
-Ágrip- 

 

Ritgerð þessi fjallar um skilning manna á Austur-Asíu í gegnum tíðina en við frásögn er 

aðallega stuðst við reynslu Breta að nafni Ernest Satow. Satow dvaldi afar lengi í Japan 

á seinni hluta 19. aldar og nokkur ár í Kína snemma á þeirri 20. og er því notaður sem 

útgangspunktur. Í upphafi ritgerðar er stuttlega farið í gegnum sögu samskipta 

Vesturlandabúa við Japan og Kína og helstu kenningar vestrænna hugsuða um samfélög 

Austur-Asíu. Því næst er sjónarhólinum beint að Satow og sagt er frá reynslu hans og 

samferðamanna hans í Japan á árunum 1862-1864 og greint er frá þeim atburðum sem 

leiddu til Meiji endurreisnarinnar og iðnvæðingar Japans. Eftir það er sjónum beint 

stuttlega að því hvernig skilningur manna á Asíuþjóðunum breyttist á seinni hluta 19. 

aldar og fjallað um hugtök á borð við „gulu hættuna“ og félagslegan Darwinisma. Satow 

starfaði sem diplómati í Kína á árunum 1900-1906 svo tekin verða fyrir helstu mál sem 

á dagskrá hans voru þau ár og þar ber helst að nefna boxarauppreisnina, innrás Breta 

inní Tíbet og stríð Japana og Rússa. Í lokin verður rætt um skilning Satows á löndunum 

og sá skilningur vestrænna manna sem rætt hefur verið um tengdur nútímanum. Þar 

verður m.a. rætt um algengar skoðanir Vesturlandabúa á Kína og Kínverjum auk þess 

sem gerð verður grein fyrir gangrýni Kishore Mahbubani á samskipti vesturlanda og 

hins svokallaða þriðja heims auk þess sem Vestræn heimsmynd verður rædd lítillega út 

frá kenningum breska stjórnmálaheimspekingsins John Gray.  
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-Inngangur- 

 
Sennilega er óhætt að fullyrða að enginn heimshluti hafi verið Vesturlandabúum 

hugleiknari eða valdið þeim meiri heilabrotum en Austurlönd fjær. Heimshlutanum 

hefur verið lýst sem stað þar sem jafnvel einföldustu hlutum er snúið á hvolf og ekkert 

virðist ganga fyrir sig eins og á Vesturlöndum. Hann hefur verið sagður staður fágunar 

en einnig grimmdar, hann hefur að sumu leyti virst rökrænn en að öðru leyti dulúðlegur. 

Íbúarnir hafa virst jarðbundnir en samt hjátrúarfullir, barnalegir en þó djúpvitrir, 

kurteisir og auðmjúkir, en samt stoltir og hrokafullir. Í stuttu máli virðist heimshlutinn 

svo uppfullur af ósamrýmanlegum þverstæðum að nánast ógerlegt hefur reynst að fella 

hann inní heimsmynd Vesturlandabúa.   

 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á skilning Vesturlandabúa á Austur-Asíu í 

gegnum tíðina en þó einkum á seinni part 19. aldar en það var sá tími sem samskipti 

heimshlutanna hófust af verulegu marki. Hún gengur út frá þeirri grundvallarforsendu 

að vegna gerólíkrar sögulegrar þróunar sé heimsmynd manna í Austur-Asíu all 

frábrugðin vestrænni heimsmynd sem byggist að miklu leyti á grísk-kristnum grunni og 

að þegar Vesturlandabúar felli austur-asísk samfélög inní þessa heimsmynd sína séu þau 

óhjákvæmilega sett skörinni lægra. Þessar fullyrðingar verða sannreyndar út frá reynslu 

Breta að nafni Ernest Maison Satow. Ástæðan fyrir valinu á Satow er sú að hann er einn 

af fáum málsmetandi mönnum þessa tíma sem hafði reynslu af bæði Japan og Kína. 

Árið 1862 fór hann 19 ára gamall til Japans til að gerast túlkur á vegum Breska 

heimsveldisins og var vart stiginn frá borði þegar atburðir sem leiddu til hernaðarátaka 

Breta við japönsk lén hófust. Ýmislegt hefur verið skrifað um þessa atburði og það sem 

vitað er um þá frá hlið Vesturveldanna er að miklu leyti byggt á frásögn hans. Satow átti 

svo eftir að vera næstu 20 ár eða svo í Japan og láta mikið að sér kveða, en hann þekkti 

marga af helstu framámönnum Japans þess tíma, suma þeirra persónulega. Árið 1900 

var hann svo sendur til Kína fyrir hálfgerða tilviljun og kom þar inn í miðja boxara-

uppreisnina. Þar tók hann þátt í að semja við Kínastjórn um skaðabætur eftir að 

uppreisnin hafði verið kvödd niður.  

 

Satow var þó engan veginn laus við hina hefðbundnu vestrænu fordóma gagnvart Asíu, 

a.m.k. framan af. Því til staðfestingar má benda á að á sjöunda áratug 19. aldar skrifaði 

hann í dagbók sína að þar sem Japanir væru svo undirgefnir í eðli sínu (e: have a great 
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taste for being governed) yrði afar auðvelt fyrir útlendinga að stjórna landinu ef þeir 

gætu „losað sig við“ stétt Samuræja
1
 en nánar verður komið inná þetta í lok 

ritgerðarinnar. Satow varð þó síðar meir einn af mikilmetnustu sérfræðingum um Japan. 

Þekking hans og reynsla á Kína var mun minni en ætlunin er þó ekki einungis að 

einblína á Satow sem slíkan heldur nota reynslu hans sem nokkurs konar miðpunkt eða 

sjónarhól á skilning vestrænna manna þess tíma á heimshlutanum.  

  

Fyrri hluti þessarar ritgerðar byggir að talsverðu leyti á bók Satows A diplomat in Japan 

sem fyrst kom út 1921 þegar Satow var sestur í helgan stein. Bókin er aðallega byggð á 

dagbókum Satows frá árunum 1862-1869 en Donald Keene segir hana að mestu hafa 

verið skrifaða á árunum 1885-1887.
2
 Bókin er ekki fræðirit heldur skrifuð sem eins 

konar æsifrásögn og verður því að taka henni með þeim fyrirvara. Seinni hluti 

ritgerðarinnar er svo aftur á móti að miklu leyti byggður á dagbókum og sendibréfum 

Satows meðan hann var aðalræðismaður Bretlands gagnvart Kína og gefa því beinni en 

um leið ekki jafn heilsteypta innsýn inn í málin.  

 

Helsta markmið ritgerðarinnar er því að fá haldgóðan skilning á því hvernig 

Vesturlandabúar hafa skilið Japan og Kína í gegnum aldirnar og hvers vegna þeir hafa 

skilið löndin á þennan hátt. Einnig verður farið talsvert ofan í stjórnmála- og 

þjóðfélagsástand landanna á þessum miklu umbrotatímum til þess að gefa lesendum 

skýrari mynd af heimshlutanum. Byrjað verður á stuttu yfirliti um reynslu vestrænna 

manna af löndunum fram að þeim tíma sem um er fjallað í ritgerðinni. Því næst verður 

fjallað um það tímabil í sögu landanna sem greint var frá hér að ofan og þeirri spurningu 

velt upp hvort og hversu mikið skoðanir Vesturlandabúa á heimshlutanum hafa breyst. Í 

lokin verður rætt lítið eitt um heimsmynd Vesturlandabúa og í því samhengi verður gerð 

grein fyrir kenningum breska stjórnmálaheimspekingsins John Gray sem varpað gætu 

ljósi á það hvers vegna skilningur okkar á heimshlutanum er eins og raun ber vitni. 

 

 

                                                 
1
 Ernest Satow, A diplomat in Japan. Berkeley, Stone Bridge Classics, 2006 bls. 356. 

2. Donald Keene, Emperor of Japan Meiji and his world 1852-1912. (New York: Columbia University 

Press, 2004), bls. 95. Donale Keene (f. 1922) er einn af helstu núlifandi fræðimönnum um Japan á 

Vesturlöndum. Hann hefur m.a. þýtt fjölda skáldsagna yfir á ensku og skrifað ævisögu Meijikeisara. 
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 -Hið dularfulla austur- 

Allt frá dögum Rómverja hafa menn haft 

vitneskju um ríki í Austurlöndum fjær. 

Rómverjar fluttu t.a.m. inn silki frá 

fjarlægum stað sem þeir kölluðu Seres, eða 

land silkisins. Það var þó ekki fyrr en á 

tímum Mongóla sem hægt er að segja að 

menn hefðu einhverja haldbæra þekkingu á 

þessum fjarlægu löndum. Frægastur 

ferðalanga þess tíma var án efa Marco Polo 

en sögur hans um ríkidæmi Kina, eða Kaþæ, eins og hann kallaði landið, heilluðu 

miðaldamenn. Margir álitu í raun að sagan væru uppspuni frá rótum og vissulega er 

margt undarlegt að finna í frásögnum hans en það er fyrir utan efni þessarar ritgerðar. 

