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САЖЕТАК  

 

Почетак Меиђи периода у Јапану 1868. године, приказује промену друштва од 

архаичног и анахроног ка модерном и монденском. Брзина којом се та промена изводи 

представља преседан у светској историји. Овај феномен је стога за историчаре 

интересантна област истраживања. Истраживање ове теме  занимљиво је не само због 

свог значаја за светску историју, већ и због егзотичности проучавања далеке 

цивилизације каква је јапанска. 

Рад обухвата преглед историје Јапана. У њему је испраћена еволуција 

друштвеног поретка, чији је крах, на крају циклуса развоја изнедрио промену. Промена 

започиње револуцију, где се обновом архаичне институције покреће процес 

модернизације са врха ка доле. Преносећи се ка нижим друштвеним структурама, 

промена је изнедрила ново тело јапанског друштва, а спољну политику повела у до тада 

непознатом правцу. Начин на који је дошло до промена је централна тема. Ипак, сам 

рад представља преглед историјског развитка јапанског друштва од времена Токугава и 

сопствене изолованости до политике (с)кретања ка империјализму Јапанског царства, 

што ће државу довести до прага националне катастрофе.  

Циљ рада је анализирати етапе у кретању јапанског друштва од становишта 

самодовољности до стања агресивне експанзије. Анализа се врши упоређивањем 

монографских дела јапанских, америчких и европских историчара. 

Мултиперспективност нам указује на то колико је историографија диференцирана на 

тему промена које су задесиле Јапан средином XIX века, а наставиле су се и у следеће 

столеће. 

Кључне речи:  

Јапан, шогунат, конфуцијанизам, самурај, нативизам, рестаурација, империјализам. 

 

ABSTRACT  

 

The beginning of Meiji era in Japan 1868 presents a social change from archaic and 

anachronistic to modern and mundane. The pace of this change is a phenomenon in world's 

history. Given the previous explanation, this phenomenon is a topic of broad interest among 

historians. Not only because of its importance for history of the world, this topic is appealing 

because it presents a research of exotic and distant civilization like the one Japan has. This 

thesis includes rewiev of Japan’s history, and contains information regarding the evolution of 
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the social order, whose crash at the end of the cycle results with a change. The revolution 

begins with a change closely related to the restoration of archaic institution and its influence 

on modernization of country from above. During transference to the lower social strata, 

Japanese society emerged with a new structure, which directed foreign politics in a new and 

unknown course. How this changes have emerged is the central topic of the thesis. 

Furthemore, it has been shown how the Japanese society has developed from Tokugawa era 

and seclusion of the country, to Japanese Empire firmly on the path of imperialsm, path that 

brought Japan close to the edge of national disaster. The goal is to analyze stages of social 

development from self-sufficing to the state of aggressive expansion. Analysis has been 

performed by comparing monographs written by Japanese, American and European 

historians. Multiperspectivity has revealed how much historiography is differentiated on the 

topic of changes, which began in middle of 19th and continued in the 20th century. 

 

Key words: 

Japan, shogunate, confucianism, samurai, nativism, restoration, imperialism.  
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ПРЕДГОВОР 

 

Идеја за настанак овог рада развила се из једне предиспитне обавезе током 

похађања предмета Општа историја деветнаестог века 2. Тада сам као студент 

Основних академских студија историје добио задатак да својим колегама представим 

промену коју је Јапан претрпео у другој половини XIX века. Са пуно ентузијазма сам 

приступио задатку, али је сва грађа од које бих могао имати користи могла да ми стане 

у џепове. Био је то сусрет са проблемом: Шта ми данас у Србији можемо знати о 

Јапану? Окружен мраком непознатог и неистраженог, рекао бих не много. 

Прекомерним ангажовањем, задатак сам успео да приведем крају. Било је то на опште 

задовољство предметног професора, колега и себе самог. Есеј је био завршен, али је 

моје интересовање за јапанску историју, културу и цивилизацију тек започело. Овај рад, 

предиспитна обавеза која је еволуирала, за мене је још један почетак. У њему сам 

покушао да сублимирам оно што сам за пет година истраживања и интересовања успео 

да сазнам.  

Као што је већ напоменуто, највећа препрека за изучавање јапанске историје 

јесте недостатак писаних и превођених дела на српски језик. Ако се фокусирамо на 

историју Јапана од XIX  века, морамо признати да је то врло важан период, како за 

Јапан, тако и за цео свет. То је моменат када се родила нова нација на Далеком истоку и 

када је појачан  надзор великих сила на њен одгој. Млада јапанска нација је окренула 

леђа својој старијој рођаки Кини, а узоре потражила у великим силама Западне Европе 

и Сједињеним Државама. Вођена њима, изнедрила је прву велику силу Азије и реалан 

фактор у креирању политике на Западном Пацифику. Такође, прва је азијска модерна 

држава која је привредно експлодирала, стајући у ред са највећим силама XX века. Са 

друге стране, Јапан је дозволио пораст милитаризма, чији се корени налазе управо у 

XIX веку, а чије ће се последице осетити половином следећег. Плодно тле заблуда и 

идеологија изнедрило је цвет тоталитарног режима, који се развијао у идеалној клими 

милитаризма. Јапан је био покретач највећег светског ратног сукоба на Пацифику, а 

своју казну је нашао на крају тог сукоба када је од предатора постао прва жртва оружја 

нове генерације – атомске бомбе. Жеђ за успехом имала је своју цену - страну 

окупацију.  

Питање је колико се о томе зна у Србији? Јапанска катастрофа из Другог 

светског рата нам је позната, али колико се зна о ономе што јој је претходило? Клица 
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катастрофе развијала се кроз друштвени преображај Јапана. Стога, овај рад je 

замишљен као покушај одговора на претходно постављено питање. 

Током истраживања ове теме било је тешко пронаћи адекватну литературу. 

Једина предност коју сам имао у таквом подухвату била је способност да читам са 

енглеског језика. То је доста помогло, али је недоступност многих дела узело свој данак. 

Истраживање је започето сакупљањем литературе која за своју централну тему има 

развој јапанског друштва и његову промену из Едо периода у Меиђи. Идеја је била да 

се крене од опширнијих прегледа, да би се створила слика  целине. Касније, 

истраживање је узело обрисе изучавања појединачног. Извори за ову тему су врло 

недоступни заинтересованим истраживачима на територији  Републике Србије. Стога, 

рад је базиран на познатим монографским делима, секундарним изворима, чији садржај 

прати прелазак Јапана из једног периода у други. Интерпретације које су аутори 

оставили у тим делима, послужили су мени да, интерпретирајући њихове 

интерпретације, дођем до сазнања. Овај рад је махом изграђен на основама тих 

интерпретација.  

Од литературе коју сам користио издвојио бих неколико кључних дела. Најпре, 

битно монографско дело које се бави искључиво Меиђи рестаурацијом је књига 

Маријуса Јенсена (1922-2000)1 . Овај амерички историчар и дипломата холандског 

порекла, оснивач је одсека за Студије Далеког истока на Принстону. Своје 

интересовање за јапанску историју је спознао током вихора Другог светског рата, када 

је као амерички војник био стациониран на положајима у рату са Јапаном. Дело је 

аналитичко, добро систематизовано, где се по поглављима понаособ објашњавају 

појаве и процеси који су се одиграли током преласка са Едо на Меиђи еру. Његово 

казивање почиње од периода Оде Нобунаге и сеже све до краја XX века. За мој рад 

била су корисна 14 од укупно 20 поглавља ове књиге. Приступ теми Маријуса Јенсена 

је кроз биографије кључних личности сваког од микро и макро процеса епохе. Током 

читања постоји опасност од засићености именима и презименима која се наводе, која 

нарушавају хронологују и ометају читаоца да је са пуном концентрацијом пропрати. 

Свој дар за анализу личности, Јенсен је искористио и за живота уредио једну од 

најбољих биографија Сакамота Рјоме. Друго кључно дело 2  је приручник Микисо 

Ханеа (1922-2003) и његовог ученика Луиса Переза (рођен 1946.г.). Хане је 

натурализовани Американац, дете јапанских имиграната. Током Другог светског рата 

                                                 
1 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, Cambridge, 2002 
2 Мikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan: A Historical Survey, Westview Press, 2008 
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делио је судбу својих сународника и био интерниран у колективни логор у Аризони, 

Сједињене Државе. После рата докторирао је на Јејлу и започео часопис о Азијским 

студијама. Осим јапанске, Хане је био стручњак и за историје других народа Азије: 

Кину, Кореју, Индију и Русију. У историографији о Јапану оставио је печат пишући о 

нижим слојевима друштва Едо и Меиђи периода, често запостављаној теми. Резултати 

његовог истраживања друштвених структура Јапана врло су уредно формулисани у 

историјску  грађу, путем дела које сам користио за свој мастер рад. Перез, професор на 

Универзитету у Илиноису, објавио је овај приручник после смрти свог ментора, како би 

се студенти служили њиме. Ово дело спада у основну литературу на одсеку за историју 

поменутог Универзитета, на предмету Историја јапанске цивилизације, који Перез 

предаје. Приручник је писан у маниру константног напретка и промене која се догађа 

међу друштвеним структурама Јапана. Примери су добри, а на крају сваког поглавља 

налазе се референце за даље читање и статистика из предходног поглавља. На тај начин, 

главни текст није оптерећен бројкама и референцама. Специфичност је и што је у много 

већој мери извршена анализа унутрашње политике Јапана, наспрам догађаја 

међународне политичке и дипломатске сцене. Са начином на који је приказан 

константан напредак Јапана, постоји проблем схватања негативних последица 

модернизације. Читањем књиге ми сазнајемо о Јапану који напредује из године у 

годину, пролазећи са успехом, као кроз какву кампању. Ово је само доказ како би 

процесима модернизације Јапана требало посветити посебну пажњу, читаво једно дело, 

где би се могли уочити сви успони и падови са којим се друштво у транзицији суочава. 

Посебно бих истакао значај књиге Мичиа Моришиме (1923-2004) 3 , која је 

непроцењиви водич кроз еволуцију и напредак јапанске привреде. Књига је ризница 

информација о идеологијама Јапанаца Едо периода, о томе како се јапански етос 

развијао кроз векове промена и који су његови резултати. Писано од стране економисте 

и математичара, ово дело представља Протестантску етику и дух капитализма 

писану и примењиву за случај Јапана. Моришима нам открива како је изгледало бити 

део привредног система Јапана, потешкоће и предности са којима се суочава Јапанац, 

како сељак, тако и предузетник или власник неког труста. Које су одлике 

конфуцијаниста по питању предузетништва, односи међу радницима и колегама са 

посла у Јапану, ко  и како штеди, а како се бахати, само су неки од одговора уметнути 

                                                 
3 Mičio Morišima, Zašto je Japan „uspeo“?, Rad, Beograd, 1986 
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међу корице ове књиге. Нама је овакав покушај тумачења  азијских пуританаца 

озбиљан корак напред у разумевању тако Далеког истока. 

Тешкоћа у читању грађе било је доста. Издвојио бих неколико оних за које ми је 

требало највише времена да спознам својеврсну формулу како да их превазиђем. 

Најпре, реч је о јапанским именима из Едо периода. Тада је било сасвим нормално да 

нека значајна личност промени своје име, некад презиме, а често оба, у складу са неким 

специјалним догађајем у животу. Појава различитих назива за једну те исту особу је 

због јапанског и кинеског читања идеограма којима се имена у Јапану пишу. Јапанци 

користе оба читања, па се често долази у дилему које је адекватније4. Различити аутори 

користе различита имена личности, што је одузимало довољно времена док се са 

сигурношћу не утврди о коме се ради. Други проблем је одређивање тачног датума 

догађаја. У Јапану се до 1873. године користио лунарни календар, са 354 дана, преузет 

из Кине. Хронологија је вршена по ерама или периодима. Ступањем сваког од царева 

на престо започињала је једна ера, а она би трајала све док се дворски астролози не 

усагласе о појави новог знамења и разлога за почетак следеће ере5. Са сваком наредном, 

бројање година би почињало од један, па у складу са лунарним календаром, настављало 

се докле год не буде проглашена нова ера. Проблеми овог типа су у већем броју 

случајева превазиђени од стране аутора монографија или приручника. Још неке од 

тешкоћа су непозната географија Јапана и филозофија (пре свега етика и поимање 

живота) која се разликује од наше, европске. Аутори на бази чијих дела је овај рад 

настао су историчари и социолози признати у свету по делима која су писали о Јапану. 

Ово је уједно и покушај да се синтетишу њихови ставови о променама у јапанском 

друштву, како би се извукла једна нит, ток догађаја као консензус. Развој и промена до 

које долази у јапанском друштву сменом Едо и Меиђи периода има више епитета. Они 

говоре о револуцији, рестаурацији и модернизацији Јапана. Револуција је приказана 

као промена дугогодишњег режима, шогуната, изведена од стране прогресивних 

интелектуалних дворских елита и осиромашеног ратничког сталежа. Тиме је окончано 

доба јапанске спољнополитичке изолованости, крутог социјалног поретка и обожавања 

династије Токугава као врховне инстанце у свим аспектима живота. Смена шогуната 

изнедрила је повратак царске институције у први план. Архаична институција по 

титули, али са модерним ингеренцијама деветнаестовековних владара промени је дала 

                                                 
4 Mark Ravina, The Last Samurai: The Life and Battles of Saigo Takamori, John Wiley & Sons, New Jersey, 

2004, xiii 
5 Исто, xiii 
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епитет рестаурације. Модернизација је више последица, јер су променом нестале 

баријере за усвајање знања и технологија из целог света, што је јапанско друштво, 

заточено у средњем веку и феудалним односима, ослободило да нове трендове осети и 

прихвата. Сваки од ових аспеката друштвене промене може да се посматра посебно и 

да се подробно изучи.  

Коришћена литература је модернијег датума. Битна разлика у односу на 

литературу из прве половине прошлог века је што је у делима нестало ауторске 

ароганције. Наиме, аутори из тог периода, махом Европљани и Америкаци, бележили 

су достигнућа Јапана у Меиђи периоду, али су према јапанском народу гајили однос 

као према заосталом варварском племену. Такве неосноване дискриминације нема у 

делима коришћеним за овај рад.  

Изучавање јапанске историје у Србији је у фази настанка. Прошлих деценија 

појавили су се тек стидљиви кораци напретка. Издвојио бих књиге Љиљане Марковић и 

Марине Јовић Ђаловић6, професорки са Филолошког факултета у Београду на одсеку за 

јапанистику. Обе књиге прате историјски развој Јапана до раног модерног доба, до 

периода Токугава. Наредни период јапанске историје није довољно изучаван у оквиру 

српске историографије. 

Намера ми је била да се непозната предисторија Меиђи ере појасни читаоцима 

колико је то више могуће. Из тог разлога рад садржи дугу увертиру, модификовани 

увод, који читаоцa кроз скоро трећину рада уводи у доба просвећене владавине. Након 

дугог увода, следи део који нам казује о Меиђи периоду. Идеја је била да живот 

Јапанаца у Меиђи ери предочим на један уопштени начин. Многим актерима у 

формирању јапанског новог поретка сам остао дужан, не пружајући довољно 

биографских информација о њима, али то је цена ограничења које прописује мастер рад 

у оваквим условима и са оваквом врстом теме. Делови који се тичу Меиђи ере синтеза 

су друштвене, дипломатске и политичке историје. Иако је у наслову најављена 

искључиво друштвена историја, нисам могао да очекујем да се неке информације из 

спољне политике Јапана подразумевају, те сам и њих уврстио у рад.  

Напослетку, пред нама је један преглед јапанске историје, сагледан из више 

углова. Лично, ја га више посматрам као причу о томе како је једна нација покорила 

                                                 
6 Ljiljana Marković, Marina Jović- Đalović, Stari Japan: društvene i kulturološke posebnosti, Liber, Beograd, 

2009, 275; Ljiljana Marković, Marina Jović- Đalović, Istorija civilizacije Japana : od početaka do perioda Nara, 

Liber, Beograd, 2008, 225  
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саму себе, ослободила се да би покоравала друге и на крају завршила као покорена од 

других. 
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1. УВОД 

 

 1.1. Историјски развој институције цара и успон чиновничке аристократије 

 

Почетком XXI века Јапан је уставна парламентарна монархија, на чијем челу се 

налази цар, као симбол државе и националног јединства, док је реална извршна власт 

поверена премијеру и његовом кабинету. Развој јапанске државности прошао је кроз 

много стадијума на свом путу ка садашњем стању. Стадијуми нису били подједнаког 

трајања, а међу њима налази се доста државотворно специфичних уређења, које у 

контексту историјских појава и промена можемо запазити само у овој острвској земљи. 

Институција цара, која постоји и данас, своје корене у Јапану има од давнина. 

Према најстаријим еповима у Јапану7, божанства која су створила јапанска острва, 

Сунце, Месец и океан, оставили су на новоствореним острвима свог потомка како би 

владао људима. Праунук божанског потомка, из епова знан као цар Ђиму, основао је 

династију и створио прву јапанску државу. Поменути епови и предања везују овај 

догађај за датум 11. фебруар 660. г.п.н.е. Савремени научници се слажу, на основу 

материјалних историјских извора, да се оснивање династије и владавина цара Ђимуа 

датира на неколико векова касније, на средину периода Jајои (око 300 г.п.н.е – 300 

године)8. Владавина цара Ђимуа се одређује на другу половину I века п.н.е  9. 

 Ђиму је био предводник племена Јамато. Оно је настало на острву Хоншу, а 

својом експанзијом у Кофун периоду (око 300- 710 г.), покорило је околна племена и 

објединило власт на широј територији. Тако је прва и једина династија јапанских 

царева постала династија Јамато царева, а прва држава Јапанаца се звала држава Јамато 

народа10.  

Првобитно јапанско друштво, оријентисано на пољопривреду, услед војних 

похода добило је обрисе раслојавања. Војсковође, они који су у експедицијама добијали 

највећи део плена у робовима, земљи и драгоценостима, постајали  су аристократија. 

Ова класа је успела да оправда свој постанак, изводећи порекло од нижих божанстава, 

који су били послати на острва, још у време када су богови стварали земљу. Цар и 

                                                 
7 Кођики (Записи о древним делима) и Нихоншоки (Хроника о Јапану) су најстарији писани извори о 

јапанском друштву, историји и идеологији, које су писали Јапанци. Оба епа су записана почетком VIII 

века, Кођики на јапанском језику, док је Нихоншоки написан на класичном кинеском језику: Ljiljana 

Marković, Marina Jović- Đalović, Stari Japan: društvene i kulturološke posebnosti, Liber, Beograd, 2009, 211-

212.  
8 R.H.P. Mason, J.G. Caiger, A History of Japan, Tuttle Publishing, Tokyo, Revised edition 1997, 25 
9 Ljiljana Marković, Marina Jović- Đalović, Stari Japan: društvene i kulturološke posebnosti, 250 
10 Историја Јапана: из Коданшине илустроване Енциклопедије Јапана, Завод за уџбенике, Београд, 2008, 

23 
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аристократски племићи, били су предводници народа, њихови мудраци и потомци 

богова. У складу са аутохтоном религијом Јапанаца, шинтоизмом11, ова класа је била 

поштованија и неповредива у односу на обично становништво. Већину становништва 

чинили су сељаци, јер је земљорадња била основна привредна грана. Војска за 

експедиције била је сачињена од истих тих сељака, док је сву ратну заслугу и плен 

делила уска и малобројнија класа племства, међу којима су биле и војне старешине, 

које би се прославиле у војним походима. Територија Јамато царства се повећавала, а 

самим тим и број потчињених сељака. Зарад тога, било је неопходно створити 

администрацију. Издизање чиновничког племства, резултат стварања 

административног и бирократског апарата, уз племство створено у војним походима, 

изградило је класу између престола и становништва, које у првим данима није било. Та 

баријера је од цара створила недодирљиву и обичном становништву недоступну 

институцију. Баријера је била саздана од племићких породица једног и другог типа12. 

На овај начин, долази до мистификације царске личности и почетака изградње култа 

цара у народу.  

Временом, аристократске породице су успеле да политичку моћ и утицај ставе у 

сферу личног деловања. Они су те надлежности преносили и на своје потомке, 

стварајући династије утицајних кланова. Пример је клан Сога, који од VII века постаје 

чувар царске благајне и дипломате. Уз то, они су радили на културном уздизању народа, 

уводећи  тековине са континента, махом из Кине и Кореје. Крајем VI и почетком VII 

века, долази до продирања будистичког учења их Кине, а контролу и  обликовање овог 

све популарнијег филозофско религијског учења, имало је племе Сога. Недуго потом, 

ово племе је могло да обезбеди себи могућност удаје припадника племена за чланове 

царске лозе, што им је гарантовало да у директним породичним односима са царем 

гомилају још већу моћ у оквиру свог клана. Кланови Мононобе и Накатоми, вође 

племена које је Јамато династија покорила у склопу експанзије по острву Хоншу, 

такође су поседовали права удаје својих племкиња за чланове царске лозе. Примат у 

креирању државне политике сели се у табор клана Сога, потискујући све остале. 

Ниједан клан није толико утицао на дворску политику у Јапану, колико су то 

учиниле Фуђиваре. Они су огранак Накатоми клана, чији је припадник вршио 

четворогодишње регентство половином VII века, а заузврат добио могућност да сам 

                                                 
11 Видети стране 21. и 22. 
12 William Elliot Griffis, The Mikado's Emire, A History of Japan from the Age of Gods to the Meiji Era, 

Berkeley, California, 2006, 109-110 
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оснује сопствени клан 13 . Ускоро су Фуђиваре стрпљивом политиком и интригама 

успеле да елиминишу утицаје осталих великашких породица, како би се приближили 

цару14. Оваква позиција давала им је добру перспективу за стицање моћи. Пре свега, 

удајући своје кћери за јапанске цареве, омогућили су сопственом клану да у потпуности 

управља политиком државе. Оснивали су нова места у администрацији, уводили нове 

позиције на двору и свуда упражњена места попуњавали припадницима свог клана. 

Попуњавање царског харема женама из свог племана, омогућило им је да бирају који ће 

од њихових потомака постати царем. Окружили су цара непробојним зидом сачињеним 

од титула које су носили, стварајући и грабећи сва почасна места и политичку моћ. На 

тај начин створен је један од највећих ланаца непотизма икада забележен у јапанској 

историји. Вековима су припаднице клана Фуђивара рађале јапанске цареве15.  Регенти и 

чланови дворског већа су махом сви били из клана Фуђивара16. Успон клана је почео у 

периоду Нара (710-794 г.), док је последњи јапански цар рођен од Фуђивара мајке, умро 

1068. године17.  

Након векова уједињења Јамато државе, царско достојанство је изградило свој 

култ захваљујући шинтоизму. Прве назнаке слабљења култа цара су уочене увођењем 

културних тековина из Кине: будизма и разгранате мреже администрације. 

Сналажљиве великашке породице су ту појаву искористиле. Од почетка VII века, 

долази до потпадања царске воље у засенак дворских већа и савета, што је дало 

простора клановима да својим припадницима омогуће преовладавајуће утицаје у 

управљању државом.  Средином  XI века на престо ступа низ царева монаха, који су 

вођени будистичким начелима, своју владавину свели на кратке периоде, абдицирајући 

са престола18.  

Јапанска држава се у XI веку суочила са урушавањем система власти под 

теретом огромног чиновничког апарата. Фуђиваре су на кључне позиције доводиле 

своје припаднике, по простом правилу припадања том клану19. Многи од њих се нису 

красили квалитетима који би им омогућили вешто управљање, били су неспособни или 

превише грамзиви. То је довело до многих народних незадовољстава и резултовало 

побунама. Био је то сумрак владавине чиновничке аристократије. Сходно томе, у 

                                                 
13 W. E. Griffis, наведено дело, 118 
14 Историја Јапана, 45 
15 W. Е. Griffis, наведено дело, 119 
16 Историја Јапана, 45 
17 Исто, 47 
18 W. E. Griffis, наведено дело, 124 
19 Исто, 119 
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војним акцијама, које је царство предузимало, како би гушило побуне или ратовало са 

још непокореним племенима на северу и југу, издизала се нова аристократија. Војно 

умеће је са собом доносило утицај, а слава на бојном пољу све више добијала на цени. 

Незаинтересовани цареви Јамато династије, посвећени практиковању будистичких 

обичаја, онемогућили су сами себе да учврсте власт и осигурају рестаурацију власти 

коју су имали на почетку Јамато државе. Уследио је период ратовања, где се издигла 

нова класа војне аристократије.  

 

1.2.  Историјски развој појмова шогун и бакуфу 

 

Доминација војничке класе у Јапану настаје у тренутку када су, природно, 

ратови били у пуном јеку. Јамато држава се суочавала са низом немира и најездама 

варвара, са југа и севера. Од најранијих дана постанка државе, војску су чинили 

сељачки елементи, предвођени цивилним официрима. Након покоравања противника 

или гушења буне, војска је распуштана, те су се сељаци могли вратити својим 

обавезама у пољу. Како су буне и најезде биле све учесталије, јавила се потреба за 

стајаћом војском, односно, трупама које би дежурале на пограничним зонама. Ту су се 

показале све мањкавости дотадашње војне организације, те је било потребно извршити 

реформу. У VIII  веку она је била спроведена и по њој су сви имућнији сељаци, који су 

били вешти у јахању и управљању оружјем, постајали војници. Тако се временом 

формирала класа професионалних војника, неоптерећених ичим другим до оданости 

према свом господару и доказивањем на бојном пољу. Настанком ове класе, ударени су 

темељи феудализма у Јапану. Војна класа, славни самураји20, од свог успона у XII  веку, 

па до 1877. године, биће носиоци друштвеног живота и правца кретања јапанске државе 

кроз све векове.  

Официри који су се истицали спретношћу на бојном пољу, постајали су 

команданти трупа или шогуни. Сваки командант је био шогун, док је командант целе 

војске или целе експедиције, био даи шогун или велики шогун. Ова титула је била 

еквивалентна европској титули генералисимуса 21  или врховног команданта војних 

трупа. 

                                                 
20 За ратнике се чешће користио термин буши, што и значи ратник. Реч самурај изведена је од глагола и 

може значити „онај који чека своју прилику“ или „онај који је у пратњи некога“.  
21 W. E. Griffis, наведено дело, 113 
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Шогунску титулу су у време ратних похода прижељкивали сви великаши, јер је 

доносила велик профит и војничку славу. То им је, ослабљеним због, тада још јаког 

утицаја Фуђивара, била прилика да се приближе царским круговима и титулама на 

двору. У таквим околностима, прослављају се две фамилије, чији су чланови 

генерацијама били шогуни: Таиро и Минамото клан. Фуђиварама се није милило да 

напусте луксуз и лагодности двора, те су војне функције олако препуштали другима. 

Ова два клана су знала то да искористе. Генерацијама одгајани у војним камповима у 

рату са побуњеницима и војскама варвара, припадници Таира и Минамото клана су 

војном славом успели да потисну превласт Фуђивара. Настаје нови период, где се 

почиње величати војна слава, а користи од тога имају војни кланови. Прво почињу да 

мешају своје прсте око титула на двору, а касније да из својих редова доводе царице и 

директно утичу на царску политику22. 

Ове две породице потискују све друге утицаје, и ступају у међусобну борбу за 

доминацију какву је пре њих имала породица Фуђивара23. У надметању два војна клана, 

сукоб је нусумњиво морао бити на бојном пољу. Финална битка се одиграла код 

Данноуре, близу пролаза Шимоносеки, 1185. године. Минамото клан је успео да у 

поморској бици комплетно уништи флоту непријатеља, а смрт у таласима мора нашао 

је цео клан Таира24. 

Након победе над Таира кланом, вођа Минамото клана, Јоритомо, реорганизује 

државу под својом управом. Оснива престоницу у граду Камакура, измештајући 

стварни центар моћи ван оног у којем се налази царска палата. Он задржава царску 

династију и не противречи традиционалним системима моћи. Оставља и припаднике 

Фуђивара клана, али њихов значај умањен је и сведен само на пуке титуле, које уз 

царску остају без моћи да стварно утичу на креирање политике државе. Како би 

дефинисао своју позицију, он из руку цара прихвата титулу шогуна 1192. године, с тим 

да у овом случају, та титула значи много више од врховног официрског звања. Носилац 

ове титуле по први пут у историји Јапана постаје реални владар, а шогунат систем 

владавине по којем пресудну улогу у креирању политике има главни војни заповедник, 

односно шогун. Ово је период историје у којем је владавина војног племства уграбила 

                                                 
22 W. E. Griffis, наведено дело129-130 
23 Исто, 131-132 
24 W. G. Beasley, The Japanese experience: A Short History of Japan, London, 1999, 81 
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власт, пренела је у наследни домен и на тај начин је сачувала све до 1868. године, под 

различитим династијама25.  

