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Едо
Ка ма ку ра

Кјо то

Дан но Ура

МА ПА СТА РОГ

ЈА ПА НА
На овој ма пи при-
ка за на су не ка 
од нај ва жни јих 
ме ста у Ја па ну у 
до ба са му ра ја.

На по ме на о име ни ма: на ја пан-
ском, пре зи ме се из го ва ра пре 
име на, па су име на та ко пи са-

на и у овој књи зи.



8 9

У ста ром Ја па ну, жи ве ла је по себ на вр ста 
рат ни ка у се длу ко ји су се зва ли са му ра-

ји. Са му ра ји су би ли же сто ки и не у стра ши ви 
рат ни ци... и уве жба ни да без окле ва ња исе ку 
не при ја те ља на ко ма де. Ни по што не би сте во-
ле ли да их срет не те на бој ном по љу...

Пр во по гла вље

Смрт или сла ва
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Мно ги од њих по ти ца ли су из бо га тих и 
моћ них по ро ди ца, а ти ту ла са му ра ја пре но си-
ла се са оца на си на. Обич ни пе ша дин ци си-
ро ма шног по ре кла по не кад су успе ва ли да се 
уз диг ну до овог елит ног рат нич кој сло ја – ако 
по ка жу из у зет ну хра брост у бор би или ако се 
оже не ћер ком са му ра ја – али се то де ша ва ло 
рет ко.

Иако су има ли слу ге, са му ра ји ни су оче ки-
ва ли да им се уга ђа. Жи вот у рас ко шној ку ћи 
са бо га том тр пе зом сма трао се не при клад-
ним, јер је то зна чи ло да је чо век сла бић и да 
се пре ви ше пре пу шта за до вољ стви ма.

На про тив, мо рал ни ко декс са му ра ја зах те-
вао је да рат ни ци бу ду по слу шни и да се по-
све те слу же њу го спо да ру. Пр ви са му ра ји, ко ји 
су жи ве ли око де се тог ве ка, би ли су у слу жби 
ца ра. Јед ни су чу ва ли па ла ту, ко ја се на ла зи-
ла у гра ду Кјо ту, док су дру ги бра ни ли за ба-
че на се ла од раз бој ни ка и гу са ра. У то вре ме 
се ве ро ва ло да је цар по то мак древ них бо го ва 
Ја па на, ма да му ње го ва бо жан ска при ро да не 
да је над људ ске мо ћи.

Ван бој ног по ља би ла је дру га при ча. Са му-
ра ји су би ли рат ни ци, а не си ле џи је. Жи ве ли 
су у скла ду са стро гим мо рал ним ко дек сом, 
баш као и ви те зо ви ко ји су у то вре ме жи ве ли 
у Евро пи. Са му ра ји су ве ћи ном би ли ве о ма 
кул тур ни и уч ти ви – а из гле дом су ули ва ли 
стра хо по што ва ње, за хва љу ју ћи бо га тој рат-
ној опре ми и стра шној ма ски ко ју су но си ли 
пре ко ли ца.