Marco Polo var einnig fyrsti Vesturlandabúinn til þess að minnast á Japan; eða 

Chipangu eins og hann kallaði það. Hann hélt því þó ekki fram að hann hefði komið til 

Japans en hafði það eftir sögusögnum að landið væri svo auðugt að hallir þess væru 

skreyttar með gulli í sama magni og kirkjur Evrópu voru skreyttar með blýi.
3
 Með falli 

Mongólaveldisins lokaðist austurvegurinn enn á ný og ekki dró til tíðinda fyrr en við 

landafundina miklu. Vestræn ríki með Spánverja og Portúgala í broddi fylkingar hófu nú 

miklar landkönnunarsiglingar. Til Kína komu Portúgalar fyrst árið 1514 en til Japans 

1542. Vestrænir landkönnuðir og trúboðar voru almennt fremur neikvæðir í garð landa 

sem þeir heimsóttu; t.d. hafði Jesúítinn Alessandro Valignano orð á því að stjórnkerfi 

Indverja væri svo slæmt að Jesúítar hikuðu við að hlýða á játningar opinberra 

starfsmanna og Indverjar væru í heildina litið ásamt Afríkubúum litlu skárri en villt dýr.
4
  

 

Aðeins tvö ríki fengu almennt jákvæða umsögn Vesturlandabúa og það voru Japan og 

Kína. Um Japani sagði Valignano: „Þeir eru afar skynsamir og nærgætnir í samskiptum 

hver við annan og þreyta aldrei neinn með vandræðum sínum, kvörtunum eða væli eins 

og Evrópumenn.“
5
 Ennfremur sagði hann þá alla vera hvíta, kurteisa og hásiðmenntaða: 

                                                 
3
 Marco Polo, The travels of Marco Polo. Ritstýrt af Hugh Murray, (Edinburgh, Oliver and Boyd, 1845), 

bls. 272-275. 
4
 Jonathan Spence, In the Memory Palace of Matteo Ricci, (New York, Penguin Books, 1985), bls. 41. 

5
 Alessandro Valignano, Japan. a documentary collection. The dawn of history to the late Tokugawa 

period. Ritstj. David J. Hu, (New York. East gate, 1997), bls. 198. 
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„Svo mikið að þeir taka fram úr öllum öðrum þekktum þjóðum jarðarinnar.“
6
 Hann átti 

þó eftir að skipta um skoðun og sagði seinna meir að Japanir væru óeinlægasta fólk sem 

fyrirfyndist og bætti við, svo vitnað sé í Jonathan Spence, að: „Hin japanska blanda 

grimmdar, virðuleika, siðspillingar og hræsni væri svo flókin að hann örvænti að getað 

greint hana nákvæmlega, jafnvel eftir skírn virtust þeir „daufir“ í trú sinni.“
7
 Loks sagði 

hann að kannski væri bara betra að þeir væru heiðingjar áfram fremur en trúaðir á 

þennan máta. Þrátt fyrir þetta voru Vesturlandabúar yfirleitt jákvæðir gagnvart Japönum. 

Ennfremur var japanskur iðnvarningur hylltur sem einn sá besti í heimi. Þeim þótti 

landsmenn þó oft undarlegir eins og eftirfarandi umsögn ber vitni um: 

 

„Þeir [...] hafa hangandi krossa um axlirnar eða mitti og stundum jafnvel 

vasaklút. Sumir sem eru einkar velviljaðir hafa lagt faðirvorið og 

Maríubænina á minnið og þylja upp er þeir ganga eftir götum. Þetta er ekki 

gert til þess að hæðast að kristnum mönnum heldur einfaldlega til þess að 

sýna fram á þekkingu sína á nýjustu tísku.“
8

 

 

Vera þessara fyrstu Vesturlandabúa í Japan varð þó ekki löng; þegar þá bar að garði 

geisaði í landinu borgarastyrjöld sem staðið hafði í næstum heila öld.
9
 Lénsherrar 

börðust um völd og margir þeirra áttuðu sig fljótt á að velvilji gagnvart trúboðum hélst í 

hendur við viðskiptasambönd við erlenda kaupmenn. Jesúítar höfðu notfært sér þetta og 

tóku að skipta sér að pólitík í landinu. Árið 1603 þegar tekist hafði að stilla til friðar fór 

sameiningarfrömuðurinn Tokugawa Ieyasu (徳川家康) að hafa áhyggjur af því að trúboð 

Jesúíta væri í raun fyrirboði vestrænnar innrásar svipað og hafði gerst á Filippseyjum 

svo dæmi sé tekið. Vesturlandabúar voru því smátt og smátt reknir úr landi. Árið 1640 

fóru síðustu útlendingarnir á brott og stjórnin tók upp stefnu sem nefnd hefur verið 

„lokað land“ (Sakoku 鎖国) en í henni fólst að það var dauðasök fyrir útlendinga að 

koma til landsins og sömuleiðis dauðasök fyrir Japani að fara úr landi. Opinber stefna 

Tokugawa-stjórnar næstu 200 ár varð sú að ekkert átti að breytast.
10

 Samuræjar héldu 

                                                 
6
 Conrad Schirokauer,A brief history of Japanese civilization, (borg útgáfu óþekkt, Publications 

Development company of Texas, 1993), bls. 133. 
7
 The Japanese mixture of cruelty, dignity, depravity and hipocraticy was so complex that he despaired of 

analyzing it accurately even after conversion they seemed „terpid“ in their faith. Spence, 1985, bls. 42. 
8
 Schirokauer,1993, bls. 135. 

9
 Allt frá miðri 15. öld fram á byrjun hinnar 17. geisaði í Japan mikil borgarastyrjöld sem kölluð hefur 

verið tímabil hinna stríðandi ríkja (戦国時代) eftir samnefndu tímabili úr sögu Kína sem átti sér stað 

miklu fyrr. Nánar má fræðast um hana t.d. í bók Schirokauer A brief history of Japanese civilization.  
10

 Á ensku er Japanstjórn þessa tíma annars vegar kölluð Tokugawa shogunate og hins vegar  
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stöðu sinni sem yfirstétt á friðartímum og skotvopn sem höfðu gerbreytt hernaði voru 

bönnuð. Aðeins eitt vestrænt (hollenskt) skip á ári fékk að koma til landins og var 

áhöfninni skylt að hafast við á manngerðri eyju rétt fyrir utan Nagasaki sem nefndist 

Dejima. Útlendingum var harðbannað að læra japönsku. Í stuttu máli má segja að þetta 

hafi verið tilraun til þess að frysta tímann. Næstu tvöhundruð árin eða svo var aðeins 

gefin út ein bók eftir erlendan höfund sem ferðast hafði til landsins. Þetta var bókin The 

history of Japan: together with a description of the Kingdom of Siam eftir hollenska 

ævintýramanninn Engelbert Kaempfer. Kaempfer hafði verið þrjú ár á Dejima og bókin 

varð metsölubók þegar hún var gefin út í London árið 1727.  

 

Til Kína var auðveldara að komast og landið vakti mikla athygli manna. Jesúítinn 

Matteo Ricci sem bjó í landinu frá 1583 til dauðadags 1610 sagði þjóðina vera iðna, 

stjórnkerfið fágað og menninguna ríkulega. Hann sagði einnig Konfúsíus hafa verið 

merkari hugsuð en velflesta gríska heimspekinga. Munkurinn Domingo Navarette sem 

uppi var um svipað leyti og Ricci tók ennþá dýpra í árina og sagði Kína vera 

stórkostlegasta keisaradæmi sem nokkru sinni hefði notið geisla sólar. Meira að segja 

þvag Kínverja var að hans mati langtum betra en þvag Evrópubúa því það hjálpaði 

plöntum að vaxa meðan evrópskt þvag eyðilagði þær! Athyglisverðar fyrir nútímamenn 

eru svo áhyggjur Navarette af því að Kínverjar væru afar hugvitsamir við að gera 

eftirlíkingar og að þeir hefðu „gert fullkomnar eftirlíkingar af öllu [þ.e. öllum varningi] 

sem menn hefðu komið með frá Evrópu.“ Slíkar fullyrðingar má heyra enn þann dag í 

dag.
11

 

 

Evrópskum hugsuðum var líka Kína hugleikið; þýski fjölfræðingurinn Gottfried 

Wilhelm von Leibniz sem var uppi á tímum mikilla trúardeilna í Evrópu (1646-1716) 

dáðist af umburðalyndi Kínverja gagnvart trúarbrögðum. Hann rannsakaði m.a. 

kínverska heimspeki mikið og komst að þeirri niðurstöðu að þeir dýrkuðu í raun sama 

guð og vestrænir menn. Ennfremur taldi hann að Kínverjar væru langt á undan 

Vesturlöndum í samfélagskipulagi (e. prefects of civil life), og að neikvætt viðhorf þeirra 

til hernaðar væri aðdáunarvert, en þó ekki mjög skynsamlegt. Franski heimspekingurinn 

