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УВОД
У историји Јапана, самураји су одиграли значајну улогу јер
су, као ратници племенитог порекла, а касније и као владајући
слој друштва, јапанском народу поставили не само уметничке
и културне стандарде и норме, већ и морална и етичка начела
која ће опстати и након пада војне владавине, у XIX веку.
Иако је велики део јапанске историје био испуњен бројним
борбама и ратовима, а нарочито за време војне владавине
(од XII до XIX века), ова смртоносна трка за војном и поли
тичком надмоћи међу ратничком класом, помогла је да се до
крајности, на сваки могући начин, напну духовне и моралне
снаге, што је резултирало задивљујућим идејама и уметнич
ким достигнућима у различитим сферама живота прожетим
религијама и философским правцима као што су: шинтои
зам, таоизам, конфучијанизам и зен будизам. Занимљиво је
да се за време крвавих ратова и разарања, у мачевалаштву по
јављује и идеја да мач служи да се њиме првенствено убије
сопствено незнање, па је самурај постао неко ко, водећи се
неписаним ратничким кодексом, треба да негује осећања ода
ности, саосећања, самилости, части, истинољубивости, пра
ведности, али и храбрости да се без оклевања суочи са одго
ворностима свог позива и смрћу.
Ова књига представља покушај да се првенствено, кроз
кратку историју Јапана, прикаже развој ратничке класе и ње
них представника, самураја – оданих и пожртвованих ратни
ка који су уједно били и храбри мачеваоци и естете које су
цениле лепоту трешњиног цвета, видевши у њему свој крат
ки, али величанствени живот.
Та летња трава:
Трагови пустих снова
силних ратника.1
Башо2
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Детаљ са свитка који представља Минамото но Јошитомоа
на почетку устанка Хеиђи. Његови наследници, Јоритомо и
Јошицуне учврстиће власт породице Минамото.

„Пут коња, лука и стреле”. Тако су за време владавине Фу
ђивара ојачале две породице: Таира и Минамото. Породица
Минамото (други назив Генђи) владала је на североистоку
земље, а Таира (Хеике) на југозападу. Узастопне генерације
породица Минамото и Таира развиле су традицију самурај
ске службе, гушећи побуне против цара, одбијајући непри
јатеље са граница и богатећи се у ратовима. Због незасите
жеље за моћи, сукоб између ове две породице био је неизбе
жан и он се у XII веку завршио Гемпејским ратом. Таирама је
породица Минамото представљала претњу јер су били добро
повезани са двором имајући пакт са Фиђиварама. У XI веку
породица Минамото створила је себи нову базу у Кантоу, у
области у којој су претходно владале Таире, што их је под
стакло на устанак. Кроз бројне борбе са кланом Минамото,
Таире су, коначно, надвладане 1185. године у бици Дан но
Ура. Победничку војску предводио је Минамото но Јорито
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мо (1147-1199) који ће се, након Гемпејског рата, суочити са
мање драматичним задатком – учвршћивањем надмоћи саму
рајског реда. Истовремено је морао да проверава шта се до
гађа унутар самурајске класе, да управља администрацијом
и да са њом повеже судбину своје породице. Минамото но
Јоритомо ће 1192. године од цара добити титулу шогуна и у
Камакури основати војну владавину. Управо се периодом Ка
макура (1185-1333) означава почетак прве стварне војне вла
давине у Јапану, али и почетак феудалног доба.

Портрет Минамото но Јоритомоа,
оснивача Камакура шогуната (1192-1333).

У Јапану коришћење лука и стреле има дугачку историју. По
стоје докази да су се користили за лов још у периоду Ђомон
(700-250 г.п.н.е), али и у ратовима током периода Јајои (400
г.п.н.е.-300 г.н.е). Данас се још увек у борилачкој вештини кју
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њи и нису били прикладни за борбу. Због дугих борби на
тлу и на тешком терену, гломазан јорои оклоп није више био
примењив, па је почео да се користи оклоп типа домару који
је обавијао тело ратника. Због све већег броја борби „један

Статуа Кусуноки Масашигеа испред Царске палате у Токију.
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Оштрица за коју се верује да ју је
израдио Масамуне (1264-1344), чувени
ковач мачева чија је племенитост
прожимала и његове оштрице.

