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УВОД

У исто ри ји Ја па на, са му ра ји су од и гра ли зна чај ну уло гу јер 
су, као рат ни ци пле ме ни тог по ре кла, а ка сни је и као вла да ју ћи 
слој дру штва, ја пан ском на ро ду по ста ви ли не са мо умет нич ке 
и кул тур не стан дар де и нор ме, већ и мо рал на и етич ка на че ла 
ко ја ће оп ста ти и на кон па да вој не вла да ви не, у XIX ве ку.

Иако је ве ли ки део ја пан ске исто ри је био ис пу њен број ним 
бор ба ма и ра то ви ма, а на ро чи то за вре ме вој не вла да ви не 
(од XII до XIX ве ка), ова смр то но сна тр ка за вој ном и по ли-
тич ком над мо ћи ме ђу рат нич ком кла сом, по мо гла је да се до 
крај но сти, на сва ки мо гу ћи на чин, нап ну ду хов не и мо рал не 
сна ге, што је ре зул ти ра ло за ди вљу ју ћим иде ја ма и умет нич-
ким до стиг ну ћи ма у раз ли чи тим сфе ра ма жи во та про же тим 
ре ли ги ја ма и фи ло соф ским прав ци ма као што су: шин то и-
зам, та о и зам, кон фу чи ја ни зам и зен бу ди зам. За ни мљи во је 
да се за вре ме кр ва вих ра то ва и ра за ра ња, у ма че ва ла штву по-
ја вљу је и иде ја да мач слу жи да се њи ме пр вен стве но уби је 
соп стве но не зна ње, па је са му рај по стао не ко ко, во де ћи се 
не пи са ним рат нич ким ко дек сом, тре ба да не гу је осе ћа ња ода-
но сти, са о се ћа ња, са ми ло сти, ча сти, исти но љу би во сти, пра-
вед но сти, али и хра бро сти да се без окле ва ња су о чи са од го-
вор но сти ма свог по зи ва и смр ћу. 

Ова књи га пред ста вља по ку шај да се пр вен стве но, кроз 
крат ку исто ри ју Ја па на, при ка же раз вој рат нич ке кла се и ње-
них пред став ни ка, са му ра ја – ода них и по жр тво ва них рат ни-
ка ко ји су ујед но би ли и хра бри ма че ва о ци и есте те ко је су 
це ни ле ле по ту тре шњи ног цве та, ви дев ши у ње му свој крат-
ки, али ве ли чан стве ни жи вот. 

Та лет ња тра ва:
Тра го ви пу стих сно ва

сил них рат ни ка.1

Ба шо2



16

„Пу т ко ња, лу ка и стре ле”. Та ко су за вре ме вла да ви не Фу-
ђи ва ра оја ча ле две по ро ди це: Та и ра и Ми на мо то. По ро ди ца 
Ми на мо то (дру ги на зив Ген ђи) вла да ла је на се ве ро и сто ку 
зе мље, а Та и ра (Хе и ке) на ју го за па ду. Уза стоп не ге не ра ци је 
по ро ди ца Ми на мо то и Та и ра раз ви ле су тра ди ци ју са му рај-
ске слу жбе, гу ше ћи по бу не про тив ца ра, од би ја ју ћи не при-
ја те ље са гра ни ца и бо га те ћи се у ра то ви ма. Због не за си те 
же ље за мо ћи, су коб из ме ђу ове две по ро ди це био је не из бе-
жан и он се у XII ве ку за вр шио Гем пеј ским ра том. Та и ра ма је 
по ро ди ца Ми на мо то пред ста вља ла прет њу јер су би ли до бро 
по ве за ни са дво ром има ју ћи пакт са Фи ђи ва ра ма. У XI ве ку 
по ро ди ца Ми на мо то ство ри ла је се би но ву ба зу у Кан тоу, у 
обла сти у ко јој су прет ход но вла да ле Та и ре, што их је под-
ста кло на уста нак. Кроз број не бор бе са кла ном Ми на мо то, 
Та и ре су, ко нач но, над вла да не 1185. го ди не у би ци Дан но 
Ура. По бед нич ку вој ску пред во дио је Ми на мо то но Јо ри то-

Детаљ са свитка који представља Минамото но Јошитомоа 
на почетку устанка Хеиђи. Његови наследници, Јоритомо и 

Јошицуне учврстиће власт породице Минамото.
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мо (1147-1199) ко ји ће се, на кон Гем пеј ског ра та, су о чи ти са 
ма ње дра ма тич ним за дат ком – учвр шћи ва њем над мо ћи са му-
рај ског ре да. Исто вре ме но је мо рао да про ве ра ва шта се до-
га ђа уну тар са му рај ске кла се, да упра вља ад ми ни стра ци јом 
и да са њом по ве же суд би ну сво је по ро ди це. Ми на мо то но 
Јо ри то мо ће 1192. го ди не од ца ра до би ти ти ту лу шо гу на и у 
Ка ма ку ри осно ва ти вој ну вла да ви ну. Упра во се пе ри о дом Ка-
ма ку ра (1185-1333) озна ча ва по че так пр ве ствар не вој не вла-
да ви не у Ја па ну, али и по че так фе у дал ног до ба.