Voltaire taldi að kínverskt stjórnkerfi og þjóðskipulag væri að mestu leyti betra en hið 

                                                                                                      
   Bakufu (幕府), Bakufu er japanskt heiti stjórnarinnar og þýðir einfaldlega „tjaldstjórn“ sem er lýsandi 

fyrir uppruna þessarar herstjórnar. Í þessari ritgerð verður notast við bæði hugtökin. 
11

 Nánar í Jonathan Spence The Chans great continent, China in western minds. (New York. W.W Norton 

and Company. 1998), bls. 19-40. 
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evrópska og notaði landið sem dæmi um það að þjóðfélagi gæti farnað ágætlega án 

trúar. Taldi hann að Kínverjar hefðu fullkomnað siðfræði sem að hans mati var fremst 

meðal vísinda. Kína var svo stjórnað af „heimspekikonungi“ sem stjórnaði með lögum 

byggðum á skynsemi og samræmdist slíkt vel samtímastefnum Evrópumanna um hið 

upplýsta einræði. Ýmislegt fannst honum þó undarlegt við land og þjóð: 

 

Náttúran virðist hafa gefið þessu kyni manna, sem svo ólíkir eru okkur 

Evrópumönnum, fullnægjandi skynfæri til þess að uppgötva á sama tíma, 

allt það sem nauðsynlegt var til þess að gera þá ánægða, en ófæra um að 

halda áfram: við, aftur á móti, vorum síðbúnir með uppgötvanir okkar en 

höfum síðan með miklum hraða fullkomnað allt.
12

 

 

Hér kemur Voltaire inná nokkuð sem átti eftir að valda Vesturlandabúum miklum 

heilabrotum: Kína virtist hafa náð mjög þróuðu stigi fyrir margt um löngu en af hverju 

hélt það ekki áfram að þróast að sama skapi og Vesturlönd?
13

 Þegar fram liðu stundir 

fóru menn að veita þessu atriði sífellt meiri athygli. Gífurlegar tækniframfarir voru að 

eiga sér stað í Evrópu en Kínverjar virtust að mestu leyti standa í stað. Þýski heim-

spekingurinn Georg Wilhelm Friedrich Hegel sem leit svo á að framþróun og 

frelsisaukning færu hönd í hönd ræddi um Kínverja í riti sínu um Philosophie der 

Geschichte. Þar sagði hann Kína hafa fyrir margt um löngu náð því þróunarstigi sem 

það var á í dag og áleit ennfremur að landið stæði utan „þróunarlínu mannkynsögunnar.“ 

Hann sagði ennfremur vísindi þeirra ófullkomin og taldi myndtákn Kínverja vera 

ástæðuna þar sem þau hlutbundu hugsanir þeirra, auk þess sem gríðarlega tímafrekt væri 

að læra þau. Sagði hann síðan að Kína yrði ekki partur af heimssögunni fyrr en það yrði 

dregið inní nútímann af vestrinu.
14

 

 

Neikvæðastur af öllum var svo þýski sagnfræðingurinn Johann Gottfried von Herder 

sem jós úr skálum reiðar sinnar í ritinu „ Auch eine Philosophie der Geschichte zur 

Bildung der Menschheit“ Þar sagði hann að kínverska keisaradæmið hefði:  

                                                 
12

 Nature seems to have bestoved on this species of men, so different from the Europeans, organs 

sufficient to discover all at once, what was necessary to their happiness, but incapable to proceed 

further: we, on the other hand, were tardy in our discoveries, but then we have speedily brought 

everything to perfection. Spence. 1998, bls. 97. 
13

 Nánar í Spence,1998, bls 82-88. Geir Sigurðsson, „Hin hreinasta kristni.“ Skírnir 177, (2003), bls. 77-

79. David Martin Jones, The image of China in western social and political thought. (New York, 

Palgrave Macmillan, 2001), bls. 25-26. 
14

 Georg W.F. Hegel, Philosophy of History, (Essex. Prometheus Books, 2007), bls. 111-139. 
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„innra gangverk næturmúsar í vetrardvala“ (e. internal circulation of a dormouse in its 

winter sleep), auk þess sem Kínverjar væru „frá náttúrunnar hendi með lítil augu, stutt 

nef, flatt enni, lítið skegg, stór eyru og útstæðan maga.“ Þeir væru fastir á útnára 

heimsins og gætu aldrei orðið Grikkir eða Rómverjar. Og hann hélt áfram: 

 

Þvílíkur skortur á uppfinningasemi í hinu mikla og þvílík 

aumkunnarverð fágun í hinu lítilfjörlega liggur á bak við þetta 

tungumál, heil áttatíu þúsund tákn samsett úr örfáum Híróglífum, og 

sex eða fleiri leiðir til þess að skrifa sem greina Kínverja að frá öllum 

öðrum þjóðum heims...hin sjálfsumglaða sýndamennska í klæðnaði 

þeirra, glingri og skemmtunum, ljóskera hátíðir og flugeldar þeirra, 

þeirra löngu neglur og krumpuðu fætur, hin villimannslega röð þeirra 

af fylgdarmönnum, hneigingum, seremóníum, upphafningum og 

háttprýði krefst skipulags af mongólskri stærðargráðu. Svo mikið er 

skilningsleysi þeirra á hinu sanna eðli hluta og svo mikil vöntun er á 

innri ánægju, fegurð og verðmætaskyni að aðeins hinn vanrækti hugur 

gæti látið aðra eins yfirborðskennda fágun hafa áhrif á sig. Þar sem 

Kínverjar eru yfirgengilega hrifnir af glanspappír og glitri, hinum 

fínteiknuðu línum sinna margslungnu tákna og gaulinu í fínum 

setningum þá líkist hugur þeirra þessu glitri og glanspappír og þessum 

táknum og þessu gauli í fínum setningum þeirra.
15

 

 

Í lokin hélt hann því síðan fram að hann væri algerlega óhlutdrægur og að helstu 

aðdáendur Kínverja hefðu allir sagt þetta á undan honum! 

                                                 

15
 What a want of invention in the great, and what miserable refinement in trifles,are 

displayed in  contriving for this language, the vast number of eighty thousand compond 

characters from a few rude hieroglyphics, six or more different modes of writing which 

distinguish the chinese from every other nation upon earth....the vain pomp of their dress, 

equipage and amusements, their lantern feasts and fire-works, their long nails and 

cramped feet, their barbarous train of attendants, bowings, ceremonies, distinctions, and 

courtesies require a mungal (Mongol) organization. So little taste for true nature, so little 

feeling of internal satisfaction, beauty and worth, prevail through all these, that a 

neglected mind alone could arrive at this train of political cultivation, and allow itself to 

be so thoroghly modelled by it. As the Chinese are immoderatly fond of glit paper and 

varnish, the neatly painted lines of their intricate characters, and the jingle of fine 

sentences; the cast of their minds resembles this varnish and glit paper, these characters 

and clink of syllables. Johann Gottfried von Herder, Outlines of a Philosophy of the 

History of Man, (London. Luke Hanfard. 1803), bls. 8-9.  
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Þegar leið á 19. öldina var svo komið að vestrænir menn voru almennt sammála um að 

Kína væri staðnað og íhaldsamt ríki Sem dæmi um þetta má nefna að Austurríki sem 

þótti hvað íhaldsamast ríkja á Vesturlöndum var uppnefnt „Kína Evrópu.“ 
16

 Í Bretlandi 

var sú þróun sem menn kölluðu seinna meir iðnbyltinguna hafin og þróun hins 

alþjóðlega verslunarkerfis gerði það sennilega óhjákvæmilegt að til átaka myndi koma 

við Kínverja og Japani sem harðneituðu að opna land sitt. Árið 1841 svarf til stáls milli 

Breta og Kínverja í Ópíumstríðinu svokallaða,
17

 tveim árum síðar fæddist svo Ernest 

Satow. 

 

-Ernest- 

Ernest Maison Satow fæddist árið 1843 í London. Faðir hans var af þýskum ættum en 

varð breskur ríkisborgari 1846. Móðir hans var ensk. Satow var menntaður í Mill Hill 

einkaskólanum en stundaði síðan nám í University College London. Í bók sinni A 

diplomat in Japan segir Satow að áhugi sinn á Japan hafi hafist af hálfgerðri tilviljun; 

þegar hann var 18 ára kom eldri bróðir hans kvöld eitt heim með bók sem hann hafði 

fengið lánaða á bókasafninu um ferðir Elgins Lávarðs til Kína og Japans. Elgin þessi er 

nú á dögum einna þekktastur fyrir að hafa farið fyrir liði Breta í seinna Ópíumstríði árið 

1856 og fyrirskipað að sumarhöll keisarans skyldi brennd til grunna.
18

 Hann var einnig 

meðal hinna fyrstu sem fór til Japans fyrir hönd bresku stjórnarinnar. Satow heillaðist af 

bókinni og segist hafa séð fyrir sér einhverskonar paradís á jörðu þar sem himinninn var 

alltaf blár og eina skylda manna væri að liggja í leti og láta fagrar stúlkur stjana við sig. 