Рукобран самурајског мача
са мотивом змаја.
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завршавајући покоравање земље. У Кјоту је подигао замак
Момојама, по коме ће се овај период назвати период АзућиМомојама. Као господар земље предузео је два најзначајнија
потеза: поход на Кореју, са крајњим циљем освајања Кине, и
доношење прогласа познатог као „Лов на мачеве” (1588) ко
јим се свим слојевима друштва, осим самурајима, забрањује
ношење мачева. Ова забрана утицала је на опадање кванти
тета израде мачева, али се њихов квалитет побољшао. Годи
не 1589. Хидејоши почиње коначну војну кампању програма
уједињења. Његов циљ је био обезбеђивање политичке ста
билности и осигуравање наслеђа за сина Хидејорија. Такође,

Статуа Токугава Иејасуа, ујединитеља Јапана,
у његовом маузолеју у Никоу. Овде је представљен
као стреличар из периода Нара.
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Химеђи замак. Добар пример напредне технике
градње замкова крајем Сенгоку периода.
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Детаљ из Химеђи замка. (фото: Дивна Тричковић)

Пушкарница у замку
Химеђи из које је могло
и да се баца камење на
нападаче.
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Током периода Кеићо (1596) покушано је ојачавање зидина
замкова. Коришћена је метода названа нуригомезукури где се
слој по слој малтера наносио на зидове да би се они поде
бљали и ојачали (рађено по моделу традиционалне вештине
лакирања где се лак наносио више пута). Иако је ово повећа
ло отпорност замка на ватру и чинило га тиме мање рањивим
током напада, није могло у потпуности уклонити слабост др
вене структуре. Када је постало јасно да сâма градња замка
има суштинску слабост током рата, систем одбране је почео
да се заснива на изградњи чвршћих спољних бедема. Стога
је Токугава шогунат (1615-1868) строго забранио употребу
дрвета у подизању замкова изузев за градњу унутрашњих
зграда или других објеката неважних за одбрану.
Насупрот „рањивим” зидовима јапанских замкова, неосвојиве камене зидине европских замкова нису морале да
имају спољашња утврђења. Заправо, план западњачког зам
ка је крајње једноставан у поређењу са јапанским. Замкови у
готском стилу, на пример, често су грађени испред узвишења
са само једним средишњим спољним зидом. Куле на сваком
ћошку, као и на средини зида подизане су у циљу одбране. С
друге стране, јапански замак има бројне спољашње зидове
изграђене на различитим нивоима и окружене рововима или
каменим зидинама. Уз унутрашњу, средишњу и спољашњу
цитаделу, многи замкови имају бројне спољне бедеме који
су различито распоређени на разним нивоима, почевши од
највишег нивоа на коме је саграђена главна кула (донжон).
Ови спољашњи зидови различито су се називали, а њихова
разноликост се развила од средине XVI века.
Приликом градње спољашњих зидова пажљиво се ода
бирала природна топографија положаја. Они су грађени на
равним деловима брда или на врховима брда зарављеним у
ту сврху. Камени зидови су такође подизани на стратешким
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местима да би се учврстила одбрана. До 1600. године многи
замкови пројектовани су у овом маниру, али како је грађење
замкова претрпело велике промене камени зидови су поста
ли неодвојиви део система одбране замка.
Временом се одабир места за изградњу замка пребацио са
планинских врхова на врхове брда и коначно на раван ниво.
Када су се замкови градили на равној површини, постављала
се масивна четвороугаона основа каменог зида на коме су се
подизали спољашњи зидови.
Камен се такође користио да би се ојачао улаз у замак. Тра
диционално, у замак се улазило кроз дрвену капију, и колико
год да је она импресивно украшена и ојачана гвожђем није
била отпорна на ватру и имала је све слабости које је насле
дила својом дрвеном грађом. Да би се та слаба тачка откло
нила направљена је масугата капија. Назив масугата потиче
од четвртасте кутије за мерење која се назива масу и која се
обично користила за мерење пиринча, пасуља и слично. Сто
га масугата значи квадратног облика. Главна капија замка се
налазила на спољашњем зиду а следећа капија на суседном

Слаба тачка одбране замка је била улазна капија. На слици војска
Тојотоми Хидејошија са три бамбусова дебла пробија капију замка.
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Камене зидине замка Кумамото.

