď kapitolu 5.5).
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6.5 Uctievanie predkov
Ako som už písala vyššie, uctievanie predkov bolo jedným z prostriedkov vlády na
šírenie ideológie kazoku kokka. Pôvodne sa však jednalo o súkromnú, vo svojej podstate
apolitickú záležitosť. Vláda sa preto rôznymi opatreniami snažila prepojiť uctievanie predkov
so štátnymi záujmami predovšetkým rozšírením božstiev a slávností, ktoré pôvodne patrili len
do sféry cisárskeho rodu, aj na bežných obyvateľov (viď kapitolu 4.2). Tento proces vidíme
ilustrovaný aj v rámci učebníc etiky.
Keďže bolo uctievanie predkov bežnou súčasťou japonského rodinného života, zrejme
nie je prekvapivé, že sa kapitoly o ňom nachádzajú už v edícii učebníc z roku 1903. Píšu
o ňom konkrétne dve lekcie – prvou je lekcia s názvom „Predkovia“ (祖先, 3. zväzok, 3.
kapitola):
„V deň, kedy išiel Tokugawa Jošimune do svätyňe, v ktorej je uctievaný Iejasu, napriek
silnému dažďu túto cestu vykonal. Jedného roku na Iejasuove narodeniny zvolal
vazalov a rozprával im o úspechoch svojich predkov. Predkov musíme uctievať.“
Druhým príkladom je rovnomenná kapitola s Učebnice etiky pre vyššie základné školy (3.
zväzok, 4. kapitola):
„Uctievanie predkov je starým zvykom našej krajiny. Musíme tomuto zvyku učiť aj
našich potomkov. Jednou z dôležitých povinností voči predkom je nešpiniť ich meno.
Preto by sme si mali dávať pozor na naše správanie, tvrdo pracovať vo svojom
zamestnaní a vylepšovať tým povesť našeho rodu. Toto je počiatkom synovskej úcty
a oddanosti voči predkom. Povinnosťou voči predkom je aj zachovávanie rodového
majetku, ktorý nám zanechali predkovia, poprípade jeho vytváranie. Pokiaľ kvôli
svojej nevedomosti prídeme o rodový majetok, je to prejav veľkej neúcty voči
predkom.“
Ako vidíme, v oboch prípadoch sa jedná o tematiku týkajúcu sa vlastného rodu, ktorá
nie je cielene prepojená s politickým kontextom. Podobná rodinná tematika sa nachádza aj
v druhej edícii učebníc z roku 1910, napríklad v lekcii s názvom „Predkovia a rod“ (祖先, 6.
zväzok, 8. kapitola):
„Náš rod bol spravovaný predkami a preto naši rodičia rešpektujú vôľu predkov
a podľa nej rod spravujú. Preto je veľmi dôležité ctiť si predkov a vykonávať pre nich
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rituály. Aj keď sa v rode nachádza len jeden nemravný človek, poškodí to dôstojnosť
rodu, preto musia všetci členovia rodu vykonávať svoje povinnosti, dávať si pozor na
svoje správanie, vynakladať snahu v prospech dôstojnosti a prosperity svojho rodu
a tým reprezentovať jeho meno. Keď bol v minulosti Kamicukenuno Katana
v obkľúčení Ainuov, došli mu nápady a rozhodol sa utiecť. Vtedy ho však jeho
manželka vyčítala: „Tvoji predkovia zvýšili povesť rodu vďaka vynikajúcej vojenskej
službe. Mal by si sa hanbiť, že sa chystáš pošpiniť povesť rodu tým, že kvôli ťažkostiam
utečieš.“ Musíme si neustále vážiť náš rod a snažiť sa, aby sme sa stali voči predkom
vernými a loajálnymi potomkami a voči našim potomkom vynikajúcimi predkami.“
Tieto učebnice sa však na rozdiel s predchádzajúcou variantou odpútavajú od čisto
rodinného kontextu a vnášajú do tematiky uctievania predkov celoštátneho ducha v rámci
snahy vytvorenia povedomia „štátu ako rodiny“. V roku 1910 nachádzame prvýkrát kapitolu
s názvom „Svätyňa Kódai“ (皇大神宮, 6. zväzok, 1. kapitola), ktorá sa v učebniciach z roku
1903 nevyskytuje126:
„Svätyňa Kódai je svätyňa, v ktorej je uctievaná cisárska predkyňa, veľká bohyňa
Amaterasu, a nachádza sa v meste Učijamada v Ise. Posvätné územie svätyne je
osamoteným miestom mimo nášho sväta, nachádzajúce sa na úpätí hory Kamidžijama,
cez ktoré tečie rieka Isuzugawa. Ľudia, ktorí sem vstúpia, musia s rešpektom cítiť
vznešenosť božskej vôle. Svätyňu Kódai neuctieva len cisársky dvor, ale aj v prípade
dôležitej udalosti pre cisársky rod či krajinu ide cisár toto osobne oznámiť do svätyne...
My poddaní si musíme neustále ctiť svätyňu Kódai a snažiť sa podporovať osud
cisárskeho rodu, večného ako zem a nebesá.“ 127
Do obsahu učebníc bola zároveň zahrnutá lekcia s názvom „Svätyňa Jasukuni“ (靖国
神社, 4. zväzok, 4. lekcia):
„Svätyňa Jasukuni sa nachádza na vrchole svahu Kudanzaka v Tokiu. V tejto svätyni
sú slávení ľudia, ktorí položili život za krajinu. Na sviatok na jar a na jeseň je vyslaný
cisársky posol a špeciálnych sviatkov sa niekedy účastní aj samotné Jeho Veličenstvo
cisár s cisárovnou. Takýto každoročný sviatok, počas ktorého sú uctievaní verní
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Šintoistická svätyňa Kódai džingú, inak nazývaná naikú (内宮), je vnútornou svätyňou v rámci
kompexu v Ise, ktorý je venovaný predovšetkým uctievaniu cisárskych predkov, hlavne bohyne
Amaterasu (天照大神) (http://www.isejingu.or.jp/foreign/about/index.html).
127
Rovnomenná kapitola sa nachádza v značne skrátenej podobe aj v 2. zväzku, kapitola 19.
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a loajálni vazali, je slávený na želanie cisára. Musíme myslieť na hlbokú milosť Jeho
Veličenstva, učiť sa od ľudí, ktorí sú tu slávení, a snažiť sa v mene krajiny a pána.“
V prvej uvedenej lekcii je deťom predstavená svätyňa Kódai, ktorá pôvodne slúžila len
ako miesto uctievania cisárskych predkov. V tejto kapitole sú však deti nabádané k tomu, aby
túto svätyňu, ktorá vo svojej podstate s ich rodinnými predkami nemá nič spoločné, taktiež
uctievali. Vidíme tu teda snahu o prepojenie bohyne Amaterasu s veškerými rodovými
božstvami v Japonsku (viď kapitolu 4.2).
V ďalšej uvedenej kapitole je popisovaná dnes už takmer svetoznáma svätyňa
Jasukuni, v ktorej sú už od obdobia Meidži uctievaní ľudia, ktorí položili svoj život za
Japonsko128. Ako som už spomínala predtým, týmto počinom sú po smrti vyzdvihovaní na
národnú úroveň, čím dochádza k ďalšiemu prepojeniu súkromnej sféry s tou národnou
a politickou.
Na vyššie uvedených piatich bodoch tejto analýzy môžeme v učebniciach etiky badať
posilnenie ideológie rodinného štátu, ktorej hlavnými nosnými piliermi sú loajalita voči
cisárovi a uctievanie predkov. Zároveň vidíme, ako z učebníc z roku 1910 postupne mizne
liberálna tematika, ktorá sa v hojnejšom počte nachádzala v predchádzajúcej prvej edícii
štátnych učebníc, a takisto klesá frekvencia využitia modelových postáv zo Západu.
Celkový charakter a najpodstatnejšie body celkom pekne ilustrujú kapitoly s názvom
„Dobrý Japonec“ (よき日本人129), ktoré sa nachádzajú na konci niekoľkých ročníkov130. Tie
slúžia ako opakovacie kapitoly, v ktorých sú zhrnuté všetky morálne lekcie z daného zväzku.
Na záver teda uvediem dva konkrétne príklady, na ktorých sú ukázané morálne priority
učebníc a zároveň ich zmeny v rokoch 1903 a 1910 – v rámci prvej edície ide o 27. kapitolu
zo 4. zväzku učebnice pre obyčajné základné školy:
„Od doby, kedy nastúpil cisár Džimmu na trón do dnes, ubehlo už 2500 rokov. V tomto
období boli generácie cisárov milostivé voči svojim poddaným a poddaní si zas želali,
128

