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Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli, popř. jakým způsobem se proměnila
zahraniční politika Japonska vůči západním mocnostem v průběhu první světové války.
První část popisuje politickou situaci ve východní Asii před vypuknutím války a definuje
japonskou pozici v regionu. Posléze diskutuje vnitrostátní a zahraniční politiku Japonska
ve stejném období. Hlavní část se zabývá složitou situací kolem vstupu Japonska do války,
analyzuje zahraniční politiku ve vztahu k Číně. Následuje rozbor politiky Teraučiho
kabinetu, především průběhu a okolností uplatňování finanční diplomacie. Zahraniční
politika je dále zkoumána v souvislosti se vstupem USA do války a vysláním japonských
jednotek na Sibiř. Poslední kapitola popisuje výsledky mírových konferencí v Paříži a
Washingtonu. Zhodnocení splnění cílů je obsaženo v závěru.
Klíčová slova:
Japonsko, 1. světová válka, Velká válka, zahraniční politika, západní mocnosti, Masatake
Terauči

Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to deduce if and how the foreign policy of Japan
towards the European powers changed over the course of WW1. The first part describes
the political situation in eastern Asia before the outbreak of the war and defines the
Japanese position in this region. It also discusses the internal and foreign policy of Japan in
the same time period. The main part concerns itself with the complicated situation of Japan
joining the war and analyzes the foreign policy towards China. The next part consists of an
analysis of policies of Terauchi government, mostly the progress and circumstances of
financial diplomacy. Foreign policy is also examined in the context of the USA joining the
war and the Siberian dispatch of Japanese troops. The last part describes the results of the
Paris and Washington peace conferences. The assessment of the goals‘ fulfillment is
covered in the Conclusion.
Key words:
Japan, WW1, Foreign Policy, Great War, European Powers, Masatake Terauchi

Transkripční poznámka
Japonská jména jsou uváděna vždy v pořadí jméno, příjmení a v české transkripci.
Výjimku tvoří Seznam použité literatury a jména autorů u citací, která zanechávám
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1 Úvod
Tato bakalářská práce řeší, jakým způsobem se proměnila japonská politika vůči
západním mocnostem v době první světové války. První světová válka zastihla Japonsko
ve chvíli, kdy po dvou vítězstvích v dílčích konfliktech s Čínou a Ruskem už dokázalo
nabýt dostatečné sebevědomí pro vyjednávání s ostatními mocnostmi Evropy, zároveň
však na poli mezinárodních vztahů pořád stálo v pozici relativního nováčka. I přes
turbulentní změny, které probíhaly na přelomu století, Japonsko, stejně jako většina států
regionu východní Asie, stále bojovalo s pozůstatky své minulé zahraniční politiky,
především s důsledky nerovnoprávných smluv uzavřených právě se západními mocnostmi.
Za vlády šógunátu byla v Japonsku dlouhodobě uplatňována politika uzavírání
země (sakoku, 鎖 国), která se pomocí řady restriktivních nařízení (zákaz stavby velkých
lodí aj.) snažila bránit styku Japonska s okolním světem. Snahám o kontakt se šógunátu
dařilo odolávat celých dvě stě padesát let. Situace se radikálně změnila v průběhu
devatenáctého století. Japonsko zprvu jen zdáli přihlíželo dění v Číně, která se kvůli snaze
o regulaci opiového trhu1 dostala do sporu s Velkou Británií. Čína v obou válkách
probíhajících v letech 1839–1842 a 1856–1860 prohrála a byla nucena nejen akceptovat
import opia a otevřít své přístavy, ale především souhlasit s podpisem výše zmíněných
smluv, které zahrnovaly mimo jiné právo exteritoriality nebo nemožnost regulace cla.
Oslabení Číny využily i další mocnosti, a v brzké době tak bylo čínské území protkáno
sférami vlivu nejen Velké Británie, ale i Francie, Německa a Ruska.
Osud Číny byl pro Japonsko ve své době varováním, lodě západních mocností se
totiž u japonských břehů objevovaly od konce 18. století pravidelně. Několik nevítaných
návštěv britských lodí v japonských přístavech (jako byla ta v roce 1818 v přístavu Uraga
v Kanagawě) podnítilo šógunát v roce 1825 k přijetí Ediktu o zahánění cizích plavidel
(Ikokusen učiharai rei, 異国船打払令), který sliboval každou cizí loď vykázat násilím. Na
snahu americké lodi Morrison v roce 1837 tak bylo odpovězeno palbou z kanónů (Gordon
2014: 49). Více či méně2 zdrženlivé odpovědi Japonska na snahy západních mocností o
1

Opium bylo dováženo z území Indie. Počet závislých se v průběhu let vyšplhal zhruba ke

dvaceti miliónům, ročně na předávkování zemřelo až 160 tisíc lidí (Newman 1995: 777-779).
2

V roce 1842 naopak vyprovodili Japonci západní loď (která byla ke břehům zanesena zřejmě

vlivem počasí) na cestu doplněním paliva a zásob. (Gordon 2014: 49).
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navázání spolupráce přestaly být brány v potaz s příjezdem komodora Perryho v roce 1853.
Šógunátní vládě bylo předloženo ultimátum, podle kterého měl být buď navázán obchodní
kontakt, nebo vyhlášena válka3. Perry splnil slib a pro odpověď se vrátil o necelý rok
později. V návaznosti na to byla 31. března v Kanagawě podepsána Japonsko-americká
smlouva o míru a přátelství (Ničibei wašin džójaku, 日 米 和 親 条 約)4. Tato smlouva byla
jen první se série tzv. Ansejských dohod (Ansei džójaku, 安政条約)5, uzavřených
postupně s Velkou Británií, Francií, Ruskem a Nizozemskem. Smlouvy obchodu se
západními zeměmi otevřely osm přístavů. Podobně jako dříve ve smlouvách s Čínou, i zde
muselo Japonsko přistoupit na právo exteritoriality a vzdát se tarifní autonomie6. Je však
nutné zdůraznit, že mocnosti alespoň akceptovaly japonský požadavek na postavení
opiového trhu mimo zákon (Gordon 2014: 47-51).
Přelom století znamenal pro Japonsko dva válečné konflikty, válku s Čínou v letech
1894–1895 a válku s Ruskem o deset let později. V obou zaznamenalo překvapivé
vítězství. V případě druhého střetu se navíc stalo vůbec prvním asijským státem
v novodobých dějinách, který zvítězil nad evropskou silou. Uzavřené mírové smlouvy pak
Japonsku přinesly značné územní zisky a rozšíření vlivu na kontinentu (viz 2. kapitola).
Tato bakalářská práce popisuje následující období, kdy Japonsko v pozici
hegemona oblasti vstoupilo do první světové války. Zachycuje vnitrostátní a zahraniční
vládní politiku před válkou a v jejím průběhu, posléze se zaměřuje na mírová jednání.
Cílem práce je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že období první světové války bylo klíčové
pro změnu japonské zahraniční politiky vůči mocnostem Západu. Případnou změnu práce
definuje, bude ji i dále analyzovat. Těžiště změny hledá především v nástupu kabinetu
premiéra Teraučiho k moci. Práce je rozvržena do následujících celků.
Pro podrobný náhled do problému je do práce vložena kratší úvodní kapitola, která
se zabývá politickou situací ve východní Asii od přelomu století. Na základě rozboru vtahů

3

Historické prameny často zdůrazňují, že pro šógunátní vládu, stejně tak jako pro japonské

obyvatelstvo představovaly cizí lodě vždy příjezd uchvatitelů. Nikdy nebyl přijat fakt, že v případě
Japonska se často nejedná o přímý zájem rozšířit teritoria, nýbrž skutečně o snahu navázat obchodní
spolupráci.
4

Známá také jako Kanagawská (神奈川条約).

5

Nazváno podle aktuální éry Ansei (1854-1860).

6

Clo bylo stanoveno v rámci smlouvy. (Gordon 2014: 51).
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s Čínou a Koreou si klade za cíl definovat postavení Japonska v regionu před vypuknutím
Velké války.
Druhá část je rozdělena do dvou podkapitol, řeší postupně japonskou vnitrostátní a
zahraniční politiku od konce rusko-japonské války do počátku války světové. Diskutuje
hlavní problémy soudobých vládních kabinetů a vznik politických stran, japonskou
expanzivní praxi pak porovnává se situací Velké Británie. V podkapitole o zahraniční
politice zmiňuje sérii mezinárodních dohod, které Japonsko průběžně uzavíralo
s jednotlivými evropskými mocnostmi (a Spojenými státy). Popis obsahů těchto dohod má
prokázat japonskou snahu o kompromisní politiku.
Jádrem práce je třetí a čtvrtá kapitola. Třetí kapitola hovoří o tandemu premiéra
Ókumy a ministra zahraničí Katóa a složité situace ohledně vstupu Japonska do války po
boku Británie. Analyzuje spor ministerstva zahraničí a vojenských kruhů o kompetence
v otázce japonského působení v zahraničí. Dvě podkapitoly zmiňují další klíčové události
první poloviny války, a to Katóovy požadavky Číně a posun japonských vztahů s Ruskem.
Čtvrtá část práce je uvozena nástupem premiéra Teraučiho, popisuje a analyzuje snahu o
zajišťování pozic na kontinentu před koncem války a posun k finanční diplomacii
(Nišiharovy půjčky). Sleduje zároveň japonská vyjednávání s mocnostmi a jeho účast na
Sibiřské intervenci.
Poslední kapitola hlavní části je věnována konci války a mírovým konferencím.
Japonsko se díky účasti ve válce na straně Dohody stalo vítězným státem. Text analyzuje,
jestli v hovorech na konferenci Japonsko skutečně zastávalo rovnoprávné postavení, o
prosazení kterých klauzulí se japonská delegace zasazovala a jak byl vnímán výsledek
těchto snah ve vztahu k Západu.
Při psaní práce jsem čerpala z různých monografií i zdrojů pramenné povahy. Pro
sestavení její základní osy jsem využila přehledovou publikaci The Cambridge History of
Japan, konkrétně její šestý díl zabývající se 20. stoletím. Vzhledem k rozsahu publikace a
relativně krátkému období, po které trvala první světová válka, zde však není možné
dohledat detailní informace ani hlubší souvislosti. Další ucelené dějinné práce, se kterými
jsem pracovala, byly publikace autorů Andrewa Gordona (A Modern History of Japan) a
Mariuse Jansena (The Making of Modern Japan). Obě díla shodně zachycují spíše
předválečný vývoj a pak japonskou politiku v kontextu mírových konferencí. Gordon
nicméně věnuje prostor válečné ekonomice. Jedinou monografií, která se cíleně věnuje
období 1. světové války, byla Dickinsonova War and National Reinvention: Japan in the
11