Шогунат клана Минатомо је у историји познат и као Камакура шогунат, прозван 

по престоници коју је основао Јоритомо. Он је био и утемељитељ феудализма у Јапану. 

Децентрализовао је државу, устројивши је по поседима, које је поделио својим 

саборцима и оданим људима из рата са Таирама. Организовао је систем земљишног 

поседа, које је давао својим војницима, како би они убирали порезе и користили се 

њиховим приходима, заузврат служећи у Јоритомовој војсци. На тај начин настао је 

слој друштва који је временом давао самураје, јер је власништво над поседом бивало 

наследно. Са друге стране, да би у некој мери имао контролу над децентрализованим 

поседима, увео је титуле обласних управника или гувернера. Они су били задужени да 

у провинцијама, на већим територијама, одржавају мир, воде рачуна о спремности 

војске и буду спроводиоци шогунове воље у свим деловима царства. Из ове класе људи 

настаће будућа класа даимјоа или обласних господара26. 

Први шогунат је за управно тело имао бакуфу,  или војну владу. Сам израз 

означава војни камп или шатор. Своје саветнике током ратних дана са Таирама, 

Јоритомо је касније уврстио у састав војне владе. Ти људи су били на челу 

навооснованих институција, које су на различите начине управљале војском, а самим 

тим и земљом.  

Покушај Јоритома да створи нову династију управитеља Јапаном није се 

најбоље реализовао. Након смрти оснивача династије, 1199. г. његови малолетни 

синови постају средства борбе фракција, које су подривале јединство шогуната. У 

бурним годинама XII века, долазило је до побуна, што од стране бочних грана 

Минамото клана, што од скрајнутих царева, који су покушали већ тада да рестаурирају 

своју моћ. Оно што је одржало Камакура шогунат још читав век на челу Јапанске 

државе, јесте систем регентстава од стране Хођо клана. На овај начин, Камакура 

шогунат, после смрти Јоритома представља систем посредне власти у склопу војне 

управе. 

Суноврат Камакура шогуната изазвало је неколико околности. На првом месту 

унутрашње нетрепељивости око наслеђивања шогунског звања. Главна и бочна линија 

Минамото клана, подстицане од стране својих присталица, дворским интригама су 

слабиле ауторитет титуле. На то се надовезала и опасност од спољног непријатеља, 

                                                 
25 Milton W. Meyer, Japan: A Concise History, Lanham: 2009, 4th edition, 73 
26 Исто, 74-75 
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Монгола под Кублај каном. Они су у два наврата (1274. и 1281. године) безуспешно 

покушали да изврше инвазију на острва, али су оба пута, под срећним околностима по 

Јапанце, одбијени27. Последња опасност по шогунат била је воља тадашњих династа 

царске лозе из Кјотоа, да на место шогуна поставе припаднике династије. Њихова жеља 

била је да на тај начин обједине титуларну традиционалну и извршну реалну војну 

власт. Снаге из Кјотоа су покренуле војну акцију 1331. године и започеле рат са 

снагама оданим шогуну. У рату који је трајао две године највећи добитник је Такауђи 

Ашикага, генерал шогунових трупа. Успешно је потиснуо трупе одане цару, да би на 

крају рата променио страну и приморао цара да њега инсталира за новог шогуна. 

Спаљена престоница Камакура означила је крај једног шогуната и почетак новог. У 

Јапану је започео Ашикага период28.  

Јапански цар под чијом заставом су се бориле војске супротстављене Минамото 

клану, скупо је платио савезништво са Такауђијем. Падом Камакура шогуната, долази 

до трогодишње рестаурације царске власти. Бакуфу је замењен цивилном управом, али 

реална моћ владара је и даље почивала на оданим трупама, што цар није имао. Његова 

војна снага је била војна снага превртљивог Такауђија. Свестан ове предности, генерал 

је 1336. године протерао цара, поставивши на његово место себи оданог припадника 

царске лозе. Издани цар се са себи оданим људима повукао на југ земље, што је довело 

до још једног феномена у јапанској историји. Од тог момента, постојала су два двора, 

јужни предвођен протераним царем и северни, подржаван од стране шогуна Такауђија29.  

Постојање два двора је трајало до 1392. године, када је трећи шогун породице 

Ашикага, Јошимицу, замолио династе јужног двора да се врате у Кјото, где ће бити 

успостављен ред, а наслеђивање уређено тако да се две гране династије наизменично 

смењују у власти. Протерани династи су се вратили, али обећање шогуна никад није 

испуњено. Цареви су и даље бирани само из редова северног двора30.  

Ашикаге су свој штаб, или алтернативну престоницу поставили у град 

Муромаћи. Систем управљања су задржали од својих претходника, Минамото шогуна. 

Ипак, за разлику од њих, Ашикаге нису успеле да наметну себе као апсолутне војне 

суверене, што су били Минамото шогуни. Број оданих породица и гувернера 

                                                 
27 Први пут је морска олуја разбила монголску флоту која је превозила војску за инвазију. Други пут су 

се у приобалном подручју Јапанци бранили уз помоћ зида који је изграђен да блокира инвазију. 

Бранитељи су одолевали таман толико, док велика морска пијавица није разорила и нову инвазивну 

флоту Монгола. Ово је било последње освајачко непријатељско искрцавање на јапанска острва до Другог 

светског рата. 
28 М. W. Meyer, Наведено дело, 81-84 
29 Исто, 87 
30 Исто, 88  
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Ашикагама није био константан. Стално су владали немири, испрва због постојања два 

двора, а касније због борбе за превласт. Овај период јапанске историје се назива и 

сенгоку ђидаи или период зараћених земаља. Друштво Ашикага Јапана се стално 

модификовало. Дворски племићи су редом падали у немилост шогуна, због своје 

нарастајуће моћи. Чест је био случај да се великаши са двора или из престонице Кјотоа, 

повлаче у унутрашњост, одлазећи у руралне пределе царства, како би избегли гнев 

шогуна. Моћ коју су поседовали нелојални великаши, осигуравала им је поштовање и 

снажан утицај у периферним деловима царства. На тај начин, стварају се феудалне 

целине, области, а осамостаљени великаши постају даимјои, односно вазали у рангу 

европских маркиза и грофова. Сваки даимјо је имао своје поданике: сељаке кметове и 

вазалне самураје, што је довело до парцелисања царства, али и учесталих ратова. У 

овом периоду, дошло је до врхунца демонстрације самурајских вештина, јер је рат био 

свакодневница, а војни сталежи жељни да се докажу. Шогунат под династијом 

Ашикага или Муромаћи шогунат је опстајао само захваљујући томе што им је цар 

давао подршку, а то им је омогућавало да чак и у то време подељености, окупе највише 

војске31. Ипак, такво стање се није могло одржати на дуже време. Јапану, потонулом у 

крваве обрачуне зараћених области, требала је одлучна личност, да све домене уједини.  

Након пропасти Муромаћи шогуната, долази период шогуна ујединитеља. Као 

што је речено, слаба контрола Ашикага над провинцијама довела је до јачања обласних 

господара. Они су са својим војскама увећавали поседе, па су веће и снажније гутале и 

присједињавали себи мање области32 . Земља подељена на крупније делове, била је 

лакша за уједињење.  

Први је ту стратегију употребио Ода Нобунага. Као младић на имању свог 

осиромашеног оца, ступио је у војску и доказао се као вешт стратег и неустрашив борац. 

Одјеци његовог умећа допрли су до царског двора, те му из Кјотоа стиже апел да дође и 

заведе ред у престоници, запалој у анархију и изгреде нелојалних самурајских банди. 

Нобунага се брзо одазвао апелу.  

Његова иновација у ратовању је била непобедиви трик на бојном пољу. Ватрено 

оружје, пристигло у Jапан још средином XVI века, било је забрањено након неколико 

деценија, јер су се владари трудили да се очува часна култура ратовања 

традиционалним јапанским хладним оружјем. Нобунага је вратио употребу ватреног 
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оружја, уводећи ред стрелаца, чији је задатак био одстрел непријатељских ударних 

снага. Оваква стратегија је давала резултате и остављала пустош на бојном пољу33.  

Нобунага је умирио области око престонице и поразио будистичку секту, која је 

у периоду зараћених држава стекла солидну војну моћ. Његови методи ратовања били 

су свирепи, чак и за услове ондашњег времена. Нобунагу је пратила репутација 

демонског војсковође, свирепог и немилосрдног. Био је страх и трепет свих својих 

непријатеља34.  

Никада није узео титулу шогуна, али је применом претње војном силом држао 

на кратком ланцу последњег династа Ашикага клана. Нобунага је погинуо ритуалним 

самоубиством самураја, сеппукуом, након што је издан и опкољен од стране  војске 

једног племића. У тренутку његове смрти, 1582. године, мисија уједињења Јапана је 

остала недовршена. Он је успео да уједини трећину јапанских земаља35.  

По тестаменту, Нобунагу су требала наследити четворица регента, његових 

оданих војсковођа. Ипак, брзо су се међу њима истакла двојица, који су својим умећем 

били изнад осталих. Били су то Тојотоми Хидејоши и Токугава Иејасу. У међусобним 

дуелима, ова два генерала су водила битке без победника, па је Иејасу био тај који је 

прихватио Хидејошија као свог надређеног36. 

Хидејоши је успео да за кратак период доврши Нобунагино дело. Освoјио је 

јужна острва Кјушу и Шикоку, области око Јапанског мора и пробио се на север са 

успехом. До 1590. године, Јапан је био уједињен37.  

Методе које је користио Хидејоши, нису биле исте као код свирепог Нобунаге. 

Он није рушио насеља и чинио покоље, као његов претходник, већ се базирао на 

тактику завади па владај. Вазалним односима, створио је широку мрежу својих 

поданика, који су интригама и војним претњама приморавали обласне господаре на 

послушност. У биткама су на пољима биле армије од стотине хиљада људи. Битке су 

биле одлучујуће, после сваке је долазило до присједињавања већих територија. 

Умирени су и будистички манастири са својим војскама, као и секте, чији су утицаји 

сведени на минимум и окружење у којем су деловале38.  

                                                 
33 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, 12 
31 Исто, 14 
35 Исто, 15-16 
36 Исто, 17 
37 Исто, 19 
38 Исто, 18 
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У недостатку територија за освајање на острвима, Хидејоши је добио идеју да 

нападне континент, територије Кореје и Минг Кине. У две експедиције, 1592. и 1597. 

године, је након почетних успеха, био принуђен да одступи и врати се на острва39. 

Ни Хидејоши није за себе узео достојанство шогуна, иако је био реални творац 

политике. Последњи Ашикага шогун је био слаба личност, која је попуњавала ту 

позицију до своје смрти 1597. године.  Хидејоши је био решен да се домогне титула у 

саставу дворских већа, што је и успео. Крвно племство га је интригирало, вероватно из 

разлога што није био племић, већ обичан војник Оде Нобунаге, који је својим 

вештинама на бојном пољу дошао до високих звања. Домогавши се титула, 

фалсификовао је своје породично стабло, изводећи порекло од Фуђивара. Сасвим је 

извесно да је његова намера била да се домогне царског престола, макар за свог сина 

јединца, ако не за себе. У томе га је омела смрт 1598. године. Иза себе је оставио 

малолетног сина и петорицу регента, својих војсковођа да воде рачуна о држави док 

син не достигне пунолетство 40 . Хидејошијев тестамент учвршћен је заклетвама 

петорице генерала на његовом посмртном одру. 

Од свих регената, Иајесу је био најспретнији. Иако обавезан заклетвом према 

Хидејошију, кога је за живота врло поштовао, Иајесу је стрпљиво чекао на тренутак 

када ће моћи узети власт у своје руке. Још од савезничких дана са Хидејошијем, добио 

је посед у новоосвојеној регији. Постао је управитељ Канто области, са центром у Едоу, 

данашњем Токиу. Исушио је мочваре, организовао вазале, радећи на бенефиту свих 

својих поданика. Своје жене је бирао из угледних фамилија, а децу женио и удавао за 

великаше на које је рачунао да ће му бити од помоћи. Док је Хидејоши маштао о слави 

на континенту, Иејасу је учвршћивао власт на свом поседу41.  

У чувеној бици код Секигахаре, 1600. године, победио је уједињене регенте, који 

су тобоже заступали Хидејорија, малолетног сина покојног освајача. У великој бици, 

све препреке за Иејасуа су нестале42. Стрпљиво је дочекао тренутак да се домогне 

власти. За разлику од својих претходника, већ је имао наследнике, династију на помолу, 

што је решио да искористи. Вероватно ни сам није слутио да ће династија да опстане на 

трону Јапанског шогуната све до 1868. године. 
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Иајесу је примио звање шогуна од цара 1603. године, а већ две године потом, 

уступа ту титулу свом сину, Хидетади. Тиме су ударени темељи династији Токугава, 

најдуговечнијој династији шогуна јапанске историје. 

Три освајача ујединитеља су отворили врата феудализму у Јапану. Нобунага је 

срушио стари поредак, централизујући власт парцелисану на феудалне области. 

Хидејоши је користио поседе, како би кроз поновну рестаурацију царске моћи покушао 

да уједињење спроведе са царским достојанством у улози језгра. За то време, Иејасу је 

организовао своје вазале, исплео мрежу породичних веза и стрпљиво градио 

династију43.  

У јапанском предању сачувана је једна анегдота, која најбоље илуструје ћуд и 

методе владавине освајача ујединитеља: 

Нобунага, Хидејоши и Иејасу су посматрали птичицу у врту. Птичица је 

стајала на грани, али није певала. Жељни да уживају у њеном поју, војсковође су се 

огласиле. Први, Нобунага: „Ако ова птица не запева, убићу је!“ Хидејоши је узвратио: 

„Ако птица неће да пева, натераћу је да пропева!“ Иејасу је завршио: „Иако ћути, ја 

ћу сачекати да ова птица пропева44“. 
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2. ЈАПАН У ЕДО ПЕРИОДУ 

 

Након победе клана Токугава и њихових савезника у бици код Секигахаре, 

наступила је нова ера у историји Јапана. Период је назван Едо период, по стоном граду 

Токугава Иејасуа. Овај град ће променити назив касније и постати познат као 

престоница модерног Јапана, Токио. Едо перод се још назива и Токугава период. 

Неприкосновеност династије Токугава је трајала све до 1868. године. За то време, 

систем који је успоставио Токугава Иејасу је остао на снази све до пропасти династије. 

Неколико кључних одлука првих шогуна Токугава династије, остало је догма до 

пропасти шогуната. Историчар Микисо Хане, каже да је Иејасу замрзао стање у Јапану, 

од тренутка доласка на позицију шогуна45. Ако би се на то могло тако гледати, јапанско 

друштво се откравило тек у другој половини XIX века.  

Неколико је битних појава које су настале у Токугава периоду Јапана, а чије ће 

последице бити од великог значаја за развој јапанске цивилизације. Начин на који је 

конституисано друштво, примера ради, створиће херметичну атмосферу у којој неће 

бити простора за друштвену динамику. Подела на четири сталежа, при којој се промена 

сталежа за појединца дешава јако ретко или се готово не дешава, онемогућиће многе 

историјске процесе да се одиграју. Спољна политика шогуната,  готово да не постоји. 

Уместо тога, једина историјска позорница је мрежа феудалних вазала, која је 

успостављена доласком династије на чело Јапана, и која је заједно са династијом 

промењена. 

 

2.1. Јапанско друштво у Едо периоду 

 

2.1.1. Двор и племство 

 

Далековидост шогуна Иејасуа се огледа у томе што није ни на који начин желео 

да науди институцији цара. Овај симбол моћи имао је у време шогуната 

репрезентативну улогу. Царско достојанство и целокупан двор је представљао врло 

важну институцију, са дубоком традицијом. Становници Јапана су били везани за свог 

фактичког суверена, као мандатора постављеног од стране Неба, да управља људима на 

острвима које су богови створили. Иејасу је проценио да ће очувањем цара спречити 

цепање мњења, оставивши га као адута у расподели снага која је уследила након битке 
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код Секигахаре. Царски двор у Кјотоу, са свим аристократским породицама, чинио је 

малу класу за себе. Њихове обавезе су биле да се баве церемонијама које су прописане 

дворским канонима, а свакодневница им се одвијала у кругу царске палате у Кјотоу. 

Као такви, нису сметали амбициозном и прорачунатом Иејасуу. Њихове церемоније 

прослављања празника, чајанки, аранжирања цвећа и друге активности нису могле да 

науде плану да се Јапан стави под контролу победника код Секигахаре. Ова класа за 

себе била је сачињена од 137 племићких породица, чије се порекло изводило још од 

Фуђивара46. Они су били међусобно повезани брачним везама, дворским титулама и 

самим тим разноликим задужењима у дворском церемонијалном животу. Најзначајније 

међу овим породицама су сачињавали дворско веће, саветодавно тело цара. Токугаве су 

кроз историју знале да господаре утицајем у овом већу, осигуравајући подршку за своје 

планове и акције. Затворена класа племства постаје интересантна тек од XVIII века, 

када мислиоци почињу у њој да виде оно најчистије од божанског Јапана47. 

 

2.1.2. Војничка класа – самураји 

 

Ратовање постаје професија у Јапану током похода које је водио Минамото 

Јоритомо. Ратовали су наоружани сељаци. Војсковођа Нобунага Ода је сељаке 

раздвојио на оне који се се боре и оне који раде. Након њега Хидејоши Тојотоми је увео 

систем три класе и увео забрану мешања међу њима48. 

Иејасу је прихватио систем који је оставио Хидејоши. По том начелу, изнад свих 

класа налазе се ратници или самураји. Ову класу су на ту позицију издигле војне 

заслуге и порекло, а писменост постаје једна од карктеристика овог соја. Самураји су 

одабрани да управљају класним системом у Токугава Јапану. Имали су право да 

опасују два мача, носили су посебну одећу и косу уређивали на одређен начин. Уз те 

спољне атрибуте, ишла је и дозвола за убијање, могућност да одузму живот 

припадницима нижих класа ако би запазили повреду етичких вредности. Етика 

самураја се огледала у поштовању пута ратника, такозваног бушидоа, где се осим 

способности у области руковања оружјем пропагирају врлине попут оданости 

господару, осећаја за правду, храброст, дух смелости, човекољубље49. За самураје је 

био карактеристичан и обичај ритуалног самоубиства, познат као сеппуку или 
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вулгаризованим јапанским харакири50. Овим чином, самурај је био спреман да себи 

одузме живот, како би се искупио за погрешку, своју или свог господара. Повреда 

части, као најчешћи окидач за почињење овог ритуала, вагала је од ситних 

свакодневних преступа који изазивају срамоту, до озбиљних прекршаја са фаталним 

исходима.  

Као класа која управља свим другим класама, самураји су морали бити 

едуковани. Иајесу је инсистирао да самурајско одгајање подразумева и изучавање 

кинеских класика, пре свега класичних дела конфуцијанства. Конфуцијанизам је 

филозофија која највише истиче односе појединца према другим људима. Међу пет 

основних односа, Конфуције истиче везе: господара и потчињенога, оца и сина, мужа и 

жене, старијег и млађег брата и односе међу пријатељима. Његово учење изнад свих 

ставља односе оца и сина, јер је припадност породици најзначајнија од свих других 

видова идентитета51. Ипак, конфуцијанизам који су самураји изучавали у Јапану, у 

нијансама одступа од оног који се сматра оригиналним, односно класичним учењем. 

Модификација ових односа се догодила у време регента Шотокуа (регент 574-622 г.). 

Овај славан лик из јапанске иторије је заслужан за прихватање будизма и његов 

прелазак из Кине  на острва. Током преписивања књига са класичног кинеског, Шотоку 

је извршио блага прилагођавања менталитету свог народа. Он је сачинио прве законе 

који су требали да дефинишу царску власт, по узору на системе власти из много 

напредније Кине. Модификација коју је извршио, истицала је врлину оданости свом 

господару, као најзначајнији од свих односа, насупрот кинеској верзији, где је 

најзначајнија врлина човекољубље52.   

Одгој самураја је почивао на начелима беспоговрне оданости господару. Такво 

учење се проносило и на ниже класе, па је сваки вид господарења са собом носио 

привилеговану улогу. На тај начин изграђена је пирамида односа, са царем као 

врховном фигуром. Самим тим је политика Токугава да царску породицу држе на 

дохват руке била логична, јер се у односима моћи, војна династија налазила одмах 

испод престола, али су ослонци престола, даимјои јапанских домена били вазали 

шогуна, а не цара.  

                                                 
50 Ритуални назив обреда, сеппуку, у језичкој употреби Европљана и Западњака означавао се са харакири. 

Харакири је реч чији би буквалан превод са јапанског био сећи стомак. Из разлога што описује само 

један од делова ритуала, а не узима у обзир значај остатка, Јапанци нису благонаклоно гледали на 

коришћење овог израза. 
51 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 21 
52 Mičio Morišima, наведено дело, 44, 52-54 
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Господар, даимјо, је самурају као свом вазалу давао награду за његове услуге. 

Награда је била плата (стипендија), земљишни посед или право самураја да убира порез 

на неком од господаревих имања 53 . Титула самураја је била наследна у склопу 

породице, мада је отац породице могао да пренесе титулу на само једног свог сина, или 

на усвојеника уколико не би имао мушког потомства. Синови  који су остали без звања 

или се на било који начин повукли из службе господару, постајали би ронини, самураји 

без господара, принуђени да живе како знају и умеју54. Мноштво њих је постајало 

трговцима или занатлијама, изабравши пут преласка у нижу класу друштва зарад 

егзистенције. Биографије многих предузетника, учењака или трговаца из Токугава 

Јапана  су често почињале са: „Рођен је у самурајској породици...“. Покретљивост ове 

титуле је била једна од последица политике касног шогуната, што ће временом учинити 

да се целокупан самурајски поредак извитопери. Самурајски слој није био хомоген. 

Цела класа је била састављена од више редова самураја. Чинови су били распоређени 

од малобројнијих, виших, задужених за државну администрацију, до многобројнијих 

осиромашених, који су у условима тешког живота често постајали радници на 

земљишним поседима. 

 

2.1.3. Сељаци  

 

„Самураји користе свој ум, а сељаци и они испод њих користе своје мишиће“. 

„Сељаци и сусамово семе су слични. Што их више стискаш, то ћеш више 

добити од њих55“. 

„Добар сељак је онај који не зна цену жита56“. 

Ово су само неки од записа конфуцијаниста из Токугава периода, која најбоље 

илуструју улогу сељака у поменутом периоду. Сељаци су чинили око 4/5 становништва 

у Токугава Јапану, сачињујући убедљиво најбројнију класу друштва. Друштвени 

поредак их је сврставао одмах испод самураја, а изнад друге две класе. Конфуцијанство 

је, макар начелно, било наклоњено оним делатницима који стварају храну за цело 

друштво. Такође, највећи део пореза је долазио од њих. Племенита дужност ових људи 

била је племенита само у списима. Услови у којима су живели сељаци били су 

убедљиво најтежи од свих других. Осим тешких физичких послова на пољима који су 

                                                 
53 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 22 
54 Пјер Ренувен, Питање Далеког Истока 1840-1940, Просвета, Београд, 1965, 26 
55 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 26 
56 Исто, 27 
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чинили њихову свакодневницу, били су изложени суровом опорезивању од стране 

својих господара.  

У списима чиновника Токугава периода остали су записи о свакоразним 

порезима које су сељаци морали плаћати. Плаћао се порез на принос, на поља, на врата 

и прозоре, на саке57,  на лешнике и конопљу, на женску децу, на одећу и др. Уз све то, 

подстицани су од власти да буду штедљиви, да живе скромно, све у сврху да више 

претекне њиховим господарима.  Наметима и разним прописима, сељаштву је одозго 

сугерисано шта да једу, шта да облаче или како да им изгледа кућа.  

Као код самураја, постојали су прописи како сељак сме да буде одевен, није 

смео да има презиме, нити да припасује мач58. Задатак владајућих маса био је како да 

контролишу најбројнију друштвену класу. На господарима је било да се постарају да 

сељаци стално буду заузети, да остају неписемни, како заразне идеје не би допрле до 

њих путем књига, као и да им ограниче покретљивост забранама о напуштању села. 

Међу сељаштвом постојале су две врсте. Први су били они који су поседовали земљу 

(добили је вазалним односом са својим господарем), а други су били они коју су земљу 

закупљивали. Једина предност првих је била у томе што су имали право да се огласе у 

сељачким скупштинама. 

Скупштине су постојале да управљају сеоским општинама, нужним да би се 

посао сељака одвијао што економичније. Послови попут садње пиринча или бербе били 

су колективна згода. Наводњавање ове хидрофилне биљне културе био је нарочит 

посао јер је захтевао управљање воденим токовима, што је посао за ширу удружену 

заједницу која има исти циљ59.  

 

2.1.4. Класе градског становништва: занатлије и трговци 

 

У јапанском друштву Токугава периода, испод сељака су се налазили занатлије, 

па трговци. За ове две класе било је заједничко то што су живели по градовима. На 

селима, где су стварали сељаци, а управљали самураји, није било места за припаднике 

ове две класе. Опстанак их је водио у градове, насеобине око двораца поред главних 

путева, где су могли да се баве занимањима која су одабрали.  

Почетком Токугава периода, урбано становништво је чинило свега 5% 

популације. Политика изолације је подстрекивала пољопривредну производњу, па је 

                                                 
57 Алкохолно пиће добијено дестилацијом ферментисаног пиринча. 
58 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 26-27 
59 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, 111 
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самим тим створила унутрашње тржиште којим су завладали трговци, учинивши да 

мања места постану велике тржнице, а трговци стекну силан иметак. То су и почеци 

урбанизације Токугава Јапана, у којем се тада налазе највећи градови на свету. 

Престоница шогуна, Едо почетком XVIII века има милион становника, а следе га Осака 

(400 000) и Кјото (350 000). Поређења ради, Лондон у том тренутку, као највећи 

европски град има 600 000, а Париз 500 000 становника. 60 

Производна делатност занатлија сврстала их је испод сељака, јер се нису бавили 

производњом хране, али су њихови производи били од користи припадницима 

владајућих класа. Са друге стране, трговци су се бавили непроизводном делатношћу, па 

се као такви сматрани паразитима. Стога, били су на зачељу друштвене лествице. 

Заједничко за обе класе градског становништва, било је то да су живот подредили 

потрази за иметком, стварању новца. Колико је то било заиста илуструје реченица 

писца из XVII века: Педигре градског човека је новац, без обзира на његово рођење и 

порекло. Без обзира колико је изванредан његов предак, ако сам нема новца, гори је од 

циркуског мајмуна61. 

Цветање унутрашње трговине довело је до наглог богаћења многих трговачких 

појединаца. Они мудрији успевали су да своје богатство уложе паметно. Такви 

појединци су успевали да купују титуле и осигуравају звања за своје потомство. Њих су 

најчешће били позивали да своју делатност преселе у одређени домен, где би под 

патронатом даимјоа добијали статус самураја, заузврат омогућујући свом патрону 

позајмице и средства када им затреба 62 . Таква миграција великих трговаца развија 

целокупну класу, али и доприноси да сваки домен у свом стоном граду има солидну 

тржницу. Осим тога, трговци по градовима често су били средство шпијунаже и 

доушници имућних грађана. Крећући се у граду, били су поуздани испитивачи мњења, 

а те информације су за новац увек знали да пренесу где је било потребно.  

 

2.1.5. Изопштена класа становништва 

 

Међу становништвом Токугава Јапана живело је мноштво људи чија су 

занимања и начин живота утицали да се сматрају изопштеним, односно грађанима 

другог реда.  

                                                 
60 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 28 
61 Исто, 28 
62 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, 117 
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Најбројнији међу њима били су они који се називају ета . Ета су људи који се 

баве занимањима повезаним са прљавштином и смрћу. Будистичко учење је против 

одузимања живота, па је то разлог зашто су ови трудбеници сврстани на маргину 

друштва. Ради се о занимањима  попут гробара, шинтера, месара, џелата, штављача 

коже и томе слично63. Етама су сматрани и занати који се баве плетењем корпи или 

сечом бамбусовог прућа, као и произвођачи сламнатих сандала.  

Живели су у одвојеним заједницама, сматрани су буквално невидљивим делом 

друштва, јер се њихова делатност одвијала далеко од очију јавности. Сарадња са 

класама трговаца, занатлија и сељака је била добра, али у складу са политиком 

Токугава о немешању класа, дистанца је увек постојала.  