У Ја па ну ко ри шће ње лу ка и стре ле има ду гач ку исто ри ју. По-
сто је до ка зи да су се ко ри сти ли за лов још у пе ри о ду Ђо мон 
(700-250 г.п.н.е), али и у ра то ви ма то ком пе ри о да Ја јои (400 
г.п.н.е.-300 г.н.е). Да нас се још увек у бо ри лач кој ве шти ни кју

Портрет Минамото но Јоритомоа, 
оснивача Камакура шогуната (11921333).
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њи и ни су би ли при клад ни за бор бу. Због ду гих бор би на 
тлу и на те шком те ре ну, гло ма зан јо рои оклоп ни је ви ше био 
при ме њив, па је по чео да се ко ри сти оклоп ти па до ма ру ко ји 
је оба ви јао те ло рат ни ка. Због све ве ћег бро ја бор би „је дан 

Статуа Кусуноки Масашигеа испред Царске палате у Токију.
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Оштрица за коју се верује да ју је 
израдио Масамуне (12641344), чувени 

ковач мачева чија је племенитост 
прожимала и његове оштрице.

Рукобран самурајског мача
са мотивом змаја.
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за вр ша ва ју ћи по ко ра ва ње зе мље. У Кјо ту је по ди гао за мак 
Мо мо ја ма, по ко ме ће се овај пе ри од на зва ти пе ри од Азу ћи-
Мо мо ја ма. Као го спо дар зе мље пред у зео је два нај зна чај ни ја 
по те за: по ход на Ко ре ју, са крај њим ци љем осва ја ња Ки не, и 
до но ше ње про гла са по зна тог као „Лов на мачеве” (1588) ко-
јим се свим сло је ви ма дру штва, осим са му ра ји ма, за бра њу је 
но ше ње ма че ва. Ова за бра на ути ца ла је на опа да ње кван ти-
те та из ра де ма че ва, али се њи хов ква ли тет по бољ шао. Го ди-
не 1589. Хи де јо ши по чи ње ко нач ну вој ну кам па њу про гра ма 
ује ди ње ња. Ње гов циљ је био обез бе ђи ва ње по ли тич ке ста-
бил но сти и оси гу ра ва ње на сле ђа за си на Хи де јо ри ја. Та ко ђе, 

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.



60

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 пе ри о да Ке и ћо (1596) по ку ша но је оја ча ва ње зи ди на 
зам ко ва. Ко ри шће на је ме то да на зва на ну ри го ме зу ку ри где се 
слој по слој мал те ра на но сио на зи до ве да би се они по де-
бља ли и оја ча ли (ра ђе но по мо де лу тра ди ци о нал не ве шти не 
ла ки ра ња где се лак на но сио ви ше пу та). Иако је ово по ве ћа-
ло от пор ност зам ка на ва тру и чи ни ло га ти ме ма ње ра њи вим 
то ком на па да, ни је мо гло у пот пу но сти укло ни ти сла бост др-
ве не струк ту ре. Ка да је по ста ло ја сно да сâ ма град ња зам ка 
има су штин ску сла бост то ком ра та, си стем од бра не је по чео 
да се за сни ва на из град њи чвр шћих спољ них бе де ма. Сто га 
је То ку га ва шо гу нат (1615-1868) стро го за бра нио упо тре бу 
др ве та у по ди за њу зам ко ва из у зев за град њу уну тра шњих 
згра да или дру гих обје ка та не ва жних за од бра ну.

Насупрот „рањивим” зидовима јапанских замкова, не-
освојиве камене зидине европских замкова нису морале да 
имају спољашња утврђења. За пра во, план за пад њач ког зам-
ка је крај ње јед но ста ван у по ре ђе њу са ја пан ским. Зам ко ви у 
гот ском сти лу, на при мер, че сто су гра ђе ни ис пред уз ви ше ња 
са са мо јед ним сре ди шњим спољ ним зи дом. Ку ле на сва ком 
ћо шку, као и на сре ди ни зи да по ди за не су у циљу од бра не. С 
дру ге стра не, ја пан ски за мак има број не спо ља шње зи до ве 
из гра ђе не на раз ли чи тим ни во и ма и окру же не ро во ви ма или 
ка ме ним зи ди на ма. Уз уну тра шњу, сре ди шњу и спо ља шњу 
ци та де лу, мно ги зам ко ви има ју број не спољ не бе де ме ко ји 
су раз ли чи то рас по ре ђе ни на ра зним ни во и ма, по чев ши од 
нај ви шег ни воа на ко ме је са гра ђе на глав на ку ла (донжон). 
Ови спо ља шњи зи до ви раз ли чи то су се на зи ва ли, а њи хо ва 
ра зно ли кост се раз ви ла од сре ди не XVI ве ка. 