Great War, 1914–1918. Dickinson člení knihu do sedmi velmi rozsáhlých kapitol, ve
kterých se podrobně věnuje především japonské vnitrostátní politice. Kniha je doplněna
bohatým poznámkovým aparátem, velmi často cituje a odkazuje na primární japonské
prameny.
Pro jednotlivé kapitoly byly klíčové další sekundární prameny, především články
periodik jako Modern Asian Studies, The Journal of Japanese Studies nebo Pacific
Historical Review.
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2 Politická situace ve východní Asii od přelomu století do
začátku 1. sv. v.
Na prahu 20. století došlo v oblasti východní Asie pozvolna k přerozdělení sil.
Z čínsko-japonské války (1894–1895) odešlo vítězně Japonsko, které se tak poprvé stalo
nejsilnější z asijských velmocí. Vztahy s Čínou byly vymezeny Šimonoseckou mírovou
smlouvou (Šimonoseki džójaku, 下 関 条 約) ze 17. dubna 1895, ve které se Čína zavázala
nejen k uhrazení válečných reparací, zřekla vlivu na Korejském poloostrově, ale zároveň
Japonsku postoupila Peskadory a Taiwan7 (Manning 1910: 849). V Číně, která (jak bylo
výše zmíněno) v průběhu 19. století čelila hned několika velkým porážkám, rostlo napětí a
proticizinecká aktivita posílená značnou neúrodou v roce 1899 eskalovala tzv. Boxerským
povstáním. Z několika ohnisek se sjednotil hlavní proud, který se na jaře následujícího
roku dostal až do hlavního města. Došlo k faktickému vyhlášení války cizincům8 a
následně mimo jiné k zavraždění německého velvyslance Clemense von Kettelera9 nebo
japonského kancléře Akiry Sugijamy (Thompson 2009: 52). Ve spolupráci s ostatními
mocnostmi Japonsko do Číny vyslalo své vojenské jednotky. Boxeři svým vybavením
alianci dalších států nemohli v žádném případě konkurovat a byli velmi brzy krvavě
potlačeni.
V průběhu vojenské spolupráce se začalo formulovat do budoucna klíčové
spojenectví Japonska a Velké Británie, která bylo stvrzeno podpisem tzv. Anglo-japonské
aliance (Ničiei dómei, 日 英 同 盟) 30. ledna 1902 v Londýně. Hlavním účelem smlouvy,
která sledovala zájmy obou států v Číně a Koreji, bylo zajistit si spojence v boji proti
expanzivním tendencím Ruska (a případnému útoku čtvrtého státu). Stejnou smlouvou
Velká Británie uznala „speciální zájmy“ Japonska v Koreji (Jansen 2002: 439).
Otázka vlivu v Koreji se na další léta stala klíčovou. V průběhu roku 1903 vláda
začala projednávat možnost, že Rusku bude přenechána veškerá moc v Mandžusku, a to
právě výměnou za ústup z Korejského poloostrova. To však bylo pro intelektuální kruhy
7

Smlouva zavazovala Čínu zároveň k poskytnutí pronájmu poloostrova Liao-tung s jeho
strategickým přístavem Port-Arthur. Zmatků kolem změn po překvapivém japonském vítězství využilo
Rusko, které ve spolupráci s Francií a Německem cíleným tlakem Japonsko donutilo vzdát se přístavu
(v jeho vlastní prospěch). Zároveň, pod záminkou zazimování svých lodí, dosáhlo dohody o pronájmu
(Manning 1910: 850).
8 Cílem bylo „vyhnat cizince z čínského území i s jejich náboženstvím“ (cit. Manning 1910:
855).
9 Clemens August Freiherr von Ketteler, *22. 11. 1853-†20. 6. 1900, německý diplomat
v Pekingu.
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nepřípustné, a i odmítavý postoj na obou stranách přispěl k brzkému začátku války.
K faktickému vyhlášení války Rusku pak došlo 8. února 1904. Více než rok trvající
konflikt vyústil ve dvě klíčové bitvy, nejdříve v bitvu u Mukdenu, kde byla poražena ruská
pozemní armáda, posléze v bitvu u Cušimy, ve které Japonsko zvítězilo i nad ruskou
flotilou. Mír mezi oběma stranami10 byl (za americké mediace) uzavřen v září roku 1905 a
znamenal pro Japonsko značné zisky. Do japonské správy se navrátil přístav Port Arthur11,
kterého se země na nátlak mocností musela vzdát o deset let dříve, přibyla jižní část
ostrova Sachalin (japonsky Karafuto, 樺太) a především byl formálně uznán rozhodující
japonský vliv v Koreji (Jansen 2002: 440).
Vítězstvím v rusko-japonské válce Japonsko v boji o vliv na Korejském
poloostrově eliminovalo poslední konkurenci. Korea se tak ocitla plně v moci Japonska,
které bez otálení vyhlásilo protektorát krátce po mírových jednáních, v listopadu roku
1905. Protektorem byl jmenován Hirobumi Itó12 (伊藤博文), zároveň však bylo formálně
umožněno korejskému panovníkovi Kodžongovi13 zůstat na trůnu (veškerá moc však bylo
soustředěna do rukou Japonska). Itó se velmi brzy ocitnul pod dvojitým tlakem; z jedné
strany mu oponovala japonská vláda, které se nezdála ani civilní správa, ani jeho umírněný
přístup14, na straně druhé čelil bouřícím se korejským davům, jejichž rozčilení nad
japonskou nadvládou vygradovala ve dvě masová povstání (1908 a 1910), která musela být
10

Tzv. Portsmouthský mír.
Japonsko zároveň přebralo všechna ruská práva a vliv v jižním Mandžusku, což musela Čína,
na základě Mandžuského protokolu uznat na sklonku stejného roku. Jednalo se v zásadě a předání práva
na pronájem Liaotungského poloostrova, jehož součástí byly strategicky důležité přístavy a centra
obchodu jako Dairen, nebo výše zmíněný Port Arthur. (CHJ 2005: 226)
12 Hirobumi Itó, * 16. října 1841 - † 16. října 1909, původem ze samurajské rodiny z Čóšú,
japonský státník genró a jeden z hlavních architektů japonské Ústavy z roku 1889. Byl součástí první
generace státníků, které se dostalo zahraničního vzdělání, v roce 1863 vycestoval do Velké Británie (a o
sedm let později i do Spojených států). Účastnil se i sbírání zahraničních poznatků v rámci Iwakurova
poselstva v roce 1871. Po svém návratu zastával jeden z ministerských postů (Ministerstvo průmyslu).
Se zrušením Daidžókanu a zavedením kabinetní vlády se 22. prosince 1885 stal prvním
moderním ministerským předsedou Japonska. I když rezignoval, zůstal vlivným zákulisním politikem, a
nakonec se do premiérského křesla dostal dokonce ještě třikrát, mezi lety 1892-1896, na několik málo
měsíců v průběhu roku 1898 a posléze na přelomu let 1900 a 1901. Ve svém druhém funkčním období
se zasadil o zmírnění nerovnoprávných smluv uzavřených s Velkou Británií. I přes svůj značně kritický
postoj k působnosti politických stran ve vládě se přizpůsobil soudobé atmosféře a v roce 1900 založil
stranu pod názvem Rikken Seijúkai (viz dále). Poslední velkou funkcí, kterou zastával, byl právě úřad
protektora Koreje..
13 Kodžong, * 8. září 1852 – † 21. ledna 1919, korejský monarcha.
14 Itóův hlavní zájem byl, aby Korea nepodléhala vlivu Číny a Ruska, což by mohlo ohrozit
japonské zájmy, na druhou stranu byl i proti radikální anexi; jeho přáním bylo, aby byl Koreji zachován
status protektorátu (Jansen 2002: 443).
11
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potlačena vojensky. Zemřel v roce 1909 na následky zranění, když na něj byl korejským
aktivistou spáchán atentát. Smrt protektora byla pro japonskou vládu pomyslnou poslední
kapkou. Anexe Koreje byla vyhlášena hned následujícího roku, což zhatilo poslední naděje
Korejců na nezávislost poloostrova. Guvernérem byl následně ustaven Masatake
Terauči15(寺内正毅), který, na rozdíl od svého předchůdce, prosazoval zcela odlišnou,
agresivnější zahraniční politiku.
Na území Číny ve stejné době proběhla rozsáhlá revoluce, která svrhla poslední
císařskou dynastii16. Čína, ještě oslabenější, se v daný moment pro ostatní velmoci stala
doslova kořistí. Jako první z této situace vytěžilo Rusko, a to nejen vyhlášením nezávislosti
v oblasti Vnějšího Mongolska, ale především zajištěním vlastních pozic v západní Číně17.
Na oplátku uznala stejná práva pro Brity v oblasti Tibetu. V Japonsku vznikal za podpory
Jamagaty plán na obsazení jižního Mandžuska, nicméně byl označen za příliš riskantní a
smeten ze stolu. Japonsko alespoň dohodou z roku 1913 získalo sféru vlivu ve východní
části Vnitřního Mongolska18 (CHJ 2005: 279).
Rok před vypuknutím Velké války tak mělo Japonsko definitivně potvrzené své
postavení koloniálního impéria a hegemona regionu východní Asie. Japonsko stálo mezi
svými sousedy nejen jako koloniální impérium, ale především jako jediný nikdy
nekolonizovaný stát v oblasti.

15

Masatake Terauči, * 12. července 1852 - † 7. listopadu 1919, proti-šógunátně orientovaný
politik, který získal vojenské vzdělání ve Francii a v roce 1902 nastoupil na post japonského ministra
války. Z guvernéra anektované Koreje byl v roce 1916 zvolen v pořadí devátým japonským
ministerským předsedou. V části svého volebního období byl zároveň ministrem financí a ministrem
zahraničí. Byl klíčovou postavou v kauze Nišiharových půjček, dohlížel i na Dohodu Išii-Lansing
(vysvětleno dále). V průběhu první světové války to byl právě Terauči Masatake, kdo prosadil dodržení
japonských závazků vůči Velké Británii v rámci Anglo-japonské aliance a vyslal japonskou flotilu do
mezinárodních vod. Po rýžových bouřích způsobených nestabilní poválečnou ekonomikou (1918) byl
pod tlakem donucen na premiérský post rezignovat.
16 Dynastie Qing (1644–1912).
17 Na oplátku byla uznána stejná práva pro Brity v oblasti Tibetu (CHJ 2005: 279)
18 Vnitřní Mongolsko vyhlásilo nezávislost s ustanovením Čínské republiky 1. ledna 1912,
nicméně si ji nedokázalo udržet a tentýž rok bylo obsazeno čínskou armádou.
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3 Japonská vnitrostátní a zahraniční politika od roku 1905
3.1

Japonská vnitrostátní politika
V prvních letech 20. století jsme v Japonsku svědky bouřlivého (nejen politického)

vývoje. Třemi hlavními jmenovateli doby byly industriální rozvoj, budování impéria a
„státu“ jako takového (Gordon 2014: 122). Industrializace byla značně podpořena
požadavky války, kvůli které se důraz kladl především na těžký průmysl, potažmo
ocelářství a stavbu lodí. Centry průmyslu se pak stala velká přístavní města, v první řadě
Ósaka a Tokio. Rozvíjely se i menší podniky a obchody, jejich majitelé však trpěli značnou
daňovou zátěží. Výše daní byla navíc přímo navázaná na volební právo. Většina
maloobchodníků přesto neplatila daně tak vysoké, aby na něj byla schopna dosáhnout.
Zvyšování daní přímo souviselo i s rozšiřováním impéria, prostředky byly často
investovány v japonských koloniích.
Při podrobnější analýze japonské imperiální (koloniální) praxe na počátku 20.
století nemůžeme opomenout srovnání s Velkou Británií, kterou, hlavně díky její
geografické poloze, pojí s Japonskem mnoho společných znaků. Především, jedná se o
ostrovní velmoci, jejichž možná územní expanze je podmíněna budováním loďstva.
Neexistence pozemních hranic je u obou částečnou brzdou obchodu, hlavně v případě
Japonska pak důležitou roli hrají i přírodní vlivy. Nejbližšími sousedy obou zemí jsou pak
územně mnohem rozlehlejší „tradiční státy“, jako je Francie, v případě Velké Británie a
Čína, hovoříme-li o Japonsku. Zde však podobnosti končí. Vcelku pozvolnému vývoji
Velké Británie, která, ač geograficky na okraji, stála vždy v centru evropského dění, začal
konkurovat dálně východní stát, který, více než čtvrt tisíciletí izolován, prošel bouřlivým
vývojem z agrární feudálně uspořádané společnosti na moderní, industriální stát s vlastní
Ústavou (Dainihon teikoku kenpó, 大日本帝国憲法). Motivace a způsob japonské
koloniální expanze byl také odlišný od toho britského. Jak píše Mark Peattie:
„Mnohé z toho, co západní Evropa v zámoří nabyla, bylo získáno díky činnosti
obchodníků, dobrodruhů, misionářů nebo vojáků, kteří často jednali za hranicemi zájmů
Evropy. Na druhou stranu, japonská koloniální území (snad s možnou výjimkou Taiwanu)
byla v každém případě získána jako výsledek vědomého rozhodnutí zodpovědných členů
centrální vlády užít moc při zajišťování oblasti, která měla přispět (k naplnění)
neodkladných japonských územních zájmů“