Dag einn þegar hann var að læra á bókasafni háskóla síns rakst hann á tilkynningu þar 

sem leitað var eftir 3 nemum í starfsnám fyrir túlka í Kína og Japan. Satow skráði sig í 

próf og var hæstur. Í nóvember 1861 kvaddi hann svo England.  

 

Ekki fór hann þó beint til Japans heldur var hann sendur til Beijing. Þekking manna á 

Japan á þessum tíma var svo bágborin að menn ályktuðu að tungumálin hlytu að vera 

nauðalík og kínverska væri þ.a.l. nauðsynleg undirstaða til þess að læra japönsku. Það 

var Sir Rutherford Alcock sem fór fyrir sendinefnd Breta í Japan sem var ábyrgur fyrir 

                                                 
16

 Lars-Anre Norborg, Saga mannkyns, ritröð AB, 11. bindi: Evrópa í hásæti, Í ritstjórn Knut Helle, Jarle 

Simensen og fl, Gísli Ólafsson íslenskaði, (Reykjavík, Almenna bókafélagið, 1986), bls. 191. 
17

 Fræðast má um Ópíumstríðið t.d. í bók Jonathan Spence: The search for modern China, (New York, 

London, W.W. Norton and Company, 1999) og bók Gianni Guadalupi; China revealed: the west 

encounters the celestial empire, (Róm, White Star Publishers, 2003) 

18 Guadalupi, 2003, bls. 212. 
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þessu. Alcock hafði verið skipaður ræðismaður í Kína 1844 en virðist ekki hafa haft 

mikla þekkingu á kínverskri tungu. 1859 var hann svo sendur til Japans þar sem hann 

reyndi með frekar takmörkuðum árangri að læra japönsku. Árið 1863 gaf hann út bók 

um reynslu sína sem nefndist The Capital of the Tycoon. Alcock segir m.a. þar að svo 

virðist sem ungir menn sem lært höfðu kínverska skrift áður en þeir komu til Japans 

væru mun fljótari að tileinka sér japönsku en aðrir og því ætti að senda alla í tvö ár til 

Kína áður en þeir kæmu til Japans!
19

 Hann rökstuddi þetta m.a. með því að vinur hans 

sem vel var mæltur á kínverska tungu hafi átt tiltölulega auðvelt með að lesa skilti, 

matseðla og fleira á japönsku.Að málin væru nauðalík var þó misskilningur; upp-

bygging, orðaröðun og málfræði japönsku er svo ólík kínversku að málin teljast ekki 

einu sinni til sömu málafjölskyldu. Þessi vanþekking er þó kannski skiljanleg í ljósi þess 

að landið hafði eins og áður var sagt verið nánast algerlega lokað af fyrir umheiminum 

allt frá miðri 17.öld . Eina nothæfa orðabókin fyrir Vesturlandabúa var á portúgölsku og 

hafði verið gefin út árið 1603!
20

 Þeir örfáu menn sem eitthvað kunnu í japönsku voru 

Hollendingar sem Alcock hefur sennilega lítið ráðfært sig við. Að sama skapi var 

hollenska eina vestræna tungumálið sem Japanir höfðu einhverja þekkingu á. Satow 

nefnir í bók sinni að runnið hafi á hann tvær grímur þegar sendiboði kom frá 

Japansstjórn með bréf til Shanghai og ekki hafi tekist að finna einn einasta Kínverja sem 

gat skilið það. Árið var 1862 þegar Satow kom til Kína, þó ekki komi fram hvaða 

mánuð ársins. Á þessum tíma var Taiping-uppreisnin í hámarki.
21

 Kínastjórn hafði 

beðið Vesturveldin um aðstoð við að bæla hana niður og „Flash“ Gordon hershöfðingi 

var því kominn í þeim erindagjörðum til Kína. Ennfremur var Cixi (慈禧22), frilla hins þá 

nýlátna Xianfeng (咸豐) keisara og móðir hins barnunga keisara Tongzhi (同治), að ná 

eiginlegum völdum við hirðina. Satow minnist þó ekki á neitt af þessu og viðurkennir 

að dvöl sín í Kína hafi verið of stutt til þess að geta öðlast verulegan skilning á landinu. 

Honum virðist þó hafa líkað ágætlega í Beijing og þótt fallegt þar. Talsvert var um Breta 

á þessum slóðum og Satow hitti m.a. Thomas Wade sem hannaði að mestu leyti Wade-

Giles umritunar-kerfið.
23

 Þann 2. september var svo lagt af stað til Japanseyja. 

                                                 
19 Sir Rutherford Alcock, Capital of the Tycoon: a narrative of three years residence in Japan. 1. bindi, 

(London, Harper and Brothers Publishers, 1863), bls. 168. 

20 Vocabulario da Lingoa de Iapam. 

21 Taiping uppreisnin var borgarastyrjöld sem átti sér stað frá 1850-1865 og er talin hafa kostað um 20 

milljónir manna lífið. Nánar má fræðast um hana í bók Jonathan Spence: God’s Chosen Son. 
22

 Rétt er að taka það fram að í ritgerð þessari er notast við hefðbundin kínversk tákn í stað einfaldaðra og 

er ástæðan sú að þau samræmast betur því tímabili sem um er rætt. 

23 Wade-Giles er umritunarkerfi kínverskra tákna í latneskt letur sem var mikið notað allt fram á seinni 
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-Þjóðfélagsólga í Japan- 

Þjóðfélagsástandið í Japan var vægast sagt ótryggt við komu Satows og hafði verið það 

í nokkra áratugi. Uppskerubrestir höfðu orðið á 4. áratugnum og uppreisnirnar sem 

fylgdu höfðu verið barðar niður af fullri hörku. Það voru þó ekki bara lágstéttirnar sem 

voru ósáttar; kjör Samúræja fóru sífellt versnandi í samanburði við kaupmenn. Tími 

Tokugawa-ættarinnar hafði verið tími byltingar í verslun. Að kínverskri hefð voru 

kaupmenn á neðsta þrepi þjóðfélagsskalans en þrátt fyrir það urðu þeir sífellt ríkari og 

ríkari.
24

 Lágstéttar Samúræjar neyddust þar á móti gjarnan til þess að gerast bændur. 

Þeir voru því skiljanlega ósáttir við stjórnvöld sem sem þeir töldu spillt. Ofan á þetta 

bættist að vestræn skip voru farin að vera sífellt algengari við Japansstrendur og að því 

er virtist ágengari. Fram að þessu hafði þó tekist að halda einangrunar stefnunni til 

streitu. Japanir fylgdust síðan með þegar Vesturveldin gengu til bols og höfuðs á 

Kínaveldi og voru fyrir vikið enn staðráðnari en áður að hleypa þeim ekki inn í landið. 

Þetta gat þó varla gengið til lengdar og árið 1853 sigldi Perry sjóliðsforingi með 11 skip 

inn í Yokohamahöfn.
25

 Hann var með bréf frá Bandaríkjaforseta þar sem þess var 

krafist að Japanir myndu opna hafnir sínar ella skyldu þeir hafa verra af. Hann gaf þeim 

ár til þess að svara og fór á brott í bili. Tokugawa-stjórnin var í erfiðum málum. Henni 

var fullljóst að hún var ekki í neinni aðstöðu til þess að streitast gegn innrás 

skrælingjanna með vopnavaldi og því var ekki um annað að gera en að ganga að kröfum 

þeirra að einhverju leyti. En hún vissi líka að allt slíkt yrði afar óvinsælt og gæti jafnvel 

orðið henni að falli. Til þess að afla þessum óvinsælu aðgerðum stuðnings ákvað hún að 

gera nokkuð sem hún hafði ekki gert í 200 ára valdatíð sinni
26

; hún ákvað að leita álits 

helstu lénsherra og keisarahirðarinnar. Sú tilraun bar þó ekki tilætlaðan árangur; 

keisarinn í Kyoto vildi halda höfnunum áfram lokuðum og lénsherrarnir vildu flestir 

fara í stríð. Stjórnin neyddist því til þess að fara í þessar óvinsælu aðgerðir í vanþökk 

við helstu valdamenn landsins og bar því fátt annað úr býtum en að minnka eigið 

lögmæti. Þegar Perry snéri aftur var samþykkt að opna þrjár hafnir fyrir hann og 

bandarískum ræðismanni var leyft að dvelja í Shimoda skammt frá Edo-flóa. Önnur 

                                                                                                      
hluta 20. aldar. Nú til dags hefur þó svokallað Pinyin kerfi að mestu leyti leyst það af hólmi. 