зиду чиме је онемогућено да се унутрашњост замка види
споља. Проласком кроз главну капију улазило се на четвр
тасто парче земље омеђано зидовима, и (обично) скрећући
удесно пролазило се кроз другу капију и улазило на терито
рију замка. Неки зидови који окружују масугату направљени
су од сушеног блата, али у већини замкова за ове зидове се
користио камен, чинећи овај јединствени улаз сигурнијим.
Коришћење камених зидова на различите начине дало је
замковима, након средњег века, потпуно другачији изглед.
Овакви зидови су карактеристични за јапански замак и ве
роватно се о њима није размишљало на Западу где се разви
ла традиција градње сâмог замка од камена. Заправо, управо
ови камени зидови, заједно са разноликим поставкама спо
љашњих зидова и сâма архитектура замка, јесте оно што је
јапанском замку дало његов јединствен изглед.
Камен, који се користио у градњи европских замкова, се
као се и обликовао, што је отежавало сваки покушај успиња
ња уз зидине замка. Међутим, у раним јапанским замковима
камени зидови су грађени од природног камена и то онаквог
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какав је нађен – није био ломљен, нити на било који начин
обликован. Због тога, зидови нису били стрми и грубо обли
ковано камење пружало је чврст ослонац за ноге могућим
пењачима, тако да сâми зидови нису пружали потпуну за
штиту приликом напада. Они су, међутим, још више усло
жили земљишни план замка који је постао налик лавиринту,
и у том смислу ометали непријатељев покушај да се прибли
жи главном донжону. Пошто су ови камени зидови сједиње
ни у сложени план замка, они су се тако уклопили са архи
тектуром сâмог замка да је крајњи резултат била грађевина
ненадмашне величанствености и јединствене лепоте.
Као што смо већ навели, иако потпуно различити по изгле
ду, јапански замкови феудалних господара имали су сличну
функцију као западњачки феудални замкови. Од најранијих
времена и западњачки и јапански замкови су се користили
за одбрану, али је на Западу њихова одбрамбена снага била

Камени мост
којим се прелази
преко рова
и долази до
једноставне
али добро
ојачане капије
замка Фукуе.
Зидови су од
камена а горњи
омалтерисани
део има отворе
за стрелце.
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у сâмој каменој изградњи, док је у Јапану она била у споља
шњим утврђенима чија је намена била да се заштити дрвени
замак.
Кроз јапанску историју неки од кључних аспеката самурај
ског ратништва били су одбрана и опседање замкова. Највећи
број туриста који данас посети Јапан не може да се отме ути
ску који на њих оставља велики број добро очуваних замко
ва. Чини се као да их има свуда, и често су главна туристичка
атракција одређеног града. Међутим, при њиховом изучава
њу треба им опрезно прићи, јер ови замкови нису увек оно
што се чини. Прво, већина модерних реконструкција је ве
ликим делом саграђена од бетона и гвожђа и само споља
има изглед некадашњег феудалног сјаја. Неки су подигнути
уместо грађевина уништених у бомбардовању током Другог
светског рата, али већина их је поново подигнута само као
туристичка атракција на месту где вековима није било замка
јер је ранији замак био срушен по наређењу шогуна.
Када се идентификују ови лажни споменици, пажња може
да се усмери на неколико замкова који су очувани од феу
далног времена, најчешће брижљивом и осећајном рестаура
цијом. Примери оваквих грађевина су фантастични замкови
Химеђи, Хиконе и Инујама. Али, онда наилазите на другу
дилему. Пошто већина ових аутентичних замкова датира од
сâмог краја Сенгоку периода, они су веома корисни за про
учавање конструкције градње, техника одбране и опсаде од
1600. године па надаље, али су мање корисни за већину би
така које су се одиграле пре овог периода. Ове активности
се боље могу проучити из писаних и осликаних записа на
основу којих можемо да добијемо јаснију слику опсаде зам
кова пре 17. века.
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Хиконе замак,
кровни детаљи.
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Дрвени мост преко сувог рова, замак Хиконе.