Svätyňa Jasukuni bola založená v roku 1869. V roku 1874 cisár pri svojej návšteve podľa jej
oficiálnej webovej stránky zložil nasledujúcu báseň: „Uisťujem vás, ktorí ste bojovali a zomreli pre
vašu krajinu, že vaše mená budú žiť naveky v tejto svätyni v
Musašine“ (http://www.yasukuni.or.jp/english/about/index.html). Jasukuni je do dnešnej doby témou
mnohých kontroverzií predovšetkým kvôli jej asociácii s vojenskými činmi Japonska počas 2. svetovej
vojny.
129
Niekedy aj よい日本人.
130
Nachádza sa na konci 4. zväzku učebnice pre obyčajné základné školy a 2.a 4. zväzku učebnice
pre vyššie základné školy v roku 1903, a na konci 3., 4. a 5. zväzku v roku 1910. V skorších ročníkoch
je nahradený kapitolou „Dobré dieťa“ alebo opakovaním, poprípade sa tam vôbec nenachádza.
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aby cisársky rod prosperoval. My sa tiež staneme dobrými Japoncami, budeme
uctievať cisára a musíme ochraňovať naše Veľké japonské cisárstvo. Musíme byť
úctiví voči rodičom, vychádzať dobre so súrodencami, mať dobrý vzťah s našimi
príbuznými a vážiť si našich sluhov. Musíme neustále tvrdo pracovať na našom
vzdelaní, brúsiť svoje vedomosti, vyhýbať sa poverám, posilovať svoje telo, pestovať
v sebe odvahu, určovať si ciele a byť trpezliví. Ďalej musíme byť úprimní a dodržovať
sľuby, neplýtvať časom, byť pilní a ekonomickí, dôverovať priateľom, nesmieme sa
chváliť, musíme odpúšťať chyby ostatných, dávať si pozor, aby sme sami nepochybili,
musíme si vážiť dôstojnosť ostatných, byť na nich vľúdni a dodržovať pri komunkácii
s nimi pravidlá slušnosti. Musíme spojiť sily s ostatnými, mať dobrý vzťah so susedmi,
milovať ľudí a vykonávať prácu, ktorá je prospešná pre svet a pre ľudí. Navyše ako
občania musíme dodržovať občianske pravidlá a ako národ musíme dodržovať
národné pravidlá. Pokiaľ budeme tieto pravidlá neustále dodržiavať, poslúchneme
zámery Ediktu, ktorý sme obdržali 30. októbra 1890.“
V druhom období sa 27. kapitola vo 4. zväzku zmenila nasledovne:
„Musíme neustále hlboko mysieť na dlh, ktorý máme voči Jeho Veličenstvu cisárovi,
pestovať ducha loajality a patriotizmu, uctievať cisársky rod, vážiť si zákony a štátnu
vlajku, poznať pôvod národných a náboženských sviatkov a snažiť sa stať sa dobrými
Japoncami. Najdôležitejšou úlohou Japoncov je loajalita a synovská oddanosť. Voči
rodičom musíme byť oddaní, dobre vychádzať so súrodencami a nesúperiť spolu,
a ako sluhovia si musíme vážiť našich pánov. Keď komunikujeme s ľuďmi musíme
dodržiavať pravidlá slušnosti, vážiť si dôstojnosť ostatných, vynakladať energiu
v mene verejného blaha a vydávať sa cestou filantropie. Okrem toho musíme
rozširovať svoje vedomosti, vyhýbať sa poverám, posilňovať svoje telo, musíme sa
ovládať, určiť si cieľ a vydať sa po ceste samostatnosti a nezávislosti v zamestnaní,
tvrdo pracovať a všetko dotiahnuť do konca. Nesmieme zabúdať na to, že ľudia sú
pánmi tvorstva a musíme sa snažiť kráčať po ceste ľudstva.“
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7. Záver
Fukuzawa Jukiči, jeden z velikánov intelektuálneho sveta v období Meidži, sa vo
svojom diele Náčrt teórie civilizácie (Bunmeiron no gairjaku, 文明論之概略) z roku 1875
píše, že „v Japonsku existuje vláda, ale nie národ“ (cit. v Doak, 1997, s. 286). Tento výrok
výstižne popisuje situáciu v japonskej spoločnosti v rokoch krátko po reštaurácii Meidži.
Japonci tej doby ešte mali v mysliach stále zakorenené staré väzby k lénam, v ktorých
vyrastali, a pomalý proces „preinštalovania“ týchto vnútorných vzorcov, ktorý bol započatý
po zvrhnutí šógunátu a ustanovení prvej modernej vlády v Japonsku, trval desaťročia.
V súvislosti s vznikom nacionalizmu Ernest Gellner tvrdí, že pre jeho rozpútanie sú
potrebné veľké spoločenské zmeny. V Európe stredoveké štáty neboli centralizované a vláda
bola často vykonávaná prostredníctvom sčasti autonómnych spoločenských vrstiev, akými
bola nobilita či cirkev. V podobnej situácii sa nachádzalo aj vzdelanie, ktoré bolo značne
fragmentované a často prístupné len najvyšším vrstvám spoločnosti. Avšak spolu so vznikom
silného centralizovaného štátu je postupne formovaná homogénna spoločnosť, čo tvorí
vhodné podmienky pre šírenie nacionalizmu (napríklad prostredníctvom štátnej kontroly
práva či vzdelania) (Leith, 2006, s. 35).
Takéto obrovské a bezprecedentné spoločenské zmeny boli práve reštauráciou v roku
1868 spustené aj v Japonsku a stali sa hlavnými charakteristickými črtami obdobia Meidži.
Jeho prvá polovica sa niesla v duchu civilizácie a osvety, preberania nových technológií,
kultúrnych vymožeností a intelektuálnych prúdov zo zahraničia. Tomuto trendu podľahlo aj
japonské vzdelanie, ktoré intenzívne čerpalo zo západných myšlienkových prúdov
a výukových materiálov. Japonskí intelektuáli sa však po čase začali vraciať k vlastným
tradíciám a skúmať, akým spôsobom sa japonské myslenie líši od toho západného a akým
spôsobom je ho vôbec možné definovať131. Nedostatku národného povedomia a potenciálnej
nevýhody, ktorú by toto pre Japonsko mohlo v rámci konkurenčného boja so západnými
krajinami spôsobovať, si boli vedomí aj členovia vlády, ktorí preto už od počiatku obdobia
Meidži využívali ideológiu a neskôr aj vzdelanie ako nástroj štátu.
Hlavne v 80. rokoch 19. storočia, kedy opadla horúčka modernizácie
a pozápadňovania a v spoločnosti sa začali ozývať aj negatívne konzervatívne reakcie, sa
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Kuga Kacunan sa napríklad vyjadril, že na Západe mala vplyv na rozvoj nacionalizmu Napoleonova
agresia, kdežto v Japonsku to bol prílev západnej kultúry (burjoku 武力 verzus bunrjoku 文力) (Pyle,
1971, s. 8).
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intelektuáli a politici začali intenzívnejšie zapájať do debát o tom, aké intelektuálne a morálne
zásady by pre Japonsko boli vhodné. Vzdelanie sa v tomto duchu taktiež začalo odpútavať od
západných vzorov a došlo k mnohým pokusom bližšie definovať budúce smerovanie morálnej
výuky na školách. Toto hľadanie však nebolo vôbec jednoduché, keďže sa do diskurzu
zapájali ľudia z rôznych oblastí verejného a intelektuálneho života. Z tohto dôvodu bolo
formovanie jednotnej ideológie značne nesúrodé. Hoci sa v Japonsku práve v tomto období
začali ozývať hlasy volajúce po širších občianskych právach a zapojení ľudu do behu krajiny,