24 Í hinu hefðbundna japanska stéttarkerfi (士農工商) sem var byggt á hinu kínverska voru Samúræjar á 

toppi þjóðfélagsskalans. Næstir komu bændur, þá handverksmenn og loks kaupmenn sem voru á 

botninum. Ástæðan fyrir lélegri stöðu kaupmanna var sú að konfúsískir hugsuðir töldu að ólíkt 

bændum framleiddu þeir ekki neitt heldur lifðu aðeins á vinnu annara og ættu því ekki virðingu skilið. 

25 Schirokauer, 2003, bls. 181. 

26 Andrew Gordon, A modern history of Japan from Tokugawa times to the present. (New York, Oxford, 

Oxford University press), 2003, bls. 49. 
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Vesturveldi þrýstu á svipaða samninga, Bretar fyrstir. Næstu árin þurftu Japanir svo að 

sætta sig við fleiri og fleiri „ójafna samninga“ (不平等条約).  

 

Í þessu andrúmslofti varð til hreyfing sem nefndi sig Sonno Joi (尊皇攘夷) eða „virðum 

keisarann, rekum burt skrælingjana“. Meðlimir Sonno Joi voru herskáir þjóðernissinnar 

sem vildu fara í hart við skrælingjana hvað sem það kostaði. Helstu hugmyndafræðingar 

þeirra voru Aizawa Seishisai (会沢正志斎) og Yoshida Shoin (吉田松陰). Aizawa Seishisai 

var af hinum svokallaða Mito-skóla (水戸学) fræðimanna og hafði í riti sínu Nýjar 

kenningar (新論) hvatt til aðgerða gegn skrælingjunum sem Sonno Joi-sinnar tóku uppá 

sína arma. Hinn ungi hugsuður Yoshida Shoin varð svo píslarvottur hreyfingarinnar. 

Yoshida var af frekar lágum Samuræja ættum og átti þ.a.l. ekki möguleika á starfi hjá 

stjórninni. Hann hélt því út harðri gagnrýni á Tokugawa-stjórnina fyrir að ráða menn 

vegna ættartengsla þeirra fremur en hæfileika. Þegar Perry kom til landsins reyndi hann 

að smygla sér með til Ameríku til að kynna sér lifnaðarhætti skrælingjana. Ekki tókst 

það og var honum hent í fangelsi þar sem hann hélt áfram að boða stefnu sína. Árið 

1858 sendi Tokugawa-stjórnin sendiboða til Kyoto til að biðja um stuðning hirðarinnar 

við nýjustu samninga sína við skrælingjana. Yoshida heyrði af þessu og sat fyrir 

sendiboðanum ásamt fylgismönnum sínum og drap hann. Hann var tekinn af lífi ári 

síðar.
27

 Þeir Aizawa Seishisai og Yoshida Shoin áttu það báðir sameiginlegt að þeir voru 

ekki að hvetja til þess að Tokugawa-stjórninni yrði steypt; markmiðið var fremur að 

opna leið inn í stjórnkerfið fyrir menn sem tilbúnir voru að fylgja „vilja keisarans“ eins 

og þeir sjálfir skilgreindu hann. Það var ekki fyrr en 1858 sem Yoshida missti trúna á 

Tokugawa-stjórninni og fór þá að hvetja til stjórnarskipta. En sú skoðun og sú staðreynd 

að hann var tekin af lífi hafði mikil áhrif á Sonno Joi-sinna sem litu nú á erindreka 

Tokugawa-stjórnar sem óvini sína til jafns við skrælingjana. 

 

Á svipuðum tíma braust út valdabarátta innan stjórnarinnar milli íhalds og Sonno Joi-

sinna sem endaði með því að íhaldsmaðurinn Ii Naosuke (井伊直弼) varð valdamesti 

aðilinn í stjórninni. Ii Naosuke þessi var síðasti sterki maðurinn í stjórn Tokugawa og 

hóf fljótt hinar svokölluðu Ansei-hreinsanir (安政の大獄）á hendur andstæðingum sínum, 

m.a. lét hann reka yfir 100 manns úr stjórnkerfinu sem hann taldi andsnúna sér. Af þeim 

voru átta teknir af lífi. Ekki stóð þetta þó lengi yfir því Naosuke var myrtur árið 1860 af 

                                                 
27 Æviágrip Yoshida Shoin á http://www.yoshida-shoin.com/  

http://www.yoshida-shoin.com/
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ungum Sonno Joi-sinnum. Morðið var framið á götu úti um hábjartan dag. Morðinginn 

hjó höfuðið af Naosuke, hljóp með það einhvern spöl og skar sig svo sjálfur á kvið.
28

 

 

Þessum atburðum fylgdi alda morða og árása bæði á stjórnvöld og útlendinga. Þeir sem 

stóðu fyrir árásunum voru yfirleitt ungir og reiðir Sonno Joi-sinnar af lægri stéttum 

Samúræja sem kölluðu sig „menn með háleit markmið“ eða Shishi (志士). Nokkrum 

mánuðum eftir að Naosuke var myrtur fór helsti ráðherra Toza-léns sömu leið. Meðal 

erlendra fórnarlamba var hollenskur túlkur Townsend Harris ræðismanns 

Bandaríkjanna. Einnig var ráðist á Lawrence Oliphant sem hafði verið ritari Elgins 

Lávarðs og hafði m.a. skrifað bókina sem kynnti Satow fyrir Japan. Vesturlandabúar 

höfðu á þessum tíma litla sem enga innsýn inn í flókna innviði japanskra stjórnmála. 

Japan var einfaldlega talið vera harðstjórnarríki með kúguðum þegnum sem myndu 

fagna frelsinu sem Vesturlönd gætu boðið.
29

 Þetta viðhorf er vissulega ekki óþekkt nú 

til dags gagnvart öðrum ríkjum.   

 

Inn í þetta ótrygga ástand kom Satow snemma í september 1862. Lítið samfélag 

útlendinga hafði nú myndast í Yokohama og þangað var förinni heitið. Þarna bjuggu 

vestrænir kaupmenn og diplómatar ásamt þjónustuliði sínu. Ekki var talið óhætt að 

ferðast langt út fyrir svæðið þar sem ungir japanskir æðikollar (e. hotheads) voru allt 

eins líklegir til að drepa menn. Og jafnvel svæðið sjálft var ekki algerlega öruggt. Satow 

segir frá því þegar túlkur Breta er stunginn til bana við hlið bresku sendinefndarinnar, 

seinna eru svo 2 breskir hermenn vegnir nánast við herbergisdyr breska höfuðs-

mannsins. Eins og Satow segir á einstaklega klisjulegan hátt: „It was a busy time for 

Colt and Adams.“
30

 Fáir hættu sér langt frá byggðinni af ótta við að vera vegnir.   

 

-Namamugi-atvikið-  

14. september 1862 var Charles Lennox Richardson nokkur í sunnudagsreiðtúr ásamt 

þremur öðrum Englendingum eftir Tokaido-veginum sem tengdi saman Edo og Kyoto.
31

 

Richardson þessi var kaupmaður sem búið hafði um nokkra ára skeið á breska svæðinu í 

                                                 
28 Marius B. Jansen, The making of modern Japan. (Cambridge, Massachusetts, Harvard University 

press, 2000), bls. 295. 

29 Karen E. Cullen, A History of Japan 1582-1941, (New York. Cambridge University press, 2003), bls. 

188. 

30 Satow, 2005, bls 35. 

31 Edo var endurskírð Tokyo árið 1868. 
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Shanghai. Honum virðist hafa vegnað nokkuð vel þar því hann var á leið heim til 

Englands til að setjast í helgan stein. Áður en hann fór heim fékk hann þó þá afdrifaríku 

hugmynd að koma við í Japan. Þennan sama dag átti leið um Tokaido-veg Shimazu 

Higamitsu (島津久光), einn af æðstu mönnum Satsuma-léns ásamt a.m.k. 800 manna 

föruneyti. Satsuma var suður á Kyushu og hafði lengi verið eitt af voldugustu lénunum í 

Japan. Samkvæmt japönskum lögum var öllum þeim sem mættu svo háttsettum manni á 

förnum vegi skylt að fara af hestbaki og leggjast á grúfu til að sýna auðmýkt. Bretarnir 

viku af veginum út í kant eins og þeim var skipað en neituðu að fara af baki.
32

  

Hvort sem ástæðan var hefðbundin 19. aldar heimsveldishroki eða einfaldlega 

skilningsleysi varð þetta Richardson dýrkeypt því samuræjarnir réðust á hann og drápu 

fyrir að sýna ekki tilhlýðlega virðingu. Einnig var ráðist á samferðamenn hans en þeir 

komust þó lífs af. Satow hafði ekki verið viku í Japan þegar þessir atburðir gerðust og 

segist sjálfur hafa tekið fréttunum með ró; morð á útlendingum var nokkuð sem engum 

kom á óvart. Kaupmönnunum í Yokohama hitnaði þó mikið í hamsi við morðið, enda í 

fyrsta skipti sem einhver úr þeirra röðum hafði verið veginn. Á fundi sem boðað var til 

hvöttu þeir til þess að flotinn yrði sendur á vettvang þegar í stað til að handtaka 

Higamitsu. Ekki var þó farið í svo dramatískar aðgerðir heldur ákváðu 

stjórnarerindrekar að reyna að leysa þetta eftir diplómatískum leiðum. Á næstu 

mánuðum var reynt að 

semja við Tokugawa 

stjórn um skaðabætur en 

það gekk afar hægt. 