(cit. CHJ 2005:218).
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V rámci svého zaměření na území Číny (Mandžuska), Taiwanu a Koreje se také
Japonsko dlouhodobě potýkalo s jinými problémy, než zažívala Velká Británie.
Odstartoval je styk s Koreou, kam Japonsko rozšiřovalo své zájmy a naráželo na čínskou
linii, pokračovaly pak v oblasti Mandžuska a Mongolska, kde, stejně jako ve zbytku
severovýchodní Asie, bylo nutné vyjasnit míru působnosti Číny a Ruského impéria. 19 Na
rozdíl od evropských mocností, japonská koloniální politika nebyla zatížena šířením
náboženské ideologie. Obsahovala však více či méně skrytě myšlenku japonské
nadřazenosti, ideu, podle které musí civilizované Japonsko přinést vzdělanost a urychlit
vývoj sousedních zemí (a to pro jejich vlastní dobro).
Posledním bodem bylo budování státu a jeho institucí. Změnou uspořádání se
Japonsko stalo zemí s Ústavou a voleným parlamentem. Svým občanům zaručovala objem
práv, obratem vyžadovala splnění základní školní docházky, vojenskou službu a placení
daní. „Obyčejní“ lidé se stále více a více uplatňovali ve veřejném prostoru, zatímco do
politického dění ve velkém zasahovaly politické strany.
Po vzoru zahraničních velmocí japonští státníci budovali moderní Japonsko na
třech hlavních stavebních kamenech – vládě, která měla být Ústavou stanoveným
nejvyšším orgánem výkonné moci, císaři (jako symbolu říše) a silné armádě. Politické
strany od počátku 20. století nabíraly na síle a tvořily opozici „dosluhujícím“ státníkům
genró20. Docházelo však k situacím, kdy státníci přehodnotili výhody stranické politiky.
Příkladem je Hirobumi Itó, který se dříve nechal slyšet, že: „Vláda by rozhodně neměla být
jakýmkoliv způsobem spojena s politickými stranami“ (cit. Dickinson 1999: 24), nicméně
v průběhu roku 1900, přesvědčen Tóruem Hošim21 (星 亨), zformoval stranu pod názvem
Přátelé konstituční vlády, japonsky Rikken Seijúkai22 (立憲政友会). Po rusko-japonské

19

Všechny „podrobené“ národy byly zároveň Japonsku velmi blízké (ad Korea, Čína…),
vzhledem, kulturním pozadím atd.
20
Jako genró označujeme skupinu „otců státníků“, kteří sehráli klíčovou roli při Restauraci
Meidži v roce 1868. Až na jednu výjimku všichni pocházeli z rodišť tradičních nepřátel vojenské vlády
Tokugawů, prefektur Sacuma a Čóšú. Jejich moc vycházela z přímého přístupu k císaři (Dickinson
1999:20) Ačkoliv v politice Japonska sehrávali po několik desetiletí klíčovou roli, státníci genró nebyli
formální součástí Ústavy.
21

Tóru Hoši, * 19. květen 1850 – † 21. červen 1901, japonský politik.

22

A to za podpory mocenských kruhů (byrokratů).
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válce byly na scéně nejsilnější právě Rikken Seijúkai a Kenseitó23 (憲 政 党), Konstituční
strana, s Ókumou v čele.
Protiváhou Itóa byl druhý nejvlivnější ze státníků genró, Aritomo
Jamagata24 (山縣 有朋), který nikdy nezaložil politickou stranu, ale obklopil se
množstvím podporovatelů z řad armády i civilních úředníků. Konflikt Seijúkai a
„Jamagatovy frakce“ pak hrál v japonské vnitrostátní politice hlavní úlohu až do konce
první světové války (Dickinson 1999: 27). Přestože se Jamagata z aktivní politiky stáhl
krátce po skončení rusko-japonské války, od roku 1905 až do své smrti byl předsedou
Tajné rady25 (Súmicuin, 枢密院) a politiku ovládal ze zákulisí. Po atentátu na Itóa se tak
stal vůbec nejmocnějším mužem v zemi. V září roku 1905 byly zveřejněny dohodnuté
mírové podmínky Portshmouthské smlouvy, ve společnosti však nevyvolaly nic, než vlnu
rozhořčení. Vládě byla vyčítána především neschopnost zajistit reparace, které by vyvážily
vynaložené válečné úsilí. Protivládní protesty byly za cenu obětí potlačeny vyhlášením
stanného práva, které platilo více než dva měsíce, od 6. září do 29. listopadu (Shimazu
2008, 46-47).
Šance se v nastalém zmatku neváhala chytit Ókumova Kenseitó, která
vytrvalým nátlakem dosáhla rezignace tehdejšího premiéra Kacury26 (桂 太 郎) už v lednu
následujícího roku. Mezi lety 1906 a 1912 se v premiérském křesle Kacura objevil ještě
dvakrát. Ve funkci se střídal s dalším mužem Seijúkai a chráněncem Itóa, princem
Saiondžim27 (西園寺 公望). Vláda a parlament zažily během těchto šesti let o poznání lepší
23

Strana, která vznikla v roce 1898 spojením Šimpotó (進歩党), strany, kterou jen o dva roky
dříve Ókuma poskládal z jiných uskupení, a Džijútó (自由党), liberální strany.
24 Aritomo Jamagata, * 14. červen 1838 - † 2. únor 1922, původem ze samurajské rodiny
z Čóšú, nazýván „otcem japonské armády“. Jamagata byl necelý rok po Restauraci Meidži vyslán na
studijní cestu do Evropy, kde měl shromáždit poznámky o vojenském uspořádání jednotlivých států.
Byl fascinován Pruskem24, stávající vojenskou velmocí, a když po svém návratu usedl v roce 1873 do
křesla ministra války, reorganizoval japonskou armádu právě podle pruského vzoru. Jamagata zastával i
úřad ministerského předsedy (podruhé mezi lety 1898 – 1900). Než byl nahrazen Itóem, zasadil o
zavedení pravidla, že ministrem války nebo námořnictva se může stát jen důstojník v aktivní službě,
respektive držitel jedné ze dvou nejvyšších armádních hodností (Reischauer 2000, 182), čímž
vojenským kruhům zajistil účast při sestavování budoucích vlád.
25 Rada vznikla v roce 1888 za účelem jednání o sestavení japonské Ústavy.
26 Taró Kacura, *4. leden 1848 – †10. říjen 1913, původem ze samurajské rodiny z Čóšú,
generál japonské armády a trojnásobný ministerský předseda (nejdéle sloužící, celkem trojnásobný,
premiér v dějinách Japonska).
27 Kinmoči Saiondži, *23. říjen 1849 – †24. listopad 1940, politik s titulem princ, který mu
náležel jako synovi dvorské šlechtické rodiny. Byl blízkým přítelem císaře Meidži, vzdělání získal
během dlouhodobého pobytu ve Francii. Po návratu položil základní kámen univerzity Ricumeikan a
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(více méně harmonickou) spolupráci než v dobách Saiondžiho a Kacurových předchůdců.
Za celou dobu dokonce nebyl ani jednou rozpuštěn parlament. Kabinet byl v tu dobu plně
odkázán na podporu strany Seijúkai, která konečně dosáhla svého, když se stala hlavním
hráčem na scéně (Reischauer 2000, 182-183).
V létě roku 1912 zasáhla veřejnost zpráva, že ve věku 59 let zemřel císař Meidži28
(Meidži tennó, 明治天皇). Vystřídal ho jeho syn Taišó29 (Taišó tennó, 大正天皇), jehož
nástup do funkce provázela (další) rozsáhlá politická krize. Konec bezmála čtyřiceti pěti
leté éry, v jejímž průběhu se Japonsko přerodilo v moderní stát, doprovázely obavy
společnosti o budoucnost. Tiskem proběhla i zpráva o rituální sebevraždě generála
Nogiho30 (乃木 希典)a jeho ženy, kteří dali přednost smrti před životem v nové éře.
Ve stejné době pokračovaly politické pře, když toho času premiér Saiondži
zamítl požadavek armády na navýšení počtu bojových sil, který mu na podzim roku 1912
předložil ministr války Uehara. Přestože formálně byl požadavek předán Ueharou, nestál
za ním nikdo jiný než stále aktivní Jamagata. Premiér návrh zamítnul, na což Uehara
odpověděl nabídkou složení úřadu. Jamagatova moc však dosahovala tak daleko, že když
odmítl jmenovat Ueharova nástupce (který, jak bylo výše zmíněno, musel být aktivním
důstojníkem), Saiondžimu nezbývalo než definitivně rozpustit kabinet. Jamagata
s odchodem Saiondžiho dosáhl svého a do pozice premiéra dosadil vlastního chráněnce
Kacuru, čímž nanovo rozdmýchal konflikt mezi státníky a členy politických stran.
Situaci

mělo

uklidnit

dosazení

admirála

Jamamota31

(山本 權兵衞 )

do

premiérského křesla (únor 1913). Ten se však stal mnohem samostatnějším, než mohl
Jamagata předpokládat. Kabinet dal dohromady na základě podpory strany Seijúkai,

zastával řadu funkcí ve vrcholné politice. Ve své době poslední přeživší státník genró. Byl předsedou
strany Rikken Seijúkai. 7 let po odchodu z aktivní politiky vedl za Japonsko jednání na Pařížské mírové
konferenci.
28 Císař Meidži, * 3. listopad 1852 - † 30. červenec 1912, 122. japonský císař, za života znám
jako Mucuhito (睦 仁). Na trůnu mezi lety 1867-1912.
29 Císař Taišó, * 31. srpen 1879 - † 25. prosinec 1926, známý též jako Jošihito (嘉 仁)
30 Maresuke Nogi, * 25. prosinec 1949 - † 13. září 1912, Původem samuraj a prominentní
generál japonské imperiální armády. Údajně žádal na císaři Meidži povolení k seppuku už po bitvě o
Port Arthur, kdy se cítil vinen za ztracené životy. Císař žádost striktně zamítl s tím, že generál vinen
není a musí zůstat naživu, aspoň dokud bude živ on sám.
31 * 26. listopad 1852 - † 8. prosinec 1933, liberálně-demokratického založení, dvakrát ve
funkci premiéra, jedenkrát v křesle ministra námořnictva a ministra zahraničních věcí. V prvním
funkčním období se zasadil o zrušení povinnosti být aktivním důstojníkem pro adepty na posty ministrů
války a námořnictva.

19

podporoval civilní vládu nejen doma32, ale i v japonských teritoriích, a systematicky při
přerozdělování rozpočtu upřednostňoval námořnictvo před armádou (Dickinson 1999: 29–
30). V dubnu roku 1914 byl nakonec donucen odstoupit. Důvodem byl nejen úplatkářský
skandál, ale i neustálý tlak Jamagatových příznivců na omezení námořního rozpočtu.