Настанак јапанске државе утицао је на специфичну поделу
друштва, посебно на истицање класе ратника. У првом делу
књиге напоменули смо како је из борби кланова, током VIII
века, као победник изашао клан Јамато, који је основао прву
јапанску државу. У овим борбама истицали су се коњанициратници који су се, будући да је одржавање коња било јако
скупо, издвојили као елитна група ратника која је свој статус
потврђивала на основу властитог порекла и индивидуалне
ратничке вештине. Кроз даљу историју Јапана, овај јаз из
међу ратника и осталог становништва само се продубљивао
да би кулминирао доласком на власт Тојотоми Хидејошија, у
XVI веку. Хидејоши је први увео стриктну и званичну поде
лу друштва на ши-но-ко-шо или самураје, сељаке, занатлије
и трговце. Он је првенствено прогласом о забрани ношења
оружја, још више истакао јаз између ратничке класе и оста
лог друштва. Мач је тако постао симбол ауторитета, али за
самураје и симбол оданости и части. У даљем тексту поку
шаћемо да објаснимо какав је био ментални склоп ратничке
класе у Јапану, која су била њихова интересовања и какви
њихови односи у друштву.
У самурајској класи од велике важности су били, пре све
га, друштвена обавеза и интерес породице. Због тога се, под
утицајем конфучијанизма, млади ратник, од малих ногу, под
учавао пожртвованости, оданости надређенима, контроли
емоција и строгој самодисциплини. Међутим, и поред гру
бог стоиц
 изма, за самураје се тешко може рећи да нису били
емотивни. Људска осећања (нинђо) сигурно су прожимала
самураје, али она никада нису смела да умање њихову ода
ност и обавезу. И управо је обавеза (гири) увек била импера
тив који је самураја усмеравао како да своје дужности (он),
барем делимично спроведе. Гири се, првенствено, везује за
однос самураја према свом господару. На другом месту био
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чајној соби истакла су се: хармонија (ва), поштовање (кеи),
чистота (сеи) и смиреност (ђаку). Према речима Дејана Рази
ћа, хармонија може да се сматра таоистичким начелом које
се залаже за очување хармоније са природом, што омогућава
вечито развијање без исцрпљивања властите енергије. Стога
се хармонија изједначава са вечношћу или бескрајношћу.

Чајник са врећицама и кутијом за чај, XVII век, провинција Овари.

Шољица за чај израђена у КАРАЦУ стилу.
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туалне вредности и занимања. Међутим, развојем трговине,
јачањем трговачке класе и све већом употребом новца, ме
њао се и живот самураја. Иако су ратници веровали да се не
може све платити новцем, јер није све опипљиво и мерљиво,
временом су постајали све зависнији од оних који су има
ли новац. Како се земља отварала према иностранству, Ја
пан више није могао да се развија учаурен у традиционалне
принципе, које су очајнички покушавали да одрже представ
ници ратничке класе и владајућег режима. Оваква ситуаци
ја је утицала на то да многи самураји постану бирократе, а
велики број њих припао је класи трговаца коју су, до тада,
толико презирали.

Јапански новац из периода Токугава.
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МОНАСИ-РАТНИЦИ