Многима од њих није дозвољено да носе обућу (прљави морају да буду у 

контакту са прљавштином), нити да им ноге додирују света тла храмова. Њихов се 

живот сматрао за мање вредан од обичног становника. Постоји запис који живот 

обичног становника вреднује животима седам ета. Запис потиче из пресуде обичном 

становнику, који не може бити осуђен за убиство докле год не убије макар седам ета64. 

Међу изопштенима, најнижи слој су били хинини. Овај термин значи не- људи и 

њему су припадале професије од којих се јавност згражавала: пророци, видовњаци, 

глумци и плесачи, проститутке и просјаци. Ипак, њихово учешће у јавном животу је 

било активно, с обзиром на то да су били део масовне културе градова кроз цео период 

Токугава. Глумци и плесачи су постајали преносиоци и баштиници песништва, често 

еволуирајићи у путујуће позоришне групе. Проститутке су биле неизоставни део вида 

градске забаве. Начелно, више класе, посебно самураји су се гнушали ових занимања. У 

пракси, међутим, велики број њих је био корисних услуга које су пружале ове 

категорије становника. Хининима су постајали сви који су отпали од своје класе, за 

разлику од ета, чији је статус био наследан.  

 

 

2.2. Војна влада – бакуфу 

 

Како је приметио британски историчар Вилијам Бизли, моћ Токугава војне 

власти био је на врхунцу након битке код Секигахаре. Војна победа је успела да 

неметне апсолутну власт, како унутар својих граница, тако и споља. Утисак који је 

                                                 
63 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, 122 
64 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 29 
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одавао режим Токугава на Европљане је био тај да су шогуна доживљавали као 

еквивалента европским царевима, док је јапански цар на њих оставио утисак 

еквивалента папе. Овакав степен ауторитета, по Бизлију, почива на три стуба. Први је 

политичка апаратура, друга имобилизовани друштвени поредак, а трећи као 

везивно ткиво између прва два јесу идеологије тог времена.65 

 

2.2.1.  Ханови и даимјои 

 

Даимјо 66  је јапанска реч која означава обласне господаре у средњовековном 

Јапану. Они су настали још у време Минамото Јоритома и зачетака феудализма у 

Јапану. Током периода зараћених земаља, играли су кључну улогу, јер су били главни 

актери историјских процеса. Ода Нобунага је увидео да обједињавање ових господара 

може довести до стабилности на путу ка уједињењу. Контролисати домене и њихове 

господаре значи контролисати државу. Иејасу је то знао, томе је и подредио своју 

политику.  

Разрачунавање са даимјоима је дошло након битке код Секигахаре, када је 

успостављен ред у целом царству. Овде је пресудило право јачег, односно право 

Токугава као победника у грађанском рату67. Дошавши на власт, Иејасу се постарао за 

личност цара, ограничивши га на делатност унутар царске палате у Кјотоу. Директан 

вазал Токугава се налазио у Кјотоу, као царски капетан, и водио рачуна да постигнуто 

стање такво остане.  

Даимјои су након велике победе подељени у три категорије. Иејасу је за свог 

најстаријег сина осигурао титулу шогуна, док су остала три сина сачињавали даимјое 

кадетских кућа или шинпан. То су породице Овари, Мито и Кии, које су касније имале 

историјску улогу давања наследника уколико главна династичка линија није имала 

мушког потомка68.  

Друга категорија били су директни вазали Токугава, фудаи даимјои. То су 

господари који су били у савезу са Иејасуом пре битке код Секигахаре. Савезнички 

односи са овим кућама формирани су за време Хидејошијевих војни, у време када се 

Иејасу још учвршћивао као суверен централног Јапана. 

                                                 
65 W. G. Beasley, The Meiji Restoration, Stanford University Press, Stanford – California, 1972, 13 
66 Даимјо је јапанска реч сачињена од два идеограма: даи- велики и мјоуден- приватни земљишни посед. 

Назив институције у буквалном преводу значи велики посед. 
67 W. G. Beasley, The Meiji Restoration, 15 
68 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, 34 
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Трећа категорија били су тозама даимјои. Они су господари области које су се 

бориле против Иејасуа или су биле неутралне у његовом рату за осигурање 

Хидејошијевог наследства. Као такви, представљали су најнепоузданију категорију 

вазала, потенцијалну опозицију шогуновој власти.  

Успоставити власт значило је држати све вазале под контролом. Домен даимјоа 

се називао хан и био је наследан. Ханове најоданијих вазала, шимпан и фудаи даимјое, 

шогун је распоредио на кључна места у царству. Распоред је уследио након 

конфискације земље својих непријатеља после Секигахаре. Њихови ханови су 

окруживали поседе самог шогуна, царске поседе, као и најзначајније градове и 

магистрале у царству. Пре свих треба истаћи трговачку руту од Еда до Кјотоа, 

Токаидо.69 

Послушност даимјоа је одржавана на више начина. Најпре, савези између ханова 

путем брачних веза нису могли бити склопљени без сагласности шогуна. Зидање и 

оправка утврђења је, такође, захтевала дозволу. Без дозволе није било могуће држати 

трупе унутар утврђења. Постојале су и церемоније, које су симболички приказивале 

оданост шогуну као господару. Свака нова генерација даимјоа је морала да се поклони 

шогуну и да пружи писмену и вербалну заклетву на верност. Тиме би нови даимјои 

добили увођење у посед. Постојале су церемоније даривања господара у пригодама 

какаве су биле венчања, пунолетства наследника или прослава Нове године. Сами 

даимјои нису опорезивани, а њихова давања шогуну су се огледала у виду 

финансирања јавних радова на својим хановима70.  

Најбољи начин одржавања покорности био је такозвани санкин котаи систем. 

Ово је значило да сваки даимјо мора да своју породицу пошаље у Едо, где су били нека 

врста талаца. По овом систему, даимјо је сваке године морао да организује свиту и дође 

у Едо, како би провео време са својом породицом и поклонио се шогуну71. На овај 

начин покорност даимјоа је била загарантована, а упражњавање овог обичаја је 

умногоме утицало на статус даимјоа. Свака непослушност, изостанак или неадекватно 

опремљена свита били су потенцијални узроци деградације статуса даимјоа. Ово је, 

уједно, слабило везе даимјоа са својим ханом. Најпре, млади даимјо би био одгајан код 
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своје мајке у Едоу, да би тек поставши пунолетан бивао представљен свом поседу. 

Након пунолетства, пола од сваке године би проводио у Едоу, испуњавајући обичај72.  

Ова пракса је подстицала раст Едоа као урбаног центра Јапана, а позитивно се одразила 

на трговину. Негативне последице овог обичаја су сносили ханови.  

Војну владу (бакуфу) чинио је шогун и веће од четири или пет саветника (рођу), 

који су долазили из редова фудаи даимјоа. У случајевима нестабилности или кризе, 

веће је замењивала институција регента (таиро), који је најчешће био из редова 

шинпан даимјоа. Испод већа налазила су се министарства. Министри, пореклом из  

највишег самурајског сталежа припадали су директним вазалима шогуна- хатамото 

самурајима. Били су управници разних владиних канцеларија, попут финансијског 

министарства, морнарице, гувернери Едоа или главне луке шогуна, Нагасакија...73 

 

2.2.2 Идеологије 

 

Филозофија креирања јапанског етоса почива на моделу којег су добијали од 

Кине. Средишње царство је било центар исијавања културног утицаја на Далеком 

истоку. Кореја и Јапан су били примаоци тих идеја.  

Ипак, пре него што је извршен кинески културни утицај на Јапан, на острвима се 

развијала аутохтона култура са својим домородачким веровањем. Скуп тих веровања 

касније је обухваћен термином шинто(изам).  

Острвљани су славили духове, уз чију помоћ су обрађивали земљу, кротили 

речне токове, пловили итд. Помоћ духовних сила била им је потребна да би се 

поспешила свакодневница, како би послови којима су се издржавали били боље 

извршени74. 

Духовне силе ускоро постају богови, а кинески утицај, који је дошао са првим 

билатералним односима, наметнуо је потребу да се аутохтоној религије придода 

метафизичка улога, као што је нужна била и организација религијског живота.  

Први односи Кине и Јапана забележени су у V и VI веку. У том тренутку, Кина 

је на врхунцу своје моћи и културног исијавања. Јапан је од самог почетка развијао 

комплекс инфериорности према Кини75. 
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Према најстаријем јапанском епу, Нихоншокију, будизам је у Јапан пренет 

половином VI века76. У додиру са аутохтоном религијом одреаговао је позитивно, два 

веровања постају комплементарна и стапају се у један систем. Нису биле искључиве 

једна према другој као религије, па се обреди аутохтоне религије почињу извршавати у 

храмовима које у подигли будисти. У веку када стиже у Јапан, будизам је већ религија 

која постоји цео миленијум. Аутохтона религија Јапанаца се њој прилагодила и из њих 

је произишао шинто. Шинто у свом оригиналном преводу значи пут богова. Само име 

ове религије почиње се користити од осмог века, како би се истакла метафизичка 

позадина ове религије, која је представљала снажан ослонац за младу династију 

јапанских царева. На тај начин се изградила и митолошка претпоставка о јапанским 

царевима као потомцима богиње Сунчеве светлости, Аматерасу. По узору на будисте 

из Кине, и њој је подигнут огроман храм у Исеу77. Шинто бива устројен и именован, 

како би се разликовао од будизма преузетог из Кине78. Тиме је стављен акценат на 

посебност културе на острву, пауново перо у репу Јапана, којим се маше пред очима 

њихове учитељице, Кине. 

Будизам је своју популарност стицао полако. Доминантна религија постаје са 

постанком феудализма, у време Камакура шогуната (1185- 1333 г.). Током целог 

средњег века, будизам је главна религија Јапана. У том периоду, будистички манастири, 

секте и ситни храмови постају чиниоци феудалног живота. Добијају поседе као поклоне 

или као знак захвалности за наклоност неког од својих светаца 79 . Овакво стање је 

потрајало све до Нобунагиних разрачунавањима са ојачалом структуром будиста. 

 Треба напоменути да су будисти у Јапану брзо постали конформисти. Испрва, 

амбициозна религија која се преко двора ширила ка становништву, доживела је 

популаризацију и постала доминантна. Томе је допринела и чињеница да су шинто себи 

прилагодили двор и аристократија, како би осигурали небески легитимитет за своје 

титуле. Са друге стране, освајачи, попут Минамотоа су морали да себи порекло 

правдају наклоношћу неког од божанстава која су произишли симбиозом будизма и 

шинтоа. У конкретном случају Минамотоа, клан се подвео под заштиту божанства 

Хаћимана, синкретистичког божанства ратничке вештине и стрељаштва80. 
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Будистички олтари и храмови постајали су место регистрације становништва, 

неопходне мере у Јапану средњег века. Обично становништво је пригрлило овај 

мирољубиви правац, чије су идеје обећавале неки лакши живот у следећем циклусу, 

након овог на земљи који је сам по себи мучење. 

Будистичко учење је имало ноту оностраног или метафизичког. Будино учење је 

говорило да је овај свет испуњен патњом, која је изазвана људским жељама и 

претензијама. Да би се стало на пут светској патњи у сваком човеку, мора се доћи до 

просветљења. Просветљење се достиже ако се прати одређени програм. По том 

програму човеку требају: исправне мисли, намере, речи, дела, начин живота, утисак 

који оставља, испуњеност ума и концентрација. Само по себи, врло је тешко ова начела 

инкорпорирати у свакодневни живот. Када се томе дода каузално учење о карми, сваки 

практикант будизма схвата да један циклус живота неће бити довољан да се 

просветљење достигне81.  

Постојање синкретизованe религије у Јапану, сврстало је ову земљу међу један 

од центара будизма. На овај начин, постигнут је епитет свете земље, или земље богова, 

где су цареви водили рачуна о заштити вере. Индија, колевка будизма је била први 

центар, док је Кина била други, као место где је будизам успешно пренет и добио на 

највећој снази и развоју.  Након неуспешних инвазија Монгола на Јапан, епитет земље 

богова добија још више на снази82. У Јапану се почиње градити култ земље коју штите 

богови, што је полако довело до тога да се епитет свете земље почињао мењати у 

епитет најсветије земље. 

Са променама у држави настају и промене у веровањима. Доласком на власт 

шогуна Токугава династије, утицај будизма почиње полако да бледи, и он опстаје само 

међу најнеобразованијим деловима друштва, сељацима. Легитимитет нових 

властодржаца базирао се на ратничком умећу и стратегији. Није било небеског покрића 

за преврате којима су они долазили на власт. Стога, друштво Токугава почиње да свој 

успех потркрепљује чињеницом да су њихови животи испуњени врлином, а морална 

чистота им гарантује успех у животу. Величање етике је оживело учења Конфуцијеа и 

створило талас неоконфуцијанства који ће веома снажно запљуснути друштво Токугава 

Јапана83. 
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У Токугава периоду, груба диференцијација идеологија по друштвеним 

структурама би могла да изгледа овако: цар и дворско племство су упражњавали 

шинтоизам, Токугаве и војна аристократија били су носиоци неоконфуцијанства, док су 

обични становници и даље били практиканти обичаја синкретичког будизма84.  

 

2.2.3. Питање затварања земље 

 

Први Европљани стижу у Јапан као слепи путници на кинеским бродовима. Тако 

су међу првима били португалски мисионари, који су се на јапанска острва искрцали 

1543. године. До краја деценије послата је и званична мисија из Португала. Ускоро на 

тле Јапана стиже и први топ и ватрено оружје европске израде85. 

Осим материјалних добара, Европљани су у Јапан доносили духовне тековине 

своје културе. Реч је превасходно о хришћанству. Оно је стигло из Пиринејских земаља, 

дакле жаришта борбе против реформације Мартина Лутера. Најборбенији католички 

ред из тог периода, језуити, послали су своју мисију и у Јапан. Циљна група за 

преобраћање у веру Исусову су били даимјои, што би по европској пракси дало 

најмасовније учинке. Било је оних који су се преобратили, да би Католичка црква 

упослила редове Светог Авгутина и доминиканце како би се проповедање проширило и 

ка обичним становницима. Делатност католичких мисионара је била најснажнија у 

Нагасакију, где је до краја XVI века било 2% преобраћених становника86. 

Први којем је почело сметати преобраћење поданика био је Тојотоми Хидејоши. 

Хришћанство је подривало његов ауторитет. У то време у Јапану је снажна импресија 

да је Јапан земља богова. Идеја о хришћанској равноправности није имала заједничко 

исходиште са доминантном идеологијом острвљана. Стога, Хидејоши је први почео да 

затвара врата Европи. Кренуо је са едиктом против шпанских и португалских католика 

из 1587. године. Након неуспелих похода на Кореју и са рађањем наследника у касном 

добу, Хидејоши постаје параноичан за своју безбедност. Шири мрежу потказивача који 

прате прикривене хришћане међу становништвом. Врхунац је његова акција из 1597. г. 

када је побио 26 фрањевачких мисионара, оставивши њихова тела да труле на 

крстовима поред пута, како би била на опомену свим непослушницима. 

Смена на власти у Јапану настала доласком Токугава на чело државе донела је 

промену. Иејасу је одмах по победи код Секигахаре узео у обзир горуће питање 
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урушених односа са Корејом, због експедиције коју је предузео Хидејоши. Мир је 

постигнут, обнова дипломатских односа такође. Од 1609. године дозвољена је трговина, 

с тим да су Јапански трговци у Кореји држани у посебним квартовима, у сличним 

условима у каквим ће Јапанци држати холандске трговце током Едо периода. Значај 

односа са Корејом се огледа у томе што се преко корејских трговинских односа 

неоконфуцијанизам преноси у Јапан. Кореја, културолошки ближа Кини него Јапану, 

временом је служила као посредник преношења тековина Средишњег царства у 

Царство излазећег Сунца.  

На почетку владавине Токугава, постојали су планови да се тргује са Западом. 

Странци су били добродошли у Јапан, а пример je Вил Адам, Корнволац који је дошао 

холандским бродом. Он је уживао висок статус код шогуна, добио је титулу, жену и 

посед. Заузврат, он је планирао да Иејасуу изгради флоту, по узору на флоте тадашњих 

европских држава87 . Значај овог човека је у томе што је успео да поништи утицај 

католичких земаља са Пиринејског полуострва. У веку ратова између католика и 

бранилаца Лутеровог учења, у Јапану је преовладала антикатоличка струја. 

Протестанти су трговали, а католици су преобраћали. У таквој клими, међу даимјоима 

наклоњеним Токугавама, симпатије су биле на страни протестаната. Деловање 

католичких мисионара је преобраћало становништво, које је одавало утисак побуне у 

очима шогуна. Сваки пробраћеник у хришћанство се третирао као нелојални слуга, који 

је заменио највиши шогунов ауторитет са ауторитетом Бога или чак, рационалније, 

папом. Ситуација је кулминирала 1637. године, када је у Нагасакију избила побуна. 

Шогун је на стихијску побуну преобраћеника у хришћанство реаговао пославши војску. 

Побуњници су се покушали сакрити у тврђаву, али ни то их није спасило покоља који 

је уследио. Две године касније, из страха од поновних побуна узрокованих страним, 

пре свега европским утицајима, долази до затварања граница за странце. Овај поступак 

није учињен одједном. Политика шогуна којом се Јапан изоловао од страних утицаја 

манифестовала се кроз серију едикта доношених између 1633-1639. године. 

Најпре је донета одлука о томе како се не смеју слати јапански бродови са 

јапанским држављанима преко океана. Ова забрана се могла заобићи уз дозволу издату 

од самог шогуна или ако је реч о посланствима бродова у сврху повратка Јапанаца који 

су пре едикта већ били отпутовали. Следећи едикт је нудио награде за идентификацију 

и пријављивање хришћана. Постојао је и едикт којим је било забрањено странцима да 
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тргују свуда изузев у Нагасакију, ако нису пре тога добили дозволу од власти. Такву 

врсту дозволе имало је у том тренутку само четири гилде. Са последњим едиктом, 1639. 

године, наложено је странцима, компанијама Велике Бритније, Португала и Шпаније да 

напусте јапанско тло. На тај начин, на јапанским острвима једино су остали Холанђани. 

Ипак, ни радост холандских трговаца није била дуготрајна, јер им је две године 

потом, 1641. , наложено да сведу своју делатност на острво у заливу Нагасакија, 

Дешиму 88. 

Чувени историчар Маријус Јенсен покушава да истакне како је затварање Јапана 

преувеличано у делима историчара. Он декрете које су донеле Токугаве пореди са 

застором од бамбуса према спољашњем свету89. Тврди да је историографија тај застор 

описала као да је реч о Берлинском зиду. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
88 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, 72-80 
89  Објашњава да странци нису насилно протерани: Британци су својевољно напустили Јапан 1620. 

године, схвативши да ће им Индија донети много више прихода; Шпанци и Португалци су били 

колонијалне силе у опадању, па им одржавање јалове факторије није ишло на рачун. Јансен наводи и то 

да затварање Јапана не треба посматрати нужно као негативну црту Токугава владавине. Да нису 

протерали странце, тешко да би избегли судбину Кине, с тим да Јапан није имао толико да понуди 

колико Кина: Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, 94-95 
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3. ТРАНСФОРМАЦИЈА ДРУШТВА У ЕДО ПЕРИОДУ 

 

„Осамнаесто столеће је донело благу политичку промену у Јапан. Држава је 

била у миру; велике промене власништва поседа из времена првих пет шогуна су 

окончане, ханови су консолидовани, а административна машинерија учвршћена. Вазали 

су изгубили могућност да буду награђени на основу заслуга у рату, повукли су се 

уживајући у титулама и значају, који су за њих обезбедили њихови преци; ритуали и 

прецедентност су добили примат у односу на храброст и иницијативу, док је једино 

учешће у администрацији остала врлина којом би се могли похвалити. Самураји су сад 

морали да се усмере на друге вештине, па су многи имали потешкоће да те нове 

потребе уклопе са осећајем части и идентитетом ратника на којем су били 

одгајани.“90 

 

3.1. Урбанизам 

 

Политика шогуната је радила на томе да се самураји одвоје од земље. Тај процес 

је на нивоу ханова везао за земљу само малобројне самураје, махом оне најоданије 

даимјоима. Мноштво других самураја, било је без поседа, самим тим осуђено на 

судбину потраге за егзистенцијом у градовима. У урбаним центрима они су могли да се 

баве бирократским занимањима, телохранитељским дужностима или едукацијом. 

Постојали су и они који су војну обавезу заменили за трговачки или занатски посао. 

Све у свему, масовно мигрирање самураја донело је потребу да се у градовима развијају 

нужне услужне делатности. Оваква појава је довела до развоја услужних класа, 

занатлија и трговаца.  

Развоју урбаних центара допринеле су и обавезе даимјоа, предвиђене од стране 

шогуна. На првом месту ту је обавеза санкин котаи. Доласци даимјоа из свих делова 

царства сливали су непрегледну масу људи у градове на значајан временски период. 

Током тог времена требало је обезбедити превоз људи и робе, смештај, телесну заштиту, 

одржавање опреме и забаву за госте из провинције. Ово се односи пре свега на Едо, као 

финалну тачку пута током санкин котаи обавезе. Такође, требало је да се обезбеди и 

долазак даимјоа са својим свитама, што је благонаклоно утицало на развој путне и 

комуникацијске мреже у Јапану. Залихе потребне да би се задовољиле потребе толиког 

људства су морале да се набављају на тржницама широм царства, што је утицало да се 
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формирају чворови на путним мрежама, ганглије преко којих се та мрежа напајала. 

Тако су просперирале многе тржнице и постајале значајни трговачки градови.  

Такође, обавезе попут изградње или одржавања сопствених домена од стране 

владајућих даимјоа умногоме су допринели развоју урбаних центара. Потреба за 

услугама извођача инжињерских радова, сировинама које се могу наћи само у 

појединим деловима царства и превозом те робе налагала је да сваки хан мора да се 

прикључи на мрежу трговине и расподеле сировина. То је значило да сваки хан мора да 

развија сопствене тржнице, што са собом повлачи и развој трговачке класе становника, 

што утиче на повећани прилив становништва у градове и преображај друштвене 

структуре.  

Размена робе довела је до развоја путне мреже. Временом се створила мрежа 

путева са пет главних саобраћајница, међу којима је најпознатија Токаидо, приобални 

пут који је водио од Кјотоа до Едоа. У Токугава Јапану, сви су путеви водили у Едо, 

престоницу шогуна. На главним магистралама су се налазиле постаје где су били 

настојници путева, који су водили рачуна о наплати и одржавању. Постаје су 

обезбеђивале смештај и услугу потребну да стационирање коња, као и њихово 

снабдевање91. Путовање из једног хана у други био случај који је захтевао да се добије 

посебна пропусница, јер се неовлашћено напуштање домена сматрало озбиљним 

прекршајем. Пропуснице су се добијале од магистрата у центрима хана за чиновнике, 

самураји су их добијали од својих господара, док је обично становништво морало да је 

добије од храмова, сеоских управитеља или институција које су имале значајнији 

ауторитет (попут образовних  или традиционалних установа, нпр. школа кендоа92).  

Главни међу свим градовима у време Токогава је Едо. Његов значај је обележио 

целу епоху, која и носи његово име (Едо период 1600-1868). Испрва, Едо је био 

безначајна насеобина, све док није био поклоњен Иејасуу од стране Хидејошија 1590. 

године. Са нарастајућом моћи будућег шогуна, растао је и његов град. Око града је 

исушена непрегледана мочварна површина, земља укроћена, а град ускоро добија и свој 

знаменити симбол- Чијода замак. Изградња утврђења је била посао целог Јапана, који 

се повиновао моћи Иејасуа након Секигахаре. Сувереност Токугава се ширила из Едоа, 

он постаје средиште царства. Тамо су најважнији магистрати шогуната. У Едоу су 

резиденције сваког хана, које су се морале одржавати о сопственом трошку, јер су оне 
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92 Кендо је филозофија ратничке вештине управљања самурасјким мачем. Ова филозофија се јавила са 

настанком самурајске класе, а њена популарност је присутна и у данашњем Јапану. 
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биле намењене боравку становника ханова током посета предвиђених санкин котаи 

системом. Ту су тржнице, механе, бродоградилишта, крчме, јавне куће и купатила. 

Живот Јапана је имао Едо за своје срце. 

Царска палата и традиција су живели у Кјотоу. Осака је била симбол трговине, 

као једна од најстаријих лука за трговину са Кином и Рјукју острвима, одвајкада. У 

Осаки није било стационара за самураје, а сви приходи који су од трговине узимани у 

Осаки, посредством хатамото самураја, завршавали су у рукама Токугава93. 

 

3.2. Популација  

 

Корене трансформације друштва које су се догодиле у Едо периоду треба 

тражити у односу популације према количини земљишта. Раст становништва у XVII  

веку довео је до малтусионистичке кризе, где су сви приходи са земље исцрпљивани, а 

становништво које их је производило није било задовољено тим приходима. Другим 

речима, сељаци као најбројнија класа су били опорезивани до крајности, а стандард 

живота који су добијали био је на доњем прагу преживљавања. Осим пуког увећавања 

броја становника, дошло је до још једне промене у друштву. Породице које су 

сачињавале заједнице су се смањивале. Смањивале су се структурно, али се количина 

тих структура повећавала. Прелаз је учињен са ширих заједница у којима је доминирао 

један патријахални лик на мање породице у најужем смислу, где су отац и мајка 

породице чинили њено језгро. На тај начин се и земљишни посед уситњавао, а вишак 

структурних јединица је тражио вишак обрадиве земље. Нераскрчени терени су 

постајали обрадиве површине, али ни то није могло да задовољи потребе растуће 

популације. Током Едо периода десило се и неколико природних катастрофа које су 

узимале жртве међу становништвом. То је одржавало популацију у границама нормале 

за могућности које им је пружала површина јапанских острва. Најдрастичније кризе 

биле су: 1732/33. г. када је штеточина уништила половину жетве, што је довело до 

помора од глади, али и до неколико милиона забележених случајева неухрањености; 

1783. г. дошло је до ерупције вулкана који је прогутао многа села и спалио приносе са 

поља; 1837. и 1838. г. дошло је до изненадних захлађења која су се сурово одразила на 

принос, изазивајући помор услед глади и епидемије широких размера. Последња 
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катастрофа је десетковала становништво Јапана, учинивши да живот изгуби десетина 

становништва94.  

 

3.3. Протести  

 

Сељаштво је у Едо периоду проживљавало туробне тренутке свог постојања. 

Када су приноси били мали, нису били довољни за све. Са друге стране, када су били 

високи, опет није било довољно за произвођаче, јер су господари желели више за себе. 

Нормално је да, следећи рефлекс самоодржања, такво стање изазове некакав вид 

револта међу потлаченима. Иако послушност јесте одлика вазалних класа јапанског 

друштва, дискриминација којој су били изложени изазвала је револт.  

Побуне су у Јапану Едо периода биле честе, упркос томе што нису драстично 

промениле постојеће стање у друштву. Везано за владавину Токугава бакуфуа, 

забележено је око седам и по хиљада цивилних револта у периоду од 1590. до 1868. 

године. Математичком рачуницом добијамо податак да је на отприлике сваке две 

недеље избијао један сукоб. Цивилни протести нису увек били снажног интензитета. 

Ипак, увек је побуна кретала од доле, а разликовало се само до које више инстанце је 

допирала. Револтирани сељаци су највише кривили своје локалне надређене, тражећи 

од њих да буду смењени или да преправе своје одлуке. Побуне су ретко када ишле до 

виших класа, виших Токугава званичника или даимјоа. Револт се најчешће завршавао 

са оптуживањем сеоских старешина или нижих самураја који су на поседима вршили 

своју административну службу. Побуњени сељаци су бирали свог представника који би 

морао да њихово питање заступа пред вишим инстанцама, најчешће управо тим 

поткупљивим и грамзивим самурајским чиновницима. Изабрани представник је често 

био у процепу и пред незахвалним избором. Да ли штитити захтеве побуњене групе 

која га је послала или се приклонити тлачитељима зарад самоочувања у реакцији која 

би могла да уследи? Сценарио је најчешће подразумевао приклањање вишим 

ауторитетима, након којег је следило гушење револта и нови талас израбљивања, а 

некадашњи представник је добијао награду за свој избор. У другим случајевима, виши 

ауторитети су стварали раскид између представника народа и побуњене масе, што би 

довело до међусобних оптуживања, након којих би представник био уклоњен, а то 

приказано као услуга критичној маси, што је опет само учвршћивало власт институција. 