При ли ком град ње спо ља шњих зи до ва па жљи во се ода-
би ра ла при род на то по гра фи ја по ло жа ја. Они су гра ђе ни на 
рав ним де ло ви ма бр да или на вр хо ви ма бр да за ра вље ним у 
ту свр ху. Ка ме ни зи до ви су та ко ђе по ди за ни на стра те шким 
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ме сти ма да би се учвр сти ла од бра на. До 1600. го ди не мно ги 
зам ко ви про јек то ва ни су у овом ма ни ру, али ка ко је гра ђе ње 
зам ко ва пре тр пе ло ве ли ке про ме не ка ме ни зи до ви су по ста-
ли нео дво ји ви део си сте ма од бра не зам ка. 

Вре ме ном се ода бир ме ста за из град њу зам ка пре ба цио са 
пла нин ских вр хо ва на вр хо ве бр да и ко нач но на ра ван ни во. 
Ка да су се зам ко ви гра ди ли на рав ној по вр ши ни, по ста вља ла 
се ма сив на че тво ро у га о на осно ва ка ме ног зи да на ко ме су се 
по ди за ли спо ља шњи зи до ви. 

Камен се та ко ђе ко ри стио да би се оја чао улаз у за мак. Тра-
ди ци о нал но, у за мак се ула зило кроз др ве ну ка пи ју, и ко ли ко 
год да је она им пре сив но укра ше на и оја ча на гво жђем ни је 
би ла от пор на на ва тру и има ла је све сла бо сти ко је је на сле-
ди ла сво јом др ве ном гра ђом. Да би се та сла ба тач ка от кло-
ни ла на пра вље на је ма су га та ка пи ја. На зив ма су га та по ти че 
од че твр та сте ку ти је за ме ре ње ко ја се на зи ва ма су и ко ја се 
обич но ко ри сти ла за ме ре ње пи рин ча, па су ља и слично. Сто-
га ма су га та зна чи ква драт ног об ли ка. Глав на ка пи ја зам ка се 
на ла зи ла на спо ља шњем зи ду а сле де ћа ка пи ја на су сед ном 

Слаба тачка одбране замка је била улазна капија. На слици војска 
Тојотоми Хидејошија са три бамбусова дебла пробија капију замка.
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зи ду чи ме је оне мо гу ће но да се уну тра шњост зам ка ви ди 
спо ља. Про ла ском кроз глав ну ка пи ју ула зи ло се на че твр-
та сто пар че зе мље оме ђа но зи до ви ма, и (обич но) скре ћу ћи 
уде сно про ла зи ло се кроз дру гу ка пи ју и ула зи ло на те ри то-
ри ју зам ка. Не ки зи до ви ко ји окру жу ју ма су га ту на пра вље ни 
су од су ше ног бла та, али у ве ћи ни зам ко ва за ове зи до ве се 
ко ри стио ка мен, чи не ћи овај је дин стве ни улаз си гур ни јим.

Кори шће ње ка ме них зи до ва на раз ли чи те на чи не да ло је 
зам ко ви ма, на кон сред њег ве ка, пот пу но дру га чи ји из глед. 
Ова кви зи до ви су ка рак те ри стич ни за ја пан ски за мак и ве-
ро ват но се о њи ма ни је раз ми шља ло на За па ду где се раз ви-
ла тра ди ци ја град ње сâ мог зам ка од ка ме на. За пра во, упра во 
ови ка ме ни зи до ви, за јед но са ра зно ли ким по став ка ма спо-
ља шњих зи до ва и сâ ма ар хи тек ту ра зам ка, је сте оно што је 
ја пан ском зам ку да ло ње гов је дин ствен из глед.