3.2

Japonská zahraniční politika
Necelých deset let mezi vítězstvím v rusko-japonské válce a vypuknutím první

světové války bylo v Japonsku protkáno uzavíráním četných dohod s mocnostmi, které
měly ve východní Asii vliv. Za jádro imperiální diplomacie byla stále považována Anglojaponská aliance uzavřená již v roce 1902. Následovala Dohoda o obecných politických
otázkách (Niči-Ro kjójaku, 日露協約) s Ruskem (obnovená celkem třikrát v letech 1910,
1912 a 1916), Japonsko-francouzská dohoda (Niči-Fucu kjótei, 日仏協約) z roku 1907 a
v neposlední

řadě

高平・ルート協定)

v roce

1908

Root-Takaširova

dohoda

(Takašira-Rúto

kjótei,

se Spojenými státy. Obsahy uzavřených dohod byly odrazem

japonské snahy o kompromisní politiku, ve které Japonsko plně využívalo nově nabyté
pozice velmoci a často žádalo uznání svých zájmů na kontinentu výměnou za uznání vlivu
ostatních mocností v jiných částech Asie.

V dohodě s Francií přislíbilo Japonsko uznání

francouzské vlády v Indočíně výměnou za to, že Francie bude plně respektovat výsledek
rusko-japonské války, především obsah Portshmouthské dohody. Za respektování
japonského vlivu v Koreji Velkou Británií a Amerikou pak Japonsko nabídlo podporu
britské koloniální správy v Indii, stejně tak jako americké koloniální správy na Filipínách.
Zároveň uznalo americkou anexi původního Havajského království (1898) (CHJ 2005:
278).
Když vzpomeneme, že Británie ustavila své koloniální panství v Indii už
v padesátých letech 19. století, Francie v Indočíně v letech osmdesátých a Spojené státy
koupily Filipíny v roce 1901, blahosklonné návrhy Japonska, že za daných podmínek bude
tuto koloniální politiku podporovat, byly jen čirým kalkulem. Je však nutné podotknout, že
se zdálo, že co se týče obsazování teritorií, jsou karty definitivně rozdány. Všechny výše
zmíněné dohody tak byly výhodné oboustranně.
Problém nastal při vyjednávání s Ruskem, protože dohody týkající se
především Mandžuska zasahovaly do sféry vlivu ostatních mocností. Amerika usilovala o
32

Především jmenováním civilních úředníků do funkcí.
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tzv. politiku otevřených dveří33, Japonsko však zvolilo tajnou úmluvu s Ruskem, která
Mandžusko rozdělovala na dvě stejně velké sféry vlivu. Snahy vlády o hlubší orientaci na
zahraniční politiku působily povzbudivě především na vojenské kruhy, které v ní viděly
možnost další expanze. Místy uměle vyvolané obavy z ruské odvety po prohrané válce se
snažily využít ve prospěch dalšího zbrojení (CHJ 2005: 276). V návaznosti na to v roce
1907 Jamagata formuloval Základní plán obrany císařství (Teikoku kokubó hóšin,
帝国国防方針), který si dával za cíl znovuoživit japonské impérium, jeho armádu a
oligarchickou vládu. Sestavil plán rozšíření japonských zájmů v Koreji a Mandžusku,
stejně tak jako japonské „přítomnosti“ v jižní Asii. Zároveň požadoval navýšení počtu
armádních divizí, za čímž je spatřována zřejmá snaha zajistit si převahu nad námořnictvem
(Dickinson 1999: 28).
I přes neustálé sváry armádní a námořní sekce o rok později Kacurův
kabinet rozhodl, že „ Japonsko by mělo utužit spolupráci s Velkou Británií, usilovat o
spojenectví s Ruskem, vylepšit stará přátelství s Německem, Rakouskem-Uherskem a Itálií,
a obnovit spolupráci se Spojenými státy“ (cit. CHJ 2005, 275), což se částečně, díky výše
zmíněným smlouvám, podařilo.
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Pod jiným názvem „Hayova doktrína“ z roku 1899. Usilovala o zrušení sfér vlivu a zavedení

„volné soutěže“.
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4 Vypuknutí války
„Když v roce 1914 vypukla první světová válka, bylo by pro Japonsko možné držet
se od konfliktu dál, ale Ókumův kabinet téměř okamžitě vyhlásil válku Německu. Vláda
deklarovala, že Japonsko musí využít šanci tisíciletí a ustavit svá práva a zájmy v Asii“.
(cit. CHJ 2005: 279)
První světová válka vypukla v průběhu letních měsíců roku 1914, krátce po
sarajevském atentátu. Ačkoliv se postupem času rozšířila na několik kontinentů a do všech
světových oceánů, pro Japonsko byla zpočátku jen vzdáleným evropským konfliktem.
Vypuknutí války dosud nevídaných rozměrů však Japonsku zavdalo ještě nečekanější
příležitost. Válečná fronta na dlouho zcela upoutala pozornost mocností dříve
orientovaných na východní Asii, což Japonsku otevřelo volné pole působnosti. Válka tak
byla od začátku politickými špičkami vnímána jako šance. Šance praktikovat expanzivní
imperiální politiku a potvrdit tak postavení mocnosti.
Na jaře roku 1914 se do premiérského křesla vrátil Šigenobu Ókuma a to
s podporou nově vzniklé strany Dóšikai34. Kabinetním ministrem zahraničních věcí se stal
baron Takaaki Kató35 (加藤 高 明), zároveň předseda Dóšikai. Kató byl v dané době
nejzkušenějším japonským diplomatem, podepsán byl mimo jiné pod Anglo-japonskou
aliancí, kterou i nadále považoval za stavební kámen japonské zahraniční politiky. Už na
34

Rikken Dóšikai (立 憲 同 志 会), neboli Společnost přátel Ústavy; strana založená 7. února

1913 premiérem Kacurou jako protiváha strany Seijúkai. Po Kacurově smrti se do čela postavil Takaaki
Kató, a strana zajistila podporu Ókumova kabinetu. Na politické scéně dominovala od voleb v roce
1915, o rok později ve spolupráci s Čúseikai zformovala později výraznou stranu Kenseikai.
35

Takaaki Kató, * 25. ledna 1860 - † 28. ledna 1926, čteno také jako Kómei Takaaki, jako

druhý syn samurajské rodiny byl v chlapeckém věku adoptován do rodiny, která mu poskytla vysoké
vzdělání. Promoval Tokijské císařské univerzitě v oboru anglického práva. Jako zaměstnanec
konglomerátu Mitsubishi byl na dva roky vyslán do Londýna. Do vysoké politiky se poprvé dostal
krátce po svém návratu z ciziny, když se stal poradcem Ókumy, tehdejšího ministra zahraničních věcí.
Do Londýna se na šest let vrátil jako japonský vyslanec, na japonské ministerstvo zahraničí pak v roce
1900 (tentokrát už jako ministr). Stal se klíčovou postavou při zakládání Anglo-japonské aliance. Kató
ve své kariéře posty vyslance v Londýně a ministra zahraničí vystřídal hned několikrát. Ve svém
čtvrtém období se stal tím, kdo (bezprecedentně) bez konzultace se státníky genró rozhodnul o vstupu
Japonska do války. Byl pro-ústavním politikem, který většinu času stál v opozici vůči státníkům genró.
Na sklonku své politické kariéry a necelý rok před svou smrtí prosadil rozšíření volebního práva pro
všechny muže starší 25 let.
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začátku 20. století měl reputaci „nejaponského, příliš progresivního anglofila“ (Dickinson
1999: 36). Pře ve vládě vyvolávala především jeho neochota dodržovat nepsaná pravidla,
na jejichž absolutním vrcholu byla povinnost konzultovat veškerá politická rozhodnutí se
státníky genró. Katóovu oddanost alianci rozporoval hlavně Jamagata, který se nemohl
smířit s britským vlivem v centrální Číně a sympatizoval spíše s Německem (které Británii
tradičně konkurovalo). Premiér Ókuma dal později za pravdu Katóovi, když prohlásil, že
„vyhlášení války Německu není jen povinností v rámci Anglo-japonské aliance, ale zároveň
i nutným potrestáním německého militarismu“ (cit. Dickinson 1999: 38).
Ještě na začátku srpna se mohlo zdát, že válka v Evropě Japonsko nějak zvlášť
neovlivní. 3. srpna byl dokonce německý velvyslanec ministrem Katóem ujištěn o
zachování japonské neutrality (Spinks 1936: 299). Nicméně, japonská vláda i přes
ujišťování Německa stále vyčkávala. Její budoucí kroky byly v podstatě závislé na jednání
Velké Británie a její potenciální výzvě k japonské mobilizaci na základě Anglo-japonské
aliance. Formální žádost o zapojení Japonska do bojů proti Německu skutečně přišla o pár
dní později, 7. srpna ji předložil britský velvyslanec Coyningham Greene36. Kató svolal
ještě ten den schůzi, na které se vláda usnesla britské žádosti vyhovět. Rozhodnutí Katóova
kabinetu bylo v japonské moderní historii naprosto bezprecedentní, a to tím, že státníci
genró byli z debat nejenom vyloučeni, ale o plánované schůzi nebyli ani informováni.
Rozhodnutí jim bylo oznámeno až o den později. Při setkání vlády se státníky genró už měl
Kató v ruce souhlas císaře, který toho dne vyřídil při soukromé návštěvě. V následující
debatě se i ostatní přítomní shodli na nutnosti vstupu Japonska do války.
Váhal vůbec Kató, než o zapojení Japonska do války, která se ho vlastně netýkala,
svolil? Jaká byla skutečná situace Velké Británie? Bylo v její pozici a s danou flotilou
skutečně nezbytné, aby žádala vojenskou pomoc aliančního partnera? V původním návrhu
Greene Japonsko žádal, aby se zapojilo do námořních bojů, zatímco Británie a Austrálie
budou okupovat nabytá území. Kató se na tento návrh zdráhal přistoupit, po konzultaci
s premiérem Ókumou Greenovi oznámil, že není žádoucí, aby byl rozsah japonských akcí
jakkoliv limitován. Obavou Greena bylo možné rozšířená bojů na čínské území, doporučil
tak japonské vládě vojenské operace prozatím odložit. Kató se v tuto chvíli oprávněně bál,
že pokud Británie svůj návrh stáhne, bude to mít neblahý dopad na japonsko-anglické

36

Coyningham Greene, * 29. říjen - † 30. červen 1934, britský diplomat a mezi lety 1912 –

1916 velvyslanec v Japonsku.
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diplomatické vztahy, stejně tak na Ókumovu vládu a veřejné smýšlení. Nicméně Green
situaci přehodnotil a 13. srpna souhlasil se zasláním ultimáta Německu (Spinks 1936: 308).
Velká Británie byla v diskutované době bezkonkurenční námořní velmocí. I přes
nutnost zapojení většiny z lodí do bojů v Evropě byla stále schopna početnou flotilu
koncentrovat i na Dálném východě. Nutné je podotknout, že v rámci Společenství národů
Británie počítala i s australskou pomocí. Německo ve stejné oblasti pod velením admirála
Maxmiliana von Spee37 bojovalo se dvěma křižníky srovnatelnými s flotilou Velké
Británie. Z historických záznamů víme, že zatímco Winston Churchill o síle britské flotily
nepochyboval, ostatním zainteresovaným se tolik optimismu nedostávalo. Obávali se, že
obsazení německých základen je pro britské námořnictvo příliš složité. Británie požádala
Austrálii o asistenci v námořních bojích u Tichomořských ostrovů už 6. srpna, ale i přes
počáteční příslib Austrálie nebyla schopna lodě odvolat z předchozích misí. Spinks
původní britský plán obsazení německých kolonií analyzuje jako nutnost, která přímo
vycházela z předpokladů, že válka na starém kontinentu se blíží ke konci. V násilném
přebírání držav pak vidí způsob, jakým si chtěla Británie zajistit vhodnou pozici
v budoucích mírových jednáních38. Když se Britům nedostalo pomoci z Austrálie, logickou
volbou bylo povolání Japonska, které bylo Velké Británii smluvně zavázáno (Spinks 1936:
301).
4.1