Токугава бирократе су успевале да увек изађу као победничка страна. Ретко када су 
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горућа питања решена. Средства владајућег поретка су била или разрачунавање са 

побуњеницима оружјем и интригама, ретко кад задовољавањем њихових захтева.95 На 

тај начин, гомила озбиљних проблема је само гурнута под тепих. 

Изузетак у таквој атмосфери, био је револт већих размера. У питању је устанак 

којег је покренуо самурај нижег реда, Ошио Хеихаћиро. Он је подигао сељаке у Осаки 

1837. године. Сам је био учитељ конфицујанства, који се залагао за рестаурацију 

врлине и равноправност свих. Сковао је план, где би са побуњеним сељацима доскочио 

паразитској чиновничкој апаратури, као и бахатим трговачким магнатима Осаке, који 

су гомилали богатство, расипајући га на лични луксуз. Сачинио је манифест у којем је 

позвао на линч поменутих тлачитеља, тражећи од сељака да спале пореске списе, као и 

да се домогну житних складишта и трговачких ризница, како би плен из њих био 

равноправно подељен сељацима који га заслужују.  

План о устанку је брижљиво креиран, али га је унутрашња издаја пореметила. 

Сазнавши да су издани, морали су да убрзају своје акције. Ошио је спалио своју кућу, 

као знак за подизање устанка. Пароле су биле Спасимо људе!  и Аматерасу, богиња 

Сунца! Побуњеници су сакупили нешто ватреног оружја и пар топова. Сама побуна је 

изведена неспретно. У сукобу са трупама бакуфуа, побуњеници су се показали 

неспособним да користе оружје. Бламажа је била обострана, јер су се и шогунови 

самураји прописно обрукали. Њихове војне вештине су биле далеко од онога што се 

очекивало од легендарних самураја. Нису знали да пуцају, падали су са коња, а многи 

су имали потешкоћа да уопште прикопчају своје оклопе. Устаници су се борили 

изазивајући пожаре по Осаки. Ипак, шогунове трупе су превладале, па је Ошио био 

принуђен да се повуче у брда. Тамо је нашао уточиште. За то време, у Осаки је беснео 

пожар који је однео 3000 кућа и око 6.5 тона пиринчаних приноса. Многи људи блиски 

Ошиоу су се предавали и сами себи одузимали живот. Ошио је био опкољен, па је 

запалио своју јазбину и у том пожару нашао смрт96.  

Бакуфу се стравично обрачунао са осталим побуњеницима. Мучења и понижења 

којима су подвргнути водила су директно у смрт. Ипак, устанак је показао нешто ново. 

Водио га је самурај, уперио против бакуфуа, ослањајући се на сељаке и позивајући се 

на богињу Аматерасу, за коју се веровало да је била предак свих јапанских царева. Иако 

угушен и без већег одјека, ово је био масован устанак, који је наговештавао да ће бес 

народа ускоро бити окренут против оних који су држали власт. 

                                                 
95  Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan , 232-233 
96 Исто, 247- 250 
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3.4. Образовање 

 

Пре Едо периода, образовање је у Јапану било доступно само припадницима 

аристократских кланова, свештеницима и појединим вишим редовима самураја. Током 

XVII века шогуни су почели инсистирати на описмењивању својих вазала. Повратак 

врлинама старих самураја је био циљ до којег се могло доћи преко учења. Из тог 

разлога, самурајима је препоручивано да се дохвате књига у саставу своје свакодневне 

обуке. Почетком деветнаестог века, међу нижим самурајима су се тражили достојни и 

вредни чиновници, јер је било јасно да се државна управа не може и даље попуњавати 

синовима досадашњих самураја, јер порекло не гарантује и способност97.  

Најпре су школе биле смештене у конфуцијанским храмовима. Са 

популаризацијом писмености међу самурајима свих рангова, конфуцијански учењаци 

се селе по хановима и постају учитељима у школама за самураје.  

Школе које су се отварале могле су да буду приватне, при храмовима или сеоске.  

Приватне су најчешће биле самурајске школе, које су плаћале своје учитеље и 

инсистирале на озбиљном схватању образовања. Школе при будистичким храмовима 

су биле нешто другачијег концепта. Полазници се нису толико концентрисали на дела 

конфуцијаниста, већ су читали будистичка етичка учења. Напослетку, сеоске школе су 

отваране због потреба обичног становништва. Развој трговине и повећавање приноса су 

биле појаве које су захтевале од трговаца да се боље сналазе са рачуном и фактима, док 

су нарастајући послови сеоских старешина, такође налагали потребу за образованим 

човеком. Из тих разлога, сеоске школе и школе за обично становништво давале су 

позитивне резултате. 

 

3.5. Идеологије 

 

Већ смо говорили о томе како је у Едо периоду Јапан запљуснуо силан талас 

неоконфуцијанизма. Учење које је свој пут нашло из Кине све је више интригирало 

масе учењака. Још једна променљива у овој једначини је то што се и број учених људи 

повећавао. Са политиком образовања касног Токугава шогуната, више људи је могло да 

чита списе, пише своје трактате о Конфуцију. Образовање је повећавало и број 

писменог становништва способног да проучава настале расправе. 

                                                 
97  Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, 187-188 
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Читање класичних дела конфуцијанизма је довело до тога да се опет предност 

даје врлинама каква су лојалност, образовање, породица и битност везе господара и 

потчињенога. Сам Токугава систем је подржавао оваква учења. Ипак, њихова намера да 

самурајима нађу сврху у томе да се образују и баве филозофијом, наишло је на 

негодовање. Многи самураји нових генерација живели су у времену када су се њихови 

преци ценили због својих ратничких вештина и врлина у којима се само ратници могу 

истаћи. У периоду Токугава мира, није било тих услова, али су самураји и даље били 

жртве вог васпитања, а промена која би их преорјентисала на учењаке није могла бити 

једноставна. Управо су самураји били ти који су кочили образовање. Њихово 

васпитање је било анахроно, а време у ком су живели само по себи их је одбијало, 

негирајући њихову сврху.  

Други проблем је била ситуација са којом се сусретала Кина. Земља порекла 

конфуцијанизма је била у расулу. Странци су окупирали њихову земљу и њихова 

династија је показивала знаке немоћи. Јапански конфуцијанисти су се сусрели са 

парадоксом. Држава чија је филозофска мисао успоставила врлину као средство којим 

се од судбине награђују врли људи, постала је робиња варвара, немоћна да се истакне. 

Учене људе у Јапану бринуло је зашто у периоду цветања неоконфуцијанизма врлина 

не успева да спасе Кину, да јој подари моћне владаре који ће завести ред унутар 

царства и победити окупаторе.  

Оваква странпутица је захтевала нови пут, нови правац у размишљању. Из тих 

разлога јапански мислиоци почињу све више да се оријентишу на сам Јапан. Наслеђе 

које су у филозофском смислу добили од Кине, постало је канцер, које може да 

контаминира и здраво ткиво конфуцијанског организма. Због тога су се филозофи 

концентрисали на есенцију своје културе. Дошло је време када се јављају учења о 

посебности и оригиналности јапанске културе. То учење се називало етничким 

нативизмом. Своје корене је потражило у најранијем јапанском песништву. Филозофи 

су приступили поновној анализи најстаријих епова. Све више је важила за исправну 

мисао да је Јапан са разлогом остао слободан и способан да креира своју путању, или да 

макар избегне туробну судбину своје старије сестре, Кине.  

Носталгични поглед уназад је у први план изнедрио царску титулу. Сам 

постанак Јапана као самосталне државе не може се посматрати без царског 

достојанства, оног којег су сами богови поставили на трон да влада људима. Кинези су 

мењали своје династије, одбацили једне цареве да би издигли нове. То им није донело 

никакве благодети, штавише, стање у држави је катастрофално. Али, Јапан, са друге 
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стране, има очувану династију царева, непромењену од самог почетка. Божија 

наклоност је на тај начин обезбеђена да сјаји изнад Јапана. Свест о томе да је она 

одувек била ту, помрачивао је страх од нелојалности Токугавама. У освит XIX века, за 

цара се верује да је кључна фигура за опстанак целе јапанске државе. Конфуцијанска 

етика, толико подупирана од стране Токугава, искривила се услед проблема Кине као и 

појавом етичког нативизма. Бакуфу се све мање сматрао симболом Јапана, јер му је 

недостајало порекла, што се почело одражавати на њихов легитимитет постојања98. 

Иронично, Токугаве су школовале људе, како би ови поремећеном логиком извели 

закључке о томе како су садашњи шогуни окупирали власт, која по божанској линији 

припада скрајнутом цару. Међу инталигенцијом су створени услови да дође до велике 

промене. Барут је био спреман, само је требало неко да потпали фитиљ.  

 

3.6. Утицај Запада – Холандија 

 

Већина информација о спољашњем свету у Јапан је долазила махом из Кине. 

Њихове књиге су превођене и читане у Јапану: од класичних дела конфуцијанизма до 

приручника за свакодневни живот. 

 Ипак, много веће интересовање становници Јапана су показали за тековине 

европске науке. Научни списи из Европе су у Јапан стизали преко острва Дешиме, на 

којој су боравили Холанђани. Прво што је привукло Јапанце били су приручници из 

медицине. Медицина је у Јапану практикована по кинеском моделу. Болести су били 

дисбаланси у организму, који се лече примитивним методама. Пет елемената од којих 

је сачињен организам по кинеским књигама, лечи се правилним распоредом и 

количином тих елемената. Кинеска медицина избегава хируршке захвате као 

скрнављење тела које нам је остало од предака99. 

Хирургија, након анатомије, добија значајно место у списима холандских 

доктора. Књиге из области хирургије долазе до Јапана и изазивају невероватно 

интересовање међу ученим људима. Научна објашњења која су кроз уџбенике 

понудили холандски лекари допала су се докторима у Јапану више него примитивна 

кинеска медицина. Жељни знања, организовали су се у групе и уз инструкције 

холандских лекара присуствовали првим обдукцијама које су вршене на тлу Јапана.  

                                                 
98 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan,202-208 
99 Исто, 210-211 
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Првобитно из трговачких разлога, холандски језик се учио у луки Нагасакију, 

где се Холанђани са Дешиме трговали са Јапанцима. Када су књиге из Европе почеле да 

голицају машту јапанског становништва, потреба за познавањем језика постала је још 

већа. Парадоксално, у време када се удео холандске трговине у светкој привредној 

размени смањивао, у Јапану је потражња за холандским књигама све више расла. Након 

успешне обдукције, срушена је брана која је Јапан држала у мраку незнања. Биле су то 

седамдесете године XVIII века, када су установљене холандске студије. Ради се о 

пројекту да се отварају канцеларије за превођење са холандског на јапански, како би се 

на једноставнији начин долазило до знања која се крију написана на непознатом језику.  

Продор холандских (европских) изума хранио је етнички нативизам Јапанаца. 

На тај начин, кроз знања која су стицали, Јапанци су све више одвајали од претходних 

кинеских културних образаца којима су били изложени толико година. То је запажена 

црта, да се поред далекосежних односа са традиционалном Кином, Јапанци брзо 

преоријентишу на нова и напреднија учења. Интерес према знањима из Холандије  

најснажнији је крајем XVIII века. Осим медицине, Јапанци су брзо почели да усвајају 

знања везана за картографију, географију и соларни календар. Услови за модернизацију 

Јапана су постављени. Требало је само мало отшкринути врата модерном и 

аргументовано се супротставити досадашњој индоктринацији Кине. Почетком XIX века, 

свет је одједном постао простран за Јапанце.  
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4. У СУСРЕТ ПРОСВЕЋЕНОЈ ЕРИ 

 

4.1. Питање отварања земље 

 

Деветнаести век у Јапану дочекала су два велика изазова. Један од њих је био 

како разрешити сумњу у легитимитет власти Токугава. Други је био како се носити са 

притисцима страних земаља да се Јапан отвори за трговину. Легитимитет власти 

шогуна је постао пољуљан идејом да је једини прави владар јапански цар, док су 

шогуни узурпатори.  

Притисци споља су за Јапан  били стимуланс на који они нису могли да утичу. 

Дакако, не из перспективе херметичне дипломатске затворености, која је притиске 

споља одбијала успешно два века. Најснажнији су вршили Руско царство и Велика 

Британија. Руси су били први блиски сусед који је покушао да нагна Јапанце на 

трговачки или дипломатски контакт крајем XVIII века. Почетком следећег, интерес је 

опао услед Наполеонових војни. Руси су поново усмерили свој поглед на Далеки исток 

средином XIX века. Тада се настављају притисци на Јапан за остваривање 

билатералних односа100. На свако њихово посланство, Јапанци су одговором остали 

доследни у својој политици изолације.  

Британци су били вођени другачијим интересима. На првом месту, интересовало 

их је ширење њиховог трговачког царства. Након успешног заузимања геополитичких 

тачака Индије и Малајског архипелага, на удару је била Кина. После Првог опијумског 

рата, Кина је зауздана, а одједном Јапан почиње да изгледа као добра позиција за 

стратешко надгледање Хонг Конга. Британци су вехементно прилазили обалама 

јапанских острва и покушавали да наметањем силе добију дозволу за трговину 101 . 

Одговор Јапана и на њихове провокације остао је исти. Ипак, Јапанци су на 

спољнополитичке прилике почели да гледају са зебњом од момента када је Кина 

доживела свој пораз у опијумском рату. Судбина Кине могла је постати и њихова 

властита, уколико би велике силе покушале да силом наметну своју вољу.  

Сједињене Америчке Државе су у XIX  веку загосподариле пространствима 

северноамеричког континента. Почевши са североистока, своју сувереност су 

прошириле до обала Пацифика102 . Пацифик је код политичара Сједињених Држава 

                                                 
100 Мikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan: A Historical Survey, 64 
101 W. G. Beasley, The Meiji Restoration,77-78 
102 Орегон постаје територија (1846), а Калифорнија припада Американцима након рата са Мексиком 

(1848). Долази до златне грознице 1849, и првих планова о изградњи трансконтиненталне железничке 

руте. 
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добијао све више на значају. Преко њега, трговина са отвореном Кином и Шангајем је 

давала све више могућности 103 . Разматрана је опција креирања трговачке руте за 

пароброде од Сан Франциска до Шангаја. Ова идеја је могла бити реализована лакше 

ако би се на јапанским острвима налазило пристаниште, потребно за одмор и 

снабдевање пароброда пред дуго путовање. Уз то, Јапан се прочуо као земља са 

извесним залихама угља, што је Американцима био окидач да се са том земљом 

успостави трговина како би се од њих откупљивао угаљ, нужан за рад парних машина. 

Пацифичке воде су носиле са собом и потенцијално велики плен. Наиме, воде 

Атланстског океана су исцрпљене изловљавањем китова, а Пацифик је сада носио 

шансу да се овај риболов настави успешно104. Американци су имали заиста довољно 

разлога да на акцију не чекају више. Питање тренутка било је пресудно, јер постојао је 

на Пацифику такмац којем се није смело дати више времена за дејство. Ако 

Американци то не ураде сада, када им се са њихових обала отварала могућност за 

дејства на Пацифику, мораће да скупљају мрвице са стола које им оставе Британци. 

Политика Руског царства је средином XIX века гледала да учврсти своју власт 

на сопственом Далеком истоку. Доласком на место гувернера Источног Сибира 1847. 

године, Николај Муравјев Амурски се залагао да се басен реке Амур уврсти у састав 

Руског царства. Његова политика русификације Источног Сибира учинак је имала и ван 

континенталне Азије, на острва Сахалин, Куриле, чак и на саставни део Јапанског 

царства, Хокаидо. На овим острвима, постојале су и јапанске насеобине. Муравјој је из 

тих разлога иницирао да се оствари дипломатски споразум са Јапаном. Имао је на уму 

првенствено трговачки, јер би постојање трговачких насеобина у том делу Русије 

удахнуло живот гувернији, која би тргујући са Кином и Јапаном могла да ствари још 

један крвоток у пространом руском државном организму. 

Амерички Конгрес је овластио комодора Метјуа Колбрајта Перија, да са једном 

ескадрилом уплови у воде Јапана и пренесе писмо упућено од стране председника 

Сједињених Држава владиним званичницима Јапана, иницирајући трговачко 

дипломатски споразум о отварању јапанских лука за америчке бродове. Ова одлука је 

донесена 1851. године, када се и приступило опремању ескадриле и остваривању 

услова за далеку еспедицију. Вест о томе стигла је до Руса са годину дана закашњења. 

Истог момента, Муравјов се заложио да слична експедиција буде покренута и из Русије. 

Предлог гувернера је прихваћен, а из Балтичког мора руска ескадрила креће октобра 

                                                 
103 W. G. Beasley, The Meiji Restoration, 87-88 
104 Аndrew Gordon, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present, 49 



50 

 

1852. Било је то прекасно да би стигли пре Перија105. Боља стратешка почетна позиција 

Сједињених Држава дала им је предност. Иако су ескадре двеју држава кренуле 

приближно у исто време, амерички бродови су били боље опремљени. У свом саставу 

су се више ослањали на парне машине, а мање на једра, што није био случај са руском 

ескадром адмирала Путјатина. Комодор Пери је у залив код Едоа стигао 8. јула 1853. 

године. Руси су стигли 12. августа.  

Када је пристигао у Едо, Пери је званичницима јапанске владе предао писмо 

председника Сједињених Држава, Миларда Филмора. У писму је пријатељским тоном 

Јапански цар позван да проба изменити законе којима је странцима, изузев Кинезима и 

Холанђанима забрањено да тргују. Филмор је презентовао кратку историју сопствене 

земље, указујући на то да се Сједињене Државе простиру на два океана, да је њихова 

западна обала са Орегоном и Калифорнијом тек прекопута Јапана. Истакао је да су и 

Орегон и Калифорнија богате земље, где сировина има на претек, предлажући да тај 

вишак кроз трговину буде доступан и Јапану. Молио је да се од стране Јапана отвори 

лука, где би се Американци могли укотвити и на дугим путовањима ка Кини обновити 

своје залихе угља, тако што би их куповали од Јапанаца. Затражио је и заштиту за 

китоловце, који затечени бурама буду бродоломци на територији Јапана. Обавезао се да 

ће свим средствима гледати да одржи стање у Јапану, у смислу да ниједан од његових 

држављана неће вређати или мењати обичаје и веровања царства са дугом традицијом 

какво је Јапанско. Помирљиви тон писма предлаже и то да се отварање лука узме као 

експеримет, привремен, на пет или десет година. Уколико би се показао шкодљивим за 

јапанске власти, не би дошло до његове обнове. Уз најсрдачније поздраве, писмо је 

потписано од самог председника106.  

За Перија се говорило да је био чврстог кова и надасве практичан. Доставивши 

писмо, био је угошћен у складу са церемонијалом бакуфу шогуната. Дарови и приредбе 

нису га импресионирали. Он је Јапанцима презентовао парну машину, погон за 

локомотиву  и чак провозао неколико званичника. Строг, какав је био, дао је Јапанцима 

времена до пролећа следеће године како би се одлучили, јер је нагласио да ће се тада 

вратити са већом ескадром. Звоно за панику у Јапану се огласило.  
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4.2. Последице отварања земље 

 

Појава америчких бродова у заливу Едоа изазвала је панику међу 

становништвом. Јапанци Едо периода живели су спокојним животима. Највеће панике 

у Едоу избијале би током пожара који је често умео да настане у граду претежно 

изграђеном од дрвених стамбених објеката. Равна томе, ако не и већа, била је паника 

која је захватила Едо са доласком пароброда америчке ескадриле. Огромне челичне 

конструције бродова, обојених у црно, са несвакидашњом лармом и праћене облаком 

густог црног дима, упловиле су у мирни залив престонице јапанског шогуната. Ефекат 

који су Американци желели да постигну демонстрацијом своје поморске војне силе, 

оставио је утисак. Градом се пронела вест о црним бродовима, нестварним креатурама 

које као да нису са овог света. Паника је настала у Едоу, а од обичног становништва са 

улица, пренела се до самог државног врха. Сујеверно становништво је у бродовима 

разазнавало демонска бића. Међу самурајима се јављао дефетизам, јер су увидели да 

њихов начин ратовања није довољно добар да одагна непријатеља који поседује овакво 

наоружање. Бродови ескадриле комодора Перија су испалили почасне топовске салве 

када су пристигли у залив, што је још више застрашило очевице тог догађаја.  

У периоду између две Перијеве посете, шогунат је учинио преседан, који ће 

означити почетак његовог краја. Наиме, у ситуацији где се од бакуфуа захтевало да 

одговори на америчке захтеве, велико веће се нашло у незавидној позицији. 

Председник већа, Масахиро Абе, тада је посегнуо за очајничким решењима. Расписао је 

кружно писмо свим даимјоима, па и царском двору, где се тражио савет, односно 

гласање даимјоа о томе какав би одговор комодору Перију требало доставити када на 

пролеће опет буде дошао. Ово је било први пут током целокупне владавине Токугава да 

је овако важно питање било упућено на претрес. Наравно, међу хановима је овај потез 

протумачен као знак слабљења владавине шогуна 107 . Даимјоима се чинило 

невероватним то да Велико веће нема довољно јасну идеју шта би са земљом требало 

учинити. Прослеђивање битних питања ка периферији значило је да или не знају, или 

да нису спремни да преузму одговорност за своје одлуке. Ништа боље стање није било 

ни по хановима. Даимјои ни сами нису знали који би одговор био најбољи. Ипак, сама 

свест о томе да ни бакуфу није сигуран, указала је на две ствари. Најпре, бакуфу на 

свом челу нема људе од знања и вештине који могу да се изборе са овом ситуацијом. 

Друго, следећи ауторитет који би могао да доскочи овом задатку био је једино цар. 
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Сама суштина цара, чак за оне просвећеније даимјое, није била непогрешива сама по 

себи. Оно што је цар могао да уради, јесте да се окружи са новим људима, који ће га 

саветовати да поступи у најбољем интересу за Јапан. 

Даимјои су на својим поседима обзнанили писмо Великог већа, тражећи од 

најумнијих људи, својих вазала, да се укључе у одговор. Дакле, сваки становник домена, 

способан да сачини један меморандум добијао је шансу да то учини. Питање од 

националног значаја постало је опште питање.  

Одговори нису донели никакву револуционарну идеју. Штавише, највећи број 

даимјоа је остао суздржан и није доставио свој предлог. Међу пристиглим одговорима, 

највише је било оних најнереалнијих. У њима се предлагало да се задржи политика 

изолације, али да се рат избегне по сваку цену. Две мањинске групе одговора налазиле 

су се на супротним странама . Једни су  захтевали да се Американцима испуне захтеви 

и да се земља отвори. Друга крајност били су заговорници затворене земље, вољни да 

ратом отерају варваре. Центар оваквих идеја био је шимпан даимјо Нариаки Токугава 

из Митоа. Његова струја залагала се за рат против варвара, као средство уједињења 

нације и свих ханова. Како у том тренутку мишљења даимјоа нису била јединствена, 

Нариаки је сматрао да би општа опасност споља била елемент уједињења свих ханова 

под заставу шогуната. Слога изнутра кроз рат би уздрмала варварско самопоуздање, 

што би чинило да рат не буде дуготрајан 108 . Надања да ће одуговлачењем избећи 

одговор, пала су у воду када је комодор Пери стигао 13. фебруара 1854. године.  

Демонстрација силе коју је Пери показао приликом свог повратка, избила је све 

карте из руку бакуфуа. Неспособни за било какво блефирање пред таквом силом, 

пристали су на захтева Американаца. Постигнут је договор где су се Јапанци обавезали 

да ће отворити две луке за Американце: Хокодате и Шимоду. Осим дозволе за 

укотвљење њихових бродова у овим лукама, Американци су са Јапанцима постигли 

договор и око тога да се бродоломци третирају са пажњом и да им се мора омогућити 

долазак до америчких испостава. Прва таква, са америчким конзулом у њему била је 

отворена у Шимоди. Након првих споразумних детаља, Американци су погурали своју 

дипломатску машинерију и наметнули ставку о Сједињеним Државама као 

најповлашћенијој земљи у трговинском уговору закљученим у Канагави 31. марта 1854. 

године. Упркос отпору Јапанаца да се споразум закључи у оваквом облику, бакуфу је 

попустио. Становници Јапана су били деморалисани 109 . Како то бива са обичним 
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светом, просвећене идеје су до њих допирале најкасније. Идеја  водиља народних маса 

је била идеја затворености земље. Њоме су генерације становништва задојене током два 

века владавине Токугава. Сада, када су се околности мењале, народ није желео да мења 

идеју, желео је да мења извршиоца. Са потписивањем споразума у Канагави, почињу 

отворени револти против бакуфуа. Опозиција у влади и на Двору је постојала, па је она 

усмеравала енергију протеста.  

Америчка дипломатија није стајала. Следеће је било питање трговине са Јапаном. 

Наметнути што повољнији трговачки уговор, био је приоритет Сједињених Држава. 

Стога, на место преговарача постављен је човек који је већ имао искуства на Далеком 

Истоку. Таусенд Херис, до тада вице - конзул Сједињених Држава у Кини добио је 

мандат на преговоре са Јапанцима. Затражене су три нове луке за трговину, дозвола 

Американцима да бораве у Едоу и Кјотоу, ниске извозне царинске стопе за јапанску 

робу итд. Просвећенији међу даимјоима, такође опозиција бакуфуу, увидели су да је 

ово ситуација где се не може више опирати Западу. Они су били привучени изумима 

Американаца, сматрајући да је једини пут Јапана у напредак ако се домогну патената за 

те изуме. Дакле, рецепт за просперитет је постојао, па је било потребно да се пред њим 

не затварају врата. Неки од тих даимјоа су почели унапред да ступају у контакте са 

странцима и спроводе модернизацију на својим поседима. Отварање Јапана је била 

политика коју је започео бакуфу. Перјаница ове политике полако постаје Нариаки 

Токугава, дотада носилац ратне струје. Он је схватио да мора да избегне рат унутар 

земље, па је напустивши своје становиште строге затворености земље, покушао да 

утиче на цара и обједињујући две снажне институције, изнесе договор о трговини са 

Американцима. Као најмоћнији човек Великог већа, послао је тадашњег таира, Хоту 

Масајошија, у Кјото по царско одобрење. Ипак, у контакту са Двором, наишао је на 

зид110. Цар је био у власти мишљења својих саветника. У том тренутку, саветници су 

били прилично конзервативни племићи, неупућени у реално геостратешко стање у 

свету. Стога, цар није дао свој пристанак за почетак трговине са Американцима. Ипак, 

сам гест обраћања цару да афирмише одлуку, представио је преседан. Царско 

достојанство је избило у први план и тиме се укључило у дилему ко је заправо 

меродаван да управља јапанском политиком 111 . Званичници бакуфуа су били у 

ћорсокаку. Неуспех преговора са Америком је био известан, а извесно је било да би 

последице могле бити стравичне по Јапан. Стога, одлучивање је поверено 
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новоизабраном регенту, Ии Наосукеу. Овај строги политичар је узео ствар у своје руке 

и потписао уговор са Херисом, 29. јула 1858. године, свестан да то чини без царске 

потврде112 . Очекивале су се последице оваквог иступања. Народ је био заговорник 

политике протеривања странаца и затварања земље. Овај покрет звао се, односно, 

наступао је под паролом ђои (протерати странце). Пошто је бакуфу изневерио ту 

политику, потписавши уговор са Америком, опозиција је почела да се све више узда у 

цара. Тако је настала царистичка струја која је наступала под паролом сонно ђои 

(поштујмо цара, протерајмо странце). Покрет се ослањао на самураје у својим редовима, 

првенствено оне из нижих самурајских рангова. Они су се називали именом шиши, 

људи узвишених циљева. Карактеристика заговорника сонно ђои покрета била је 

њихова фанатичност и одлучност да идеју спроведу у дело. Битна промена у периоду 

када они ступају на сцену јесте да порекло престаје да игра пресудну улогу унутар 

редова шиши ратника. Борац за идеју је морао бити спреман и одлучан. Било је ту, осим 

самураја, и сељака који су били вешти у борби. Такође, многи друштвени елементи се 

прикључују покрету. Сељаци, свештеници, занатлије, учењаци, сви су они добили 

могућност да искажу протест и одбране идеје за које се залажу. Ипак, фанатичност је 

била највећа карактеристика покрета. Ови побуњеници су сматрали да је њихова идеја 

неповредива, да су изабрани са светом мисијом да спасу Јапан. Њихови противници, 

чак и они који су их игнорисали били су сматрани издајницима, односно онима којима 

није стало до интереса Јапана. Карактерисало их је и то да су подвргавани строгој 

дисциплини, учени да поштују бушидо, као и да се боре. Вежбано је формацијско и 

индивидуално ратовање. Овакав фанатизам је почео да обузима Јапан, почев од 

југозапада, тачке која је прва дошла у додир са странцима. Покрет сонно ђои ускоро је 

почео да се цепа у две струје. Први је остао доследан политици затворене земље, док је 

други заговарао отварање земље за странце у смислу отворености земље за идеје и 

достигнућа Запада. Идеја водиља друге фракције била је да изучавање ових достигнућа 

може Јапан претворити у модерну и снажну земљу. Сматрано је да једино снажан Јапан 

може да се одбрани од других сила, које прете да на њиховом тлу понове сценарио из 

Кине.  