Камен, ко ји се ко ри стио у град њи европ ских зам ко ва, се-
као се и об ли ко вао, што је отежавало сва ки по ку шај ус пи ња-
ња уз зи ди не зам ка. Ме ђу тим, у ра ним ја пан ским зам ко ви ма 
ка ме ни зи до ви су гра ђе ни од при род ног ка ме на и то она квог 

Камене зидине замка Кумамото.
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ка кав је на ђен – ни је био ло мљен, ни ти на би ло ко ји на чин 
об ли ко ван. Због тога, зи до ви ни су би ли стр ми и гру бо об ли-
ко ва но ка ме ње пру жа ло је чврст осло нац за но ге мо гу ћим 
пе ња чи ма, та ко да сâ ми зи до ви ни су пру жа ли пот пу ну за-
шти ту при ли ком на па да. Они су, ме ђу тим, још ви ше усло-
жи ли зе мљи шни план зам ка ко ји је по стао на лик ла ви рин ту, 
и у том сми слу оме та ли не при ја те љев по ку шај да се при бли-
жи глав ном донжо ну. По што су ови ка ме ни зи до ви сје ди ње-
ни у сло же ни план зам ка, они су се та ко укло пи ли са ар хи-
тек ту ром сâ мог зам ка да је крај њи ре зул тат би ла гра ђе ви на 
не над ма шне ве ли чан стве но сти и је дин стве не ле по те.

Као што смо већ на ве ли, иако пот пу но раз ли чи ти по из гле-
ду, ја пан ски зам ко ви фе у дал них го спо да ра има ли су слич ну 
функ ци ју као за пад њач ки фе у дал ни зам ко ви. Од нај ра ни јих 
вре ме на и за пад њач ки и ја пан ски зам ко ви су се ко ри сти ли 
за од бра ну, али је на За па ду њи хо ва од брам бе на сна га 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 сâ мој ка ме ној из град њи, док је у Ја па ну она би ла у спо ља-
шњим утвр ђе ни ма чи ја је на ме на би ла да се за шти ти др ве ни 
за мак.

Кроз ја пан ску исто ри ју не ки од кључ них аспе ка та са му рај-
ског рат ни штва би ли су од бра на и оп се да ње зам ко ва. Нај ве ћи 
број ту ри ста ко ји да нас по се ти Ја пан не мо же да се от ме ути-
ску ко ји на њих оста вља ве ли ки број до бро очу ва них зам ко-
ва. Чи ни се као да их има сву да, и че сто су глав на ту ри стич ка 
атрак ци ја од ре ђе ног гра да. Ме ђу тим, при њи хо вом из у ча ва-
њу тре ба им опре зно при ћи, јер ови зам ко ви ни су увек оно 
што се чи ни. Пр во, ве ћи на мо дер них ре кон струк ци ја је ве-
ли ким де лом са гра ђе на од бе то на и гво жђа и са мо спо ља 
има из глед не ка да шњег фе у дал ног сја ја. Не ки су по диг ну ти 
уме сто гра ђе ви на уни ште них у бом бар до ва њу то ком Дру гог 
свет ског ра та, али ве ћи на их је по но во по диг ну та са мо као 
ту ри стич ка атрак ци ја на ме сту где ве ко ви ма ни је би ло зам ка 
јер је ра ни ји за мак био сру шен по на ре ђе њу шо гу на. 

Када се иден ти фи ку ју ови ла жни спо ме ни ци, па жња мо же 
да се усме ри на не ко ли ко зам ко ва ко ји су очу ва ни од фе у-
дал ног вре ме на, нај че шће бри жљи вом и осе ћај ном ре ста у ра-
ци јом. При ме ри ова квих гра ђе ви на су фан та стич ни зам ко ви 
Хи ме ђи, Хи ко не и Ину ја ма. Али, он да на и ла зите на дру гу 
ди ле му. По што ве ћи на ових аутен тич них зам ко ва да ти ра од 
сâ мог кра ја Сен го ку пе ри о да, они су ве о ма ко ри сни за про-
у ча ва ње кон струк ци је град ње, тех ни ка од бра не и оп са де од 
1600. го ди не па на да ље, али су ма ње ко ри сни за ве ћи ну би-
та ка ко је су се од и гра ле пре овог пе ри о да. Ове ак тив но сти 
се бо ље мо гу про у чи ти из пи са них и осли ка них за пи са на 
осно ву ко јих мо же мо да до би је мо ја сни ју сли ку оп са де зам-
ко ва пре 17. века. 
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Дрвени мост преко сувог рова, замак Хиконе.