Vstup Japonska do války
Kató nejdříve (14. srpna) Německu předložil ultimátum, ve kterém požadoval ústup

jeho armády z čínského území (a japonských vod) a zachování míru. Zároveň žádal
převedení německých teritorií do rukou Japonska (s výhledem, že časem budou opět
navráceny Číně). Proč ale předložil jen ultimátum a rovnou nevyhlásil válku? Při zpětné
analýze Katóova jednání se hovoří o snaze „monopolizovat diplomacii“ (Dickinson 1999:
62). Od zlomového vítězství v rusko-japonské válce v roce 1905 narůstalo sebevědomí
armádních elit, které prosazovaly odlišný, agresivnější směr zahraniční politiky. Na druhou
stranu Kató považoval za jediného garanta japonské diplomacie ministerstvo zahraničních
věcí, v jehož čele stál. O aktuálním dění byla informována i veřejnost, které bylo
připomínáno, jaké závazky Japonsko vůči Velké Británii má. Zmiňovány byly i smluvní
dohody s Ruskem a Francií, vyzdvihovala se potencionální nebezpečí plynoucí
z německého zbrojení (především dopad na prozatímní japonskou neutralitu) (Spinks 1936:
37
38

Maxmilian von Spee, *22. červen 1861 - †8. prosinec 1914, německý admirál.
Konktrétně cituje „možnost směny takových území třeba za Belgii“ (cit. Spinks 1936: 301).
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298). Kató navíc nestanovil nutnost odpovědět do obvyklých 48 hodin, ale ponechal
Německu na rozmyšlenou celý týden. Kdyby se Katóovi na poprvé podařilo vyřešit spory
mírovou cestou, obhájil by (nejen před veřejností) postavení ministerstva.
Německo předložené ultimátum zcela ignorovalo. Na základě toho došlo
z japonské strany 23. srpna k vyhlášení války. Japonsko se od začátku soustředilo na
německé državy na poloostrově Šantung, především na přístav Čching-tao, a menší
ostrůvky v Tichomořském oceánu. Čching-tao bylo ve své době hlavní německou námořní
základnou a zároveň posledním opevněným přístavem Šantungu, který odolával dobývání
ze strany Dohody. I se zapojením japonské armády se boje protáhly až do podzimu téhož
roku, kdy přístav (7. listopadu) vyhlásil kapitulaci39. Středobod zájmu japonské vlády i
poté zůstal v regionu východní Asie, kde se Japonsko dále aktivně podílelo na potápění
nepřátelských německých lodí, ale především upevňovala svou moc v Číně. (Dull 1950:
151-152)
Pro Katóa i ostatní politiky a státníky bylo kolem roku 1914 území Číny
v otázce rozdělování vlivu v regionu stěžejní. Už od konce předešlého století se stala
místem střetů mocností, které se zde snažily prosazovat vlastní zájmy. Cílem Japonska
bylo mezi tyto mocnosti patřit a zajistit si co největší územní podíl. V takové situaci byla
přítomnost britského námořnictva a armády pro Japonsko velmi žádoucí. Tiše totiž
zajišťovala průchodnost japonské expanzivní politiky. Po obsazení bývalých německých
pozic Kató neváhal, chopil se šance a vystoupil se sérií 21 požadavků (Dickinson 1999: 3839).
4.2

21 Požadavků
Dokument „21 požadavků“ (Ni džú iči džó, 二 十 一 条) Japonsko předložilo Číně

krátce po svém zapojení do války, 18. ledna 1915. Autorem „smlouvy“ byl ministr
zahraničí Takaaki Kató. Dokument sestával z celkem pěti okruhů rozličných požadavků.
V rámci prvního z nich si Japonsko na území Šantungu nárokovalo stejné výhody, jaké
byly dříve garantovány Německu. Jednalo se především o rezidenční právo, možnost
obchodu a v podstatě monopol na stavbu železnic (Dickinson 1999: 62). Druhá část se
týkala legitimizace japonských zájmů v jižním Mandžusku (Pollard 1993: 8). Ačkoliv tuto
sféru vlivu Japonsko formálně převzalo od Ruska po vyhrané válce v roce 1905, žádná
39

K početným ztrátám na životech došlo na obou stranách. Po kapitulaci padlo do japonského
zajetí několik tisíc německých vojáků. Ti strávili zbytek války v zajateckých táborech a do vlasti se
vrátili až v roce 1920.
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smlouva (mezi Japonskem a Čínou) formálně uzavřena nebyla. Následující okruh
požadavků konfrontoval japonské zájmy se zájmy Velké Británie. Jednalo se o strategické
území na východě Mongolska, o které Japonsko stálo především kvůli tamním bohatým
ložiskům uhlí a železné rudy. Tato část Mongolska čelila zájmu hned čtyř států. Tradičně
Ruska, poté Číny, která své nároky vztáhla v letech 1913 a 1914. Dále Británie, které mělo
potenciál financovat stavbu železnice, jež by nárokované území spojila s Pekingem, a
v poslední řadě Japonska, které od lokálních těžebních dolů vykupovalo suroviny už od
roku 1899.
Za čtvrté Japonsko požadovalo na Číně, aby žádné jiné velmoci negarantovala
jakékoliv výsady v přímořských provinciích. Jmenovitě šlo především o provincii Fu-ťien,
která byla územně nejblíže soudobě Japonskem okupovanému Taiwanu. Ačkoliv
„exkluzivita“ tohoto území byla Japonsku garantována krátce po vítězství v Čínskojaponské válce (1898), už o rok později vznesly k Číně Spojené státy požadavek na zřízení
námořní základny. Pátý, poslední okruh požadavků, je obecně považován za
nejagresivnější. Fakticky by z Číny vytvořil (po vzoru Koreje) další protektorát
s japonským úřednictvem. Japonsko by při jejich uplatnění získalo kontrolu dosazování
finančních, politických a vojenských poradců (Dickinson 1999: 89).
Požadavky byly předloženy čínské vládě, v jejímž čele stál Šikai Jüan40, a pro jejich
přijetí bylo stanoveno ultimátum. Návrh vyvolal na čínské straně pobouření, Šikai žádal o
podporu mocností a alespoň částečně uspěl. Spojené státy se dlouhodobě stavěly negativně
ke všem japonským akcím, které prvoplánově narušovaly čínskou suverenitu a v druhé
řadě politiku volného obchodu. V tomto případě americký ministr zahraničí William
Jennings Bryan41 neváhal a japonskou vládu varoval písemně, že Spojené státy podobné
jednání nemohou akceptovat. Když se do opozice postavila i Velká Británie, Japonsko bylo
nuceno odstoupit a poslední okruh požadavků odvolat (CHJ 2005: 281). Ostatní
z požadavků se však prosadit podařilo, prezident Šikai je oficiálně přijal 9. května
(Masafumi 2010: 1304). Čína se tedy zavázala garantovat Japoncům veškeré výhody dříve
náležící dříve Německu a udělit jim právo budování železnic na Šantungu. Zároveň byly
uznány japonské pozice v jižním Mandžusku (Gordon 2014: 173).

40

Šikai Jüan, * 16. září 1859 – † 6. červen 1916, 2. prezident Čínské republiky a vojenský

41

William Jennings Bryan, * 19. březen 1860 – † 26. července 1925, právník a politik.

generál
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Jakým způsobem požadavky předložené Číně vnímala japonská veřejnost a soudobí
intelektuálové? Imperiální politika byla v očích veřejnosti vnímána převážně kladně
(Shimazu 1995: 41). Do roku 1915 se díky ní z Japonska stal hegemon východní Asie.
Japonsko bylo koloniální velmocí, válka nastartovala ekonomiku a obyvatelstvo netrpělo
nedostatkem. Protichůdné názory však můžeme najít v článcích, pamfletech a vyjádřeních
intelektuálních elit té doby. S názorem veřejnosti se ztotožňoval například i liberálně
založený Sakuzó Jošino42 (吉 野 作 造). Podporoval myšlenku „domácí ústavní vlády a
imperialismu

za

hranicemi“

(uči

ni

rikkenšugi,

soto

ni

teikokušugi,

内に立憲主義、外に帝国主義), podle které byly výše zmíněné požadavky nejen na
místě, ale dokonce je považoval za nezbytné (Shimazu 1995: 42). Mezi komentátory
s kritičtějším postojem se řadí například Tanzan Išibaši43 (石橋湛山). Vládní kurz
označuje v podstatě jako bezzásadový (Ishibashi 1915: 1). Japonsko podle něj tak jen
bezohledně využívá nastalé situace, aniž by mělo plán do budoucna.

4.3

Vztahy k Rusku a Číně
Přijetí požadavků znovu oživilo ambice armádních elit. Dříve, do roku 1915,

fungoval na daném území jakýsi vojenský trojúhelník (Masafumi 2010: 1303) Japonska,
Ruska a Číny. I když se Rusku japonské požadavky ohledně jižního Mandžuska a
Vnitřního Mongolska nezdály, nemělo moc zasáhnout. Rusko bylo plně vytíženo frontou a
bojem v Evropě. Jeho vliv v Mandžusku tak do roku 1915 rapidně upadl, v roce 1917 už
nebylo v oblasti víc než osm tisíc ruských vojáků (Masafumi 2010: 1305). Na druhou
stranu, pokles počtu vojáků zavdal Číně příležitost ke zbrojení a k možnému protiútoku44,
její armáda se rozrostla zhruba na necelých 68 000 mužů (Masafumi 2010: 1306).
První čtvrtletí roku 1916 bylo v Číně poznamenáno snahou dosavadního prezidenta
Jüana znovunastolit monarchistickou vládu. Samozvaným vládcem se stal už na konci roku
1915, oficiálně měla jeho éra začít 1. ledna. Ještě před novým rokem však došlo ve
vojenských řadách ke vzpouře. Rebelie měla za cíl svrhnout režim, rozpoutala ale

42

Sakuzó Jošino, * 29. leden 1878 – † 18. březen 1933, historik a politolog.