 

4.3. Пут ка унутрашњој нестабилности земље 
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Политика изолације Јапана је обустављена са првим уговором потписаним са 

Сједињеним Државама. На те уговоре, надовезали су се убрзо и други: са Великом 

Британијом октобра 1854. године, Русијом 1855. , Холандијом 1856.  и Француском и 

Португалом 1859113. На тај начин, ђои је био неодржив. Присуство странаца у Јапану на 

више начина се одразило на промене у друштву. Идејно, оно је највише погодило 

самураје. Последице на привреду Јапана одразиле су се на све остале класе 

становништва. Из ове перспективе гледано, произилази да су самураји остали само 

чувари прастаре традиције и идеала, док су остали сталежи били потребни да би држава 

функционисала и даље. У тренутку отварања земље, војнички сталеж био је непотребан 

и архаичан симбол; служба коју су пружали била је сувишна, док су заједно били 

несложни да покушају протерати странце. Како бити самурај, служити свог господара, 

ако се твој господар слаже са отварањем земље? На њиховим уснама је усклик ђои, а  

господар им је прихватио странце и примио их у свој дом, док са њима склапа 

трговачки споразум. Многи ронини и нижи самураји, чије су вазалне везе са даимјоима 

замршене и далеке почињу да мењају своју перспективу. Одредница господара почиње 

да се мења из индивидуелне (даимјо) ка колективној (Јапан, Јапанци, поданици цара).  

Од момента када су потписани трговачки споразуми, Велика Британија је 

постала највећи партнер Јапана, са уделом од 80% у јапанској трговини. У првом 

периоду, од 1854. до 1866. јапански извоз је премашивао увоз. Од 1866. тренд је био 

обрнут. Највише се извозила сирова свила. Уз њу, за иностранство су путовале и велике 

количине: чаја, бакра, морских производа и глазираног посуђа. Увоз се тицао највише 

памука и његових деривата. Потребу за огромним количинама сирове свиле највише су 

осетили сељаци. Овај материјал је био тражен и успешно извожен, али када се трговина 

разгранала, Јапан се суочио са ситуацијом да није могао довољно да произведе колико 

је то отворено тржиште захтевало. На тај начин, настала је несташица свиле у Јапану, 

док су цене извозне свиле биле озбиљно погођене инфлацијом.114 Трговци су налазили 

начине да се организују са сељацима и да покушају да направе договоре око 

производње и откупа свиле. Био је настанак једног организованог дејствовања дотад 

непомирљивих класа.  

И друге привредне гране су добијале свој заметак. На занатлијске радионице 

средњовековног типа надовезали су се мануфактурни погони. Увоз памука, као и извоз 

чаја, захтевали су обраду ових сировина зарад даљег пласирања на тржиште. Из тог 
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разлога, ницале су радионице за обраду робе. Погонске машине за радионице биле су 

модернизоване сукцесивно, почињано је са једноставним погонским моторима, да би, 

како се посао развијао, предузетник набављао модернију машинерију. Јаз у техничким 

производима је био велики, али је доступност тих машина била на врхунском нивоу. У 

Јапану, фабрике су од мануфактурних радионица за кратко време постајале постројења 

савременог типа по западном моделу. На другим местима, такав развој трајао је 

вековима. Фактори који су томе допринели били су: продор најмодернијих индустрија 

на јапанско тле, непрегледна радна снага, стабилно тржиште и (кључно) менталитет 

Јапанаца.  

Страни продор за Јапанце имао је многих штетности. Кључна је била одлив 

злата. Од када су добили могуђност да тргују, странци су приметили згодну 

неинформисаност Јапанаца. Курс злата према сребру у Јапану био је 1:5, док је курс на 

Далеком Истоку био 1:15. Многи су згрнули богатство тако што су откупљивали злато 

у Јапану по тамошњем курсу, да би га касније продавали у Кини за много већи новац. 

115 . Овакав тренд је потрајао неколико година, све док курс није изједначен са 

глобалним, уредбом од стране бакуфуа. Закаснела реакција јапанске владе неповратно 

је земљу коштала стотине тона злата.  

Криза око отварања пооштрила се изненадном смрћу шогуна, 1858. године. 

Новонастала ситуација избацила је двојицу кандидата за упражњено место шогуна. 

Први је био фаворит струје која се залагала за за идеју ђои. Носилац те клике био је 

Нариаки Токугава, који је на чело шогуната желео да постави свог сина Јошинобуа. 

Насупрот њима налазила се струја предвођена Ии Наосукем. Њихов сукоб са Мито 

кланом, из којег је био Нариаки, почивао је на страху да ће Нариакију допасти сав 

утицај у бакуфуу. Осим личног страха од губитка моћи, Наосуке је био против 

политике изолације земље и сарадње са Двором, за шта се сумњало да је план Мито 

кандидата. Стога, Наосукев план је био да на чело шогуната постави осмогодишњег 

Иемоћија, вођу клана Кии. Наосуке је био спретнији политичар, уз то и више уважаван 

у бакуфу врхушки. Његов план је успео. Млади Иемоћи је постао нови шогун, а 

започела је диктатура строгог Наосукеа који је завео страховладу116. Најпре је потписао 

уговор са Таусендом Херисом без одобрења цара. Затим, наредио је супарничкој 

фракцији да се клони свих активности везаних за одређивање спољне и унутрашње 

политике, као и наслеђивања шогуната. Као таоца је узео Нариакија Токугаву, 

                                                 
115 Аndrew Gordon, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present, 50-51 
116 Мikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan: A Historical Survey, 68 



57 

 

притворио га и на тај начин држао опозицију у шаци. Многе опозиционе даимјое је 

натерао да абдицирају са места вођа својих ханова. У првој години када је постао 

регент, 1858. , Ии Наосуке је спровео такозвану Ансеи чистку117, лов на антибакуфу 

елементе друштва. Наосукеове убице су упадале у куће, убијале на улици, затварале и 

мучиле многе самураје и обичне грађане који су били осумњичени за конспирацију или 

доведени у везу са опозицијом118. Оваква ситуација указала је да су се друштвене групе 

распоредиле у три табора. Први су били Наосукеови људи, шимпан даимјои који су 

желели да се бакуфу одржи на позицији коју је имао два века уназад. Елитни кругови 

усмерени против бакуфуа, тозама и неки фудаи даимјои, били су познати као 

реформисти. Њихова сарадња са царем и Двором указивала је на то да је реформа 

углавном уперена против бакуфуа. Трећа групација били су нижи сталежи, људи 

узвишеног циља, са својим акцијама које се могу сматрати терористичким актима. Ови 

незадовољници били су носиоци идеје о протеривању странаца, а ишли су у две колоне, 

први ксенофоби и други царисти. 

 Царистички екстремисти из Мито клана, сачекали су Ии Наосукеа на капији 

двора и убили га. Атентат је био освета за њихове побијене другове у Ансеи чистки, као 

и за издају цара. Наосуке је доживео свој крај 24. марта 1860. године. Овај догађај је у 

историографији познат као Сакурамон инцидент – Инцидент код Сакура капије.  

Након смрти снажне личности као што је био Наосуке, бакуфу је остао 

обезглављен. Исте године догодила се и смрт Нариакија Токугаве, па је у врховима 

завладала паника, услед недостатка довољно чврсте личности119. Њихова сламка спаса 

била је позната као политика кобу гаттаи, или јединство двора и шогуна. Оваква 

политичка унија оснажена је брачним везама. Царева сестра удала се за младог шогуна 

Иемоћија. Шогунова влада је сматрала да ће политиком брачних веза да контролише 

цара, па ће на тај начин у свој табор придобити све лојалисте. Даимјои реформатори су 

сматрали да је нова политика за бакуфу мач са две оштрице. Схватали су нарастајућу 

популарност цара међу Јапанцима, а нова политика могла је само да ту популарност 

учини већом. Чињеницу да је пробакуфу струја била на коленима, поткрепљивао је све 

већи уплив реформиста у политику на двору и у самом Едоу. Бакуфу је натеран да 

донесе неке реформе, како би се незадовољство у народу смањило. Прва драстична 

промена учињена је 1862. године, када је укинут санкин котаи систем. Бакуфу се 
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добровољно одрекао једног од своја три ослонца моћи. Даимјоима је речено да новац 

којим би изводили обичај посете шогуну усмере на модернизацију и заштиту својих 

ханова у случају спољашњег напада. Сматрало се у шогуновом штабу да ће повластица 

оваквих размера да задовољи опозиционе покрете и натера их да покажу дабру вољу и 

сарадњу са бакуфуом. Управо супротно, десило се да је ова одлука још више уздрмала 

одвећ нестабилну ситуацију у држави. Многи млади, шиши самураји и остали 

антибакуфу агитатори сјатили су се у Кјото током 1862. и 1863. године. Њихово 

дејствовање је било усмерено ка цару, како би се политике попут ђои и сонно ђои, 

могле реализовати. Цар и његови људи опет су осетили одговорност институције којој 

припадају за расплет догађаја у Јапану. Године 1863. царева наредба шогуну је била да 

избаци све странце из земље и остане доследан начелу ђои120. Шогун из Едоа полази у 

посету цару, како би се ова одлука расправила. Посета шогуна царској палати није била 

учињена још од 1634. године. У седамнаестом веку, шогунова посета је означила 

почетак шогунске превласти над царском, а сада, два века касније, односи снага су се 

променили. У сусрету уприличеном у Кјотоу, цар је остао неумољив и није се дозволио 

одговорити од свог захтева шогуну. Његова одлучност да се реши бакуфуа огледала се 

и у томе што је младом Токугави дао рок за избацивање странаца. Био је то јун 1863. 

године.  

 

4.4. Године расплета 

 

4.4.1. Реформатори 

 

Појава странаца у Јапану и њихово инсистирање на отварању лука за трговину, 

различито се одразила на ханове понаособ, као и на даимјое у њима. Преводилачке 

школе дела на холандском биле су носиоци идеје о томе како би са странцима требало 

остварити контакт. Фасцинација технологијом и развојем земаља Зпадне Европе, била 

је покретач ове групе људи, који су преводећи дела откривали разне нове чињенице о 

свету који их окружује. У сарадњи са либералним ханом Мито, школа је подржана, па 

су осим холандских, до преводиоца стизале и књиге на другим језицима. Мито постаје 

центар ове школе, а због своје далековидости, ускоро и носилац струје за реформу, 

односно отварање Јапана. Колико су шимпан даимјои Митоа били за отварање, заиста 

је упитно. Оно што је много извесније јесте да је њима било битно знање које поседују 
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Западњаци. У случају да дође да страног напада на Јапан, технолошки развијенији 

Запад имао би предност. Како би успели да пруже макар извесну одбрану, Јапанци су 

морали да буду у истој равни са Западом. Зато их је требало пустити у Јапан и за што 

краће време од њих научити што више.  

У годинама 1854-1859., када су европске силе наваљивале да се са њима 

потпишу уговори, свака од држава је гледала да нечим задиви знатижељне Јапанце. У 

вртлогу свих тих новотарија, Јапанци се нису дали збунити. Секретар британског 

конзула у Јапану, овако је то описао: „Кинези су толико ретроградни да ће у том 

маниру наставити све док им се царство, сасвим извесно, не распадне у парчад. 

Јапанци са друге стране, чини се да су у стању прогресивног развоја. Ако и није тако, 

онда бар гледају да профитирају од поплаве светлости која је пред њих изнета.“121 Ни 

бакуфу није био толико несмотрен да дозволи да све те технологије само продефилују 

кроз њихову земљу. У Едоу је 1856. године био основан низ канцеларија: за превођење 

дела са енглеског, француског, немачког и холандског, канцеларија за изучавање војне 

стратегија, металургије, па чак и европске уметности122. Овакав корак није био мали, 

али је бакуфу чиновништво, већ огрезло у похлепи, налазило начин да овакве 

канцеларије злоупотреби за стицање личне користи.  

У модернизацији делова Јапана, највише су се истицали појединачни домени. 

Најбољи пример је Сацума. Стидљиви покушаји од стране бакуфуа да се технологија 

израде и коришћење холандског ватреног оружја пренесе у Јапан, искористио је даимјо 

овог хана Шимазу Нариакира од када је постављен на ту позицију 1850. године. На 

Сацуми је започето тренирање самураја да у своје борбене редове укључују употребу 

ватреног оружја, да се боре у поретку са овом врстом наоружања, као и да се пушке 

уведу у састав коњице. Приобални сектори су учвршћивали своју одбрану, изградњом 

утврђења са топовима. Схватајући да копнена одбрана нема пуно ефекта без подршке 

војне морнарице, Нариакира је започео изградњу морнаричке академије. У њој су се као 

полазници нашли сви људи који су имали некаква знања из ове области, без обзира на 

ханове којима су припадали. Његова школа је стипендирала све оне који су вољни да 

учествују у пројекту. Радило се по инструкцијама холандских морнаричких инжињера. 

Опчињеност савременим наоружањем Нариакире илустрована је у првом сусрету овог 

даимјоа са комодором Перијем. Тада је даимјо замолио америчког официра да му 

посуди своју пушку, како би је погледао. Добивши оружје, однео га је у своју 
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резиденцију у Едоу и својим људима дао задатак да је анализирају преко ноћи, како би 

саставили прецизне нацрте. План је био да се на Сацуми направи погон за производњу 

оваквог оружја. Сутрадан, након целовечерњег анализирања, Нариакира је вратио 

пушку комодору, глумећи незаинтересованост. Нацрти су, ипак послужили да његов 

план успе123. Копирани су и многи други изуми. Пећ за производњу челика  (како би се 

изградили чврсти и квалитетни топови), телеграф, гасне светиљке. Сви ови изуми из 

Западне Европе су прво инсталирани на Сацуми. Тамо су прво заживеле и примитивна 

хемијска и индустрија за добијање метала и стакла.  

Велики корак за модернизацију Сацуме учињен је идејом да се Рјукју острва на 

југу, де јуре територија у саставу хана Сацуме, отвори за трговину са Кином. То је био 

параван за размену технологија са великим силама које су у то време (1857) увелико 

господариле Средишњим краљевством. Далековидост Нариакире се огледа и у реформи 

друштва на свом поседу. Он је био свестан да међу његовим поданицима има много 

људи од квалитета, али да је друштвена хијерархија оно што их онемогућава да се 

искажу. Стога, Нариакира је забранио дискриминацију између чинова самураја, дајући 

свима могућност да равноправно учествују у процесу модернизације. Трговци су имали 

посебан задатак, с обзиром да је преко њих увожена сва технологија коју су требали да 

изуче. Сељаци су рехабилитовани, повраћен им је некадашњи углед. Даимјо им је 

обезбедио хибридно семе, увео нове биљне културе, које су давале знатније приносе на 

земљишту Сацуме, попут слатког кромпира и шећерне трске. Нариакира је подржавао 

идеју о усвајању Западних технологија као средства да Јапан постане снажнија и 

богатија земља. Нариакирин национални план темељио се на томе да се држава мора 

реформисати, како би модернизацијом војске била способна да се заштити од 

опасности споља. У годинама смрти остарелог шогуна, Сацума је давала подршку Мито 

кући, Токугава Нариакију и његовом сину, Јошинобуу. План даимјоа Сацуме био је да 

се бакуфу одржи као институција, једина способна да уз помоћ правих људи одбрани 

државу. Круг даимјоа реформатора се тако окупљао око Токугава Нариакија, све док 

овај није пао у немилост након избора Ии Наосукеа за регента. Подршка 

непријатељима новог регента, није прошла некажњено. Током Ансеи чистке, оштрица 

акције била је уперена управо против оних који су били у кругу Нариакија. Нариакира 

са Сацуме није доживео чистку, јер је преминуо почетком кобне 1858. године. Његова 
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десна рука и агент, Саиго Такамори, био је протеран из Едоа. Овим догађајима је 

окончан живот, али не и идеја великог реформатора са Сацуме.  

 

4.4.2. Улога Ћошуа 

 

Хан Ћошуа баштини дугу традицију мржње према Токугавама. Господар Ћошуа 

је био најснажнији Иејасуов ривал у бици код Секигахаре. Поткупљивост његових 

војсковођа, коштала га је пораза на бојном пољу. Од тада, владари Ћошуа су постали 

тозама даимјои, а њихови поседи срезани на рачун присталица Токугава. Колика је 

мржња према шогунима, сведочи обичај који се тајно практиковао у Ћошуу, приликом 

сваке новогодишње церемоније. Старешине хана би прилазиле и симболично питале 

даимјоа: Да ли ћемо ове године  да уништимо Токугава шогунат?, на шта би даимјо 

одговарао: Не, још није дошло време, Токугаве су још увек снажне124.  

На Ћошуу најснажнији је био ђои покрет. У тренутку када долази до атентата на 

омраженог Ии Наосукеа, двор и шогунат су склопили унију, кобу гаттаи. Сацума и 

Аизу, од ханова, најближе су сарађивали са овом унијом елита. Сацума се кладила на 

цара, па је верујући у рестаурацију желела да буде у првом реду када до тога дође. Аизу 

је сматрао да је на њих ред да буду ослонац бакуфу, па су њихови интереси ишли уз тај 

део уније. Ћошу није имао стрпљења за калкулације. Након неиспуњеног рока да 

протерају странце, Ћошу су на свом домену узели извршење у своје руке. Приобални 

одреди гађали су америчке бродове у Шимоносекију. Флоте Сједињених Држава и 

Француске су консолидовале своје снаге и извршиле бомбардовање приобалних 

утврђења на Ћошуу. Велике силе су захтевале одштету. Сви представници Ћошуа су 

протерани из Кјотоа. Остали су се ограђивали од радикалног хана, док је Двор 

благонаклоно гледао на овај куражни домен. Запао је за око и многим шишијима, јер је 

Ћошу постао славан због храбрости да предузме напад и прихвати његове последице. 

Многи антибакуфу и сонно ђои елементи почињу да се сливају у Ћошу. На овом хану 

почиње окупљање револуционара и почетак краја бакуфуа. Организована војска Ћошу 

хана и сонно ђои шишији крећу на царску палату у Кјото 1864. године. План је био да 

се пробију до цара, ослободе га и да након тога изврше рестаурацију царског 

достојанства. Тако би поништили монопол Аизуа и Сацуме, а наметнули свој на 

новостворену власт. Ћошу ратници стижу до Кјотоа 20. августа 1864. године. На капији 

царске палате спремно су их чекале трупе Сацуме и Аизуа, решене да не дозволе 
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овакву лудост. Долази до крвавог обрачуна, јер Сацумци су у већем броју били 

наоружани модерним пушкама. Ћошуу остаје без плена, поражен и десеткован у 

неуспелој акцији која је у историографији запамћена као инцидент код Златне капије 

или Кинмон инцидент. Одмазда је одмах уследила. Бакуфу, као извршна власт, покреће 

казнену експедицију на Ћошу. Снаге бакуфуа, Аизу и Сацуме упале су у територију 

хана и разрачунавале се са револуционарним елементима. Ћошу је био немоћан. 

Бакуфу снаге су се иживљавале над већ пораженим непријатељем. Вођа борбених снага 

Сацуме у експедицији био је Саиго Такамори. Био је самурај и агент који је запао у 

немилост током Ансеи чистке, али се вратио у свој хан после атентата на Наосукеа. 

Убрзо је послат на двор да у унији цара и шогуна заступа интересе Сацуме. Предводио 

је Сацумце у Кинмон инциденту. Ипак, током казнане експедиције на Ћошу, прозрео је 

план бакуфуа да се жели обрачунати са најснажнијим опозиционим хановима, како би 

опет повратио своју моћ. Стање у Јапану му је било познато, најснажнији тозама хан 

поред Ћошуа, била је Сацума125. Из тог разлога, Такамори започиње агитацију да се 

ратна акција против Ћошуа обустави и да се започну преговори. Дипломатија је 

окончала ратно дејство, под обећањем да ће нова власт на Ћошуу казнити побуњеничке 

елементе. Снаге бакуфуа и његове алијансе се повлаче са Ћошуа, овенчане победом.  

 

 

 

 

4.5. Крај шогуната 

 

Судбуна шогуната је одлучена оног момента када је Такамори схватио да је 

бакуфу започео очајничку борбу за своје одржање, тиме што је имао у плану 

разрачунавање са најјачим хановима.  

Најпре је дошло до консолидације снага на разореном Ћошуу. Сонно ђои покрет 

јесте био поражен, али не и у потпуности искорењен. Антибакуфу трупе су се повукле 

на југ хана и оданде вршиле консолидацију снага. Овај задатак, као вођа устанка на 
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себе је примио Шинсаку Такасуги, самурај и агент претходне власти на Ћошуу. Он је 

дозволио и несамурајским класама да узму учешћа у војсци коју је стварао, безбрижно 

заобилазећи два века стару забрану да оружје не могу носити сви они који нису 

самураји. Војска коју је спремао Такасуги, била је опремљена по западноевропском 

моделу. До краја 1865. године, избио је грађански рат на Ћошуу, где су Такасугијеви 

војници без проблема савладали неопрезне самурајске трупе лојалне прошогунској 

влади. Вести о томе брзо су се пронеле до свих антибакуфу табора у Јапану. Опрезна 

Сацума са Такаморијем као командантом снага, такође је вршила модернизацију својих 

трупа, по пројекту започетом од стране бившег даимјоа, Нариакире. Било какве изгледе 

да се бакуфу савлада, давала је само опција да се два најснажнија хана уједине у 

заједничкој борби. Ипак, изнад односа ова два клана била је сенка супарништва током 

Кинмон инцидента. Било је потребно да дође до посредовања које би успело да измири 

несугласице два хана126. Улогу опасног посредовања на себе је узео храбри ронин са 

Тоса хана, Сакамото Рјома. Тоса је била у дубоком раздору између оданости цару и 

шогуну. Сакамото је заступао струју која је била против шогуна. Побегавши са свог 

поседа, био је под константном опасношћу од смртне казне. Сарађивао је са 

реформаторским круговима у Јапану, са ког год да су домена долазили. Идеалиста као 

мало ко у том периоду, Рјома је покушавао да кључне људе домена наговори на пут 

модернизације и реформе. Даимјо Тосе је био његов противник, стога је Рјома морао да 

бежи са свог хана и агитацију врши по околним феудалним јединицама. Знао је да ће и 

Тоса, када крену и сви други, стати на праву страну.  

Покушавајући да закаже преговоре између Ћошуа и Сацуме, Рјома се нашао 

између чекића и наковња. Вође трупа Ћошуа, Шинсаку Такасуги и Такајоши Кидо биле 

су спремне да посеку Саига Такаморија. Ипак, нису били имуни на Рјомине предлоге. 

Током другог састанка, преговори су уродили плодом. Почетком 1866. године, 

склопљена је коалиција између Сацуме и Ћошуа. Обе стране су се обавезале да ће 

помоћи једна другој уколико дође до напада на бакуфу. Ако би бакуфу предузео напад 

на неку од потписаних снага, друга се обавезивала да неће учествовати на страни 

агресора. Није требало дуго чекати на прилику да се коалиција стави у праксу. Снаге 

бакуфуа су покренуле другу казнену експедицију на Ћошу. Лета 1866. године, 

шогунове снаге и снаге оданих му ханова кренуле су пут острва Хоншу на југ, како би 

казниле побуњеничку војску, победоносну у грађанском рату на Ћошуу. Сацума, која је 
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чинила ударну снагу шогунових трупа, чекала је кључни момента да наступи. Можда је 

боље рећи да не наступи, јер се Саигова политика држања договора са Ћошуом 

приказала када је одбио да изда нередбу о нападу на своје нове савезнике. Без учешћа 

Сацуме, немотивисане и разноврсне шогунове трупе биле су лагана препрека за 

модерну војску Такасугија и Кидоа. Ћошу је био велик победник, а шогунове трупе 

поражене и осрамоћене, натеране да се преко целог острва врате на север, у Едо. 

Призори поражене шогунове војске изазвали су незадовољство и отворени бунт 

обичног становништва. Свој протест против бакуфуа, сељаци су демонстрирали 

одбијањем плаћања пореза127. Започела је ера негирања било какве шогунове надмоћи. 

Вековима су шогунове снаге биле симбол и ослонац њихове превласти и контроле 

јапанског становништва. У тренутку пораза, док марширају назад, одавале су реалну 

слику стања у ком се нашао бакуфу. Постојао је неко јачи, притом није био странац. У 

самом Јапану било је јаче силе од шогуна. Други ослонац је уништен. 

Осим сељачких буна и игнорисања шогунових чиновника и сакупљача пореза, 

дешавали су се и други облици револта. У градовима, започела је карневалска 

хистерија становништва. Људи су излазили на улице, плесали, славили и раскалашно се 

понашали. Узвикивали су паролу Није ли лепо? , славећи пораз тиранског шогуна. Са 

собом су носили церемонијалне натписе на хартијама какви су се добијали у храмовима. 

Освештане цедуље носиле су имена богиње Аматерасу из храма у Исеу, симбола царске 

повезаности са овим врховним култом. У таквој атмосфери, умире дотадашњи шогун, а 

на његово место ступа Јошинобу Токугава, син реформатора Нариакија. Упркос својој 

оријентацији, главни задатак новог шогуна било је одржање бакуфуа. У атмосфери 

пораза од Ћошуа, овакав циљ чинио се неостварив. Иако је Јошинобу одгајан у складу 

са идеалима за које се борила реформатоска струја, на њега је пао неславан задатак. 

Бакуфу је био отписан. Ишчекивала се одлука шта ће бити са овом институцијом. Било 

је очигледно да не могу више постојати као одучујући фактор унутрашње и спољне 

политике у Јапану. Постојали су предлози да би се требало преформулисати у веће, које 

би добило ингеренције парламента или још мање, пуког саветодавног тела. Улогу у 

доношењу одлуке опет је преузео Рјома. Он је агитовао код даимјоа Тосе, да се сачини 

пуноважан предлог, какав је само самурај ранга даимјоа могао сачинити. У њему се 

предлагало да Јошинобу преда све ингеренције садашњег шогуна назад цару. Бакуфу ће 

бити распуштен, а Токугаве постати само још једни у низу даимјоа на својим хановима. 

                                                 
127 Аndrew Gordon, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present, 57 
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Предложено је да се Јапан устроји као монархија по узору на Велику Британију, где ће 

поред владара постојати дводомни парламент. Горњи дом би чинили даимјои, док би у 

доњем седели нижи самураји, чак и обични становници, као представници својих 

ханова. Предлог је стигао до Јошинобуа, који је решио да му се покори. Његова нада је 

лежала у томе да би кроз институције каква би био парламент, могао да поврати моћ, 

какву су имали Токугава шогуни. Званично, 9. новембра 1867. године, Јошинобу се 

одрекао титуле шогуна и предао своје ингеренције цару128. Правно, шогунат је престао 

да постоји. Ипак, истог момента се јавила опозиција. Млада калиција Сацуме и Ћошуа 

страховала је да би овакав поступак могао само избити ваздух Токугавама, али да ће 

убрзо обновити своју моћ. Превасходно, страх ових ханова је био да ће изгубити своју 

надмоћ у дворским круговима коју су изградили досад. На овакве сумње, надовезало се 

убиство Сакамото Рјоме, њиховог савезника са Тосе и кључној личности у помирењу 

Сацуме и Ћошуа. 

Ургентност разрешења ситуације подстицао је дворски племић, Ивакура Томоми. 

Овај аристократа се активирао у политичком животу шогуната од смрти Ии Наосукеа, 

када је видео могућност да нешто више буде учињено за рестаурацију цара. Брзо је 

ступио у контакт са сонно ђои покретима Сацуме и Ћошуа. Знао је да на њих може 

рачунати за финалан ударац, стога им је и учинио позив. У јануару 1868. године трупе  

са Сацуме и Ћошуа јуришају на Кјото. Ивакурин план се састојао из тога да под своје 

узме малолетног и тек постављеног новог цара Муцухита 129 . У палати, скован је 

документ којим се укида шогунат, а нова влада креира од даимјоа и дворског племства. 