Историја самурајских ратова се углавном посматра кроз
ратовање даим
 јоа, тачније, кроз сукобе између породица које
су биле одане царској кући и оних које су представљале по
буњенике трона. Међутим, у овим бројним борбама, често
је постојала и трећа снага, коју је чинила војска повезана са
религиозним институцијама. У почетку, ову војску су сачи
њавали страшни сохеи, или монаси-ратници из главних бу
дистичких храмова у Кјоту и Нари. Касније је њихово место
заузела армија сељака (икки), која је подстакла спровођење
велике Меиђи Обнове 1868. године.
Сохеи, или монаси-ратници, припадају најромантичнијим
фигурама самурајских ратова. Своје порекло воде од водећих
будистичких институција у средишњем Јапану, које су биле
смештене у престоници Кјото и претходној престоници На
ри. Прва стална престоница Јапана била је смештена управо
у Нари, а важан утицај на живот дворјана, али и на целокуп
но становништво, извршио је будизам. Каснија престоница
у Кјоту била је опасана комплексом будистичких манасти
ра на планини Хиеи. Ове манастире основао је монах Саићо
(767-862), познат по постхумном имену Денгјо Даиши. На
планини Хиеи подигнуто је преко 3.000 религијских објека
та што је изазвало љубомору и ривалитет између храмова у
Кјоту и Нари. Пошто су религијске институције умногоме
утицале на становнике нове престонице и иако су ови вели
ки монашки центри били повезани са тендаи школом буди
зма, новонастали ривалитет није био толико везан за сâму
доктрину, колико за престиж и богатство. Убрзо су храмови
почели да се наоружавају, а монаси да се обучавају у ратнич
ким вештинама. Најранији записи о сукобу фракција мона
ха из исте области забележени су 968. године у Нари и 981.
године на планини Хиеи. Тако су ови монаси-ратници, до
XII века и Гемпејског рата, чинили велики део војних снага
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САМУРАЈИ И ЗЕН

МАЈСТОРИ МАЧА
У дух потпуно лишен
мисли и емоција,
чак ни тигар не налази места да зарије
своје окрутне канџе.
Личност која је највише утицала на сједињење зена и мача
је, свакако, Такуан Сохо (1573-1645), зен учитељ, калиграф,
сликар, песник, баштован и мајстор чајне церемоније. У пи
саном облику иза себе је оставио три есеја6 којима се пре
васходно обраћао самурајској класи тежећи уједињењу духа
зена са духом мача. Први есеј – Мистериозни запис непо
кретне мудрости – упућен је Јагју Муненорију (1571-1646),
док је есеј Анали мача Таије упућен или Муненорију или
Оно Тадаакију, оснивачу Ито школе мачевања.
Оно што је карактеристично за Такуан Сохоа је то што се
самурајима није обраћао ништа више него припадницима
осталих сталежа. Године 1629. успротивио се владајућем
шогунату због чега је био протеран у префектуру Дева где је
и написао два поменута есеја.
Након шогунове смрти 1632. године Такуан се враћа у Едо,
данашњи Токио. Нови шогун, Токугава Иемицу, задивљен
старим учитељем, њему у част 1638. године подиже храм
Токаиђи. У њему Такуан остаје до своје смрти где бива и
сахрањен 1645. године.
Догађај који се одиграо 1636. године на врло сликовит на
чин приказује учење Такуан Сохоа по коме врхунац мачева
лаштва није смрт и разарање, већ просвећење и спасење:
Три есеја су: Мистериозни запис непокретне мудрости, Чист звук
драгуља и Анали мача Таије. У едицији Кокоро – Дух Истока објављени су
под називом Ослобођено срце.
6
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Гробница Такуан Сохоа у дворишту храма Токаиђи.
(фото: Соња В. Жижовић)

Статуа Јагју Муненорија у храму Хотоку(ђи),
Јагју, Нара.
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БУШИДО
КОДЕКС САМУРАЈА