43

Tanzan Išibaši, * 25. září 1884 – † 25. dubna 1973, novinář a politik, po druhé světové válce

zastával post ministra financí.
44

Pro což byly v době oslabení Ruska revolucí ideální podmínky.
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občanskou válku. Zatímco Šikai abdikoval už 22. března45, válka neskončila dřív než
v průběhu července (CHC 2005: 250). Do čela nové vlády byl dosazen Qirui Duan46, jedna
z hlavních postav pozdějších Nišiharových půjček (viz další kapitola).
K oživení došlo i ve vztahu k Rusku. 3. července 1916 byla tajně podepsána dohoda
o vojenské alianci, namířená proti třetím státům, které by se snažily narušit územní
integritu Číny (potažmo narušovaly zájmy Japonska a Ruska v oblasti). Ačkoliv
nejmenovaným, přímým adresátem byly Spojené státy, které dlouhodobě Čínu hájily.
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Na trůně tak strávil pouhých 83 dní.
Qirui Duan, *6. březen 1865 – †2. listopad 1936, několikanásobný ministr války, premiér a
později i prezident Čínské republiky.
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5 Období mezi lety 1916 a 1918
Začátkem nové éry v japonské politice byla rezignace premiéra Ókumy 2. října
1916. Nahradil ho bývalý guvernér Koreje, Masatake Terauči, Jamagatův chráněnec.
Odstupující Ókuma původně navrhl, že úřad předá do rukou Katóovi, to však bylo z mnoha
důvodů pro elity nepřijatelné. Jamagata argumentoval potřebou premiéra, který bude
„politicky nestranný, bude národ spojovat a budovat jeho vnitřní sílu“ (cit. Dickinson
1999: 157). Takovým kandidátem pro něj byl právě generál Terauči. Pro veřejnost musely
být změny na premiérském postu ovšem matoucí. Nebyly to ani dva roky, kdy noviny
titulkem „vítězství ústavní vlády“ (cit. Dickinson 1999: 158) oslavovaly nástup Ókumova
kabinetu s podporou Dóšikai. Veřejné vyhlášení Teraučiho nestranickosti bylo provázeno
obavami, že vláda, ač ústavní, nebude vládnout na základě vůle lidu, ale bude plně v rukou
militantního generála. Pro mnoho myslitelů doby bylo Teraučiho zvolení pomyslným
krokem zpátky. Propagátor demokracie a politolog Sakuzó Jošino47 (吉 野 作 造) na
Teraučiho vydal mnohastránkovou kritiku, ve které nástup nového premiéra popisuje
jako:„ zpátečnickou změnu znamenající přerod z mylného, tvrdošíjně konzervativního
ústavního zřízení ve skupinu byrokratů, která za podpory genró baží po moci“ (cit.
Silberman 1959: 314).
I když nejpalčivějším problémem doby bylo i v druhé polovině válečného konfliktu
stále Německo, na podzim roku 1916 byla v Kjótu uspořádána konference na téma
budoucích vztahů se Spojenými státy. V intelektuálních kruzích již v tuto dobu panovala
otázka, jak se změní postavení Spojených států na mezinárodním poli (vstoupí-li do války).
Japonsku do této doby válka přinesla (potvrzení) postavení hegemona oblasti a
nastartovala ekonomický boom48. Spojené státy prozatím zachovávaly neutralitu, čím se
nejen vyhnuly válečným škodám, ale navíc ze situace těžily ekonomicky. Na domácí půdě
tak vznikly dva protichůdné proudy. Jeden z nich Spojené státy obhajoval jako
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Jošino Sakuzó, *29. leden 1878 - †28. březen 1933, profesor politických dějin a křesťanský

socialista, propagátor demokracie minponšugi (民 本 主 義).
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Dočasné vyřazení evropských hráčů z asijského trhu byl impulsem pro rozvíjející se

Japonskou ekonomiku. V průběhu války došlo ke zhruba pětinásobnému navýšení objemu výroby,
stejně tak vývoz některých komodit zaznamenal prudký nárůst. V případě bavlny třeba o 185% (Gordon
2014: 139).
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„mírotvorce“, v druhém pak panovala obava, že „vztahy Japonska a Spojených států se
budou podobat těm, jaké měly Německo a Velká Británie před vypuknutím války“ (cit.
Dickinson 1999: 155). Zástupci námořnictva a armády zároveň upozorňovali na zostřené
zbrojení a požadovali srovnání arzenálu na úroveň Spojených států.
Když následujícího roku Spojené státy do války skutečně vstoupily, v Rusku
rezonovala březnová revoluce, která nadobro svrhla carský režim. V krátkém sledu
následovala revoluce listopadová, která postupně vygradovala až v občanskou válku. Velká
válka se pomalu blížila ke konci, a v Japonsku rostlo neblahé tušení, že až opravdu skončí,
západní velmoci opětně přesunou svou pozornost na region východní Asie. Teraučiho
kabinetu nezbývalo, než rychle jednat a zajistit udržení japonských pozic na kontinentu.
Prvním krokem bylo, ve spolupráci s evropskými mocnostmi, vyslání japonských jednotek
na Sibiř, aby dohlížely na porevoluční situaci (vysvětleno dále). Dalším rozhodnutím bylo
uzavřít s Čínou dohodu, která slibovala, že Japonsko zajistí obranu proti možnému šíření
revolučních tendencí z oblasti Ruska, fakticky však znamenala především možnost
volného pohybu japonských jednotek na území Číny (CHJ 2005: 281).
2. listopadu 1917 ve Spojených státech proběhlo klíčové jednání Kikudžiróa Išiiho
a amerického ministra zahraničí Roberta Lansinga. Při té příležitosti byla podepsána IšiihoLansingova dohoda49, která oba státy zavazovala k respektování územní integrity Číny a
politiky „otevřených dveří“ pro mezinárodní obchod. Navíc obsahovala vložku, která
zmiňovala „speciální zájmy Japonska“50 (Scott 1918: 152). Přesná formulace textu
poslední části se projednávala několik týdnů. Lansing byl při popisu „speciálních zájmů“
velmi opatrný, nakonec je s přihlédnutím ke geografické poloze Japonska uznal. Přestože
Išii zpočátku nebyl spokojen, nakonec souhlasil. Situaci vyřešila dohoda, že bude použit
Lansingův text, ale tato část protokolu zůstane tajná (Vinson 1958: 58).
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Išiiho-Lansingova dohoda [online]. Washington. 2. 11. 1917. [cit. 29. 12. 2017]. Dostupné z:

https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/b-jp-ust000009-0425.pdf
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Tato dohoda byla považována za velké „diplomatické vítězství“.
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5.1

Nišiharovy půjčky (Nišihara Šakkan, 西原借款)
Tím, kdo se v kabinetu premiéra Teraučiho orientoval na vztahy s Čínou, byl

ministr vnitra Šinpei Gotó51 (後藤 新 平). První vyjádření k japonsko-čínským vztahům
vláda vydala v lednu 1917. Tehdy stanovisko vlády jasně kopírovalo téměř všechny
Katóovy požadavky z roku 1915. Gotó ale přidal japonské politice vůči Číně zcela nový
rozměr, když začal vyzdvihovat důležitost finančních půjček52. „Finanční diplomacie“
rozhodně nebyla na čínském území ničím novým53. Po skončení čínsko-japonské války
v roce 1895 bylo v nejlepším zájmů západních mocností financovat čínské stavby
(především železnic) a rozšiřovat tak vlastní sféry vlivu. Japonsko se na začátku století
svým potenciálem nemohlo zavedeným mocnostem rovnat, situace se však obrátila s první
světovou válkou, která japonskou ekonomiku nastartovala.
Hlavní postavou nové finanční politiky se stal Kamezó Nišihara54 (西 原 亀 三).
S Teraučim, dřívějším korejským guvernérem se seznámil již dříve, a to když v Soulu
zastával post poradce obchodní komory (Langdon 1957: 245). S Teraučiho pověřením
cestoval do Pekingu již v polovině roku 1916, tedy ještě před ustanovením samotného
kabinetu. Jeho úkolem bylo zmapovat současnou situaci a spolupracovat s místními
vojenskými a diplomatickými zástupci Japonska, stejně jako se členy čínské vlády. Návrh
dalšího postupu Teraučimu předložil 3. července. Navrhoval nejen půjčku Číně ve výši 10
milionů jenů, ale i zavedení nové měny. Usuzoval, že pro posílení čínsko-japonských
vztahů je nutná „naprostá ekonomická hegemonie Japonska na kontinentu“ (Dickinson
1999: 163). V průběhu října zašel ještě dál, když hovořil o „ekonomické teritorializaci“
(Keizaiteki rjódoka, 経済的領土化) Mandžuska a Mongolska a zároveň otevřeně
prohlásil, že „jestli není Čína schopná být soběstačná, není možné se vyhnout anexi (k
Japonsku)“ (Dickinson 1999: 164).
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Šinpei Gotó, *24. červenec 1857 - †13. duben 1929, Původním vzděláním lékař, povoláním

guvernér Taiwanu a několikanásobný ministr různých odvětví. Propagátor panasijské myšlenky a
agresivní expanzivní politiky
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Je nutné zmínit, že Nišiharova idea byla postavit půjčky na bázi investic jednotlivých bank a

obchodníků. Oficiálně by se tedy jednalo o půjčky soukromé.
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První čínské finanční konsorcium bylo založeno v roce 1910. Jeho součástí byly na začátku

čtyři mocnosti, jmenovitě Spojené státy americké, Velká Británie, Německo a Francie (Davis 1987:
238).
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Kamezó Nišihara, *8. červen 1873 - †22. srpen 1954, japonský obchodník
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Nišihara v poměrně krátké době navštívil Peking celkem šestkrát. Finální verze
dohody o půjčkách byla podepsána 20. ledna 1917, a to mezi čínskou vládou a třemi
bankami (Průmyslovou bankou Japonska, Korejskou bankou a „Formoskou bankou“,
bankou Taiwanu) (Langdon 1957: 248).
Z pozdějšího vývoje situace již víme, že všechny původní Nišiharovy cíle se naplnit
nepodařilo. Naopak, silný tlak japonské vlády měl v průběhu uplatňování této politiky
často opačný účinek. Premiér Duan se (po úniku informací a půjčkách na veřejnost55) stal
terčem nenávisti ostatních čínských politiků, kteří ho měli za loutku v rukou Japonců, vlna
nevole se obrátila i proti Japonsku samotnému. Jelikož jednotlivé body programu byly
v přímém rozporu s oficiální japonskou politikou nevměšování se do vnitřních záležitostí
Číny, bylo nutné vysvětlení z japonské strany. K veřejnému vyhlášení politiky půjček jako
pomoci Číně došlo 20. července 1917.

Do podzimu roku 1918 stoupnul objem

zapůjčených peněz na zhruba 145 milionů jenů (Dickinson 1999: 162).
5.2

Vstup USA do války
Spojené státy vstoupily do války v dubnu roku 1917, když vyhlásily válku

Německu. Výše zmíněné obavy japonských politiků a intelektuálů o japonské postavení na
mezinárodní scéně tak začaly nabývat reálných rozměrů. Strana Dohody požadovala
stažení německých vojsk z Belgie, Balkánu a Dardanel, nezmiňovala však území, která
měli Němci v moci v Asii a Pacifiku. V Japonsku tak vyvstala otázka, jestli bude podle
stejné logiky nutno navrátit teritoria, která Japonci po Němcích přebrali v Číně. Oficiální
zapojení Spojených států do války zkomplikovalo i dosavadní diplomatické vztahy
Japonska a Číny.
Japonsko o čínském vstupu do války vyjednávalo s čínskou vládou už v průběhu
února, když do diskuzí zasáhly právě Spojené státy. Dva měsíce před samotným
vyhlášením války přerušily veškeré diplomatické vztahy s Německem a ke stejnému kroku
vyzvaly všechny ostatní země, které dosud zachovávaly neutralitu (Dickinson 1999: 177).
Tento postup by byl proti japonským zájmům, Nišihara se tak s Teraučiho instrukcemi
v březnu osobně vypravil do Pekingu, aby se ujistil, že Čína vstupuje do války pod záštitou
Japonska, nikoliv Spojených států (Langdon 1957: 249). Čína prozatím válku nevyhlásila a
pro Japonce byl tento postup rozhodně výhodný. V případě, že by válku vyhlásil prezident
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Jednání o půjčkách probíhala za zavřenými dveřmi, dokud uniklé informace nebyly zveřejněny

třetí stranou (Langdon 1957: 250)
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Jüan, mohla se japonská strana oprávněně obávat nárůstu jeho moci a skokového snížení
japonského vlivu. Situace se však zcela změnila, když Šikai Jüan 6. června zemřel.
Japonská vláda věřila, že pokud dojde k čínskému vstupu do války teď, mohlo by to
znamenat rozšíření spolupráce mezi kabinety, uplatnění Nišiharova plánu a celkové
zvýšení japonské moci v Číně.
K vyhlášení války následně opravdu došlo, a to hned v srpnu (Craft 1994: 21).
Zároveň ostatní mocnosti Dohody uznaly japonské nároky na původní německé državy na
Šantungu. Ačkoliv se nakonec největší japonské obavy nenaplnily, participace Spojených
států měla silný dopad na oslabení japonského hlasu na nadcházející mírové konferenci.
5.3