Хиконе замак,
кровни детаљи.
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На ста нак ја пан ске др жа ве ути цао је на спе ци фич ну по де лу 
дру штва, по себ но на ис ти ца ње кла се рат ни ка. У пр вом де лу 
књи ге на по ме ну ли смо ка ко је из бор би кла но ва, то ком VI II 
ве ка, као по бед ник иза шао клан Ја ма то, ко ји је осно вао пр ву 
ја пан ску др жа ву. У овим бор ба ма ис ти ца ли су се ко ња ни ци-
рат ни ци ко ји су се, бу ду ћи да је одр жа ва ње ко ња би ло ја ко 
ску по, из дво ји ли као елит на гру па рат ни ка ко ја је свој ста тус 
по твр ђи ва ла на осно ву вла сти тог по ре кла и ин ди ви ду ал не 
рат нич ке ве шти не. Кроз да љу исто ри ју Ја па на, овај јаз из-
ме ђу рат ни ка и оста лог ста нов ни штва са мо се про ду бљи вао 
да би кул ми ни рао до ла ском на власт То јо то ми Хи де јо ши ја, у 
XVI ве ку. Хи де јо ши је пр ви увео стрикт ну и зва нич ну по де-
лу дру штва на шинокошо или са му ра је, се ља ке, за на тли је 
и тр гов це. Он је пр вен стве но про гла сом о за бра ни но ше ња 
оруж ја, још ви ше ис та као јаз из ме ђу рат нич ке кла се и оста-
лог дру штва. Мач је та ко по стао сим бол ауто ри те та, али за 
са му ра је и сим бол ода но сти и ча сти. У да љем тек сту по ку-
ша ће мо да об ја сни мо ка кав је био мен тал ни склоп рат нич ке 
кла се у Ја па ну, ко ја су би ла њи хо ва ин те ре со ва ња и ка кви 
њи хо ви од но си у дру штву.

У са му рај ској кла си од ве ли ке ва жно сти су би ли, пре све-
га, дру штве на оба ве за и ин те рес по ро ди це. Због то га се, под 
ути ца јем кон фу чи ја ни зма, мла ди рат ник, од ма лих но гу, под-
у ча вао по жр тво ва но сти, ода но сти над ре ђе ни ма, кон тро ли 
емо ци ја и стро гој са мо ди сци пли ни. Ме ђу тим, и по ред гру-
бог сто и ци зма, за са му ра је се те шко мо же ре ћи да ни су би ли 
емо тив ни. Људ ска осе ћа ња (нин ђо) си гур но су про жи ма ла 
са му ра је, али она ни ка да ни су сме ла да ума ње њи хо ву ода-
ност и оба ве зу. И упра во је оба ве за (ги ри) увек би ла им пе ра-
тив ко ји је са му ра ја усме ра вао ка ко да сво је ду жно сти (он), 
ба рем де ли мич но спро ве де. Ги ри се, пр вен стве но, ве зу је за 
од нос са му ра ја пре ма свом го спо да ру. На дру гом ме сту био 
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чај ној со би ис та кла су се: хар мо ни ја (ва), по што ва ње (кеи), 
чи сто та (сеи) и сми ре ност (ђа ку). Пре ма ре чи ма Де ја на Ра зи-
ћа, хар мо ни ја мо же да се сма тра та о и стич ким на че лом ко је 
се за ла же за очу ва ње хар мо ни је са при ро дом, што омо гу ћа ва 
ве чи то раз ви ја ње без ис цр пљи ва ња вла сти те енер ги је. Сто га 
се хар мо ни ја из јед на ча ва са веч но шћу или бес крај но шћу.

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

Шољица за чај израђена у КАРАЦУ стилу.
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ту ал не вред но сти и за ни ма ња. Ме ђу тим, раз во јем тр го ви не, 
ја ча њем тр го вач ке кла се и све ве ћом упо тре бом нов ца, ме-
њао се и жи вот са му ра ја. Иако су рат ни ци ве ро ва ли да се не 
мо же све пла ти ти нов цем, јер ни је све опи пљи во и мер љи во, 
вре ме ном су по ста ја ли све за ви сни ји од оних ко ји су има-
ли но вац. Ка ко се зе мља отва ра ла пре ма ино стран ству, Ја-
пан ви ше ни је мо гао да се раз ви ја уча у рен у тра ди ци о нал не 
прин ци пе, ко је су очај нич ки по ку ша ва ли да одр же пред став-
ни ци рат нич ке кла се и вла да ју ћег ре жи ма. Ова ква си ту а ци-
ја је ути ца ла на то да мно ги са му ра ји по ста ну би ро кра те, а 
ве ли ки број њих при пао је кла си тр го ва ца ко ју су, до та да, 
то ли ко пре зи ра ли.

Јапански новац из периода Токугава.
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Исто ри ја са му рај ских ра то ва се углав ном по сма тра кроз 
ра то ва ње да и мјоа, тач ни је, кроз су ко бе из ме ђу по ро ди ца ко је 
су би ле ода не цар ској ку ћи и оних ко је су пред ста вља ле по-
бу ње ни ке тро на. Ме ђу тим, у овим број ним бор ба ма, че сто 
је по сто ја ла и тре ћа сна га, ко ју је чи ни ла вој ска по ве за на са 
ре ли ги о зним ин сти ту ци ја ма. У по чет ку, ову вој ску су са чи-
ња ва ли стра шни со хеи, или мо на си-рат ни ци из глав них бу-
ди стич ких хра мо ва у Кјо ту и На ри. Ка сни је је њи хо во ме сто 
за у зе ла ар ми ја се ља ка (ик ки), ко ја је под ста кла спро во ђе ње 
ве ли ке Меиђи Обнове 1868. го ди не.