Þegar þarna var komið 

við sögu hafði Alcock 

verið kvaddur aftur til  

Japönsk mynd af morðinu á Richardson.                                               London og var Neale  

ofursti því hæstráðandi. Neale þessi sem kemur talsvert við sögu í næstu köflum virðist 

ekki hafa verið í háu áliti meðal Bretanna í Yokohama þar sem þeir töldu hann linan og 

ekki nógu ákveðinn. Hann virðist þó hafa átt erfitt með að hemja skap sitt á köflum og 

Hugh Cortazzi segir svo í bók sinni British envoys in Japan að hann hafi sennilega ekki 

verið „stórkostlega gáfaður.“ Dr. William Willis, góðvinur Satows til lífstíðar, sagði 

                                                 
32 Sjá nánari í Andrew Daniels, „Murder, misunderstanding and might. Mid-Nineteen century 

confrontation berween Britain and Satsuma“, Kagoshima Immaculate Heart Collage, 34, (2004), bls. 

145. 
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hann vera fyrirlitinn og að menn hafi litið á hann eins og „gamla konu.“ Ennfremur 

sagðist hann efast um andlegt og líkamlegt hugrekki hans. Þó verður að hafa í huga að 

Willis virðist hafa verið óhóflega dómharður í garð manna sem honum mislíkaði. Satow 

segir einnig frá því að útlendingasamfélagið í Yokohama hafi vantreyst honum en segir 

þó: „nú þegar ég lít aftur nærri hálfri öld síðar hneigist ég sterklega til þess að álíta að 

Neale ofursti hafi tekið réttar ákvarðanir.“
33

 Í desember þetta ár fór Neale Ofursti ásamt 

föruneyti til Edo á fund stjórnarinnar. Túlkur Breta á fundi þessum var hinn þýski 

Philipp Franz von Siebolt sem talinn var einn heimsins mesti sérfræðingur um Japan. 

Siebolt var læknir að mennt og hafði verið sendur af Hollendingum til Dejima árið 1823 

og hafði hann m.a. kynnt Japönum fyrir vestrænni læknisfræði. Hann hafði meira að 

segja fengið að ferðast til Edo en slíkt var afar fátítt. Árið 1830 snéri hann aftur til 

Evrópu og var oft leitað til hans þegar menn höfðu spurningar um Japan. Perry 

flotaforingi sem sá um að opna Japan 1853 hafði m.a. ráðfært sig við hann. Bretar fengu 

hann svo til að koma aftur eftir að búið var að opna landið.
34

 Árið 1841 var svo gefin út 

bók sem hét The manners and the customs of the Japanese. Höfundur er óþekktur en 

bókin var af miklu leyti byggð á frásögn Siebold, Í bókinni úir og grúir af alls konar 

kynjasögum. M.a. er sagt að eitt sinn hafi borgarastríð næstum brotist út í Japan vegna 

þess að menn hafi deilt um hvernig djöfullinn væri á litinn. Keisarinn hafi þó í visku 

sinni dæmt sem svo að allir deilendur hafi haft á réttu að standa og djöfullinn gæti haft 

hina ýmsu liti. Einnig er fullyrt að í landinu sé ekki að finna eina einustu ótrúu 

eiginkonu og að landsmenn séu svo færir handverksmenn að einum þeirra hafi tekist að 

sauma saman afturendann á fiski og framhlið apa og gert það svo vel að ekki hafi 

nokkur maður séð í gegnum þetta í fleiri ár. Þó sýna lýsingarnar á stjórnkerfi, sögu og 

ýmsum háttum landsmanna það að Siebold hefur aflað sér merkilega mikilla upplýsinga 

miðað við þá aðstöðu sem hann var í.
35

 Satow var einnig sendur með, vafalaust aðeins 

til að læra og af hans eigin lýsingu af dæma er ekki að sjá að hann hafi haft nokkru 

hlutverki að gegna á þessum fundi. Fundurinn skilaði svo engum öðrum árangri en að 

gera Neale ofursta æfan yfir stífni japönsku embættismannanna. Eftir fund þennan var 

tekin sú ákvörðun að senda ýtarlega skýrslu um málið til London til þess að fá leyfi fyrir 

frekari aðgerðum. Það leyfi kom í mars 1863. 

                                                 
33 Hugh Cortazzi, British envoys in Japan 1859-1972 í ritstjórn Hugh Cortazzi. (Dorset, Global Oriental 

fyrir the Japan society), 2004, bls. 31-32. 

34 Nú til dags er Siebold Háskóli í Nagasaki skírður eftir honum. Nánar má fræðast um Siebold á 

heimasíðu bókasafns Amsterdamsháskóla. 
35

 Nánar í Manners and customs of the Japanese. 
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-Deilur magnast- 

Snemma í apríl sendi Neale ofursti herskip til Edo til þess eins að afhenda stjórninni 

bréf. Í bréfinu voru kröfur Breta um skaðabætur áréttaðar; krafist var 100.000 punda frá 

stjórninni í Edo auk 25.000 punda frá Satsuma-léni fyrir morðið á Richardson..Til 

samanburðar má nefna að árslaun Satows voru á þessum tíma aðeins 400-500 pund. 

Neale hótaði svo valdbeitingu ef ekki yrði gengið að þessu innan 20 daga. Þetta tók þó 

meira en 20 daga því samningar náðust ekki fyrr en í lok maí. Frakkar höfðu nú ákveðið 

að standa með Bretum í aðgerðunum og lofaði Tokugawa-stjórn að borga svo fremi sem 

hún mætti gera það með reglulegum afborgunum svo að þetta vekti ekki athygli 

valdamikilla Daimyoa.
36

 Það þurfti þó meira til til þess að sannfæra ráðamenn í 

Satsuma-léni. Satsuma hafði þegar hafið nútímavæðingu á vörnum sínum svo langt sem 

það náði og hafði m.a. yfir að ráða hollenskum gufuskipum sem þeir höfðu nýlega fest 

kaup á. Í raun voru þeir að undirbúa sig undir stríð og höfðu styrkt varnir sínar gífurlega 

mánuðina á undan.
37

 Einnig höfðu þeir pantað þúsundir riffla af kaupmönnum í 

Nagasaki og sett á fót bómullarverksmiðju að vestrænni fyrirmynd. Satsuma var því 

ásamt Choshu án efa framsæknasta lén Japanseyja. Satsuma-menn harðneituðu að borga 

og báru fyrir sig að hegðun sín væri eðlileg út frá japönskum hefðum og lögum. 

Vissulega var þetta ekki óeðlilegt frá slíku sjónarmiði en Tokugawa-stjórnin hafði þó í 

hinum „ójöfnu samningum“ neyðst til þess að afsala sér réttinum til að koma fram við 

Vesturlandabúa á sama hátt og við innfædda. Þolinmæði Neale tók nú að bresta svo 

hann ákvað að senda sjö skip suður til Kagoshima, höfuðborg Satsuma. Satow segir að 

öll breska sendinefndin hafi verið með í förinni, þ.m.t. hann sjálfur. Skiljanlega leit það 

ekki vel út fyrir stjórnina í Edo að erlent herveldi færi sínu fram innan yfirráðasvæðis 

hennar. Hún reyndi því hvað sem hún gat til að fá Satsuma til þess að borga en allt kom 

fyrir ekki. Þegar ákveðið hafði verið að senda skipin á vettvang sendi stjórnin bréf til 

Breta þar sem þeir voru beðnir um að fresta aðgerðum. Þau tilmæli voru virt að vettugi. 

Til þess að reyna að bjarga andlitinu lét Tokugawa-stjórn þau skilaboð berast að hún 

myndi senda sitt eigið skip á vettvang með erlendu skipunum. Ekkert varð þó úr því. 

 

 

 
                                                 

36 Daimyo (大名) var titill sem lénsherrar báru. Orðið hefur gjarnan verið þýtt sem Barón.  

37 Daniels, 2004, bls. 149. 
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-Sprengjuárás á Kagoshima- 

Sprengjuárásin á Kagoshima er á japönsku kölluð „stríð Satsuma og Bretlands“  

(薩英戦争) sem óhætt er að segja að sé orðum aukið. Hér var fremur á ferð hin klassíska 

byssubáta-diplómatík (e. Gun boat diplomacy) sem Bretar og fleiri stunduðu gjarnan á 

þessum tíma. Átökin stóðu aðeins yfir í nokkrar klukkustundir og lauk án sjáanlegra 

málalykta. Nokkru síðar samþykktu Satsuma-menn að ganga að skaðabótakröfum Breta. 