Sibiřská intervence (1918 –1922)
V průběhu první světové války bylo Japonsko svědkem konce hned dvou

politických zřízení v okolních státech. Poprvé, když byl svržen čínský císař a pod
taktovkou prezidenta Jüana vyhlášena Čínská republika. Podruhé, když revoluce v Rusku
ukončila carskou vládu. Neblahý osud okolních panovníků znamenal vztyčený prst pro
japonskou vládu, která, stejně jako Čína a Rusko viděla těžiště úspěchu v silné armádě a
mezinárodním renomé. Jamagata byl situací otřesen, zvlášť když nové sovětské zřízení
vypovědělo staré úmluvy a smlouvy. Vypovědělo samozřejmě i Rusko-japonskou dohodu
z předchozího roku, která byla pro Japonsko zásadní, když diskutujeme narůstající vliv
Spojených států.
Sibiřskou intervenci začala plánovat Francie s Británií krátce po vypuknutí
bolševické revoluce v Rusku. Byla reakcí na separátní mír, který Rusko uzavřelo
s Německem. Už na podzim roku 1917 se britská vláda k zapojení Japonska do bojů
v Rusku postavila odmítavě. Generální štáb ústy lorda Curzona56 vyjádřil obavu ohledně
skutečných japonských zájmů a kompenzací, které by Japonsko mohlo vyžadovat. Na
Anglo – francouzské konferenci o vojenské pomoci (11. říjen 1917) se obě mocnosti
shodly, že zapojení japonských jednotek by nebylo možné. Vzhledem k předcházejícím
akcím, které Japonsko podniklo v Číně, se (oprávněně) obávaly narůstajícího japonského
militarismu. Mužem, který nehleděl na výsledek diskuze říjnové konference a otevřeně
navrhl využít Transsibiřskou železnici k přepravě japonských jednotek, byl vládní poradce,
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George Nathaniel Curzon z Kedlestonu, * 11. ledna 1858 - † 20. března 1925, britský státník

a guvernér Indie.
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Sir Robertson57. Vyslyšen byl po listopadové revoluci, kdy už se zdál mocnostem vojenský
zásah nezbytný.
Záštitu nad akcí převzala Francie, která Japonsko otevřeně vyzvala k intervenci.
Toto jednání způsobilo paniku v britském Generálním štábu, který se distancoval od všech
akcí, které by Japonsko provedlo samostatně bez podpory ostatních mocností a Spojených
států (Woodward 1974: 665-666). Pravdou je, že Jamagata zprvu účast na intervenci
odmítnul. Situaci však přehodnotil vzápětí, když si uvědomil, podobná příležitost by se
v brzké době nemusela opakovat. Účast se tak podařilo i přes nevůli USA a Velké Británie
dojednat. Aby však mohly být jednotky vyslány, bylo potřeba úmluvu zaštítit novou
vojenskou dohodou s Čínou. Se souhlasem Teraučiho Jamagata na konci října oslovil
čínského generála Jina Yunpenga s požadavkem spolupráce na plánovaném sibiřském
tažení.

Jamagata doufal v rychlé uzavření dohody, která by znamenala pro japonské

jednotky především volný průchod Mandžuskem směrem na sever. Spolupráce podle něj
měla vypadat, jako by Japonsko a Čína byly „jedním státem, se dvěma těly, ale společným
míněním“ (cit. Dickinson 1999: 184).
Průhledné japonské motivy zpomalovaly vyjednávání skoro půl roku. V průběhu
února 1918 čínská vláda vydala stanovisko, ve kterém žádá, aby japonské vojenské
operace probíhaly mimo čínského území. V rámci Číny by měla čínská armáda fungovat
bez pomoci. První návrh smlouvy ze strany Japonska byl však opět zásahem do čínské
suverenity. Podpisem by se Čína podřídila japonskému velení ve všech oblastech
vojenského plánování. Finální verze byla podepsána 16. května 1918. I když Japonci
formálně nepřistoupili na požadavek „respektovat čínskou suverenitu“, zavázali se ke
stažení jednotek z čínského území „hned po skončení vojenské operace“, stejně tak jako
poskytnutí vojenských expertů jen v případě, že o ně Čína „výslovně požádá“ (Dickinson
1999: 186). Vyslání sta jednotek do Charbinu, kde začínala Východočínská železnice, bylo
schváleno tři týdny po podpisu dohody.
V průběhu sibiřské intervence bylo Japonsko nuceno spolupracovat i s dalšími
mocnostmi58, které se rozhodly své jednotky vyslat. Jednou z nich byla i Velká Británie,
japonský alianční partner. Na začátku konfliktu Japonsko s dostáním závazkům alianci
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dlouhou dobu otálelo. Jak teď Británie vnímala jeho zvýšenou aktivitu v sibiřské
intervenci?
Japonská vláda však i nadále zatvrzeně odmítala jakékoliv zapojení jednotek
Dohody. Evropské mocnosti se však obávaly, že jestli dojde k vojenské akci nezávisle na
podpoře Dohody, může se situace vymknout kontrole a z „části Sibiře se do konce války
může stát japonská kolonie“ (Woodward 1974: 666). Pro záležitosti Ruska byla ze
zástupců britských institucí sestavena speciální komise, která rozhodovala i v případě
zapojení Japonska. S ohledem na názor vojenských špiček se rozhodla vyzvat Japonsko
k řízené okupaci Transsibiřské železnice. Dohoda tak získala nejen přehled nad děním
v oblasti, ale zároveň navázala spojení s protirežimními ruskými jednotkami, které se
formovaly na jihovýchodě. Rozhodnutí komise samozřejmě našlo i své odpůrce, častá byla
především pochybnost, jakým způsobem dokáže Japonsko bránit traťový úsek dlouhý
skoro pět set kilometrů. Nicméně, i přes všechny pochybnosti, bylo pro západní mocnosti
zdecimované válkou v Evropě Japonsko poslední možností.
Spojené státy definitivně odsouhlasily intervenci až devátého července. Zatímco
Británie žádala nejvyšší možné nasazení japonských jednotek, prezident Wilson požadoval
nasazení limitu sedmi tisíc mužů. Terauči v odpovědi slíbil přesun asi dvanácti tisíc mužů,
ve skutečnosti jich ale bylo mobilizováno skoro sedmdesát tisíc (Gordon 2014: 174) První
velká skupina japonských jednotek se u Vladivostoku vylodila na začátku října. Jejich
hlavním úkolem bylo zajistit východní části Ruska. Právě finální směr intervence způsobil
značný rozkol ve vztazích Británie, která žádala posun jednotek více na západ, a Japonska,
které takový postup 22. října definitivně odmítlo. Britům začalo být jasné, že směr jejich
politiky, která stavěla především „na ochraně impéria a odrážení německých útoků naplno
otevřel Sibiř Japonsku, a to bez možnosti z této situace cokoliv vytěžit“ (cit. Woodward
1974: 684).
Válka v Evropě se pomalu blížila ke konci. Ačkoliv jednotky ostatních mocností se
pomalu stahovaly zpátky, nejpočetnější japonské jednotky ještě setrvávaly na místě (CHJ
2005: 281). V Rusku zůstaly až do roku 1922, setrvávaly na místě tedy i v průběhu
Pařížské mírové a Washingtonské konference. Podporovaly menší kontrarevoluční hnutí až
dokud Terauči definitivně neuznal vítězství bolševického režimu (Gordon 2014: 174).
Domácí situaci zároveň komplikovaly tzv. rýžové bouře, které způsobilo zhoršení
ekonomické situace po skončení války, a stále hlasitější kritika vládní politiky se běžně
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dostávala do denního tisku59. V návaznosti na protesty po dvou letech padla Teraučiho
vláda, kterou nahradil kabinet Hary Takašiho60(原 敬) (Dunscomb 2006: 59).
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Nutno je zde podotknout, že „většina z větších japonských deníků se od začátku k intervenci

stavěla ambivalentně, až odmítavě“ (Dunscomb 2007: 56).
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6 Konec války a mírová jednání
I přes minimální vklad v porovnání s ostatními mocnostmi se Japonsko, které stálo
na straně Dohody, s koncem války stalo vítězným státem. Válku ukončilo uzavření míru
s Německem 11. listopadu 1918. Mír byl dále stvrzen podpisem Versailleské mírové
smlouvy 28. června 1919. Ačkoliv formálně Japonsko patřilo mezi vítěze a v jednáních
mírové konference mělo být ostatním státům rovnocenným partnerem, realita byla odlišná.
Veškerá vina byla sice přiřknuta Německu, které mělo postupně platit velmi vysoké
válečné reparace61, nicméně nově nastolený systém podporoval především zájmy
Spojených států a Velké Británie, což zbývající státy (mj. Itálie, Japonsko) odsunulo na
druhou kolej62. Na Versailleská jednání, jakožto součást Pařížské mírové konference,
navázala Washingtonská konference na přelomu let 1921 a 1922.
6.1

Pařížská mírová konference
Konference v Paříži (18. leden 1919 – 21. leden 1921) měla na programu řadu

důležitých bodů. Patřilo mezi ně sčítání válečných škod a nastavení splátkového kalendáře
reparací, vyrovnání se s poválečným zadlužením, také řešení chudoby a nedostatku
potravin (AoP 1919: 4). Hlavní otázkou, která se na konferenci ozývala, ale bylo rozlišení
„staré diplomacie“, praktikované před válkou imperiálními mocnostmi, a „nové
diplomacie“, kterou v průběhu války formuloval americký prezident Woodrow Wilson
(Kawamura 1997: 503). Podle starého způsobu byla pozice státu na mezinárodním poli
určena jeho úspěchy ve válkách a množstvím kolonií, které měl v držení. „Výsledkem nové
diplomacie byl posun od válečného zbrojení k mírovému systému částečného zbrojení a od
předválečného systému dvojstranných vztahů k poválečnému uspořádání na základě
multilaterálních smluv“ (Reischauer 2000: 229). Při jednáních o jednotlivých bodech
programu působilo největší potíže vzájemné nepochopení a neznalost kulturního pozadí
jednotlivých států. Ačkoliv se Japonsko stalo součástí Velké pětky63, v očích Wilsona bylo
stále jen zemí založenou na odlišných, tedy podřadných mravních hodnotách.
Japonští vyslanci cestovali do Paříže nejen s cílem dosáhnout uznání územních
nároků64, ale také se snahou prosadit dodatek o rasové rovnoprávnosti (za Japonsko
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Rusko pak bylo z jednání vynecháno úplně.
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USA, Velká Británie, Francie, Itálie a Japonsko.
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Zde myšleno konkrétně převedení práv na bývalé německé kolonie do rukou Japonska.
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především princ Fumimaro Konoe65). Jaká byla motivace Japonska k projednávání této
otázky? Jedna z možných interpretací hovoří o snaze vyřešit problém japonské imigrace.
Přistěhovalci z Japonska totiž ve Spojených státech a na území britských teritorií naráželi
na přísná restriktivní opatření. Druhé, k Japonsku o poznání příznivější vysvětlení za
japonským naléháním vidí přání definovat univerzální rasovou rovnost (Shimazu 1995: 45). Rasová otázka (jap. džinšuron, 人種論) v Japonsku rezonovala už v průběhu války.
Objevovala se pravidelně vždy, když se objevily neshody v jednáních se západními
mocnostmi (Shimazu 1999: 48). Požadavek na rasovou rovnoprávnost byl na konferenci
poprvé vznesen 13. února. Měl být součástí politiky nově vznikající Společnosti národů. I
přes značný počet podporujících států Japonsko jednotné podpory nedosáhlo, podle
pravidel konference tak návrh nemohl být schválen. S územními požadavky bylo Japonsko
o něco úspěšnější. Dle jeho podmínek mu bylo přiřknuto právo na území Šantungu a
ostrovy v Tichém oceánu na sever od rovníku, v obou případech původně německá
teritoria.
6.2