Сохеи, или мо на си-рат ни ци, при па да ју нај ро ман тич ни јим 
фи гу ра ма са му рај ских ра то ва. Сво је по ре кло во де од во де ћих 
бу ди стич ких ин сти ту ци ја у средишњем Ја па ну, ко је су би ле 
сме ште не у пре сто ни ци Кјо то и прет ход ној пре сто ни ци На-
ри. Пр ва стал на пре сто ни ца Ја па на би ла је сме ште на упра во 
у На ри, а ва жан ути цај на жи вот двор ја на, али и на це ло куп-
но ста нов ни штво, из вр шио је бу ди зам. Ка сни ја пре сто ни ца 
у Кјо ту би ла је опа са на ком плек сом бу ди стич ких ма на сти-
ра на пла ни ни Хи еи. Ове ма на сти ре осно вао је мо нах Са и ћо 
(767-862), по знат по пост хум ном име ну Ден гјо Да и ши. На 
пла ни ни Хи еи по диг ну то је пре ко 3.000 ре ли гиј ских обје ка-
та што је иза зва ло љу бо мо ру и ри ва ли тет из ме ђу хра мо ва у 
Кјо ту и На ри. По што су ре ли гиј ске ин сти ту ци је умно го ме 
ути ца ле на ста нов ни ке но ве пре сто ни це и иако су ови ве ли-
ки мо на ш ки цен три би ли по ве за ни са тен даи шко лом бу ди-
зма, но во на ста ли ри ва ли тет ни је би о то ли ко ве зан за сâму 
док три ну, ко ли ко за пре стиж и бо гат ство. Убрзо су хра мо ви 
по че ли да се на о ру жа ва ју, а мо на си да се об у ча ва ју у рат нич-
ким ве шти на ма. Нај ра ни ји за пи си о су ко бу фрак ци ја мо на-
ха из исте обла сти за бе ле же ни су 968. го ди не у На ри и 981. 
го ди не на пла ни ни Хи еи. Та ко су ови мо на си-рат ни ци, до 
XII ве ка и Гем пеј ског ра та, чи ни ли ве ли ки део вој них сна га 
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МАЈСТОРИМАЧА

У дух пот пу но ли шен
мисли и емо ци ја,

чак ни ти гар не на ла зи ме ста да за ри је
сво је окрут не кан џе.

Лич ност ко ја је нај ви ше ути ца ла на сје ди ње ње зе на и ма ча 
је, сва ка ко, Та ку ан Со хо (1573-1645), зен учи тељ, ка ли граф, 
сли кар, пе сник, ба што ван и мај стор чај не це ре мо ни је. У пи-
са ном об ли ку иза се бе је оста вио три есе ја6 ко ји ма се пре-
вас ход но обра ћао са му рај ској кла си те же ћи ује ди ње њу ду ха 
зе на са ду хом ма ча. Пр ви есеј – Ми сте ри о зни за пис не по
крет не му дро сти – упу ћен је Ја гју Му не но ри ју (1571-1646), 
док је есеј Ана ли ма ча Та и је упу ћен или Му не но ри ју или 
Оно Та да а ки ју, осни ва чу И то шко ле ма че ва ња.

Оно што је ка рак те ри стич но за Та ку ан Со хоа је то што се 
са му ра ји ма ни је обра ћао ни шта ви ше не го при пад ни ци ма 
оста лих ста ле жа. Го ди не 1629. ус про ти вио се вла да ју ћем 
шо гу на ту због че га је био про те ран у пре фек ту ру Де ва где је 
и на пи сао два по ме ну та есе ја.

Након шо гу но ве смр ти 1632. го ди не Та ку ан се вра ћа у Едо, 
да на шњи То кио. Но ви шо гун, То ку га ва Иеми цу, за ди вљен 
ста рим учи те љем, ње му у част 1638. го ди не по ди же храм 
То ка и ђи. У ње му Та ку ан оста је до сво је смр ти где би ва и 
са хра њен 1645. го ди не.