Þótt lítilfjörlegt virðist var þetta lykilatvik í þróun stjórnmálasögu Japans því það 

sannfærði Satsuma-menn um að skrælingjarnir yrðu ekki reknir á brott í bráð og því 

væri ekki annað til bragðs að taka en að taka upp samvinnu við þá.  

 

Kagoshima stendur á suðausturhorni Kyushu eyju, ekki bjuggu færri en 150 þúsund 

manns þar á þessum tíma en stjórnarherrar gerðu ráð fyrir að út í átök færi og voru því 

búnir að tæma borgina. Þegar komið var til Kagoshima var ráðamönnum afhent bréf þar 

sem kröfur Breta voru endurteknar. Hisamitsu lénsherra sendi drápsveitir dulbúnar sem 

ávaxtakaupmenn að skipunum til þess að gera út um málin! Það sást þó í gegnum þetta 

hjá þeim svo þeir urðu frá að hverfa. Sama kvöld var skriflegt svar sent þar sem sagt var 

að morðingjarnir fyndust ekki auk þess sem þeir sögðu sig vera í fullum rétti út frá 

japönskum lögum og vísuðu ábyrgðinni alfarið á hendur Tokugawa-stjórn. Ákveðið var 

að grípa til aðgerða. Þann 13. ágúst 1863 voru gufuskip Satsuma-manna sem lágu í höfn 

tekin herfangi. Meirihluti áhafnarinnar flúði frá borði og segir Satow að ekki hafi 

ætlunin verið að taka fanga. Tveir menn urðu eftir og kom það í hlut Satows að túlka 

fyrir þá. Annar þessara manna var Terashima Munenori (寺島宗則) en hann átti seinna 

meir eftir að gegna embætti utanríkisráðherra. Satsuma-menn biðu nú eftir því að veðrið 

versnaði og skutu þá á breska flotann. Bretar svöruðu með því að sökkva skipunum sem 

þeir höfðu tekið og skjóta á Kagoshima borg. Eyðileggingin var mikil; allt að 500-600 

hús brunnu til grunna, þ.m.t. áðurnefnd bómullarverksmiðja sem miklar vonir höfðu 

verið bundnar við. Mannfall meðal Satsuma-manna var þó afar lítið; aðeins fimm manns 

svo vitað sé til, enda búið að tæma borgina eins og áður sagði. Bretar misstu þar á móti 

11 menn. Satsuma-menn voru kokhraustir eftir átökin og kölluðu þetta sigur þar sem 

Bretar hefðu misst fleiri menn. En ef þetta var sigur þá var hann Pyrrískur
38

 þar sem 

Satsuma-menn höfðu verið algerlega ófærir um að mæta hernaðarógninni af nokkurri 

                                                 
38 Pyrrískur sigur (e. Pyrrhic victory) er (einkum hernaðar) sigur þar sem fórnarkostnaðurinn er 

gífurlegur og yfirleitt meiri heldur en tapaðilans. Hugtakið er kennt við Pyrrhus konung af Epírus sem 

vann slíkan sigur gegn Rómverjum 280 f.kr. og 279 f.kr.  
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alvöru. Árásin á Satsuma fór ekki gagnrýnislaust fram; í ritstjórnargrein New York Times 

var árásin harkalega gagnrýnd og talið var að Bretar hefðu farið fram með ofstopa.
39

 Í 

neðri deild breska þingsins spurði þingmaður frjálslyndra, John Bright, hvort ekki hefði 

verið beitt of mikilli hörku. Neale ofursti svaraði þessu fyrir hönd Kuper aðmíráls sem 

stjórnaði aðgerðum og sagði að bruninn hefði verið slys. Og hinn augljóslega 

heimsvaldasinnaði David Rennie sem tók þátt í aðgerðunum svarar þessu á þann veg að 

ekki sé í öllu Englandi að finna menn með mannúðlegra viðhorf gagnvart Japönum en 

Kuper aðmírál og Neale!
40

 Satow er þó á öðru máli:   

 

En það [að bruninn hafi verið slys] tel ég ekki að hafi verið rétt lýsing á því 

sem átti sér stað í ljósi þess að „Perseus“ hélt áfram að skjóta skotum inn í 

bæinn eftir að átökin við stórskotaliðið voru á enda, og það er einnig í 

mótsögn við þann ánægjutón sem markar skeytið sem sent var til að 

tilkynna að eignir að verðmæti 1.000.000 punda hefðu verið eyðilagðar í 

sprengjuárásinni.
41

  

 

Að átökunum loknum fór flotinn aftur til Yokohama og lífið fór í sínar eðlilegu 

skorður.
42

 Satsuma-menn virðast þó hafa ákveðið fljótt að ekki borgaði sig að halda 

þessu til streitu því mánuði síðar gerðist það að sendimenn á vegum Satsuma birtust 

öllum að óvörum, viðurkenndu opinberlega að landar þeirra höfðu haft rangt við og 

borguðu skaðabæturnar sem Bretar höfðu krafist. Það fylgir þó sögunni að þeir hafi ekki 

greitt úr eigin vasa heldur fengið lán hjá hinni máttlausu Tokugawa-stjórn sem átti ekki 

eftir að endast líftími til að krefjast endurgreiðslu.  

 

-Keisaraleg tilskipun um að reka skrælingjana á brott- 

Tilraunir til þess að reka skrælingjana á brott voru þó síður en svo á enda.Tokugawa-

stjórn hafði tekið upp stefnu sem hún kallaði samstarf hirðar og stjórnar eða Kobu 

Gattai (公武合体). Ætlun hennar var án efa að styrkja lögmæti sitt en afleiðingarnar urðu 

þær að í Kyoto söfnuðust nú saman menn sem vildu breytingar á stefnu gagnvart 

                                                 
39 The New York Times, 15.11.1863. 

40 David Rennie, The British arms in North China and Japan: Peking 1860; Kagoshima 1862, (London, 

John Murray, 1864), bls. 393. 

41 Satow, 2006, bls. 87. 

42 Nánari upplýsingar um átökin má finna í Satow, 2005, bls. 82-87. Daniels, 2004, bls. 147-151 og 

Cortazzi, 2004, bls. 271-280. 
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útlendingum enda var það vel vitað að Koumei keisarinn (孝明) sjálfur studdi Sonno Joi-

stefnuna a.m.k. að einhverju marki. Í mars 1863 tókst róttæklingum innan hirðarinnar 

svo að sannfæra (eða neyða) keisarann til að gefa út fyrirskipun um að skrælingjana 

skyldi reka á brott (攘夷実行の勅命) og gaf þeim frest fram til 11. maí að fara 

sjálfviljuga. Þetta var í fyrsta sinn í mörg hundruð ár sem keisarinn hafði gefið út 

tilskipun í vanþökk Bakufu og sýndi svo ekki var um villst hve veik hún var orðin í raun 

og veru. Sjógunin (将軍) var nú boðaður til Kyoto og hann kom, en slíkt hafði ekki gerst 

í 230 ár. Þegar þangað var komið átti hann ekki annarra úrkosta völ en að samþykkja 

þetta og ákvað hann sjálfur dagsetninguna 24. júní. Bakufu lét því næst erlenda 

diplómata vita af tilskipun keisarans en lét það ekki fylgja sögunni hver hefði ákveðið 

brottfarardaginn. Vesturveldin svöruðu því til að þau gætu engan veginn fallist á þetta 

og í raun hafði Tokugawa-stjórn aldrei í hyggju að framfylgja þessu en það ætluðu 

Choshu-menn aftur á móti að gera.
43

 

 

-Árásin frá Choshu- 

Í borgarastyrjöldinni sem 

minnst var á í 1.kafla hafði 

Choshu verið eitt af 

öflugustu lénum í Japan og 

ráðið yfir 1.3 milljón 

koku.
44

 Choshu menn 

gengu í bandalag við  

Shimonosekisund er örmjótt sund sem aðskilur aðaleyju Japans, Honshu, frá syðstu  Tokugawa Ieyasu sem  

eyjunni Kyushu. Landfræðilega er þetta afar hentugur staður til þess að króa skip af. varð eins og nafnið gefur 

til kynna fyrsti Sjógun Tokugawa stjórnar. Hann virðist þó hafa haft áhyggjur af því að 

lénið væri of öflugt og létt minnka það niður í 369 þúsund koku. Choshu-menn litu á 

þetta sem svik sem þeir áttu aldrei eftir að fyrirgefa Tokugawa-stjórn. Þegar halla tók 

undan fæti hjá miðstjórninni varð Choshu því griðastaður stjórnarandstæðinga; Yoshida 

Shoin hafði m.a. boðað kenningar sínar í Choshu og Ito Hirobumi og Yamagata Aritomo 

höfðu lært af honum en nánar verður vikið að þeim síðar.  