Јапанска реч бушидо дословно значи „Пут ратника” (буши –
ратник; до – пут) и представља морални кодекс који је развила
ратничка класа у Јапану под утицајем зен будизма и кофучи
јанизма. Бушидо није писани кодекс, већ скуп неизговорених
и неписаних начела којих је ратник требало да се строго при
држава. Он не припада једној особи већ је утемељен на иску
ству и идејама вековног живота јапанских ратника.
Будизам је бушиду донео спокојност и веру у судбину чи
ме су се ратници мирно и стоички суочавали са опасношћу
или несрећом. Тако је будизам утицао на самураје да презиру
страх од смрти и да се храбро са њом суоче, док им је шинто
изам обезбедио оданост владару, клањање прецима и пошто
вање традиције. Шинтоизам је са чистотом, као својим основ
ним начелом, ратницима налагао да поново остваре „чисто
срце” и упознају сами себе. Тако је шинтоизам подстицао
особине као што су оданост и родољубље. Конфучијанизам
је утицао на бушидо, пре свега у погледу етике, обезбеђују
ћи хијерархијски однос између господара и самураја, мужа и
жене, родитеља и деце. Тако је, према речима Иназо Нитобеа,
аристократски и конзервативни тон конфучијанизма сасвим
одговарао захтевима самураја или ратника-државника, који
су вековима били владајући слој у Јапану. Под утицајем иде
ја Конфуција и Менција, присталице бушида су сматрале да
знање није само себи циљ, већ начин да се постигне мудрост.
Јапански ратници су, према кодексу самураја, неговали сле
деће особине:
ХРАБРОСТ је обухватала смелост и трпљење. Храброст је

учинити оно што је исправно: живети када је исправно живе
ти, храбро се суочити са смрћу када је исправно умрети.

151

МИЛОСРДНОСТ, љубав, великодушност, саосећање и
самилост одувек су се у Јапану сматрали најузвишенијим
врлинама. Самурај, који је неговао буши но насаке или рат
ничко саосећање, морао је да осећа поштовање према пра
ведности и да буде самилостан према другима због моћи да
поштеди живот или да убије. Тако су ратници уздизали ми
лосрдност према слабима, потлаченима и људима у невољи.
УЧТИВОСТ се сматрала једном од највреднијих врлина.
Она је налагала љубазност, углађеност манира и поштовање
друштвеног положаја. Према речима Иназо Нитобеа, изви
рући из мотива милосрдности и скромности, побуђена осе
ћањима обзира према осетљивости других, пристојност је
увек уљудан израз саосећања.
Претходно начело учтивости није стварно ако се не теме
љи на ИСТИНОЉУБИВОСТИ и ИСКРЕНОСТИ. Лагање
се сматрало кукавичлуком, па отуда и широка употреба тер
мина буши но ићи гон или „реч самураја”.
Осећање ЧАСТИ испуњавало је ратника који је васпита
ван да цени дужности своје професије. Дужност (гири) се пр
венствено односила на дужност према свом господару, затим
према родитељима, али и према својој савести. Страх од гу
битка части био је толико јак да су се, према речима Иназо
Нитобеа, у њено име извршавала дела за која се не могу наћи
оправдања у кодексу самураја. Самурај је често, и за најмању
увреду, извлачио мач из корица и убијао многе невине људе.
Можда су многи самураји злоупотребљавали свој положај
због јаког осећања стида, али је част сигурно била једна од
особина која је јачала њихово осећање оданости.
ОДАНОСТ је била поткрепљена осећањем дужности и ча
сти. На оданост самураја посебно су утицали шинтоизам и
конфучијанизам.
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САМОКОНТРОЛА – Ратници су од малена учили да кон
тролишу своја осећања. Онај коих је показао на лицу, сматрао
се мање мужевним. Врхунац самоконтроле јапанских ратни
ка достигнут је у чину самоубиства. Сепуку, или харакири,
јесте ритуално самоубиство расецањем абдомена за који се,
према источњачком веровању, сматра да је седиште душе и
осећања. Пошто је смрт у бушиду обухватала и питање ча
сти, била је решење неких сложених проблема ратника. Иако
су појединци, попут Мијамото Мусашија, сматрали самоуби
ство кукавичлуком, општи став ратничке класе у Јапану био
је супротан – то је био чин потпуне самоконтроле емоција,
али и храбро и мирно суочавање са смрћу.
Ратничким начелима, овековеченим у бушиду, самура
ји су народу поставили морални стандард. Они су постали
главна тема многих романа и позоришних представа. Иако
су прописи бушида у почетку били сјај елите, временом су
постали тежња и надахнуће целе нације: „Цвет витештва је
исто тако самоникао на тлу Јапана као и његов симбол, цвет
трешње; он није сасушени примерак древне врлине сачуван
у хербаријуму наше историје. То је још увек живи предмет
моћи и лепоте међу нама и, иако не узима никакав опипљив
облик или форму, он ништа мање не испуњава мирисом на
шу моралну средину чинећи нас свесним како смо још увек
под дејством његових моћних чини. Друштвени услови који
су га створили и однеговали давно су нестали. Али, попут
оних давно угаслих далеких звезда, што и сада, иако их ви
ше нема, још увек просипају своје зраке по нама, и светлост
витештва – дете феудализма, и даље осветљава стазу наше
моралности, надживевши институцију из које је поникло.“1
Иназо Нитобе, БУШИДО-Кодекс самураја, издали Борислав и Михаило
Станић, Београд, 1986, стр. 15.
1
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Лафкадио Херн
КОНЗЕРВАТИВАЦ
I
Рођен је у градићу у унутрашњости Јапана, у упоришту феудалног господара од 300.000 кокуа1 пиринча, у којем ниједан странац никада није боравио. Јашики2 његовог оца – самураја високог ранга, налазио се у оквиру спољних утврђења
која окружују кнежев замак. Био је то пространи јашики; а
око њега беху пејзажне баште, од којих се у једној налазио
мали храм посвећен божанству рата. Пре четрдесет година
беше много таквих кућа. За очи уметника, неколицина преосталих делује бајковито, а њихове баште као сновиђења будистичког раја.
Али, самурајски синови тих дана пролазише кроз сурову
дисциплину; а онај о којем пишем имао је мало времена за
снове. Период безбрижности беше болно кратак за њега. И
пре него што је оденуо своју прву хакаму – или панталоне –
што беше велика церемонија тог доба – био је, што је више
могуће, отргнут од нежности, и учен да зауздава природне
импулсе детиње привржености. Ако би га видели да шета са
мајком, другови би га задиркивали, „Да ли ти још увек треба
млека?“, иако је према њој у кући могао показивати љубав
Коку (石), јединица за запремину, око 180 литара. Самурај се сматрао
феудалним господаром (јап. даимјо) једино ако је његов посед производио
барем 10.000 кокуа пиринча. Сматрало се да је коку пиринча довољан да
се једна особа прехрани током читаве године.
1