vláda už onedlho vyhlásením Ústavy v roku 1889, jej charakterom a rétorikou ukázala, že sa
týmto smerom nehodlá vydať. V tomto roku začala byť zároveň podľa Carol Gluck
formulovaná ideológia cisárskeho systému tennósei, ktorá bola vyvinutá pre primänie ľudu
k tomu, aby podporoval ciele vlády a ich modernizujúceho programu132.
Na začiatku 20. storočia, ktorý je predmetom analýzy tejto diplomovej práce, začína
byť markatne viditeľná snaha vlády v rámci tejto ideológie zdôrazňovať element
konfuciánskej rodinnej morálky. K tejto tendencii viedla z pohľadu vlády neželaná rastúca
názorová diferenciácia v spoločnosti, ktorá sa prejavovala dvoma spôsobmi. Jedným
spôsobom bol dlhodobejší vývoj pod vplyvom rozrastajúceho sa kapitalizmu a s ním
súvisiacich životných postojov, ktoré do Japonska v rámci kultúrnej vlny prišli zo Západu –
predovšetkým individualizmus, v duchu ktorého sa mladí Japonci stále častejšie odvážili
vymaniť sa zo starých rodových väzieb a očakávaní spoločnosti a pokúšali sa nájsť šťastie
v zamestnaní vlastného výberu. Individualistické tendencie však údajne oslabovali jednotu
japonského národa, čo vláda vnímala ako veľké riziko. Druhým spôsobom prejavovania
spoločenskej situácie na začiatku 20. storočia boli nálady, ktoré sa medzi ľuďmi začali šíriť
po ťažko získanom víťazstve v Rusko-japonskej vojne. V dôsledku zlej ekonomickej situácie
boli ľudia nespokojní a organizovali bezprecedentné protesty proti vládnym opatreniam.
Ako východisko z tejto situácie ideológovia videli posilnenie výuky myšlienok
tradičného konfuciánskeho modelu medziľudských vzťahov, ktorý na prvú a druhú priečku
kladie loajalitu voči pánovi a oddanosť voči rodičom. Prostredníctvom tohto ideologického
mechanizmu chcela vláda v prvom rade podporiť opätovné upevnenie tradičných rodinných
vzťahov. Avšak na to, aby tieto myšlienky zapôsobili aj na národné cítenie ľudí, a nie len
v súkromnej sfére ich života, sa ideológovia rozhodli elementy loajality voči panovníkovi
a úcty voči rodičom prepojiť a spraviť z nich jedno a to isté. Týmto myšlienkovým procesom
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Gluck zmieňuje predovšetkým ekonomický rozvoj a zahraničnú expanziu (1985).
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bol vytvorený pomyselný „rodinný štát“, s ktorým má byť každý občan prepojený nie len na
oficiálnej, ale aj na emocionálnej úrovni.
Jedným z prostriedkov, ktoré vláda využívala pre vytvorenie takéhoto zdieľaného
ideologického cítenia, bolo práve morálne vzdelanie. Ideologická indoktrinácia detí začala už
na základnej škole a šírila sa aj do ďalších sfér ich života. Povinná školská dochádzka
zavedená v 70. rokoch 19. storočia prispela k podpore skupinového povedomia zbaveného
regionálnych a stratifikačných limitácií (Pyle, 1971, s. 7)133. Po niekoľkých fázach
ideologickej nesúrodosti a neistoty ohľadom smerovania vzdelania dochádza v roku 1903 k
vyvrcholeniu snáh štátu o kontrolu nad obsahom morálneho a iného vzdelania – je vydaná
prvá štátom kompilovaná a publikovaná edícia učebníc. Avšak ako som ukázala aj na
niekoľkých príkladoch z pôvodných textov učebníc etiky, tieto materiály ešte neboli
ovplyvnené spoločenskými náladami z obdobia po Rusko-japonskej vojne. Autori teda zrejme
nevnímali okamžitú potrebu vystrnadiť zo vzdelania myšlienky týkajúce sa individualizmu či
iných západných myšlienok. V tejto edícii sa preto stretávame s tematikou výberu vlastného
povolania, kumulácie zisku či osamostatnenia. S týmto súvisí aj fakt, že je v učebniciach
využívané relatívne veľké množstvo modelových príkladov zo života známych cudzincov,
ktorí deťom prezentujú nie len morálne charakterové črty, ale zároveň progresívne západné
hodnoty ako osobná sloboda či filantropia.
Avšak v súvislosti s už vyššie zmienenými problémami v spoločnosti v povojnovom
období naberá nasledujúca edícia z roku 1910 už iný charakter. Lekcie na tému osobnej
slobody a iných individualistických a progresívnych myšlienok z týchto učebníc miznú
a nahrádzajú ich evidentne nacionalistickejšie témy týkajúce sa boja za krajinu, úcty voči
cisárovi a rôznych národných symbolov ako je štátna vlajka, slávnosti či šintoistické svätyne.
Prvok ideológie rodinného štátu je viditeľný nie len v posilnení rodinných hodnôt ako takých,
ale predovšetkým v ich prepojení s ideou štátu a cisárskeho rodu. V učebniciach sa prvýkrát
objavujú lekcie, ktoré deti vyzívajú k uctievaniu cisárskych predkov, ktorí pôvodne
s rodinnými božstvami bežných občanov nemali akékoľvek prepojenie. Dochádza k väčšej
emocionalite popisov cisárskeho rodu a ich vzťahu k svojim poddaným a je zdôrazňovaný
princíp „loajality a patriotizmu“.
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Ron P. Dore však napríklad tvrdí, že už obsah vzdelania v období Tokugawa mal „nacionalizujúci
efekt“. Hlavne samuraji prostredníctvom neho zdieľali spoločnú intelektuálnu kultúru nezávislú od
jednotlivých lén, z ktorých pochádzali (cit. v Pyle, 1971, s. 7).
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Rozdiely medzi vyššie uvedenými dvoma verziami učebníc sú však len prvým
stupienkom v zintenzívňovaní militaristických a nacionalistických tendencií v japonskom
vzdelaní. Napriek rozdielom, ktoré sú predmetom analýzy tejto práce a ktoré sú bezpochyby
významnými indikátormi posunu ideológie na novú úroveň, tieto dve verzie mnohé témy
zdieľajú a pri pohľade na ich celkový obsah nie sú až tak markantne odlišné, ako tomu bolo
v ďalších obdobiach. Pre pozorného čitateľa však signalizujú smerovanie, ktorým sa japonské
vzdelanie a nacionalizmus vydali v nasledujúcich rokoch, počas ktorých ideológia tennósei
dosiahla svoj vrchol a Japoncom do myslí vryla predstavu, že ich národná podstata je
nadradená ostatným národom na svete a že všetci žijú spoločne ako jedna rodina pod
benevolentnou vládou cisára (Gluck, 1985).
Ako však upozorňuje Irokawa, cisársky systém postupne odhalil svoju pravú tvár nie
ako „milosrdné všeobklopujúce objatie, ale ako tyrania, ktorá sa nezastaví pred ničím, aby
eliminovala kacírstvo“ (1985, s. 310). Na mysle japonských občanov mal vplyv až do
tragického konca 2. svetovej vojny, ktorá so sebou priniesla mnohé hrôzy a obete.
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9. Príloha 1: Cisársky edikt o výchove