Washingtonská konference
V roce 1922 Hara souhlasil s účastí Japonska na Washingtonské konferenci

(probíhala od listopadu roku 1921 do února 1922). Když vláda obdržela pozvání, viděla za
ním zprvu lest Velké Británie a Spojených států, které se měly snažit Japonsko vlákat do
pasti a obvinit ho z „z agresivního expanzionismu a zbavit jej výsady speciálních zájmů
v oblasti Mandžuska a Mongolska“ (cit. Asada 1961: 64). Konference ale navazovala na
předchozí Pařížskou a měla řešit nastalou krizi v Pacifiku a východní Asii (Asada 1961:
62). Postupně byl podepsán Pakt čtyř mocností66, který nahradil původní Anglo-japonskou
alianci a sliboval vzájemné konzultace, pokud budou narušeny teritoriální zájmy kterékoliv
z participujících zemí. Dále Pakt pěti mocností67, na základě kterého se bylo nutné podřídit
novému rozložení námořních sil, v rámci kterého bylo Japonsko proti Velké Británii i
Spojeným státům znevýhodněno v poměru 5:3. Došlo tak k rozsáhlému vyřazování starších
plavidel, sešrotování rozestavěných a zastavení plánů na stavbu jakýchkoliv dalších (CHJ
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Pak čtyř mocností podepsala Francie, Velká Británie, Spojené státy americké a Japonsko 13.
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Pak pěti mocností byl podpisy stvrzen v únoru 1922, ke čtyřem hlavním vítězným

mocnostem se přidala ještě Itálie. Tato dohoda zajišťovala balanci námořních sil v Pacifiku.
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2005: 285). Japonsko na omezení přistoupilo po tom, co zbylé mocnosti souhlasily s tím,
že nebudou budovat námořní základny v západní části Tichého oceánu (Gordon 2014:
175). Zbylým státům, Francii a Itálii, byl přiřazen díl v poměru 1,75 (Reischauer 2000:
229).
Druhou velmi důležitou otázkou zůstávalo postavení, respektive výše zmíněné
speciální zájmy Japonska v Číně. Ačkoliv formálně byly Spojenými státy uznány v Išii –
Lansingově dohodě v roce 1917, po skončení války zástupci USA doufaly v návrat
k původní politice otevřených dveří. Na druhou stranu japonští vyslanci byli rozhodnutí
obhájit jejich znovuuznání (Asada 1961: 62).
Jak byla v Japonsku vnímána politika otevřených dveří a jaká byla japonská pozice
při vyjednávání na konferenci ve Washingtonu? I když jednotlivé kabinety (včetně vlády
Takašiho Hary) v mezinárodních dohodách veřejně souhlasily s nezasahováním do
vnitřních záležitostí Číny a nenarušováním její integrity, reálně nikdy nepřestaly usilovat o
posílení vlastního vlivu v oblasti. Za politikou otevřených dveří si představovaly
přednostní vchod pro Japonsko, ať kvůli ekonomickým záměrům nebo národní obraně.
Vnímat tuto politiku jako rovnost šancí pak zůstávalo výsadou ostatních států. Konec války
znamenal pro Japonsko především ekonomický pokles a s tím související nejisté vyhlídky
do budoucna. Přítomnost Japonska v Mongolsku a především v Mandžusku se tak zdála
být nezbytná (Asada 1961: 63).
Japonsko s účastí na konferenci váhalo. Zprvu svého zástupce vyslalo k jednáním
s taktikou zabránit diskusím o problémech Dálného východu, jmenovitě o japonské
přítomnosti v Mandžusku, na Šantungu a na Sibiři. Když tento plán nevyšel, pověřila vláda
svého velvyslance v USA Šideharu68, aby v soukromí promluvil s americkým ministrem
zahraničních věcí Hughesem69. Podařilo se mu vyjednat příslib, že v průběhu jednání
budou Spojené státy ke dvojici Japonsko a Čína neutrální. Až poté Japonsko účast
přislíbilo. Japonská delegace byla jasně instruována jakým způsobem na konferenci
vyjednávat, pokud na otázku Mandžuska, potažmo Mongolska skutečně dojde. Kdyby se
mocnosti snažily rozporovat japonské zájmy a zmiňovat politiku otevřených dveří, měl být
předložen návrh, aby byla stejná politika uplatňována v celém Tichém oceánu, což by
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zahrnovalo mimo jiné i Filipíny a Havaj. Další zbraní měla být opozice Monroeově
doktríně70 nebo například ekonomická omezení v Indii a Francouzské Indočíně (Asada
1961: 64). Druhým klíčovým bodem japonského plánu bylo opětné vyjednávání o soudobé
rasové nerovnoprávnosti (stejně jako na předchozí Pařížské mírové konferenci). Ačkoliv
při zpětném pohledu jsou navrhovaná témata irelevantní, Japonci byli připraveni hájit své
pozice a vyhýbat se ožehavým otázkám za každou cenu.
Poslední uzavřenou dohodou byl Pakt devíti mocností. Pro zástupce USA podpisem
paktu automaticky skončila platnost Išiiho–Lansingovy dohody, která byla podle jejich
názoru v kýžené politice otevřených dveří nekoherentní. Na druhou stranu, Japonsko
vnímalo Pakt devíti mocností jen jako rozšíření výše zmíněné dohody. Když Hughes
oficiálně navrhl společné prohlášení o jejím zrušení, japonská strana byla překvapená.
Později veřejně vyhlásila, že „(japonské speciální zájmy) nadále přetrvávají, i když nejsou
explicitně vyjádřeny v žádné z diplomatických dohod“ a „že zrušení smlouvy neznamená,
že by se japonské stanovisko ohledně Číny jakkoliv změnilo“ (cit. Asada 1961: 70).
Japonsko pak také Pakt devíti mocností uznávalo jen tak, dokud to pro něj bylo výhodné.
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Monroeova doktrína byla vyhlášena v roce 1823 a pojmenována podle tehdejšího prezidenta

USA Jamese Monroea. Podle ní nemá žádný ze států Evropy právo vkládat se do vnitřních záležitostí
USA. Zároveň se Spojené státy zavázaly, že nebudou zasahovat do konfliktů v Evropě.
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7 Závěr
Počátek dvacátého století byl pro Japonsko epochou dalekosáhlých změn v kurzu
vnitrostátní i zahraniční politiky. Už od přelomu století se pomalu dostávalo do řady
světových velmocí. I nejsilnější námořní velmoc světa, Velká Británie, reflektovala
japonský potenciál a už v roce 1902 s Japonskem uzavřela alianční dohodu. Podruhé na
sebe Japonsko na mezinárodním poli upozornilo po nečekaném vítězství nad Ruskem
v roce 1905. Mír byl uzavřen prostřednictvím Spojených států amerických a jeho
podmínky znamenaly pro Japonsko zisk klíčového vlivu v oblasti jižního Mandžuska a
Korejského poloostrova. K anexi Koreje došlo o pět let později a začátek Velké války tak
Japonsko zastihnul v situaci, kdy mělo postavení hegemona regionu a koloniální velmoci
již potvrzené.
Tato bakalářská práce se zabývala zahraniční politikou Japonska v období první
světové války a především obratem, který zaznamenala s nástupem Teraučiho kabinetu
v druhé polovině válečného konfliktu. Jejím cílem bylo vysledovat a vymezit změnu
v japonské zahraniční politice především v souvislosti s problematickým vztahem
k sousední Číně.
Pro podrobný náhled je práce uvedena krátkou úvodní kapitolou o politické situaci
ve východní části Asie ve vymezeném období od přelomu století do začátku první světové
války. Pojednává o první proměně japonské zahraniční politiky. Díky Šimonosecké mírové
smlouvě zaznamenalo Japonsko územní zisky a rozšíření vlivu na Korejském poloostrově.
Nestabilní situace v Číně, která postupně eskalovala až v Boxerské povstání, zase Japonsku
zavdala příležitost účastnit se jednání po boku ostatních mocností a budovat tak do
budoucna klíčovou alianci s Velkou Británií. Japonsko tak potvrdilo postavení nejsilnější
země v oblasti a otevřelo si cestu k rovnoprávným jednáním se světovými mocnostmi.
Druhá kapitola řeší vnitrostátní a zahraniční politiku Japonska v letech 1905-1914.
Tato část práce srovnává imperialistickou politiku Japonska s expanzivní politikou Velké
Británie. Přibližuje taktéž vládu politických stran a časté střídání politiků na postu
předsedy vlády. Podkapitola věnovaná zahraniční politice rozebírá mezinárodní dohody,
které byly v krátkém časovém sledu uzavřeny s Ruskem, Francií nebo Spojenými státy
americkými a znamenaly opět posun v japonské zahraniční politice.
Kapitola třetí popisuje a analyzuje vstup Japonska do války, ke kterému došlo na
základě Anglo-japonské aliance. Podrobně rozebírá, jestli bylo v případě Velké Británie
skutečně nutné žádat pomoc aliančního partnera. Shrnuje kroky Katóovy vlády a snaží se
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nastínit, proč nebyla válka vyhlášena přímo, ale Německu bylo předloženo ultimátum,
navíc s prodlouženou lhůtou odpovědi. Kapitola dále řeší kontroverzní dokument 21
požadavků a jeho vynucené schválení Čínou, ale i intervenci mocností, díky které se
Japonsku nepodařilo prosadit poslední, nejagresivnější požadavky. Poslední podkapitola
krátce zmiňuje vztahy k Číně a Rusku. V tomto období byla zahraniční politika
zkomplikována bojem o kompetence mezi ministrem zahraničí Katóem a vojenskými
elitami. Expanzivní tendence reflektovaly i státy Dohody, především japonský alianční
partner, Velká Británie. Její pochybnosti o japonských úmyslech se pak, bohužel pro
Japonsko, projevovaly při všech dalších jednáních.
Čtvrtá kapitola hlavní části se zabývá japonskou politikou po nástupu Teraučiho
Masatakeho k moci. Rozebírá změnu politiky vůči Číně, která se proměnila na finanční
diplomacii, a s tím související Nišiharovy půjčky. Nastiňuje jednání vlády po ohlášení
vstupu Spojených států do války a analyzuje následnou vojenskou dohodu s Čínou.
Závěrečná podkapitola posléze zkoumá příčiny a podmínky Sibiřské intervence.
Jmenování Teraučiho do funkce premiéra stanovilo japonské zahraniční politice
nový kurz. V situaci, kdy se válka pomalu chýlila ke konci, narůstaly japonské obavy, že
se západní mocnosti budou snažit obnovit v Číně své bývalé sféry vlivu a politiku volného
obchodu, což by pro Japonsko znamenalo konec šancí expandovat na kontinent. Terauči se
prostřednictvím svého zástupce rozhodl v Číně sjednat sérii půjček, které měly zajistit další
upevnění japonského vlivu před „návratem“ mocností. Politika se tak změnila z agresivní
na více diplomatickou. Teraučiho režim se tak snažil udržet Japonsku postavení mocnosti
rovné Velké Británii nebo Francii. Jeho poslední šancí bylo sibiřské tažení, kterého se
Japonsko účastnilo po boku mocností. Zde opět prosazovalo své zájmy nad rámec úmluvy,
když japonští vojáci na pozicích setrvali až do roku 1922.
Poslední, pátá kapitola řeší postavení Japonska a jeho ambice při poválečných
mírových jednáních, jmenovitě na Pařížské mírové konferenci a Washingtonské
konferenci. I přes postavení vítězného státu nebylo přizváno ke všem jednáním a nemělo
šanci prosadit všechny své požadavky. Druhá konference v pořadí navíc pro Japonsko
znamenala omezení námořní síly a návrat k podřadnému postavení v porovnání s Velkou
Británií a Spojenými státy.
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