2

Јашики (屋敷), резиденција или пребивалиште феудалног господара.
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и приврженост колико год жели. Тада је сатима могао бити
поред ње. Међутим, тих сати не беше много. Сва пасивна задовољства строго су била забрањена његовом обуком; чак му
није била дозвољена ни утеха, изузев током болести. Готово
од периода када је проговорио учен је да дужност сматра водећим животним начелом, самоконтролу основном одликом
држања, а бол и смрт безначајним у себичном смислу.
Беше ту и тмурнија страна ове спартанске дисциплине,
осмишљена да код младог самураја негује хладну неумољивост да се никада не опушта у младости, изузев у заклоњеној
интимности дома. Дечаке су навикавали на призоре крви.
Одвођени су да присуствују погубљењима; очекивало се од
њих да не покажу емоције; и били су у обавези да, на повратку кући, савладају било какав осећај ужаса тиме што би
јели пиринач са пуно, на крв налик, сока од укисељене шљиве. Од веома младог дечака могле су се тражити још и теже
ствари – на пример, да сâм у поноћ оде на место погубљења,
и да донесе одрубљену главу као доказ своје храбрости. Јер,
страх од преминулог у очима самураја био је презрен колико
и страх од живог човека. Самурајско дете се обавезивало да
се ничега не боји. У свим овим тестовима, држање које се
очекивало је била савршена равнодушност; свако хвалисање
би се строго осудило, исто као и знак кукавичлука.
Како је дечак растао, био је у обавези да се задовољи углавном оним телесним вежбама које су биле некадашње самурајске сталне припреме за рат – стреличарство и јахање,
рвање и мачевање. Другови су га волели, али то беху старији
младићи, синови слугу-пратиоца, одабрани због способности да му помогну да усаврши војне вежбе. Њихова је дужност такође била да га науче да плива, да весла, да развије
своје младе мишиће. Већи део дана му је био подељен на
физички тренинг и учење кинеских класика. Његова исхра158

181