Vedzte, Naši poddaní:
Naši cisárski predkovia založili Našu cisárstvo na základe širokom a večnom, a hlboko
a pevne vštepili mravnosť; Naši poddaní večne zjednotení v loajalite a oddanosti z generácie
na generáciu demonštrujú túto krásu. Toto je sláva fundamentálneho charakteru Našeho
cisárstva, a tu sa zároveň nachádza zdroj nášho vzdelania. Vy, Naši poddaní, buďte oddaní
vašim rodičom, láskyplní voči vašim bratom a sestrám; ako muži a ženy buďte v harmónii,
ako priatelia verní; neste sa v skromnosti a zdržanlivosti; rozšírte svoju dobrotu na všetkých;
oddajte sa štúdiu a kultivujte umenie a tým si vypestujte intelektuálne schopnosti a perfektnú
morálnu silu; ďalej zlepšujte verejné blaho a propagujte spoločné záujmy; vždy rešpektujte
Ústavu a dodržujte zákony; pokiaľ by malo dôjsť ku krízovej situácii, obetujte sa odvážne
Štátu; a tým chráňte a udržujte prosperitu Nášho Cisárskeho Trónu rovného Nebu a Zemi.
Tak teda nebudete len Našimi dobrými a vernými poddanými, ale zároveň poskytnete slávu
najlepším tradíciám našich predkov.
Cesta, ktorá je tu určená, je v skutku učením odkázaným nám Našimi Cisárskymi Predkami,
aby bola dodržiavaná ich potomkami rovnako ako poddanými; neomylná po veky vekov
a pravdivá vo všetkých kútoch sveta. Je Našim prianím klásť to na srdce vo všetkej úcte,
spoločne s vami, Našimi poddanými, aby sme všetci takto dosiahli rovnakej mravnosti134.