Токугавама није било места у новој влади. Јошинобу није пристао на овакав обрт 

дешавања. Још увек њему одане војне снаге започеле су рат против снага коалиције. 

Кључне битке су се одиграле изван Кјотоа. Упркос томе што су обе војске биле 

модерног типа, снаге коалиције су биле победоносне. Шогунова војска се повукла у 

Едо, решена да одатле пружа отпор. Јошинобу и није био тако затечен када је сазнао да 

је заповедник његових трупа, Кацу Каишу130 предао кључеве града коалиционој војсци 

                                                 
128 Аndrew Gordon, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present,58 
129 Мikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan: A Historical Survey, 78 
130 Кацу Каишу био је једно време главни заповедник морнарице Јапана, кадаје бакуфу покренуо пројекат 

њене изградње. Био је заговорник отварања Јапана и учења од странаца. Једном је у његову канцеларију 

упао убица, припадник ђои покрета, са намером да оконча живот овог званичника бакуфуа. Каишу га је 

хладнокрвно дочекао и у дугом разговору убедио да је циљ за који се он залаже за добробит Јапана. 

Мисија убице је пропала, па га је Каишу помиловао и учинио својим ађутантом у пројекту и најдражим 

учеником. Од тада, тај ученик постаје заговорник реформе и предано ради у дослуху са Каишуом. Име 

ученика је било Сакамото Рјома: Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, Cambridge, 2002, страна 

305 
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без борбе. Крвопролиће већих размера је избегнуто у престоницама шогуна и цара. 

Последњи отпор коалицији пружале су лојалистичке снаге на северу. Ипак, ниједна 

војска није била довољно снажна да заустави добро утрениране Сацумце и Ћошу трупе.  

 

4.6. Зашто је пропао шогунат? 

 

Током владавине Токугава у Јапану, друштво се променило. Најпре, треба 

споменути јачање класе трговаца, као и јачење свести сељака. Грађанство је, такође, 

почело да добија све више значаја као класа која је давала интелигенцију и творце 

многих идеја. Ипак, не треба бити заведен шареноликошћу друштвених структура у 

сврху доношења закључка о паду бакуфуа. Промене које запажамо у јапанском 

друштву, само су благо закаснели процеси који се дешавају свуда у свету. Крах система 

Токугава нису донели сељаци са својим бунама. Њихове буне нису биле против 

концепта владавине Токугава, већ против њихове политике, на коју су утицали, пре 

свега, многи метеоролошки фактори (суше, поплаве, земљотреси итд.). Нису му 

нашкодили ни трговци са својом пословном делатношћу.  Меиђи револуција није била 

буржоаска револуција. Била је то револуција елита. Један систем, онај који су креирале 

Токугаве, био је систем владајућих елита, најсличнији европском феудализму у 

средњем веку. Њега је истиснуо други, опозициони систем, такође елита, чији су 

највећи репрезенти ханови Ћошуа и Сацуме, као и далековиди политичари Двора. 

Садејство опозиционих елемената поразило је владајуће управо по њиховом рецепту. 

Стубове моћи Токугава опозиционари су порушили, један по један, да би уздигли нову 

власт на сопственим стубовима.  

Успех опозиционара темељио се на спремнијој војсци. Бољу војску обезбедила 

им је стабилнија финансијска ситуација. Ћошу је константно спроводио мере штедње 

на свом поседу, стварајући фонд, касније искоришћен да се из њега купује оружје. 

Сацума је спровела аграрну реформу, ангажовала трговце и увођењем пољопривредних 

иновација створила монопол на ретку и неопходну сировину – шећерну трску. Монопол 

је искористила да се домогне довољне количине новца, неопходног за било какву 

модернизацију, самим тим и војну.  

Избор правих људи за вођење политике била је још једна предност опозиционих 

ханова. У последњим годинама шогуната, једина одлучна личност на власти био је Ии 

Наосуке. Остали су биле његове неодлучне копије: све сами конзервативци невољни да 

предузму икакву промену, јер би иновације на том пољу морале да се одржавају 
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оригиналним идејама. Са друге стране, млади и мислећи људи брже су испливавали на 

површину у опозиционим редовима. Они су поникли из мањих средина, где је услед 

слабије конкуренције било лакше да буду запажени и стекну присталице. У круговима 

Токугава, бирократски апарат је био толико сложен, подређен титуларним и 

церемонијалним начелима, да је сваки талентовани чиновник морао да пролази 

вишеструко дужи пут како би се истакао, него што је то био случај са њиховим 

провинцијалским панданима. Елитни кругови опозиције уочили би снажну личност из 

неког домена и црпили његову харизму докле год се не би остварила намера.  

Још један кључни разлог зашто је револуција уопште настала, било је претеће 

присуство страних држава. Велике силе које су дошле пред обале Јапана да траже 

отварање трговачких лука имале су незанемарљиву улогу у крају шогуната. Осим 

оружја, ове државе су на тло Јапана донеле гомилу других изума, како материјалних, 

тако и духовних и интелектуалних. Страх од мешања великих сила био је присутан и 

код режима, али и код опозиције. Трговина и агентура југозападних ханова, боље је 

научила како се са Западњацима преговара. Растерећенији по том питању, са мање 

страха, одлучније су кренули у последње сукобе са бакуфуом. Долазак странаца, само 

је убрзао процес краха бакуфуа.  
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5. МЕИЂИ 

5.1. Нови поредак 

 

Нова ера у јапанској историји почиње званично од 23. октобра 1868. године када 

је власт преузео шеснаестогодишњи цар Муцухито. Он је променио име у Меиђи131, 

што је такође било и ново име ере132 . Симболичне промене су настављене када је 

престоница премештена у Едо, а сам град преименован у Токио (јап. 東京 – источна 

престоница). Меиђи владар се окружио новим људима, односно они су окружили њега. 

Идеја водиља је била да се изведе реформа целокупне власти у Јапану, која ће се 

наставити све док Јапан не постане боље место за живот. Слоган под којим се 

наступило био је обогатити земљу, оснажити војску. Нови царев кружоок чинили су 

људи који су извели револуцију и довели га на власт. Осим неких дворана, попут 

Ивакуре Томомија, ту су били заповедници из самурајског сталежа, претежно са ханова 

Сацуме и Ћошуа. Присуство и наклоност ових војсковођа била је неопходна да би се 

учврстила новопроглашена власт. Након револуције било је још незадовољника који 

нису признавали власт новог суверена. Поседовање војне силе била је кључна да би се 

стање смирило. Учврстити власт било је приориетно за младог цара и његове нове 

дворјане. Снаге претходног режима повукле су се на север Јапана и оданде пружале 

отпор герилским ратом. Тим пре, било је нужно предузети акцију против њих. 

Расцепканост на мање одреде условила је да се последњи реакционари умире тек на 

лето следеће године.  

Највеће питање било је се шта учинити са даимјоима. Ови феудални господари и 

даље су се налазили на својим поседима и уживали сва права која су имали за време 

Токугава. Оваква државна структура била је антоним централној структури власти 

какву је Меиђи владар имао у плану. Осећала се потреба за кичмом централне власти- 

новим бирократским апаратом. Томе је сметала досадашња подела на сталеже. Горући 

проблем представљала је и економија која се налазила на коленима. Поразно је било 

стање са државном благајном и новчаним системом. За богаћење земље био је потребно 

извршити индустријализацију земље по Западном моделу, реформисати пољопривреду 

                                                 
131 Меиђи ера (јап. 明治時代 Meiji-jidai) носи значење период просвећене владавине. Пракса давања 

имена ерама је промењена са доласком Муцухита на власт. Од тада ера је имала да траје колико и 

владавина једне личности, што раније није био случај. Распоред ера од 1868. године изгледа овако: 

Меиђи 1868-1912 (цар Муцухито),  Таишо 1912-1926 (цар Јошихито), Шова 1926-1989 (цар Хирохито) и 

садашњи Хеисеи период (цар Акихито). 
132 Историја Јапана: из Коданшине илустроване Енциклопедије Јапана, Завод за уџбенике, Београд, 

2008, 115 
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увођењем нових техника. У плану је било и побољшање комуникације широм царства: 

изградња инфраструктуре, железнице, бродског саобраћаја, као и увођење телеграфа.  

Корачање ка модрнизацији најављено је првим актом којег је донео владар 

априла 1868. године. Такозвана Повеља пет чланова представљала је план 

новоуспостављене власти. У њој је обећано:  

1. Сачињавање саветодавних скупштина, које ће промовисати мишљење 

народа и допринети благостању и опоравку нације; 

2. Све класе друштва ће деловати уједињено и доприносити бољитку; 

3. Обично становништво може да се слободно креће и доноси одлуке у своје 

име без да се за то питају више класе; 

4. Напуштају се стари и штетни обичаји; 

5. Нова власт ће трагати за знањима широм света како би се омогућила 

боља владавина. 133 

Овај акт био је врло неодређен по питању конкретних мера, али представљао је 

обраћање цара свом народу, знак добре воље према својим поданицима. У тренуцима 

када је режим Токугава савладан, формирано је прво политичко тело по узору на 

западне државе. Била је то прва привремена влада. Понела је назив Државни савет, а 

чинила су га три тела: законодавно, извршно и судско. Оваква подела власти која је по 

узору на западњачка друштва требала је да укаже на независност институција моћи. 

Ипак, реално стање било је да су у том савету седели људи из једне клике, која је 

деловала организовано, па званична тројака подела власти није представљала препреку. 

Клика која се наметнула као доминантна била је сачињена од представника Сацуме и 

Ћошуа. Они су били кључни људи Државног савета, док је значај даимјоа и дворјана 

полако почео да бледи. Олигарси, владајућа клика били су вођи устанка, као и 

представници ханова Сацуме и Ћошуа на двору током Едо периода. Међусобно, због 

заслуга у револуцији која је довела Муцухита на власт били су сложни да чврсто држе 

будуће институције у својим рукама. То је био њихов циљ у моменту када су започели 

револуцију. Имајући у виду да су они контролисали војску коалиције, било је јасно да 

су били надомак свог циља.  

Прве кораке у централизацији власти предузели су олигарси. Они су 

издејствовали код својих даимјоа да предају власт цару као знак добре воље. Попут 

Токугава, који су на то натерани петицијом, даимјои Сацуме и Ћошуа  су у марту 1869. 

                                                 
133 Мikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan: A Historical Survey, 85 
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године предали катастарске књиге цару, симболично се одрекли своје власти на 

доменима. Њихов пример следили су остали даимјои, не желећи да се покажу као мање 

одани од водећих ханова. Од стране цара обећано им је да ће имати плату у висини од 

једне десетине прихода које су до сада убирали са својих поседа. Процес предаје 

катастарских књига окончан је до 1870. године. Од следеће 1871. , цар је званично 

прогласио укидање феудалних поседа. Царство је подељено на префектуре, на којима 

су именовани гувернери134. Подела на 47 префектура остаје на снази до данашњих дана. 

Након успостављања оваквог стања, олигарси су се одлучили на мисију 

путовања по Западу у циљу ревизије неравноправних уговора са великим силама. 

Секундарни циљ било је учење, посматрање функционисања државних система на делу, 

по чијим би узорима била конституисана власт у Јапану. Учесници мисије били су сами 

олигарси. Један део њих, предвођен Ивакуром, кренуо је на пут, док је остатак био 

задужен да мотри на стање у земљи и одржава стање постигнуто досадашњим 

деловањем. Мисија је отпочела 1871. године са предвиђеним роком трајања од годину и 

по. За то време, новоформирана привремена влада требала је да држи ствари под 

контролом. Мисија није постигла свој примарни циљ. Уговори нису ревидирани, због 

противљења њихових уживаоца, компанија. Секундарни циљ је био успешан. 

Многобројна знања су успешно пренете на тле Јапана. Од свих држава, Јапанце 

Ивакурине групе највише је импресионирао систем функционисања Бизмаркове 

Немачке.  

 

5.2.  Реформа друштва 

 

Укидање феудализма у Јапану са собом је носило промене у друштву, обећане 

Повељом. Нова друштвена подела ослањала се на поделу из времена Токугава. Класа 

којој су припадали даимјои и дворска аристократија постали су племићи или казоку. 

Испод њих налазили су се шизоку, некадашњи самураји највиших рангова. Остали 

самураји сврстани су у класу која се називала соцу. Сво обично становништво, са све 

                                                 
134 Разлог даимјоима да се без већег отпора покоре укидању поседа био је обећана плата у висини 

десетине прихода са донедавног поседа. У критичној финансијској ситуацији, плата која им је 

гарантована био је одличан  приход, јер бивши даимјои више нису имали да брину о трошковима, 

платама за своје вазале и одржавање ханова. Те тешкоће, да се обезбеде сигурна примања имали су 

њихови поданици: Мikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan: A Historical Survey, Westview Press, 2008, 

88 
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маргинализованим друштвеним слојевима 135  обухватала је класа хеимина (обично 

становништво) 136 . Реформом је и обичном становништву предвиђено постојање 

презимена. Обавеза је била да се сви одазову попису или регистрацији, па су 

презимена 137  била неопходна да би се извела легитимизација. У прошлој ери, 

регистрација се обављала у будистичким храмовима, али је вршена у сврху 

идентификације хришћана. Попис из Меиђи периода вршио се зарад утврђивања и 

разрезивања пореза, који се плаћао на нивоу домаћинства. Укинуте су и бројне забране 

за обично становништво. Више није постојала забрана да се склапају бракови међу 

различитим класама. Такође, обично становништво је смело да се облачи и уређује 

фризуру по сопственом нахођењу. Било је дозвољено и јахање коња, ношење мача 

(убрзо забрањено свим класама осим  професионалним војницима, 1876. године), док је 

ексклузивно право самурајских класа да погубе пучане укинуто. Реформисаним 

самурајским класама било је дозвољено да се баве занимањима која су им досад била 

забрањена: земљорадња, трговина и занатство. Припадници соцу класе су убрзо 

изгубили засебан статус, па су сврстани међу обично становништво.  

Изједначавање права свих класа, није их учинило једнаким пред законом. И 

даље, постојала је могућност за казоку и шизоку класе да за одређене прекршаје 

одговарају плаћањем новчане накнаде, док је обичном становништву следила казна 

затвора. Интересантно је да је обичном становништву које је било део државног 

чиновничког апарата дозвољена иста повластица као за припаднике племства и шизоку.  

Племство и шизоку су стекли право на плате укидањем феудализма. Ипак, 

порези који су били једини приход царства у почетку, жртвовали су трећину своје 

вредности да би се подмириле ове обавезе. Овакво стање није обећавало просперитет 

држави. Стога, од 1876. г. приступило се издавању обвезница двема повлашћеним 

класама, којима је уз одређене камате исплаћивана накнада као пензија, не више као 

плата. Једна трећина фонда је одлазила на 476 племића, док су шизоку морали да се 

задовоље са преостале 2/3 фонда. Шизоку пензионера је било 320 хиљада. Оваква 

надокнада је племству гарантовала око 5% од некадашњих прихода са ханова, што је 

била солидна цифра. За тај новац могао се покренути мањи бизнис или се купити 

                                                 
135 Некадашњи хинини и ете јесу законом сврстани међу обично становништво, међутим то не значи да 

су заправо тако третирани. Вековна маргинализација ових друштвених слојева је оставила трага и у 

Меиђи периоду, а тако је остало и до двадесет првог века. Репутација нечистих, прљавих и 

недодирљивих преноси се и на њихове потомке и не постоји довољно снажна законска регулатива која 

може да измени менталитет Јапанаца да се на њих не гледа као на грађане другог реда.  
136 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 92 
137  Иронично, најчешће бирано презиме код сељака било је Токугава: Мikiso Hane, Louis G. Perez, 

наведено дело, 108 
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солидна обрадива површина138. Ситуација није била тако сјајна за некадашње самураје. 

Пензије нису за њих представљале извор прихода довољан за живот. То је изазвало низ 

незадовољстава. Свега десетина некадашњих самураја успела је да нађе себи посао у 

државној управи. Неки су постали војници, учитељи или полицајци. Остатак од 

некадашње војничке класе морао је да се прихвати занимања са којима никада раније 

нису имали додира. Многи су принуђени да постану земљорадници, занатлије или 

трговци. Ипак, судбина многих била је банкрот из којег нису могли да се извуку. 

Финансијске проблеме у највећој мери имала је класа обичног становништва.  

Законом је одређено да становништво Јапана може да купује земљу од 1792. 

године. Земљорадницима није више било одређивано шта ће да гаје на својим поседима. 

Тада је дужност сељака према држави била да плаћа порез, који је износио 3% од 

укупне вредности земље. Постојао је и локални порез, у износу од 1/3 националног 

пореза. Поређења ради са Едо периодом долази се до сличне рачунице. Порези Меиђи 

ере били су у вредности једне трећине приноса од једногодишње жетве, што је управо 

била пореска стопа у Едо периоду139. Отежавајућа околност је била што се у Меиђи ери 

порез морао плаћати новцем, док су опорезивачи Едо периода прихватали робу као 

средство плаћања. Сељцима није ишло на руку ни то што им је било одузето право да 

напасају стада на ливадама и користе шуму која је некада припадала хановима. Сада 

када је то постало државна земља, није било могућности да се те услуге добију без 

новчане надокнаде. Почетком седамдесетих година XIX века учестали су били сељачки 

протести и изгреди. Све што је владајућа структура могла да уради за њих било је 

спуштање пореске стопе на националном нивоу за пола процента.  

Занатлије које су имале мање радионице биле су такође пред банкротом услед 

појаве јефтине увозне робе из иностранства.  

 

5.3.  Реформе судства, школства и органа извршне власти 

 

Модел судске власти тражио се на Западу. Упркос снажној жељи да се преузме 

британски, одлучено је да француски систем буде изабран. Предност је објашњена 

чињеницом да је француски правни систем био кодификован, насупрот 

англосаксонском 140 . Постојање кора професионалних судија, био је још један од 

фактора да се одабере француски модел. Олигарси су желели да што је више могуће 

                                                 
138 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 92-93 
139 Исто, 93 
140 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 94 
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оснаже чиновнички апарат, па је стварање оваквог кора ишло на руку њиховој идеји. 

Судови су по инстанцама рангирани: суд за прекршаје, окружни суд, префектурални 

суд (или локални), апелациони и касациони. На састављању кривичног законика 

помогао је француски стручњак, док је на стварању законика за привредни криминал 

експерт био Немац. 

У Едо периоду није постојала институција полиције. Даимјои су пресуде 

доносили сами, а извршавали су их њихови вазали самураји. Потреба да се заштите 

грађани јавила се у Меиђи периоду. Права која су гарантована свим грађанима морала 

су да са собом носе институцију извршне власти која их може спроводити или грађане 

штитити у случају да буду угрожена. На тај начин створена је полиција, која је 

стављена под јурисдикцију локалних власти, односно префектура. Гранањем државног 

апарата, полиција прелази под јурисдикцију Министарства унутрашњих послова када је 

оно створено 1874. године.  Ингеренције полиције проширене су тада могућностима 

цензуре штампе, регулисањем дешавања на политичким скуповима, спречавања јавног 

обнаживања, чувања морала у јавним купатилима... 

Потреба за војском била је јасна ако је Јапан желео снажну државу. Способност 

државе да се одбрани од спољашњег непријатеља огледала се кроз постојање снажне 

армије. Почетком Меиђи периода, војску су чинили коалицини ханови, који су 

допринели постављању Муцухита за цара. Модернизација војске била је неопходна. 

Део олигарха залагао се за универзално служење војног рока. Друга струја међу 

олигарсима залагала се за то да у војску буду примани само шизоку самураји из 

некадашњих ханова Тосе, Сацуме и Ћошуа. Други предлог је био усвојен и формирана 

је стајаћа војска од 8000 војника са ових ханова. Овакво стањеје потрајало свега две 

године, када је 1873. донешен едикт о томе да је служење војног рока обавезно за све 

младиће од момента када напуне двадесет година141. Официрски кор био је сачињен из 

редова некадашњих самураја Сацуме и Ћошуа. Острвска земља као што је Јапан морала 

је да се побрине да има ефикасну морнарицу. Први кораци су учињени 1875. , када су 

из Велике Британије купљена три оклопна бојна брода. Рапиднији развој морнарице 

биће учињен тек почетком деведесетих година XIX века.  

Новоформирана војска није имала осећај чврстог идеолошког става. Ни 

национална идентификација са тек уједињеним народом није била развијена. 

Кохезиони фактор за војнике нађен је у лику цара. Његовим едиктом из 1882. 

                                                 
141 Исто, 96 
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наглашена је потреба за оданошћу, осећају дужности, покорности и части која треба да 

краси сваког војника. Њихова посебна улога је што служе његовом величанству. Да 

није све тако савршено функционисало говори податак о могућности откупљивања из 

војне службе. За цену од 270 јена, младић је могао бити поштеђен службовања војног 

рока. Ипак, ту своту могли су платити само имућнији становници, што значи да ниједан 

припадник обичног становништва није могао себи да приушти луксуз да буде откупљен 

из војне службе142. 

Изградња државе по западном моделу почивала је, између осталог, на значајном 

развијању школства. Снажна држава захтева снажну бирократију и способне људе, а 

тако нешто се може постићи само описмењавањем народа. Задатак власти био је 

искорењавање неписмености у народу. Први корак учињен је доношењем Уредбе о 

образовању 1872. године. Овим актом објављено је да се ће се радити на описмењавању 

народа тако да неће постојати округ без неписмене породице, као ни породица без 

макар једног члана који је писмен. Уредбом је прокламовано обавезно школство за сву 

децу у трајању од осам година. У реформи школства највише се истакао учењак 

Фукузава Јукичи. Он се залагао да реформисано школство не буде подређено 

изучавању класика јапанске и кинеске књижевности, већ да мора бити практичније. 

Деца треба да уче о стварима која су им потребна и примењива у свакодневном животу. 

Фукузавина идеја није наишла на позитиван одзив. Локалне власти нису делиле 

ентузијазам владајућих класа, па су новоотворене школе биле прве институције које су 

затваране због трошкова. Ненавикнути на ове институције, локални гувернери су се 

борили са тешком фискалном ситуацијом, сматрајући да је школство најмање од свега 

потребно да би се новац на њега трошио. Мере спровођења школске реформе се тада 

подоштравају. Фукузава је написао низ уџбеника и уврстио их у план рада школа. Сви 

уџбеници су написани по узору на западњачке. Коришћени су приликом првобитног 

успостављања школа новог типа. Пишу се нови уџбеници који садрже градиво 

усмерено на изучавање класика конфуционизма и шинто религије. Посебан осврт је дат 

на историју Јапана. Пропагирају се врлине попут оданости цару, поштовање породице, 

човекољубље и праведност. Успостављање школа било је налик на војни тренинг. 

Свакој школи додељен је један војни официр да би се успоставила дисциплина143. Разне 

колективне вежбе постају саставни део школског програма, по узору на војне. Ученици 

                                                 
142 Marius B. Jansen, Тhe Cambridge History of Japan, Volume 5: The nineteenth century, The Cambridge 

University Press, 2008, 372 
 
143 Мikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan: A Historical Survey, 103 
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су спавали у колективним спаваоницама, као војници у касарнама. Универзитет у 

Токиу је преименован у Царски универзитет, а његов рад подређен Министарству 

образовања. Сваки школски дан почињао је за ученике рецитовањем песмица у част 

цара, као и поздрављањем слике Његовог величанства која је била обавезна у свакој 

школи.  

Ера просвећене владавине донела је фанатичан преокрет у прихватању 

западњачих учења и обичаја. Још почетком Меиђи ере, припадници елита, дакле они 

који су имали могућност за тако нешто, пригрлили су материјалне и духовне вредности 

Запада. Од свакодневног живота, до филозофских начела, почео је да се практикује 

западњачки начин живота. Досадашњи самураји су поскидали своју традиционалну 

одећу и заменили је фраковима и хаљинама. Покућство и навике у домаћинству 

почињале су да се преузимају од Европљана. Младићи су слати у иностранство на 

школовање. Јапан је преплавила маса новина, брошура и превода популарних књига са 

Запада. Сам Фукузава је критиковао досадашње обичаје Јапанаца и преводио књиге, 

пишући коментаре о модернизацији и њеној нужности. Величао је либерализам, 

пропагирао начела слободе, независности и самопоштовања. Гајио је симпатије према 

рационализму, науци, прагматизму. Начело да се сви људи рађају једнаки, али да 

разлика настаје образовањем била је крилатица његовог почетног рада144. Превођена су 

дела Џона Стјуарта Мила, Херберта Спенсера и Џеремија Бентама. У Јапан је позван 

велики број учењака и интелектуалаца са задатком да помогну модернизацији. Нагли 

талас европеизације јапанског друштва кренуо је од елита, као носилаца целокупног 

прелаза са феудалног на модерно јапанско друштво. Они су створили услове и простор 

да се рапидним темпом акумулирају обичаји и знања са Запада. Свест у друштву је 

била максимално отворена за новотарије модерног света. Независно да ли су ти 

новитети били потребни или не, менталитет Јапанаца је реаговао монденски, 

прилагођавајући се свему ономе што је било популарно. Временом, са највиших 

друштвених структура, акумулирана знања и материјална добра су преношена на ниже 

класе. Овај процес је трајао скоро деценију и по, када нагло престаје, као што је и 

започео. До тада, скоро цела друштвена лествица јапанског друштва биће преплављена 

тековинама усвојене вестернизације. Период карактерише понижавање сопствене 

културе. Модерно у том периоду било је да се склапају мешовити бракови, где је 

мешањем раса долазило до, како се веровало, бољег генетског материјала. Елите су чак 
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организовале балове и градиле дворане где би се могла скупљати аристократија у сврху 

практиковања овог монденског обичаја. Будистички храмови су остајали без посетиоца 

па и без донација. На народне религије су падале оптужбе да су сујеверје. Врхунац 

фанатичности за изумима Запада био је озбиљно подржан предлог да се реформише 

јапански језик. Планирано је било да се за писмо усвоји латиница, док је било и 

радикланијих предлога да се енглески језик уведе као званичан језик царства. Ова 

иницијатива је одбијена. 

По питању религије радило се на оживљавању шинтоизма. Ова религија која 

пропагира поштовање култа предака, била је покушај да се оснажи и међу народом 

учврсти лик цара као божанског потомка145. Царски рескрипт је прогласио шинто као 

званичну религију Јапана. Посебно се радило на томе да се синкретизам са будизмом 

раскине. Стога, свако маргинализовање будистичких манастира и учења наишло је на 

игнорисање од стране власти. Шинто је био у супротности са таласом акумулације 

западњашких обичаја, али се власт постарала да му омогући цело једно министарство, 

како би се пројакат реинсталирања шинтоизма у народу одржао. Постојање засебног 

министарства омогућавало је шинтоизму да буде финансирано из државне благајне, 

што је био кључни корак у његовом одржавању. Идеја иза овог потеза била је да се кроз 

пропагирање ове аутохтоне религије успостави национално јединство, чији ће симбол 

бити цар. Стога, историчари овај вид преплетања духовног покрета са државним 

институцијама често називају државни шинто или национални шинто146. Пре осећаја 

да припадају истом националном кору, базираном на заједничком језику, култури и 

религији, Јапанцима је било лакше објаснити да су Јапанци кроз осећај подаништва 

царској круни. Питање религијских слобода решенео је указом владе из 1873. године. 

Своју настојаност да усвоји либералне обичаје Запада, владар је показао укидањем 

забране хришћанства која је на снази још из периода Токугава. Хришћанима је било 

дозвољено да исповедају своју религију. Највећи број ових верника био је у околини 

Нагасакија, али њихов број никад није достигао неки нагли пораст. До периода Другог 

светског рата, број хришћана у Јапану је био око 300 хиљада147. Ипак, популарност ове 

религије међу елитама била је велика. Многи познати Јапанци који су креирали 

                                                 
145 Шинтоистички богови постали су слуге будама! Али ти шинтоистички богови су били преци расе – 

очеви њених царева и принчева – и њихова деградација није могла да не укључи деградацију царске 

традиције: Лафкадио Херн, ЈАПАН – покушај тумачења, том 2. , Кокоро, Београд, 2013, 123 
146 Lindsay Jones, наведено дело, 8368 

 
147 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело,107 
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политику, бавили се уметношћу или  били јавне личности, декларисали су се као 

хришћани.  