Дога ђај ко ји се од и грао 1636. го ди не на вр ло сли ко вит на-
чин при ка зу је уче ње Та ку ан Со хоа по ко ме вр ху нац ма че ва-
ла штва ни је смрт и ра за ра ње, већ про све ће ње и спа се ње:

6 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.
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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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Ја пан ска реч бу ши до до слов но зна чи „Пут рат ни ка” (бу ши – 
рат ник; до – пут) и пред ста вља мо рал ни ко декс ко ји је раз ви ла 
рат нич ка кла са у Ја па ну под ути ца јем зен бу ди зма и ко фу чи-
ја ни зма. Бу ши до ни је пи са ни ко декс, већ скуп не из го во ре них 
и не пи са них на че ла ко јих је рат ник тре ба ло да се стро го при-
др жа ва. Он не при па да јед ној осо би већ је уте ме љен на ис ку-
ству и иде ја ма ве ков ног жи во та ја пан ских рат ни ка.

Буди зам је бу ши ду до нео спо кој ност и ве ру у суд би ну чи-
ме су се рат ни ци мир но и сто ич ки су о ча ва ли са опа сно шћу 
или не сре ћом. Та ко је бу ди зам ути цао на са му ра је да пре зи ру 
страх од смр ти и да се хра бро са њом су о че, док им је шин то-
и зам обез бе дио ода ност вла да ру, кла ња ње пре ци ма и по што-
ва ње тра ди ци је. Шин то и зам је са чи сто том, као сво јим основ-
ним на че лом, рат ни ци ма на ла гао да по но во оства ре „чи сто 
ср це” и упо зна ју са ми се бе. Та ко је шин то и зам под сти цао 
осо би не као што су оданост и ро до љу бље. Кон фу чи ја ни зам 
је ути цао на бу ши до, пре све га у по гле ду ети ке, обез бе ђу ју-
ћи хи је рар хиј ски од нос из ме ђу го спо да ра и са му ра ја, му жа и 
же не, ро ди те ља и де це. Та ко је, пре ма ре чи ма Ина зо Ни то беа, 
ари сто крат ски и кон зер ва тив ни тон кон фу чи ја ни зма са свим 
од го ва рао зах те ви ма са му ра ја или рат ни ка-др жав ни ка, ко ји 
су ве ко ви ма би ли вла да ју ћи слој у Ја па ну. Под ути ца јем иде-
ја Кон фуци ја и Мен ци ја, при ста ли це бу ши да су сма тра ле да 
зна ње ни је са мо се би циљ, већ на чин да се по стиг не му дрост. 

Јапан ски рат ни ци су, пре ма ко дек су са му ра ја, не го ва ли сле-
де ће осо би не:

ХРА	БРОСТ је об у хва та ла сме лост и тр пље ње. Хра брост је 
учи ни ти оно што је ис прав но: жи ве ти ка да је ис прав но жи ве-
ти, хра бро се су о чи ти са смр ћу ка да је ис прав но умре ти.
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МИ	ЛО	СРД	НОСТ, љу бав, ве ли ко ду шност, са о се ћа ње и 
са ми лост од у век су се у Ја па ну сма тра ли нај у зви ше ни јим 
вр ли на ма. Са му рај, ко ји је не го вао бу ши но на са ке или рат-
нич ко са о се ћа ње, мо рао је да осе ћа по што ва ње пре ма пра-
вед но сти и да буде са ми лостан пре ма дру ги ма због мо ћи да 
по ште ди жи вот или да уби је. Та ко су рат ни ци уз ди за ли ми-
ло срд ност пре ма сла би ма, по тла че ни ма и љу ди ма у не во љи.

УЧ	ТИ	ВОСТ се сма тра ла јед ном од нај вред ни јих вр ли на. 
Она је на ла га ла љу ба зност, угла ђе ност ма ни ра и по што ва ње 
дру штве ног по ло жа ја. Пре ма ре чи ма Ина зо Ни то беа, из ви-
ру ћи из мо ти ва ми ло срд но сти и скром но сти, по бу ђе на осе-
ћа њи ма об зи ра пре ма осе тљи во сти дру гих, при стој ност је 
увек уљу дан из раз са о се ћа ња.

Прет ход но на че ло уч ти во сти ни је ствар но ако се не те ме-
љи на ИСТИ	НО	ЉУ	БИ	ВО	СТИ и ИСКРЕ	НО	СТИ. Ла га ње 
се сма тра ло ку ка вич лу ком, па оту да и ши ро ка упо тре ба тер-
ми на бу ши но ићи гон или „реч са му ра ја”. 