134

Slovenský preklad bol zhotovený na základe anglického prekladu uvedeného v článku Some
fundamental principles of Japanese education od Paul J. Goodea (1910).
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10. Príloha 2: Obsah učebníc etiky pre obyčajné základné školy (1903)

1. ročník

Číslo
kapitoly
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

學校
教師
姿勢
整頓
時刻を守れ
勉強
教室と運動場
あそび
おとうさんとおかあさん
孝行
きょーだい
家庭の楽
友だち
天皇陛下

Cisár Meidži

15
16
17
18
19
20
21
22

からだ
元氣よくあれ
行儀
けんかをするな
うそをいふな
過をかくすな
人の妨をするな
自分の物と人の物

23
24
25
26

生き物
近所の人
人に迷惑をかけるな
よい子供

Škola
Učiteľ
Držanie tela
Poriadok
Dodržiavaj rozvrh
Štúdium
Trieda a športovisko
Hra
Otec a matka
Úcta k rodičom
Súrodenci
Pohoda v domácnosti
Kamaráti
Jeho Veličenstvo
cisár
Telo
Buď veselý
Správanie
Nehádaj sa
Neklam
Neskrývaj omyly
Nezavadzaj ostatným
Vlastné veci a veci
iných
Živé bytosti
Susedia
Neobťažuj ostatných
Dobré dieťa
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-

2. ročník

Číslo
kapitoly
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

親子
おかあさん
おとうさん
自分のこと
教師
としより
きょーだい
たべもの
清潔
正直
きまりよくせよ
ことばづかひ
約束
人のあやまち
わるいすすめ
友だち
物を粗末にあつかふな

-

18
19
20
21

あやまち
拾い物
生き物
日の丸の旗

22
23

規則
天皇陛下

24
25

勇氣
勇氣

26
27

人に迷惑をかけるな
よい子供

Rodičia a deti
Matka
Otec
Ja
Učiteľ
Starší ľudia
Súrodenci
Jedlo
Čistota
Úprimnosť
Konaj správne
Výber slov
Sľub
Pochybenie ľudí
Zlý návrh
Kamaráti
Nechovaj sa
k veciam nedbalo
Pochybenie
Veci zo zeme
Živé bytosti
Vlajka
vychádzajúceho
slnka
Pravidlá
Jeho Veličenstvo
cisár
Odvaha
Odvaha
(pokračovanie)
Neobťažuj ostatných
Dobré dieťa

（つづき）
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Cisár Meidži
Kiguči Kohei
-

3. ročník

Číslo
kapitoly
1

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

皇后陛下

Cisárovná Šóken

2
3
4
5
6
7

忠義
祖先
孝行
勤勉
學問
自営

8
9
10
11
12
13

忍耐
勇氣
ものごとにあわてるな
難儀をこらへよ
正直
心の咎めることをするな

14
15
16
17
18
19
20
21
22

自慢するな
度量を大きくせよ
健康
儉約
慈善
召使をあはれめ
恩を忘れるな
友だち
人をそねむな

Jej
veličenstvo
cisárovná
Loajalita
Predkovia
Úcta k rodičom
Usilovnosť
Štúdium
Nezávislosť v
zamestnaní
Trpezlivosť
Odvaha
Nepanikár
Prekonaj ťažkosti
Úprimnosť
Nerob veci, za ktoré
sa budeš cítiť vinný
Nechváľ sa
Veľkorysosť
Zdravie
Šetrnosť
Charita
Váž si služobníctvo
Nezabúdaj na dlh
Kamaráti
Nezáviď ostatným

23
24
25
26
27

禮儀
預かり物
近所の人
公益
復習

Slušnosť
Veci, ktoré strážime
Susedia
Verejné blaho
Opakovanie
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Tanimura Keisuke
Tokugawa Jošimune
Ninomija Kintaró
Ninomija Kintaró
Ninomija Kintaró
Ninomija Kintaró
Horatio Nelson
Cisár Gokómjó
Princ Jamato Takeru
Princ Jamato Takeru
George Washington
Taima no kehaja
Kaibara Ekken
Kaibara Ekken
Tokugawa Micukuni
Suzuki Imaemon
Tanabe Šinsai
Itó Kanbó
Takasugi Šinsaku,
Kusaka Genzui
-

4. ročník

Číslo
kapitoly
1

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

大日本帝國

2

大日本帝國

Bohyňa Amaterasu,
cisár Džimmu
cisár Džimmu

3
4

愛國
忠君

5

忠君

6
7
8
9
10

孝行
兄弟姉妹
共同
勤勉
時を重んぜよ

Veľké japonské
cisárstvo
Veľké japonské
cisárstvo
(pokračovanie)
Láska k vlasti
Loajalita voči
panovníkovi
Loajalita voči
panovníkovi
(pokračovanie)
Úcta k rodičom
Bratia a sestry
Spolupráca
Usilovnosť
Váž si čas

11
12
13

志を堅くせよ
勇氣
身體についての心得

14

知識をみがけ

15
16
17

迷信を避けよ
禮儀
人の名譽を重んぜよ

18
19
20
21
22
23
24
25

博愛
公益
兵役
納税
教育
議員選挙
法令を重んぜよ
人は萬物の長

26

男の務と女の務

27

よい日本人

（つづき）

（つづき）

Urči si cieľ
Odvaha
Znalosť ľudského
tela
Vybrús svoje
vedomosti
Vyhýbaj sa poverám
Slušnosť
Váž si dôstojnosti
ostatných
Filantropia
Verejné blaho
Vojenská služba
Platenie daní
Vzdelanie
Voľby
Váž si zákony
Ľudia sú pánmi
tvorstva
Povinnosti muža
a povinnosti ženy
Dobrý Japonec