 

5.4. Економија и привреда раног Меиђи периода 

 

Да би се из феудалног аграрног друштва прешло у просперитетно индустријско, 

било је потребно много рада. У складу са прокламованом крилатицом обогатити 

земљу, оснажити војску, на држави је било да се избори са задацима који воде у овакав 

друштвени преображај. Задаци су били: увођење технолошких новина у пољопривреди, 

индустрији и саобраћају, повећавање националне производње по глави становника, 

прелазак са мануфактурних радионица на индустријска постројења као и развијање 

међународне трговине. Најпре се приступило укидању унутрашњих препрека за развој 

трговине. Нестало је царина између некадашњих ханова, створена је национална банка 

и уведена јединствена валута-  јапански јен. 

 Приступило се изградњи железнице. Најпре је изграђена линија од престонице 

до луке Јокохама. Пројекат је завршен у рекордном року, па је линија пуштена већ 1872. 

године. Новац за овај пројекат је позајмљен од Велике Британије, и то је био једини 

пројекат финансиран од странаца до рата са Русијом148. Некадашња главна рута путева 

од Токиа до Кобеа, преко Осаке претворена је у железничку руту и завршена до 1889. 

године. Телеграфске линије које спајају веће градове су такође прорадиле у рекордном 

року. Пошта је заживела убрзо потом. Питање бродоградње поверено је домаћој 

компанији Мицубиши, а било је субвенционирано од стране владе, како би се развила 

домаћа производња и онемогућили странци да на томе изграде монопол. Доведени су 

страни стручњаци да обучавају Јапанце по питањима изградње постројења индустрије и 

рударства. До 1889. године у Јапану је заживело преко двеста фабрика. Банкарски 

систем је дао прве плодове тек од 1885. године када је створена Банка Јапана149. До тада, 

банкарски чиновници су саветовали пензионисаним племићима и шизокуима да своје 

обвезнице улажу у развијање домаћег бизниса, како не би долазило до одлива новца из 

земље. Ове мере су дале резултате код дисциплинованог становништва, па је Јапан 

стварањем националне банке постао стабилан део банкарског система света.  

 

5.5.  Протести и народни покрет  

                                                 
148 Herbert Norman, Japan's Emergence as a Modern State: Political and Economic Problems of Meiji period, 

Vancouver, 2000, 283-284 
149 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 99 
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Мноштво самураја били су мислећи људи који су укидањем феудализма били у 

безизлазној ситуацији. Они који нису успели да се уграде у чиновнички апарат или 

покрену самостални бизнис, остављени су на цедилу, осиромашени и разочарани. Из 

њихове апатије и интелекта јавља се покрет за слободу и људска права. Идејни ослонац 

овом покрету давао је национализам и противљење наглој модернизацији која је 

захватила Јапан.  

Незадовољства су избила у тренутку када се Ивакура мисија150 отиснула на пут 

1871. године. Крња привремена влада борила се са реформом школства, увођењем 

обавезног војног рока, реформама судства и ревизијом пореских стопа. Имајући у виду 

комуникацију оног периода, било је јасно да су олигарси који су остали у Јапану имали 

тежак посао пред собом, као и да је доношење одлука препуштено њима. Ивакурина 

мисија је са собом повела најодлучније од олигарха, па је тиме задатак крње владе у 

Јапану био још тежи. Конфузију у редове крње владе унео је управо њихов најснажнији 

члан. Утицајни Саиго Такамори био је члан Државног савета и један од оних на које се 

савет ослањао када је Ивакура мисија отпочела. Ипак, овај некадашњи самурај иступио 

је са идејом да би задатак савета трабао бити провоцирање Кореје на непријатељство са 

Јапаном, како би се задобио касус бели за акцију против ове прекоморске земље. Саиго 

је био мотивисан снажним патриотским осећањима. Експанзија Јапана на Кореју била 

је по њему логичан корак. Иза ове идеје крила се и намера Саигоа да се истакне као 

војсковођа још једном и појача свој утицај у влади. Као политичар он је заступао 

ставове бивших самураја, сматрајући да би покоравање Кореје омогућило овим 

незадовољницима да нађу себи место под Сунцем.  

Вести су до олигарха на мисији стигле тек 1873., када су Кидо и Окубо послати 

назад како би спречили Саига да почини исхитрен потез. Вођа Сацумаца је већ био 

припремао инвазију на Кореју, када је 1873. Ивакурина мисија окончана и на њега 

учињени притисци да одустане од свог плана. Повратак кључних олигарха опет је 

употпунио владу. Одлуком су натерали Саига да да оставку. Резигниран, он је напустио 

Државни савет, са собом повукавши део својих присталица. Окубо Тошимићи је 

постављен на чело владе. Пред њим је био тежак задатак. Осим незадовољних шизокуа 

и народног покрета, морао се изборити са лавином шовинизма коју је покренуо Саиго 

са својим планом о походу на Кореју. Ситуација је била узаврела. Тошимићи је нашао 

                                                 
150 На мисију су од главних олигарха кренули Ивакура Томоми, Кидо Такајоши, Ито Хиробуми и Окубо 

Тошимићи.  
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вентил у нападу на Тајван. Када су се неки јапански бродоломци обрели на Тајвану, 

тамошње аутохтоно становништво их је масакрирало. Тошимићијева намера није била 

да улеће у рат, али притисак због Кореје којег је створио Саиго био је превелик. Јапану 

је требао рат да би се стање смирило. Тајван је био мањи залогај од Кореје, па је 

Тошимићи поступио прагамтично. Ипак, Кина у чијем је саставу био Тајван није 

преузела на себе одговорност за погинуле морнаре. Подршку за напад Јапанци нису 

добили ни од великих сила, па је цела операција пропала. Није било рата, а притисак је 

у самом Јапану изазвао прва пуцања.  

Најпре се припуцало на Саги. Тамо је скоро 3000 наоружаних шизокуа 

покренуло устанак 1874. године. Окубо је имао намеру да одмах реагује. Он је први пут 

применио своје ингеренције: судску надлежност да би побуњенике осудио за издају, а 

статус главнокомандујућег да би гарнизоне народне војске подигао против побуњеника. 

Побуна је угушена врло брзо, јер остали незадовољни шизокуи нису похитали у помоћ 

устаницима. Народни покрети нису престали. Штавише погоршали су се и учестили 

након владине одредбе из 1876. да се становништво разоружа, односно да се забрани 

ношење оружја (мачева) свима сем војницима. Антивладини протести су били чести, 

али са мало људства. Ниједан од њих није се показао као значајнија препрека за 

јапанску војску.  

Први изазов била је акција коју је из реваншизма покренуо Саиго Такамори. 

Протеран из владе, Саиго се враћа на своју родну Сацуму, реформисану у префектуру 

Кагошиму. Тамошње становништво и локална власт су стали уз њега, што му омогућује 

да покрене војну школу. Средства за овакав подухват давали су становници, тако да 

ниједан јен од пореза није доспевао до државне касе. Некадашња Сацума је постала 

својеврсна аутономна област која је одбијала да се покори централној власти. Саиго је 

извикан за вођу устанка. Окубо је послао агенте да извиде ситуацију. Они су заробљени 

и под мукама натерани да признају да су послати да убију Такаморија151. Са спремних 

15 хиљада војника, Такамори се изјашњава као вођа покрета против владе, због њеног 

деспотизма и небриге о својим грађанима. Овај слоган био је циљан да би што више 

шизокуа пришло његовом покрету. Ступајући ка северу Кјушуа, Саиго је око себе 

окупио  више од 40 хиљада бораца. На северу острва у тврђави Кумамото замка, 

налазио се гарнизон јапанске војске. Такамори је позвао своје војнике да без страха 

нападну тврђаву, с обзиром на то да је држе фармери. Његова алузија на неефикасност 

                                                 
151 Mark Ravina, наведено дело, 200 
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стајаће војске није била оправдана. Опсада је потрајала два месеца. Појачање које је 

стигло из престонице, натерало је сад Такаморија да се повуче у тврђаву коју је освојио. 

Опсада је трајала двадесет дана, када су побуњеничке трупе натеране да се повуку ка 

југу острва. Саигова армија се борила одступајући. Борбе су потрајале до септембра 

1877. Одсечен  од средстава снабдевања, опкољен и рањен, Саиго никада није пао жив 

у руке царске војске. Извршио је ритуално самоубиство, након чега је његов устанак 

угушен. Јапанска традиција памти Саига Такаморија као последњег самураја. Његова 

смрт била је оплакивана у народу, и то не само међу Сацумцима, већ много шире. Он је 

био херој нације због свог учешћа у револуцији, а пао је као једино дете којег је 

револуција појела.  

Устанак на Сацуми је имао стравичне жртве. На страни јапанске војске било је 

око седам хиљада мртвих и око десет хиљада рањених. Саигове снаге имале су 20 

хиљада погинулих и још две хиљаде погубљених када је устанак окончан 152 . Ова 

побуна је показала да је армија којој су се побуњеници ругали учинковитија него што 

се мислило. Време шизокуа је прошло, самураји више нису имали третман као једина 

способна војска. 

 

5.6.  Питање Устава 

 

Покрет за људска права подржавали су олигарси са некадашње Тосе. Блиски 

сарадници убијеног Сакамота Рјоме били су решени да се не одрекну његове идеје о 

формирању народне скупштине. Покрет за људска права најпре су подржали шизокуи, 

али након слома устанка на Сацуми, покрет подржавају мирнији елементи: сељаци, 

едуковани трговци и студенти. Брошуре и пропаганду покрета ширили су журналисти и 

листови у великим градовима. Борба за расписивање избора за Народну скупштини 

конкретизована је од стране Итагаки Таисукеа. Он је формирао политичку партију 

Друштво патриота. Власт је подоштрила мере против демонстраната. Године 1880. 

донешен је закон о јавним скуповима, који је заправо ограничавао било каква јавна 

окупљања. Носиоци покрета су тада проширили своје деловање, учинивши малу 

Итагакијеву партију политичком странком по узору на Западњачке. Створена је 

Либерална странка 1881. године153. Ова  тек настала странка тражила је изједначавање 

                                                 
152 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 117 
153 Стварање странке дошло је као реакција на владину прокламацију из 1881. Како ће до 1890.године 

Јапан добити устав и Народну скупштину. Овакав потез водеће партије олигарха учињен је како би се 
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права за све грађане, прогресивну политику и сазивање народне скупштине. Претежно 

је била сачињена од некадашњих самураја са Тосе који су из редова владајуће партије 

одступили након што је Саиго пао у немилост.  

Окума Шигенобу, олигарх са некадашњег хана Хизен нашао се у идеолошкој 

размирици са Ито Хиробумијем, поводом тога на који начин треба да се конституише 

власт у Јапану. Натеран је да се  повуче из партије олигарха, а за њим је добровољно 

кренуо учени Фукузава. Заједно су креирали нову политичку партију Рефомистичку 

странку. Њихов циљ је био да се уведе парламентарни систем попут оног у Великој 

Британији. Били су конзервативнији од Итагакијеве либералне странке. Чекали су да се 

олигарси одлуче за сазивање скупштине. Нису се повезали ни са једним од активних 

покрета, попут аграрног или покрета за људска права.  

За то време, олигарси нису мировали. Стварена је дворска странка од елемената 

нижих класа, Царска уставна партија, која би у евентуалној борби могла да одузме 

који проценат гласача од досад две креиране опозиционе странке. Осим стварања 

фантомске странке, олигарси су се служили репресалијама да сузбију деловање својих 

опозиција. Није им било страно ни слање убица на своје некадашње сараднике, сада 

вође опозиционих партија.  

Устав је био идеја Меиђи владе још од самог њеног почетка. Током Ивакура 

мисије задатак да се састави Уставни акт припао је Ито Хиробумију. Он је изучавао 

уставе свих земаља у којима у боравили, али је и њему самом било јасно да ће за 

креирање Јапанског устава модел бити пруски. Опсежније припреме за писање Устава 

започете су одмах по повратку у Јапан. Први корак у јавности везан за Устав начињен 

је 1884. године када је изведена реформа племићких титула. Била је ово увертира за 

стварање Горњег дома. Титуле племића су устројене овим редом од највише ка 

најнижој: принц, маркиз, гроф, виконт и барон. Племство је поделило титуле, а добили 

су их и многи војни и морнарички официри. Креатор поретка титула је себи је доделио 

грофовску. Пут ка уставности изнедрио је 1888. године Државно веће,  у које су ушли 

кључни олигаси. Задатак овог привременог тела била је старање о доношењу Устава. 

Створене су институције Чувара државног печата и Министарство Двора и царске 

породице као превентива да се неко од страначких опозиционих личности не укључи у 

процес доношења Устава.  

                                                                                                                                                         
спречило даље цепање те владајуће клике. Због размирица у партији, још један део члановаје натеран да 

их напусти: Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 124 
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Коначно, Устав је донет 11. фебруара 1889. године, као поклон цара свом народу. 

Њиме је цар одређен као главнокомандујући војске Јапана и поседовао је широка 

овлашћења у извршној власти. Право да објављује рат и склапа мир, као и да 

контролише администрацију и поставља чиновнике била је царска ингеренција. 

Владини чиновници су одговорали њему, а не парламенту. Законодавна власт била је 

поверена дводомном Парламенту, с тим што је цар имао право вета. Јапански 

парламент или Дијета био је сачињен од два дома. Горњи дом, или Племићка 

скупштина била је састављена од чланова царске породице, племства и појединаца које 

је само цар могао да постави. Доњи или Представнички дом био је сачињен од људи 

који су бирани на основу ограниченог права гласа. Дијета је имала право доношења 

закона, с тим да су законски предлози који су долазили из Представничког дома могли 

бити суспендовани ветом од стране цара или Племићке скупштине. Цар је могао 

постављати чланове Представничког дома. Право да гласају за државни буџет било је 

ограничено тиме што би у случају неизгласавања, влада наставила да ради по 

изгласаном буџету од прошле године. Једино стварно право Представничког дома било 

је да регулише пореске стопе.  

Постојала су и незванична тела, која нису одређена Уставом, а њихов утицај на 

политички живот у Јапану је био реалан. Након престанка постојања Државног већа, 

олигарси су упориште нашли у Већу старешина или Генро. Ово тело је имало директан 

утицај на цара, а како је власт Уставом у највећој мери поверена цару, Генро је био 

реалан владар. Старешине овог тела су пандан америчким оцима оснивачима. Утицај 

Генроа неће престати све до Другог светског рата. Други стуб моћи олигарха била је 

армија. Војска је имала могућност да заобилази владу и да одговара искључиво цару. 

Имали су својеврсно право вета на владине одлуке, тиме су могли да игноришу 

министарство војске. Право вета било је могуће када би официри сматрали да одлуке 

владе нису за добробит државе. Оваква слобода дата официрима биће главни разлог 

развоја милитаризма у Јапану.  
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6. ПРОСВЕЋЕНОСТ НА СТАЗИ ИМПЕРИЈАЛИЗМА 

 

6.1. Преокрет у начину размишљања 

 

Након претераног усвајања западњачких обичаја, средином осамдесетих година 

XIX века долази до засићења јавног мњења. Нагло, као што је и почело, интересовање 

за даљу вестернизацију царства је престало. Деценија и по претеране изложености 

западним обичајима била је довољна да се почне јављати критика. Оно што од тог 

момента настаје, назива се покретом враћању коренима. Овакав вид културног 

национализма није одбацивао учења која су до сад оберучке прихватана. Реч је о 

рационалној критици, која указује на то да је јапанска култура стара, али оригинална. 

Да би опстала, Јапан не сме да постане копија неке европске или америчке државе. 

Довољно је од њих узети савремене изуме и корисне обичаје, с тим да се не треба 

стидети тековина јапанске цивилизације. Повратак коренима позивао је на оживљавање 

шинтоистичких и конфуцијанских обичаја и врлина. Идеалан рецепт за прогрес Јапана 

био је источњачка етика и западњачка наука. Овакав савет озбиљно је схваћем у 

владајућим круговима. Учење моралу на себе је преузела власт, инкорпорирајући 

овакав вид образовања кроз школски систем. Дисциплиновани Јапанци су 

индоктринацију прихватали без поговора. Постојање министарства за шинтоизам сада 

је имало пуног ефекта. Маргинализовани будизам се повратио уз помоћ шинтоиста, па 

је започела борба против хришћанства. Ово је била ера одбијања свега што је страно. 

Наравно, да узму најбоље од оба, могли су само довољно интелигентни и образовани 

појединци. Како цела нација није била таква, једна крајност је само замењена другом. 

Фукузава Јукичи, који је на почетку Меиђи ере пропагирао вестернизацију царства, 

сада је доживео просветљење. Средином осамдесетих година он чини обрт у својим 

учењима. Сада не негира западна учења, али тврди да се она морају посматрати кроз 

призму скептицизма. Да би се постигао напредак, требало је успоставити баланс између 

национализма и прихватања страних учења. Било би могуће направити мноштво 

поређења у наступима јавних личности о њиховим ставовима некада и сада, те видети 

како су отишла из једне крајности у другу. 

Промена је била видљива и у уметности. Средином осамдесетих година долази 

до преокрета у сликарству, када се напуштају западњачки узори и оживљава поновно 

интересовање за традиционално јапанско сликарство на дрвеним плочицама. 

Уметничке школе су подржале овакав преокрет. Сами Западњаци налазили су ове слике 

лепима, па су многе откупљиване или излагане по најпознатијим париским салонима. 
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Ово је била другачија слика од оне када су Јапанци с почетка Меиђи ере у хартије са 

традиционалним илустацијама умотавали рибу на пијаци.  

Још један уметник који се залагао за неговање јапанских традиционалних 

вредности био је Окакура Какузо. Величао је дух Азије, особеност коју су цивилизације 

овог континента поседовале и коју је и сам пропагирао у својим делима. Његова је 

тврдња била да само азијска друштва која негују националну културу могу бити 

спремна да прихвате тековине Запада. 154 

Књижевност у Јапану средином осамдесетих година дала је писце који су 

писали на јапанском дела инспирисани узорима са Запада. Књижевност се раније 

бавила искључиво преводилачком делатношћу, али сада је стил јапанских аутора сазрео 

и дела су настајала. Први јапански писац реалиста био је Футабатеи Шимеи, који је 

писао по узору на руске писце Тургењева и Гончарова. У позном Меиђи периоду 

стварао је чувени јапански писац Нацуме Сосеки. Његова дела били су исечци из 

живота обичних људи. Централне теме били су породични односи и борба обичних 

грађана са недаћама које могу да заокупе становнике малих места. Указивао је на 

осећаје очајања, депресије и отуђености људи. Имао је песимистичан став о судбини 

Јапана у будућности. Сматрао је да ће Јапан развијајући се нестати, односно утопити се 

у море глобализма. Ерозија националне особености ће настати због немара да се сачува 

оно посебно у нациналном идентитету Јапана -  његова традиција155.  

 

6.2.  Привредни раст 

 

Средином осамдесетих година XIX века, бележи се велики напредак за јапанску 

привреду и он траје све до завршетка рата са Руским царством 1905. године. Привредна 

грана на којој почива јапанска привреда је и даље пољопривреда. Међутим, 

пољопривреда је унапређена156, па су приноси на пољима већи за 40%. 

Изградња железница се показала као добар пројекат од самог почетка у Јапану. 

Уз подршку владиних субвенција, приватне фирме су градиле железничку мрежу. Исто 

                                                 
154 Za većinu naroda sa Istoka, dolazak Zapada je svakako bio čist blagoslov. Razmišljajući da pozdrave koristi 

uvećane trgovine postali su žrtve stranog imperijalizma; verujući u filantropske ciljeve hrišćanskih misionara, 

oni su se savili pod izaslanicima vojne agresije. Za njih zemlja više nije bila mesto ispunjeno mirom koji je 

podržavao njihovo zadovoljstvo. Ako je griža savest nekih evropskih naroda prizivala utvaru Žute Opasnosti, i 

izmučena duša Azije cvilela je nad stvarnosti Bele Nesreće: Kakuzo Okakura, Buđenje Japana, Kokoro, 

Beograd, 2002, 115, 53. 
155 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 142 
156 Иновације су уведене коришћењем ефикаснијих ђубрива, хибридног семења и вишепољног система 

гајења култура. Подучавање сељака вршено је преко брошура и приручника, док су сами сељаци били 

вољни да предложене иновације прихвате.  
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је чињено и са воденим превозом. Зарад индустријализације земље било је потребно 

водити рачуна о рударству и тешкој индустрији. Владини стручњаци су надгледали те 

пројекте и огледне фабрике. Треба напоменути да је влада првобитно позвала европске 

стручњаке да обучавају Јапанце. Намера им није била да дозволе развијање страних 

монопола у властитој земљи, па су стручњаке слали назад одмах по примљеном 

сигналу да је обука завршена. Дисциплинованост и менталитет Јапанаца чинио их је 

врлим ђацима. Марљиви, какви јесу, Јапанци су предано приступали свакој обуци, у 

рекордном року савладавајући знања која су пред њих изношена. 

Да би постао индустријска сила, Јапану је било потребно развијати индустрију 

челика. Металопрерађивачка индустрија је у земљи заживела са почетка  XX века. У 

освит рата са Русијом, ова грана индустрије је избацивала 243 хиљаде тона гвожђа и 

250 хиљада тона челика годишње 157 . Највећи напредак је учињен у текстилној 

индустрији. Осим производње сирове свиле и свилених тканина, јапанска привреда је 

ускоро постала лидер у региону са производњом памука. 

Развој индустрије са собом је носио и појаву радничке класе. Радници су махом 

врбовани од вишка радне снаге са села. Градско становништво је већим делом радило 

на томе да произведе храну и смештај за раднике, као и многе друге потрепштине за 

човека тог времена. Индустријалци у Јапану нису презали од експлоатације својих 

радника. То им је пролазило некажњено јер нису постојале регулативе које се тичу 

прописаног радног времена, наднице, узраста радника, као ни услова за рад. У 

најраспрострањенијој индустрији, текстилној, највећи број радника су биле жене и деца. 

Рударске радове обављали су затвореници. У обе индустрије, услови за рад су били 

изузетно тешки. Смртност на раду била је заједничка карактеристика како рударима, 

тако и текстилцима. Синдикална удружења која би заштитила раднике настајала су са 

развојем индустрије. Покушаји протеста и штрајка зарад побољшања услова за рад 

били су у почетку доста стидљиви. Тек у периоду после рата са Русијом активности 

синдикалаца се повећавају. Влада је реаговала споро. Развој индустрије је њима ишао 

на руку. Индустрализација је започета још седамдесетих година XIX века, а прва 

регулатива која се тиче узраста радника и прописаног радног времена донета је тек 

1900. године.  
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6.3.  Рат са Кином 

 

Од почетка Меиђи периода, Кореја је била први циљ експанзије Јапанаца. Случај 

са Такаморијем је то показао у најбољем светлу. Мудри Ивакура тада није дозволио да 

дође до тако исхитреног потеза. Убзо потом, догодио се инцидент којим је Кореја више 

натерана него што је заправо пристала на трговачке односе са Јапаном. Јесени 1875. 

године једна ескадра јапанских морнара је ушла у Кангва залив, а корејске приобалне 

трупе су припуцале на њих. Овај инцидент послужио је јапанском Државном савету да 

следеће године уз извињење затражи од Кореје да прихвати дипломатску  и трговинску 

сарадњу. Послуживши се сценариом који је над њима спроведен, Јапанци су уз помоћ 

претње војном силом наметнули неравноправан трговачки уговор Кореји, попут 

уговора које су велике силе наметнуле њима. Наметнута је и потреба да се Кореја 

модернизује. Није сигурно да ли је прогресивно становништво заиста постојало у 

толикој мери, тек јапански официри су послати како би реформисали корејанску војску 

и надгледали јапанске трговачке постаје. Јапанци су константно подривали стабилност 

ситуације у Кореји. Њихови трговци су откупљивали велике количине пиринча у 

годинама када је владала несташица и продавали их у својој земљи. Устанак у овој 

земљи је избио 1882. године, када су нападнуте јапанске постаје, а ксенофобна струја 

збацила корејску краљицу са трона и поставила остарелог регента. Краљица бежи у 

Кину, позивајући их да интервенишу против устанка.  

За то време у Јапану Јамагата навија да се покрене акција против Кореје. Мњење 

је било расположено за рат, још од Саигове идеје, ништа се није променило. Инвазија је 

одобрена, међутим, док су се јапански ескадрони искрцали, кинека војска је већ завела 

реда у Кореји. Да би се избегла конфронтација са Кинезима, акција јапанске војске је 

обустављена. Те године је формулисан план развоја војске у трајању од десет година. 

Јапан није могао да дозволи да неспреман уђе у рат са великом државом каква је Кина. 

Ипак, ентузијастични политичари нису се превише трудили да очувају тај статус. Десио 

се покушај пуча 1884. године, организован од стране јапанских политичара из Токија, 

преко постаја у Кореји. Кинеска војска која је и даље била стационирана у Кореји, лако 

је спречила пуч, а јапански конзул је морао да бежи158. Напетост односа између Кине и 

Јапана прекинула је посета јапанског олигарха Итоа Тјенцину. Између две државе 

постигнут је договор да се обе повуку са својим војним снагама из Кореје, с тим да ће у 

будућности претходно најавати долазак својих трупа.  
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За о време у Кореји се наставља незадовољство због понашања јапанских 

трговаца. Криза се подоштрава када једна верска секта добија на масовности и 

започиње своје ксенофобно деловање, 1894. Колективно незадовољство је 

експлодирало. Побуна која је настала ширила се полуострвом попут шумског пожара. 

Корејске власти су биле немоћне да сузбију револт. Опет је потражена помоћ из Кине. 

На вести о томе, Јапанци су реаговали спремно. Послат је допис кинеским властима 

како би се протествовало због кршења споразума из Тјенцина. Уследила је понуда да се 

кинеске и јапанске трупе искрцају у Кореју и да би се под претњом војне силе увеле 

реформе у корејске државне институције. Кина је одбила овакав захтев. Тада су 

јапански званичници изашли пред корејанске власти и затражиле да оне буду те које ће 

увести реформе. Својим агентима у Кореји наређено је да се нађе повод како би дошло 

до оружане интервенције. Агенти су изазивали касус бели.  

Ово само говори о спремности Јапана за рат. Још од момента када је избила 

криза 1884. године, влада је имала спремне контигенте војске који су за кратко време 

могли да буду транспортовани на бојно поље. Развијање војске био је циљ државе од 

самог почетка. Временом је систем регрутације постао строжи, али је то војну силу 

Јапана учинило врло ефективном.  

Либерална опозиција није имала никаквих приговора. Међу елитама није 

постојала пацифистичка струја. Народ, којег је било лакше изманеврисати запао је у 

вртлог ратне еуфорије. Од владе се тражила заштита националног достојанства. 

Објава рата догодила се 29. јула 1894. године. Јапан је одмах загосподарио 

морима и то је била стратешки кључно за победу. Још битније, технолошка надмоћ 

јапанске армије била је далеко изнад кинеских трупа. Бројност је једино била на страни 

Кине, међутим, лоша снабдевеност и неорганизованост нису њеној армији ишли на 

руку. Након почетних демонстрација силе морнарице, Јапанци су контролисали мора 

око Кореје. Јапанске трупе су на тај начин могле да се искрцају где год да су желеле. 

Свака офанзива коју су предузели Јапанци изненадила је њихове непријатеље. Прво је 

пао Порт Артур, потом Вејхајвеј. Јапанци се искрцавају и на Тајван. Почетком следеће 

1895. године, Јапанци јуришају ка северној Манџурији. Пекинг је био њихов циљ. Тада 

кинески државници траже мир од Јапана159. Он је потписан у Шимоносекију 17. априла 

1895. године. Мировним уговором предвиђено је: Кореја је добила независност, Јапану 

су припали полуострво Лиаодонг и острва Пескадорес и Тајван, Кина се обавезала да 
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плати ратну одштету,  Јапан је наметнуо неравноправне трговачке уговоре Кини, 

отворене су четири нове луке у Кини за трговину са Јапаном, јапанским  бродовима је 

дозвољено да плове Јангцекјангом и на послетку, Јапанци су добили права да отварају 

мануфактурне радионице по Кини160.  

Закључивањем мира лакнуло је обема зараћеним странама. Кина је била пред 

распадом, па је у питању била егзистенција. Јапан је, са друге стране, ступио на стазу 

империјализма. Овај њихов излет био је не тако различит од карташког блефа. Ипак, 

посрећило им се да ниједна од великих сила није узела учешће у овом рату. Мировни 

предлог је из тог разлога и био срочен: Ито се плашио да би комплетном 

деетатизациојм Кине велике силе тражиле свој део колача, а у овој игри, све су оне 

биле искуснији картароши.  