Осе ћа ње ЧА	СТИ ис пу ња ва ло је рат ни ка ко ји је вас пи та-
ван да це ни ду жно сти сво је про фе си је. Ду жност (ги ри) се пр-
вен стве но од но си ла на ду жност пре ма свом го спо да ру, за тим 
пре ма ро ди те љи ма, али и пре ма сво јој са ве сти. Страх од гу-
бит ка ча сти био је то ли ко јак да су се, пре ма ре чи ма Ина зо 
Ни то беа, у ње но име из вр ша ва ла де ла за ко ја се не мо гу на ћи 
оправ да ња у ко дек су са му ра ја. Са му рај је че сто, и за нај ма њу 
увре ду, из вла чио мач из ко ри ца и уби јао мно ге не ви не љу де. 
Мо жда су мно ги са му ра ји зло у по тре бља ва ли свој по ло жај 
због ја ког осе ћа ња сти да, али је част си гур но би ла јед на од 
осо би на ко ја је ја ча ла њи хо во осе ћа ње оданости.

ОДАНОСТ је би ла пот кре пље на осе ћа њем ду жно сти и ча-
сти. На ода ност са му ра ја по себ но су ути ца ли шин то и зам и 
кон фу чи ја ни зам.
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СА	МО	КОН	ТРО	ЛА – Рат ни ци су од ма ле на учи ли да кон-
тро ли шу сво ја осе ћа ња. Онај ко  их је по ка зао на ли цу, сма трао 
се ма ње му жев ним. Вр ху нац са мо кон тро ле ја пан ских рат ни-
ка до стиг нут је у чи ну са мо у би ства. Се пу ку, или ха ра ки ри, 
је сте ри ту ал но са мо у би ство ра се ца њем аб до ме на за ко ји се, 
пре ма ис точ њач ком ве ро ва њу, сма тра да је се ди ште ду ше и 
осе ћа ња. По што је смрт у бу ши ду об у хва та ла и пи та ње ча-
сти, би ла је ре ше ње не ких сложених про бле ма рат ни ка. Иако 
су по је дин ци, по пут Ми ја мо то Му са ши ја, сма тра ли са мо у би-
ство ку ка вич лу ком, оп шти став рат нич ке кла се у Ја па ну био 
је су про тан – то је био чин пот пу не са мо кон тро ле емо ци ја, 
али и хра бро и мир но су о ча ва ње са смр ћу.

Рат нич ким на че ли ма, ове ко ве че ним у бу ши ду, са му ра-
ји су на ро ду по ста ви ли мо рал ни стан дард. Они су по ста ли 
глав на те ма мно гих ро ма на и по зо ри шних пред ста ва. Иако 
су про пи си бу ши да у по чет ку би ли сјај ели те, вре ме ном су 
по ста ли те жња и на дах ну ће це ле на ци је: „Цвет ви те штва је 
исто та ко са мо ни као на тлу Ја па на као и ње гов сим бол, цвет 
тре шње; он ни је са су ше ни при ме рак древ не вр ли не са чу ван 
у хер ба ри ју му на ше исто ри је. То је још увек жи ви пред мет 
мо ћи и ле по те ме ђу на ма и, иако не узи ма ни ка кав опи пљив 
об лик или фор му, он ни шта ма ње не ис пу ња ва ми ри сом на-
шу мо рал ну сре ди ну чи не ћи нас све сним ка ко смо још увек 
под деј ством ње го вих моћ них чи ни. Дру штве ни усло ви ко ји 
су га ство ри ли и од не го ва ли дав но су не ста ли. Али, по пут 
оних дав но уга слих да ле ких зве зда, што и са да, иако их ви-
ше не ма, још увек про си па ју сво је зра ке по на ма, и све тлост 
ви те штва – де те фе у да ли зма, и да ље осве тља ва ста зу на ше 
мо рал но сти, над жи вев ши ин сти ту ци ју из ко је је по ни кло.“1

1 Иназо Нитобе, БУШИДОКодекс самураја, издали Борислав и Михаило 
Станић, Београд, 1986, стр. 15.
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Лафкадио Херн
КОНЗЕРВАТИВАЦ

I

Рођен је у градићу у унутрашњости Јапана, у упоришту фе-
удалног господара од 300.000 кокуа1 пиринча, у којем није-
дан странац никада није боравио. Јашики2 његовог оца – са-
мураја 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 прео-
сталих делује бајковито, а њихове баште као сновиђења бу-
дистичког 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 

1 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.
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 за-
довољства 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 во-
дећим 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 неумољи-
вост 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 по-
вратку кући, савладају било какав осећај ужаса тиме што би 
јели пиринач са пуно, на крв налик, сока од укисељене шљи-
ве. 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 уг-
лавном оним телесним вежбама које су биле некадашње са-
мурајске сталне припреме за рат – стреличарство и јахање, 
рвање и мачевање. Другови су га волели, али то беху старији 
младићи, синови слугу-пратиоца, одабрани због способно-
сти да му помогну да усаврши војне вежбе. Њихова је дуж-
ност 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 исхра-
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