91

Kóno Mičiari
Kusunoki Masašige
Kusunoki Masašige,
Kusunoki Masacura
Takada Zen´emon
Henri Franҫois
d´Aguesseau
Edward Jenner
Sokrates
Hačimantaró Jošiie
Suifu Torakiči
Suminokura Rjói
Macudaira Sadanobu
-

11. Príloha 3: Obsah učebníc etiky pre vyššie základné školy (1903)
1. ročník

Číslo
kapitoly
1

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

天皇陛下

Cisár Meidži

2

北白川営能久親王

3
4
5
6

身を立てよ
職務に勉勵せよ
皇室を尊べ
進取の氣象

7

正直は成功の基

8
9

仁と勇
義俠心

10
11
12
13
14
15
16
17

誠實
志を堅くせよ
儉約
産業を興せ
孝行
禮儀
習慣
よき習慣を造る工夫

18

自立自営

19
20
21

規律正しくあれ
公益
公益 （つづき）

22
23
24

勤労
忍耐
生き物をあはれめ

25
26
27
28

親切
博愛
祝日祭日
復習

Jeho veličenstvo
cisár
Princ Kitaširakawa
no mija Jošihisa
Etabluj sa
Tvrdo pracuj
Cti cisársky rod
Podnikateľský
charakter
Úprimnosť je
základom úspechu
Ľudstkosť a odvaha
Zmysel pre
spravodlivosť
Úprimnosť
Urči si cieľ
Šetrnosť
Podporuj priemysel
Úcta k rodičom
Slušnosť
Zvyky
Prostriedky
prestujúce dobré
návyky
Samostatnosť
a nezávislosť
v zamestnaní
Dodržuj pravidlá
Verejné blaho
Verejné blaho
(pokračovanie)
Tvrdá práca
Trpezlivosť
Maj súcit s živými
bytosťami
Láskavosť
Filantropia
Národné sviatky
Opakovanie
92

Princ Kitaširakawa
no mija Jošihisa
Tojotomi Hidejoši
Tojotomi Hidejoši
Tojotomi Hidejoši
Tojotomi Hidejoši
Kató Kijomasa
Kató Kijomasa
Kató Kijomasa
Uesugi Józan
Uesugi Józan
Uesugi Józan
Uesugi Józan
manželka Tase
Kakutaia
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Krištof Kolumbus
Florence Nightingale
Florence Nightingale
Florence Nightingale
-

2. ročník

Číslo
kapitoly
1
2
3
4
5
6

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

家庭
主人と召使
徳行
朋友
度量
迷信

Domácnosť
Pán a sluha
Morálny skutok
Kamarát
Veľkorysosť
Povery

7
8

勇氣
勇氣

9

自立自営

10
11
12

忍耐
勉學
勉學

13
14
15
16
17

正直
同情
人身の自由
慈善
天皇陛下 （その一）

18

天皇陛下

（その二）

19

天皇陛下

（その三）

20

公民の心得

21
22
23
24

公衆衛生
公益
産業を興せ
産業に工夫をこらせ

25
26
27
28

職業
僥倖
國民の務
よき日本人

Odvaha
Odvaha
(pokračovanie)
Samostatnosť
a nezávislosť
v zamestnaní
Trpezlivosť
Štúdium
Štúdium
(pokračovanie)
Úprimnosť
Súcit
Osobná sloboda
Charita
Jeho veličenstvo
cisár (časť prvá)
Jeho veličenstvo
cisár (časť druhá)
Jeho veličenstvo
cisár (časť tretia)
Znalosť pre
verejnosť
Verejná hygiéna
Verejné blaho
Podporuj priemysel
Maj nápady v
priemysle
Zamestnanie
Šťastie
Povinnosti občanov
Dobrý Japonec

Nakae Tódžu
Nakae Tódžu
Lin Xiangru
Tokugawa Iejasu,
Fudžii Ransai
Takadaja Kahei
Takadaja Kahei

（つづき）

（つづき）

93

Maeno Rjótaku
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
Wake no Hiromuši
Cisár Meidži
Cisár Meidži
Cisár Meidži
Tokugawa Jošimune
Tokugawa Jošimune
Inoue Den
-

3. ročník

Číslo
kapitoly
1

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

家庭に於ける心得：家族

-

2
3
4
5
6

同：孝行
同：友愛
同：祖先
同：親族
同：主人と僕婢

7

社會に於ける心得：社會

8
9
10

同：朋友
同：近所の人
同：他人の身體

11

同：他人の財産

12

同：他人の自由

13

同：他人の名譽

14
15
16
17
18
19
20

同：謝恩
同：正直
同：約束
同：度量
同：親切
同：慈善
同：正義と仁慈

21
22

同：公衆
同：社會の秩序

23

同：社會の進歩

24
25

同：外國人
個人としての心得：自己

26

同：身體

（その一）

27

同：身體

（その二）

28

同：身體

（その三）

Znalosti v rámci
domácnosti: Rodina
-II- : Úcta k rodičom
-II- : Kamarátstvo
-II- : Predkovia
-II- : Príbuzenstvo
-II- : Pán a
služobníctvo
Znalosti v rámci
spoločnosti:
Spoločnosť
-II- : Kamaráti
-II- : Susedia
-II- : Ľudské telo
ostatných
-II- : Majetok
ostatných
-II- : Sloboda
ostatných
-II- : Dôstojnosť
ostatných
-II- : Navrátenie dlhu
-II- : Úprimnosť
-II- : Sľub
-II- : Veľkorysosť
-II- : Láskavosť
-II- : Charita
-II- : Spravodlivosť a
dobrosrdečnosť
-II- : Verejnosť
-II- : Spoločenský
poriadok
-II- : Spoločenský
pokrok
-II- : Cudzinci
Individuálne znalosti:
Ja
-II- : Ľudské telo
(časť prvá)
-II- : Ľudské telo
(časť druhá)
-II- : Ľudské telo
94