Да опасност није прошла, Ито се уверио када су три велике силе предвођене 

Руским царством захтевале претресање уговора. Ревизија је онемогућавала Јапан да 

пусти корење на континенту. Наиме, прелазак полуострва Лиаодонг у руке Јапана није 

било одобрено. Тадашњем премијеру Итоу, то је ишло на руку. Овај лукави олигарх 

био је вешт политичар и знао је да ће Јапан имати проблема у будућности, ако се буде 

проширио и на континент. Одржавати мир у царству које је константно нагрижено 

немирима било је врло тежак задатак, ако је део царства оволико удаљен. За разлику од 

Итоа, међу Јапанцима је био распрострањен осећај реваншизма. Русија је била 

омражени непријатељ, а дуг за интервенцију у победи против Кине тек је требало 

наплатити. 

 

6.4. Рат са Русијом 

 

 Почетком XX века дипломатске игре на Далеком истоку су започеле. 

Препорођени Јапан сада је био један од озбиљнијих фактора. Поражена Кина је морала 

да се ослања на неку од великих сила, ако је желела да опстане у целости, а и да се 

заштити од будућих јапанских агресија, сада када су намирисали крв у претходном рату. 

Логичан избор била је Русија, велика сила која им је омогућила да задрже Лиаодонг у 

свом поседу. Потписани су уговори са Русима. Први је предвиђао изградњу Источне 

кинеске железнице, руте која повезује руску трансибирску железницу и луку 

Владивосток. Железничка рута би пролазила кроз северну Манџурију, а пројекат су 

финансирале руске и кинеске банке. Уз овај пројекат Кина и Русија су потписале и 
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одбрамбени савез, где је Русија обавезала себе да помогне Кини у одбрани, ако дође до 

поновног јапанског напада. Русија је имала огромне интересе да се на Пацифику докопа 

лука које излазе на топла мора. Њихов следећи корак био је закуп полуострва Лиаодонг 

на 25 година, са правом коришћења луке Порт Артур. Руски утицај је на овај начин са 

северне, проширен и на јужну Манџурију161. Право лице велике силе се показало када 

је избио Боксерски устанак у Кини 1900. године. Руске трупе су се стационирале по 

целој Манџурији, а Кинези су имали озбиљне потешкоће да их се реше без већих 

концесија са своје стране.  

У Јапану, Русија се третирала као непријатељ број један због својих 

инсистирања на ревизију мира у Шимоносекију. У потрази за савезницима, прилике су 

водиле Јапан и Велику Британију у алијансу. Иако се Велика Британија обавезала на 

политику изолације, односно, одбијања сваког савеза који би је могао обавезати на 

војну интервенцију, забринуто је гледала на јачање Русије на Далеком истоку. 

Могућност да Русија продре у Кореју и на топла мора, угрожавала би деректно 

интересе Британије у Кини. Са друге стране, упуштање у пустоловину рата због 

непоузданог Јапана никако није била намера Британије. Решење је постигнуто 

формирањем одбрамбеног савеза. Ове две државе нису имале опречне планове на 

Пацифику, а заједнички страх од руског господарења на овом простору само је 

учврстио њихов савез. До ратификације савеза са Великом Британијом је дошло 1902. 

године. Усагласили су се да ће одржавати статус кво на Далеком истоку. Обе државе су 

једна другој потврдиле интересе у Кини (британски) и Кореји (јапански). Савезом су се 

потписнице обавезале да ће у случају рата остати неутралне сем ако нека од држава не 

буде нападнута од стране два или више противника. Уговор је потписан на пет година 

са могућношћу обнове. Британци су се постарали да овај савез буде јаван, не би ли 

наговестили Русима како није најмудрије започињати рат на Далеком истоку162.  

Руско повлачење из Манџурије ишло је успорено. Један део трупа је евакуисан, 

али за комплетно повлачење, Петроград је тражио од Кине додатне услове. Тада су се 

умешали Јапанци, тражећи од Руса да поштују суверенитет Кине и јапанске интересе у 

Кореји. Преговори око овог питања ишли су траљаво. Ито је видео да ће Јапан морати 

да попусти, ако не жели да се уплете у рат са Русима. Реално је посматрао и схватао да 

у евентуалном рату Јапан неће моћи да издржи војевање против снажнијег противника. 

Њему опозициона струја, шовинисти и млади официри били су за реваншистички рат, 
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исправљање неправде са краја прошлог века. Ови емотивни и непрагматични поступци 

војног кора неповратно су водили Јапан у рат, на опште одобравање јавног мњења. 

Узалуд је Ито упозоравао да је прошло време када се политика водила емоцијама, већ 

да је време да се процене реалне могућности за вођење рата. Може ли јапанска 

привреда у повоју издржати тако опсежан замор какав долази са ратом оваквих размера. 

Искусни старешина није наишао на разумевање својих сународника. На брзу руку, 

донета је одлука да се ултиматумом наступи према Русима. Ови су, очекивано одбили. 

Ниједна од страна није желела да се уклони другој: Руско царство да гарантује 

Јапанцима права на одрешене руке у Кореји, нити Јапан Русима у Манџурији. Оружани 

сукоб једне империје против друге започео је 8. фебруара 1904. године, јапанским 

изненадним нападом на усидрене руске бродове у лици Порт Артур. Итова процена да 

јапанска привреда није довољно спремна испоставила се погрешном. Јер, уколико је 

јапанска организација била лоша, руска је била лошија. Војно надмоћнија Русија имала 

је проблем како да своје најбоље трупе пребаци из престонице до својих губернија на 

Далеком истоку. За то време, Јапан се послужио рецептом из рата са Кином. 

Муњевитом акцијом флоте, обезглавио је део руске морнарице усидрен у Порт Артуру 

и загосподарио морем. Јапанци су могли да се искрцају где су желели, јер им није 

претила опасност са мора. Прва армија је кренула у правцу Корејско- манџурске 

границе, потиснувши непријатеља. Друга армија је блокирала Порт Артур искрцавши 

се на полуострву Лиаодонг. Борбе су биле исцрпљујуће и за сваки метар територије. 

Русима је био циљ да издржи што дуже на позицији, док им не стигне појачање. 

Јапанци су то знали, па су самим тим њихови напади били чести и снажни. Руси у зиму 

одступају са својих положаја и повлаче се ка северу. На југу Манџурије остао је још 

само гарнизон у тврђави Порт Артура. Он је одолевао све до марта 1905. године163. Пад 

главне тврђаве Лиаодонга дао је крила Јапанцима да још силовитије ударе на 

непријатеља. То је моменат када долази до највеће копнене битке овог рата, битке за 

Мукден. Након тродневног непрекидног ратовања, Мукден је био изгубљен за Русе. 

Била је ово велика победа за Јапанце. Ипак, велики су били и губици. Рату се још није 

назирао крај. Русе је на северу, где су се повлачили, чекало појачање, а очекивао се и 

долазак Балтичке флоте164. Заправо, од Балтичке флоте се очекивало да у потпуности 

                                                 
163 Мikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan: A Historical Survey, 184 
164  Балтичка флота је кренула из Кронштата 15.октобра 1904. године на свој пут ка Владивостоку. 

Приликом опловљавања Британских острва, догодио се инцидент у којем су потопљени енглески 

рибарски бродићи, од стране Руса помешани за непријатељске торпедне чамце. Инцидент је имао за 

последице да су Британци затворили Суецки канал за руску флоту. Из тог разлога, вицеадмирал 
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преокрене ток рата у Манџурији. Крајем маја 1905. године, вицеадмирал 

Рождественски, главнокомандујући Балтичке флоте, донео је одлуку да уплови у 

Јапанско море и најкраћим могућим путем стигне до Владивостока. На то је рачунао 

адмирал Того, са јапанске стране. На улазу у Јапанско море, код острва Цушиме 

сачекао је руску флоту и у једнодневној бици је у потпуности поразио165. Након ове 

битке било је лакше обема странама да прихвате посредство за мир које је дошло од 

америчког председника Теодора Рузвелта. Американци нису благонаклоно гледали на 

то да се равнотежа на Пацифику уздрма трагичнијим руским поразом. Руси су изгубили 

наду за нагли преокрет у односу снага када је флота поражена. Они јесу имали људства 

и ресурса за наставак рата, али побуне у европском делу царства нису им могле 

обезбедити довољно времена да консолидују своје снаге. Јапанци су, упркос 

доминацији на бојном пољу почели да осећају привредну исцрпљеност какву само рат 

великих размера може да створи. Рат царевине против царевине окончан је миром у 

Портсмауту, Њу Хемпшир, Сједињене Америчке Државе. Овим мировним споразумом 

постигнутим 5. септембра 1905. године, након дугих и мучних преговора166 договорено 

је: Јапанцима се препушта јужна половина острва Сахалин, закуп полуострва Лиаодонг 

прелази у руке Јапана заједно са правом изградње јужноманџурске железнице и правом 

копања руде у тамошњим рудницима. Руси су признали врховни политички, војни и 

економски интерес Јапана по питању Кореје. Обе државе су повукле своје трупе из 

Манџурије, с тим да су остављене само мање трупе које би штитиле пројекте изградње 

северне и јужне манџурске железнице.167  

Током рата јапански народ је подржавао политику своје земље. Свака жртва, 

која је требала бити поднета да би се наставио победоносни низ јапанске армије 

прихватан је од стране Јапанаца. Мере штедње, рационализација средстава  

дисциплиновано су спровођени међу народом. Ово је био велики реванш Русији на 

којег се чекало десет година. Када је мир склопљен, мњење је запљуснуо талас 

незадовољства постигнутим. Апетити су постали неутољиви, тражило се нереално 

запоседање источног Сибира и много веће концесије у Манџурији. Народ је 

прецењивао реалне могућности своје земље, заслепљен патриотизмом. Прве реакције 

ултранационалиста и милитариста на мировни споразум били су напади на владу да је 

                                                                                                                                                         
Рождественски је морао да балтичку флоту води путем око Африке до својег одредишта у Јапанском 

мору.  
165 Била је ово последња велика поморска битка у којој су коришћени линијски поредак бродова, а прва у 

којој је пресудну улогу у победи одиграла употреба радио сигнала. 
166 Руска страна је претила да ће прекинути преговоре и наставити рат ако се апетити Јапанаца не смање. 
167 Мikiso Hane, Louis G. Perez, наведено дело, 186 
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издала јапанску ствар. Догодиле су се побуне у Токиу, па је власт морала да реагује уз 

помоћ полицијских одреда. Стање је стабилизовано убрзо. Упркос националном 

незадовољству, Јапан је показао много на међународном плану. Била је то прва азијска 

земља која је успешно одолела и чак тријумфовала против велике силе. Победа Јапана 

надахнула је многе друге друге азијске земље да не губе наду у својој борби против 

западних сила. Већина Азије била је у рукама великих сила Запада, па је јапански 

пример био трачак наде  да се слобода ипак може изборити.  

Наравно треба споменути колико је Јапан морао да жртвује за своју победу. 

Губици су били 60 хиљада погинулих у борбама, 20 хиљада преминулих од болести као 

редовних пратилаца ратних сукоба. 168  Економија је запала у рецесију након ратних 

издатака. Покрети у Јапану који су се залагали за људска права и побољшање услова 

живота наишли су на велику препреку. Милитаризам, национализам и царски 

елитистички систем тријумфовали су, баштинећи заслуге за ратне победе. Харизма 

којом је ова машинерија милитаризма пленила у народу је изазивала хипнотишућу 

атмосферу екстазе и националног самозадовољства. 169  Тренутак када народ поново 

прогледа сопственим очима биће онда када се иза њих буде налазила катастрофа 

светских размера. У тренутку када су поразили Русију, Јапанци су добили признање од 

света, али и кључеве врата сопственог пакла.  

 

6.5. Смирај ере Просвећене владавине 

 

У годинама после рата са Русијом требало је учврстити своју позицију. Сада 

када је коначно признат као значајан фактор на Далеком истоку, Јапан је морао да 

покаже како не блефира. На спољнополитичком плану уследио је дипломатски 

споразум са Сједињеним Државама. Меморандумом Тафт- Кацура из 1905. године 

Сједињене Државе су биле сагласне са правима Јапана у Кореји са уверењем да Јапан 

неће покушати да своје интересе прошири на Филипине. Савез са Великом Британијом 

је обновљен исте године, где је додатно потврђено да Јапан има пуна права да обезбеди 

своје интересе у Кореји. Млада империјалистичка сила креће да се понаша у складу са 

својим новостеченим статусом. Са Руским царством се потписује тајни споразум о 

подели Манџурије на две утицајне сфере: северну руску и јужну јапанску. Када је 

                                                 
168 Мikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan: A Historical Survey, 187 
169 Militarizam u Japanu samo je donekle bio nalik na srodne pokrete u Evropi. Međutim, nigdje nisu nacionalna 

historija, religija i tradicija tako iskorišteni za njegovo snaženje, s osobitostima koje su svojstvene samo ovoj 

zemlji. У питању је цитат Војмира Кљакића из Предговора дела: John Toland, Uspon i pad Japanskog 

Imperija, svezak prvi, Centar za informacije i publicitet, Zagreb, 1982, VIII. 
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наклоност водећих великих сила на Далеком истоку  придобијена за корејско питање, 

извршена је анексија Кореје 1910. године170. 

По питању унутрашњих афера, једино питање које је оптерећивало властодршце 

била је појава социјалиста и анархокомуниста. Овај проблем власти су лако 

савладавале репресијама. Покрет ће остати активан још деценијама, а власт ће 

постојање ове не толико утицајне групе користити зарад спровођења механизма 

опресије мњења и контроле опасних идеја у народу.  

Цар Муцухито је преминуо 30. јула 1912. године. Био је то крај ере која је унела 

драстичну промену у судбину Јапанског царства. Царско достојанство било је стуб 

носилац политичког система Меиђи ренесансе. Он је био симбол владајуће политичке 

елите, који јој је обезбеђивао легитимитет, беспоговорну лојалност и послушност 

народних маса. Представљао је иконску личност у оживљавању институције са 

божанским пореклом. Као такав био је морални и духовни узор свом становништву. 

Владар који је подарио први јапански Устав био је запамћен и као човекољубив и 

модеран, јер своју је власт (макар начелно) поделио са народом. Његова ингеренција 

као врховног команданта војних снага, обезбедила му је епитет победоносног 

војсковође, освајача, који је славу јапанских победа пренео светом. Владајућа елита 

олигарха је успела да свом владару обезбеди толико епитета, у народу обожаваних 

особина. Створивши овакав симбол, олигарси су контролишући њега, обезбедили себи 

спровођење свих одлука. Деловали су из сенке, не остављајући трага свог постојања. 

Генро је и даље био најутицајније државни тело, а опет незванично. У сарадњи, цар и 

олигарси утрли су пут Јапанском царству. Муцухита више није било, а пред његовом 

сенком био је задатак да се на путу остане. Наклоност народа је била обезбеђена, 

требало је још мудро одиграти на спољнополитичком плану. Наспрам мртвог мора у 

народу, са искусним играчима, великим силама, очекивала се немирнија вода. Посебан 

корак у непознато била је идеја да се Јапан не заустави на постигнутом. Аспирације 

куражне новопечене империјалне силе биле су даље нагризање азијског континента. 

Кина је била доступан залогај, разједињена, ослабљена страним утицајима и 

културолошки блиска Јапану. Суревњивост великих сила изнедриће Први светски рат, 

што ће Јапан искористити и умешати се у запоседање територија на Пацифику. Након 

тога, започиње финална фаза нагризања Кине, на општи шок великих сила, али и 

њихову незаинтересованост и немогућност да такво стање промене. Критична тачка 

                                                 
170 Мikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan: A Historical Survey, 188 
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експанзије ка којој се Јапан кретао у Меиђи ери, пређена је након Првог светског рата. 

Повратка није било. 

Временске прилике су добре, само су таласи високи171. 

 

 

 

  

                                                 
171 Ово је цитат из поруке адмирала Тогоа Врховном штабу  у Токиу, послат оног тренутка када је 

непријатељска флота угледана уочи битке код Цушиме. Овом реченицом адмирал је завршио поруку 

након што је обавестио штаб да су сви бродови спремни да се упусте у борбу. 
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ДОДАТАК : историјске карте 

 

 

 

Карта број 1: Експанзија Јамато народа од III до VI века172 

  

                                                 
172 R.H.P. Mason, J.G. Caiger, A History of Japan, Tuttle Publishing, Tokyo, 1997, 28 
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Карта број 2: Шогуни ујединитељи и њихова освајања173 

  

                                                 
173 Преузето са веб сајта: https://www.edmaps.com/html/japan.html 
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Карта број 3: Категорије вазала у Токугава периоду174 

  

                                                 
174 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, Cambridge, Third printing 2002, 40-41 
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Карта број 4 : Ханови у Јапану средином XVII века175 

 

 

                                                 
175 Преузето са веб сајта: http://courses.knox.edu/hist242/Domains1660.jpg 
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Карта број 5: Коалиција ханова и њихови представници – слом шогуната176 

  

                                                 
176 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, Cambridge, Third printing 2002, 308 
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Карта број 6: Списак префектура у Јапану177 

 

                                                 
177 R.H.P. Mason, J.G. Caiger, A History of Japan, Tuttle Publishing, Tokyo, 1997, 11 
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Карта број 7: територија коју је контролисао Јапан 1910. године178  

                                                 
178 R.H.P. Mason, J.G. Caiger, A History of Japan, Tuttle Publishing, Tokyo, 1997, 267 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Развој јапанског друштва од најранијег периода може се посматрати у две фазе. 

Од свог настанка о њему можемо говорити као о традиционалном друштву, насталом 

по узору на кинески модел. До појаве феудализма, ова два друштва прати сличан  облик 

развоја, да би тек феудализам донео модификацију. До тада, Јапанци су са континента 

усвајали државно устројство и филозофију. Тек, формирањем војног сталежа, односи 

подређених и сениора почињу да се у Јапану мењају на оригиналан начин. Лојалност 

подређеног у Јапану постаје беспоговорна, где је живот појединца често прихватљив 

залог. Разлика у односу на феудалне односе Кине или чак европске, јесте у томе што се 

самурај поданик ни у ком случају није бунио нити противречио вољи свог господара. 

Питер Берк то види као једнострану обавезу поданика 179 . Дакле, кинески 

конфуцијанизам је прилагођен преласком у Јапан, па се обавеза оданости господару 

ценила изнад сваког другог односа појединаца. Створен је поредак оданости, где се 

више инстанце сматрају богом утврђене и неповредиве, што вазални однос чини 

једностраним. Како би у тим условима један самурај могао да се оглушује о божију 

вољу и космички поредак? Кинези нису имали дилему око таквих ствари. 

Нефункционалана власт била би осуђена и смењена, оданост није била беспоговорна. 

То не значи да идеал службе у Кини није био искрен, али никада није ишао против 

сопствене савести180. Тренинг оданости почео је за Јапанце врло рано. До времена када 

се Јапан исказује као имеријалистичка сила, трагови вишевековног тренинга створиће 

изузетно покорну и дисциплиновану нацију погодну зачврсто управљање. 

Јапанско традиционално друштво почиње да се мења у периоду када долази до 

експанзије европских колонијалних сила и њиховог искрцавања на обале Западног 

Пацифика. Под таквом најездом, Јапан се затвара. Због своје острвске структуре, 

негостољубивости њених власти и мањка природних богатстава, био је незанимљив 

колонистима. Чињеница да је избегао колонизацију, омогућила је Јапану да се развија у 

другом правцу. Изолованост је натерала Јапанце да се препусте сами себи. 

Пољопривреда је хранила становништво, а мрежа трговачких путева и тржница је 

омогућавала да се расподела прекопотребних житарица'спроводи равномерно. Занатске 

                                                 
179 Piter Berk, Istorija i društvena teorija, Equilibrium, Beograd, 2002, str. 32 
180 Mičio Morišima, Zašto je Japan „uspeo“?, Rad, Beograd, 1986, str. 18 
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радионице су споро еволуирале, али њихови погони нису дирани до отварања земље, 

када је већи проценат њих прерастао у фабричке погоне. Постоји основана 

претпоставка да је до отварања Јапана дошло раније, Јапан не би избегао судбину 

других азијских земаља које су доласком Европљана претворене у аграрне колоније181.  

Токугава шогуни су затворили земљу првенствено због осигурања сопствене 

власти. Са младом династијом на челу, нису желели да ризикују и допусте странцима 

да их разним дипломатским играријама лише власти. Упркос томе што је било чврсто 

устројено, друштво у Токугава шогунату није поштеђено унутрашњег развоја. Шогуни 

су вршили индоктринацију модификованим конфуцијанизмом свог народа, што се 

показало као корисно  приликом отварања земље. Интелектуална класа становништва 

постала је имуна на магијске аспекте религије, концентрисана више на рационализам. 

То је омогућило становништву да лакше прихвата научна, економска и бирократска 

знања једном када је земља отворена. Доласком америчке флоте, завршена је етапа 

развоја јапанског друштва на кинеским тековинама и започета нова инспирисана 

технолошком и цивилизацијском надмоћи Запада. Спој јапанског етоса и знања са 

Запада  креирао је одговор Јапана на спољнополитчке притиске: Меиђи револуцију. У 

повратку царске титуле пронађен је симбол оригиналности јапанске културе и 

традиције, док је модернизација која је уследила била инспирисана жудњом за знањем 

и напретком. Нови слоган и оријентација Јапана постало је уједињење пред опасношћу 

од великих сила, и жеља да прихватањем знања премосте јаз настао вековном 

изолацијом. Овакав преокрет Моришима је назвао дефанзивним национализмом182.  

Спровођење револуције било је у рукама елита. Реч је о крајње прагматичним 

дворским политичарима, али и самурајима који су били образованији и далековидији 

од већине свог друштвеног слоја. Сменом шогуната, од самог почетка су под своју 

контролу узели нови симбол јапанског уједињења- цара Муцухита. Након извршене 

револуције и рестаурације, симболу уједињења су придодали симбол напретка и 

просперитета. Кријући се иза царске воље (самим тим и божије), спроводили су у дело 

реформе које су копирали са Запада. Средство за осигурање успеха целе операције била 

је војска којом је револуција изведена. Одано становништво није представљало 

опасност. Народни покрети који се јављају крајем осамдесетих година сузбијени су 

ефикасно под привидом чињења уступака. Први је био доношење Устава. Највиши 

правни акт је био чист тренутак инспирације владајуће олигархије. Треба напоменути 

                                                 
181 Mičio Morišima, Zašto je Japan „uspeo“?, Rad, Beograd, 1986,  89 
182 Исто,  стр. 63 
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неколико ствари: Устав је донет од стране владајуће елите олигарха у тренутку када је 

опозиција била немоћна и подељена, као врло млада структура; формирањем 

дводомног парламента створен је привид поделе власти између племства и средњег 

слоја, уз арбитражу праведног цара. Реалност је била другачија. Устав је рађен по 

пруском моделу, јер услови су савршено одговорали онима у Јапану. Постојање 

племства са заједничким циљем, контролом власти био је одлика Јапана са његовим 

олигарсима као и Пруске са својим јункерима. Спреге тих елита са војском у оба 

случаја су идентичне. Удео у власти, пре свега кроз субвенције, добили су и зачетници 

великог капитала (пример  пруског Крупа и јапанског Мицубишија). Напослетку, сваки 

правни револт нижих сталежа санкционисао је вето од стране цара. У моменту када је 

ратно расположење у народу експлодирало, влада Јапана је могла да приушти и такав 

потез. Ратно расположење, које се није манифестовало од времена када је Ода Нобунага 

зауставио период зараћених земаља, доживело је ерупцију са новом ером. Олигарси су 

знали да то расположење усмере и у кључном тренутку га употребе зарад остваривања 

експанзионистичких циљева183. Када су народни немири били највећег интензитета, 

                                                 
183  У Србији, политичка елита се раздвојила у неколико странака, са најснажнијом опозиционом  

Народном радикланом странком. Без синхронизованог деловања владајуће елите, створен је јаз између 

народа и кнеза/ краља. Незадовољство се манифестовало Тимочком буном, а  краљу одана војска 

модерног типа није успела да незадовољство угуши са угушењем устанка. Народне протесте краљ је 

покушао да стиша упуштањем у рат са Бугарском, али је погрешан тренутак деловања допринео поразу 

војске и деградацији краљевског ауторитета, још већма подстрекиван популизмом радикала. Спона 

народа и краља, радикали, били су незадовољни апсолутизмом владара, што му је гарантовао Устав, али 

он није умео да га примени. Разлог томе био је лоша процена мњења, као и покушај да се демократска 

начела гарантују у земљи без основа за демократско уређење. Без чврстог упоришта краљеве власти у 

народу и спремне војске као средства извршавања суверенове воље било је немогуће омогућити 

дуготрајност Устава оваквог типа. Пословична неслога српских политичких чинилаца само је допринела 

дисперзији политичке моћи међу странкама. Како Срби нису имали племство попут Јапанаца, недовољно 

уједињен политички фронт, није могао да гарантује политичку стабилност. Ипак, апсолутизам владара 

носио је са собом појаву непотизма и корупције, која је режим Обреновића, напослетку коштала власти. 

Пре него што се то догодило, народ је изборио свој Устав, познат као радикалски. Донет је исте године 

када и  јапански.  Разлике у уставима две тако далеке земље су приличне. Јапански Устав, иако начелно 

дар цара народу, сачињен је како би осигурао сву власт за врховну институцију. За разлику од српског, 

где је уочљив већи степен демократије и преношења права на народне представнике. Разлика у 

менталитету је узроковала да две подједнако младе земље у модерном контексту, буду на толико 

различитом нивоу демократичности.  Јапан  је свој поредак темељио на оставштинама феудалног доба, 

док таквог поретка у Србији није било. Дводомни парламент у јапанском случају и принцип издавања 

племићких титула имају озбиљну улогу у креирању политике. Српски Устав забањује својим грађанима 

да поседују племићке титуле. Јапански Устав даје цару моћ да бира састав Горњег дома, док заједно 

имају озбиљну моћ наспрам Доњег дома. Уз то, заседања парламента се могу одиграти  и са само 

трећином присутних посланика. У Србији се захтева да половина посланика буде на заседању 

скупштине, како би се она могла одржати. Народна Скупштина је реални представник српског народа, 

док је у јапанском случају то Доњи дом. Горњи дом Јапанске Дијете ради у интересу елита, а подржан је 

од цара. Устави доста говоре о менталитетима два народа. Принцип беспоговорне оданости господару 

(или господарима) примећује се између параграфа јапанског Устава. Слободарство српског народа 

запажено је у случају Радикалског Устава. Реакције на Устав су идентичне. Јапански цар је дуго владао 

уз помоћ Устава који је гарантован, док је српски суверен абдицирао не желећи да влада са таквим 

првним оковима. Устав грађен на старијим начелима надживео је онај модернији. 
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влада је играла на карту ујединимо се под опасношћу од спољњег непријатеља. 

Ратнохушкачко одушевљење и модерна армија победоносно су извојевали два велика 

рата, на национално самозадовољство и по плану олигарха и крупног капитала.  

Врло је упечатљиво како у јапанском народу није долазило до појаве ратног 

замора. Од првих сукоба са Кином у рату за Кореју, па све до Другог светског рата у 

својим почетним фазама, мњење ни у једном тренутку није исказало противљење рату у 

већим размерама. Нарастајући милитаризам ишао је на руку владајућој елити, па га је 

спретно користила како би мњење држала заокупљеним ратовима. Спрега са 

официрским кором показала се као мач са две оштрице. Официрима су дата ванредна 

права да заобилазе одлуке владе и да се директно саветују са царем. У једном тренутку, 

ситуација се измакла контроли, када је дошло до покушаја преврата 1932. године. Тада 

су нижи официри покушали да побију све чланове владе и да допру до цара како би се 

уз његову подршку спровели одлучнији кораци у заузимању Кине. Преврат је био 

неуспешан, али је показао у ком правцу се креће политика Јапана. Неутољиву жеђ за 

знањем са почетка Меиђи ере, заменила је жеђ за експанзијом и контролом. У том 

тренутку је конфуцијанско начело да се рационално прилагоди свету замењено 

пуританским начелом да се рационално управља светом. Модернизација, брза и 

ефикасна у случају Јапана, са собом је носила и нежељени ефекат мегаломаније и 

митоманије, подупрте снажном армијом и милитаризмом. Овакав занос није се могао 

распршити све до 1945. године, када су америчке ваздухопловне снаге бациле атомско 

оружје на Хирошиму и Нагасаки. Од онда, Јапан је пренут из кошмара који је започео 

као леп сан.  
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