George Washington
-

(časť tretia)
4. ročník

Číslo
kapitoly
1

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

個人としての心得（つづ
き）：知識

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

同：勇氣
同：忍耐
同：反省
同：節制
同：謙遜
同：品位
同：言語
同：衣服
同：勤労
同：職業
同：競争
同：信用
同：金銭
同：規律
同：自立自営

17

同：學理の應用

18
19
20

同：修徳
同：自己の發達進歩
同：交際の心得

21

同：動物の取扱

22

國民としての心得：大日
本帝國

23

同：忠君愛国

24

同：國民の務

25

同：國民の務
き）

Individuálne znalosti
(pokračovanie):
Vedomosti
-II- : Odvaha
-II- : Trpezlivosť
-II- : Úvahy
-II- : Striedmosť
-II- : Skromnosť
-II- : Dôstojnosť
-II- : Jazyk
-II- : Oblečenie
-II- : Tvrdá práca
-II- : Zamestnanie
-II- : Konkurencia
-II- : Dôvera
-II- : Peniaze
-II- : Pravidlá
-II- : Samostatnosť
a nezávislosť
v zamestnaní
-II- : Využitie
vedeckých teórií
-II- : Morálka
-II- : Osobný pokrok
-II- : Znalosti v rámci
komunikácie
-II- : Zaobchádzanie
so zvieratami
Znalosti pre
občanov: Veľké
japonské cisárstvo
-II- : Loajalita
k cisárovi
a patriotizmus
-II- : Povinnosti
občana
-II- : Povinnosti
občana
(pokračovanie)

（つづ

95

Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
-

26
27
28

同：自治體
同：議員選挙
締括：よき日本人

-II- : Samospráva
-II- : Voľby
-II- : Záver: Dobrý
Japonec

96

-

12. Príloha 4 - Obsah učebníc etiky pre obyčajné základné školy (1910)
1. ročník

Číslo
kapitoly
1

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

よく學びよく遊べ

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10

時刻を守れ
勉強せよ
友だちは助けあへ
喧嘩をするな
元氣よくあれ
からだを大切にせよ
行儀よくせよ
整頓
物を粗末に扱ふな

11
12
13

親の恩
親を大切にせよ
親のいひつけをまもれ

14

兄弟仲よくせよ

15
16

家庭の樂
天皇陛下

17
18
19
20

忠義
過をかくすな
うそをいふな
自分の物と人の物

21
22
23
24
25

近所の人
おもひやり
生きものを苦しめるな
人に迷惑をかけるな
よい子供

Dobre sa uč a dobre
sa hraj
Dodržuj rozvrh
Študuj
Pomáhaj kamarátom
Nehádaj sa
Buď veselý
Opatruj svoje telo
Správaj sa slušne
Poriadok
Nechovaj sa
k veciam nedbalo
Dlh voči rodičom
Váž si rodičov
Poslúchaj príkazy
rodičov
Vychádzaj dobre so
súrodencami
Pohoda v domácnosti
Jeho Veličenstvo
cisár
Loajalita
Neskrývaj omyly
Neklam
Vlastné veci a veci
iných
Susedia
Ohľaduplnosť
Netráp živé bytosti
Neobťažuj ostatných
Dobré dieťa

97

Cisár Meidži
Kiguči Kohei
-

2. ročník

Číslo
kapitoly
1
2
3

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

親の恩
孝行
兄弟仲よくせよ

Ninomija Kindžiró
Ninomija Kindžiró
Ninomija Kindžiró

4
5
6
7
8
9

仕事にはげめ
親類
學問
勤儉
祖先を尊べ
召使をいたはれ

10

たべものにきをつけよ

11
12
13
14
15
16
17
18

きまりよくせよ
臆病であるな
友だちは助けあへ
不作法なことをするな
人の過をゆるせ
わるいすすめにしたがう
な
正直
天皇陛下

19
20
21
22
23
24
25

皇大神宮
忠義
約束を守れ
恩を忘れるな
幸抱強くあれ
規則にしたがへ
としよりに親切にせよ

26

よい子供

Dlh voči rodičom
Úcta k rodičom
Vychádzaj dobre so
súrodencami
Tvrdo pracuj
Príbuzenstvo
Štúdium
Šetrnosť
Uctievaj predkov
Maj súcit so
služobníctvom
Dávaj si pozor na
jedlo
Konaj správne
Nebuď zbabelý
Pomáhaj kamarátom
Nerob neslušné veci
Odpúšťaj omyly ľudí
Nepočúvaj zlé
návrhy
Úprimnosť
Jeho Veličenstvo
cisár
Svätyňa Kódai
Loajalita
Dodržuj sľuby
Nezabúdaj na dlh
Buď trpezlivý
Dodržuj pravidlá
Buď milý voči
starším
Dobré dieťa

98

Ninomija Kindžiró
Ninomija Kindžiró
Ninomija Kindžiró
Ninomija Kindžiró
Inafu Haru
Cisár Meidži
Hirose Takeo
-

3. ročník

Číslo
kapitoly
1

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

皇后陛下

Cisárovná Šóten

2

忠君

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

孝行
兄弟
勉強
規律
正直
友だち
師をうやまへ
規則に従へ
行儀
勇氣
堪忍
物事にあわてるな
祝日
皇室を尊べ
倹約
慈善
恩を忘れるな
謙遜

Jej Veličenstvo
cisárovná
Loajalita voči
panovníkovi
Úcta k rodičom
Súrodenci
Štúdium
Pravidlá
Úprimnosť
Kamaráti
Váž si učiteľov
Dodržuj pravidlá
Správanie
Odvaha
Trpezlivosť
Nepanikár
Sviatky
Uctievaj cisársky rod
Šetrnosť
Charita
Nezabúdaj na dlh
Skromnosť

21
22
23

寛大
健康
自分の物と人の物

24
25
26
27

共同
近所の人
公益
よい日本人

Veľkorysosť
Zdravie
Vlastné veci a veci
iných
Spolupráca
Susedia
Verejné blaho
Dobrý Japonec

99

Wake no Kijomaro
Watanabe Noboru
Watanabe Noboru
Watanabe Noboru
Watanabe Noboru
George Washington
Hosoi Heišú
Uesugi Józan
Kasuga no Cubone
Macudaira Jošifusa
Kimura Šigenari
Kimura Šigenari
Móri Jošinari
Tokugawa Micukuni
Tokugawa Micukuni
Suzuki Imaemon
Takasugi Šinsaku,
Kusaka Genzui
Kaibara Ekken
Kaibara Ekken
-

4. ročník

Číslo
kapitoly
1

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

天皇陛下

Cisár Meidži

2
3

能久親王
忠君愛国

4
5
6

靖国神社
志を立てよ
職務に勉励せよ

7
8
9
10
11
12

皇室を尊べ
孝行
兄弟
召使
身體
自立自営

13

自立自営

14
15

志を堅くせよ
知識をひろめよ

16
17
18
19

迷信を避けよ
克己
禮儀
生き物をあはれめ

20
21
22

博愛
國旗
祝日・大祭日

23

法令を重んぜよ

24
25

公益
人の名譽を重んぜよ

26

人は萬物の長

27

よい日本人

Jeho Veličenstvo
cisár
Princ Jošihisa
Loajalita
a patriotizmus
Svätyňa Jasukuni
Stanov si cieľ
Tvrdo pracuj v
zamestnaní
Uctievaj cisársky rod
Úcta k rodičom
Súrodenci
Služobníctvo
Ľudské telo
Samostatnosť
a nezávislosť v
zamestnaní
Samostatnosť
a nezávislosť
v zamestnaní
(pokračovanie)
Urči si cieľ
Rozširuj svoje
vedomosti
Vyhýbaj sa poverám
Sebakontrola
Slušnosť
Maj súcit so živými
bytosťami
Filantropia
Štátna vlajka
Sviatky, dôležité
sviatky
Váž si zákonov a
nariadení
Verejné blaho
Váž si dôstojnosti
ostatných
Ľudia sú pánmi
tvorstva
Dobrý Japonec

（つづき）

100

Princ Jošihisa
Tanimura Keisuke
Tojotomi Hidejoši
Tojotomi Hidejoši
Tojotomi Hidejoši
Ban Nobutomo
Takada Zen´emon
Takada Zen´emon

Edward Jenner
Hačimantaró Jošiie
Cisár Gokómjó
Florence Nightingale
Florence Nightingale
Macudaira Sadanobu
Kurita Sadanodžó
Itó Tógai
-

5. ročník

Číslo
kapitoly
1

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

大日本帝國

-

2

皇后陛下

3

忠君愛國

（其の一）

4

忠君愛國

（其の二）

5

仁と勇

6
7
8
9
10
11
12
13
14

信義を重んぜよ
試實
油斷するなかれ
志を堅くせよ
儉約
産業を興せ
孝行
兄弟
進取の氣象

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

忍耐
禮儀
習慣
勉學
朋友
主人と召使
徳行
度量
謝恩
廉潔
博愛
生き物を憐め

27
28

女子の務
よき日本人

Veľké japonské
cisárstvo
Jej veličenstvo
cisárovná
Loajalita
a patriotizmus (časť
prvá)
Loajalita
a patriotizmus (časť
druhá)
Milosrdenstvo a
odvaha
Váž si vernosti
Úprimnosť
Nebuď nedbalý
Urči si cieľ
Šetrnosť
Podporuj priemysel
Úcta k rodičom
Súrodenci
Podnikateľský
temperament
Trpezlivosť
Slušnosť
Zvyky
Štúdium
Priatelia
Pán a sluha
Morálne činy
Veľkorysosť
Navrátenie dlhu
Integrita
Filantropia
Maj súcit so živými
bytosťami
Povinnosti dievčat
Dobrý Japonec

101

Cisárovná Šóten
Kanó Mičiari
Kusunoki Masašige
Kató Kijomasa
Kató Kijomasa
Kató Kijomasa
Kató Kijomasa
Uesugi Józan
Uesugi Józan
Uesugi Józan
Uesugi Józan
Itó Kozaemon
Itó Kozaemon
Columbus
Macudaira Sadanobu
Arai Hakuseki
Arai Hakuseki
Nakae Tódžu
Nakae Tódžu
Fudžiwara Jukinari
Tojotomi Hidejoši
Kodžima Šóen
Suifu Torakiči
Mijake Šósai
-

6. ročník

Číslo
kapitoly
1
2

Pôvodný názov

Preložený názov

Modelová postava

皇大神宮
榮行く御代

Cisár Meidži

3

榮行く御代

（つづき）

4

榮行く御代

（つづき）

5

榮行く御代

（つづき）

6

忠君愛國

7

忠孝

Svätyňa Kódai
Jeho Veličenstvo
cisár
Jeho Veličenstvo
cisár (pokračovanie)
Jeho Veličenstvo
cisár (pokračovanie)
Jeho Veličenstvo
cisár (pokračovanie)
Loajalita
a patriotizmus
Loajalita voči pánovi
a úcta k rodičom
Predkovia a rod

8
祖先と家
9
10
11

沈勇
膽力を養へ
膽力を養へ

（つづき）

12
自立自営
13
14
15
16

規律正しくあれ
公益
獨を愼め
産業に工夫をこらせ

17
18
19

慈善
勤勉

20
21
22
23
24

勤勉 （つづき）
迷信を避けよ
師を敬へ
衛生
國民の公務
男子の務と女子の務

25
26

教育
教育に関する勅語

27

教育に関する勅語（續）

Duchaprítomnosť
Pestuj odhodlanosť
Pestuj odhodlanosť
(pokračovanie)
Samostatnosť
a nezávislosť
v zamestnaní
Dodržuj pravidlá
Verejné blaho
Kontroluj sa
Maj nápady v
priemysle
Charita
Usilovnosť
Usilovnosť
(pokračovanie)
Vyhýbaj sa poverám
Cti svojich učiteľov
Hygiéna
Povinnosti občanov
Povinnosti chlapcov
a povinnosti dievčat
Vzdelanie
Cisársky edikt o
výchove
Cisársky edikt
102

Cisár Meidži
Cisár Meidži
Cisár Meidži
Kusunoki Masacura
manželka
Kamicukenuna
Katanu
Takadaja Kahei
Takadaja Kahei
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Hajaši Šihei
Inoue Den
Wake no Hiromuši
Inó Tadataka
Inó Tadataka
Inó Tadataka
Inó Tadataka
-
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教育に関する勅語（續）

o výchove
(pokračovanie)
Cisársky edikt
o výchove
(pokračovanie)

103

-