 

                                                 
43 Sjá nánar í Gordon, 2003, bls. 55-56. Jansen, 2000, bls. 301-303 og Keene, 2004, bls. 65-79. 

44 Koku (石) var mælieining sem notuð var í Japan fram á 19.öld. Upphaflega var hún búin til til þess að 

mæla magn hrísgrjóna og var þá 1 koku u.þ.b 150. kíló sem átti að nægja til að fæða mann í 1 ár. 
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Þegar fréttirnar af tilskipun keisarans bárust til Choshu fóru ráðamenn þar strax í að 

setja upp varnarveggi meðfram Ströndunum. og sama dag og fresturinn rann út skutu 

þeir á vestræn skip sem sigldu inn í Shimonosekisund. Vopnabúr Choshu samanstóð 

reyndar að mestu leyti af ævafornum og úreltum fallbyssum frá 17. öld en þó áttu þeir 

einnig þrjú bandarísk gufuskip og fimm nýlegar fallbyssur af tegundinni Dahlgren sem 

þeir höfðu fengið í gjöf sem eins konar vináttuvott frá Bandaríkjamönnum. Og það voru 

Bandaríkjamenn sem fyrstir fengu að kenna á þessum vináttuvotti. Þann 25. júni 1863 

skutu Choshu menn á bandaríska kaupskipið Pembroke sem hörfaði án mikilla 

skemmda. Daginn eftir skutu þeir á franska herskipið Kienchang sem slapp talsvert 

mikið laskað og 11. júlí á hollenska herskipið Medusa. Bandaríkjamenn voru fyrstir til 

þess að svara þessum árásum. Til að hefna árásarinnar á Pembroke sigldi bandaríska 

freigátan USS Wyoming undir stjórn David McDougal inn í Shimonoseki-sund þann 16. 

júlí og hitti þar fyrir gufuskipaflota Choshu-manna. Eins og áður sagði var hér um 

ágætis skip að ræða sem smíðuð höfðu verið í Bandaríkjunum. Áhöfnin kunni þó afar 

lítið til verka og Bandaríkjamönnum tókst að sökkva einu af skipunum sem Choshu-

menn höfðu nýlega keypt í Nagasaki áður en þeir héldu á brott. Óstaðfestar fregnir 

herma að McDougal hafi látið frá sér fara að hann teldi að nú væri búið að kenna 

Choshu-mönnum lexíu sem þeir myndu ekki gleyma í bráð. Það átti þó eftir að þurfa 

meira til og 20. júlí komu tvö frönsk herskip á vettvang og sendu hermenn í land sem 

eyðilögðu varnirnar, tóku flest vopnin herfangi og brenndu öll nálæg hús. Þeir voru þó 

ekki fyrr haldnir á brott þegar Choshu-menn tóku til við að endurreisa varnir sínar.
45

  

 

En þótt Choshu-menn væru harðastir í afstöðu sinni gegn skrælingjunum höfðu þeir 

fleiri járn í eldinum; þeir voru líka meðal hinna fyrstu sem sendu menn sína til náms á 

Vesturlöndum. Árið áður (1862) höfðu þeir sent 5 unga menn til náms í London, tveir 

þeirra voru Ito Hirobumi (伊藤博文) og Inoue Kaoru (井上薫). Ito Hirobumi hafði verið 

sendur til náms við University College of London (sama skóla og Satow nam við) og 

hafði upphaflega verið sannfærður Sonno Joi-sinni, enda lærði hann undir Yoshida 

Shoin eins og áður var bent á. Þegar hann kom til London áttaði hann sig þó fljótt á að 

ekki var um annað að gera fyrir Japani en að taka upp vestræna hætti. Þegar hann fékk 

fregnir af því að Choshu-lén ætlaði í stríð við Vesturveldin ákvað hann ásamt Inoue að 

snúa aftur til Japans til að reyna að telja ráðamönnum hughvarf. Þegar þeir komu til 

                                                 
45 Nánar í Albert Craig, Choshu in the Meiji restoration, (Lanham, Lexinton books, 2000), bls. 200-201, 

Satow, 2006, bls. 91-93. 
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Japans gerðu þeir Rutherford Alcock viðvart en hann var nýkominn aftur frá Bretlandi 

og báðu um að hann myndi fresta aðgerðum. Bretar ákváðu að notfæra sér þetta og 

sendu þá af stað til Choshu. Satow segir frá því að japönskukennari hans sem aðstoðaði 

hann við að tala við Ito og Inoue hafi sagt sér að hann teldi 60-70% líkur á því að þeir 

yrðu hálshöggnir. 

  

Ekki tókst þeim að sannfæra herra sína um að hætta aðgerðum en þeir héldu þó a.m.k. 

hausunum. Ito þessi átti svo seinna meir eftir að verða forsætisráðherra og aðalhöfundur 

japönsku stjórnarskrárinnar, svo og góðvinur Satows. Inoue átti einnig eftir að verða 

einn af helstu mönnum fámennisstjórnarinnar (e. oligarchy) sem stjórnaði Japan næstu 

áratugina og varð m.a. vara-fjármálaráðherra, auk þess sem hann varð ásamt Ito einn af 

lykilmönnum Japana þegar þeir gerðu Kóreu að nýlendu sinni.
46

 

 

Ito og Inoue snéru fljótt aftur með það svar að lénsherrann teldi sig aðeins vera að hlýða 

tilskipun keisarans og gæti ekki breytt um stefnu án þess að senda sendiboða sína til 

Kyoto til að ræða við keisarann, nokkuð sem myndi taka 3 mánuði. Hér var væntanlega 

einungis á ferðinni tilraun til þess að fresta árás. Þessi afsökun var ekki tekin gild og auk 

þess gerðu Bretar athugasemd við að Ito og Inoue væru ekki með neitt því til 

staðfestingar að þetta væru í rauninni skilaboð frá lénsherrum sínum. Þeir sögðust þá 

getað komið með sannanir fyrir því ef þeir fengu 2-3 daga til þess en því var líka 

hafnað.  

 

Satow átti síðar óformlegt spjall við þá og komst þar í fyrsta skipti í „full and frank 

communication with people belonging to the anti-Tycoon party.“
47

 Ito og Inoue lýstu 

þar gremju sinni í garð Bakufu-stjórnarinnar og sögðu hana m.a. einoka öll viðskipti við 

útlönd sem væri afar óvinsælt. Stungu þeir svo upp á því að Vesturlandabúar sniðgengu 

Bakufu og færu þess í stað út í beinar viðræður við keisarann í Kyoto. Ástæðan fyrir 

þeirri uppástungu var sennilega sú að Choshu-menn voru að reyna að ná völdum í 

Kyoto. Stjórnmálaástand í Japan á þessu tímabil var afar flókið og ekki mun gefast rúm 

til þess að fara mjög ýtarlega í það en rétt er að nefna að við hirðina í Kyoto tókust á 

tvær fylkingar. Annars vegar Kobu-Gattai-fylkingin, sem vildi að vísu reka skrælingjana 

                                                 
46 Japanir náðu miklum áhrifum í Kóreu eftir stríð við Kína 1894-1895. Árið 1909 létu þeir myrða 

síðustu keisaraynju Kóreu og gerðu landið að nýlendu sinni fljótlega eftir það. 
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á brott en þó fara með öllu að gát, og hins vegar Sonno Joi-fylkingin sem vildi reka 

útlendingana á brott tafarlaust og helst steypa Tokugawa-stjórninni í leiðinni. Þessi 

fylking var sterkust í Choshu þar sem hún hafði náð völdum og í ágúst 1864 reyndu 

Sonno Joi-sinnar, aðallega frá Choshu, að ráðast inn í Kyoto þar sem þeir ætluðu að 

myrða helstu ráðamenn Kobu-Gattai-fylkingarinnar og „sannfæra“ keisarann um að 

fylgja sér til Choshu. Síðan ætluðu þeir að ráðast á sjálfa Tokugawa-stjórnina. 

Valdaránið mistókst þó og hirðin lýsti því yfir að Choshu væru óvinir sínir og krafðist 

þess að Tokugawa-stjórn myndi refsa þeim, en nánar verður vikið að því í kaflanum um 

Meiji endurreisnina.
48

 

 

Fylking hinna viljugu þjóða- 

Þegar þarna var komið við sögu hafði Sir Rutherford Alcock þegar hafist handa við að 

ræða við Bandaríkjamenn, Frakka og Hollendinga um sameiginlegar aðgerðir gegn 

Choshu. Frakkar voru tregastir til og var ein ástæðan vafalaust hinn hefðbundni rígur 

um völd og áhrif milli Breta og Frakka, því gengið var út frá því að liðið yrði leitt af 

Bretum. En það sem vóg þyngra var þó sú staðreynd að Frakkar höfðu verið að reyna að 

auka áhrif sín innan Tokugawa-stjórnar. Sendiboði á vegum Bakufu hafði nokkrum 

mánuðum áður verið sendur til Parísar til þess að semja sérstaklega við Frakka, m.a. um 

að loka Edo-flóa aftur fyrir útlendingum (en Bakufu ætlaði sér með þessu að veikja 

Sonno Joi-sinna). Frakkar harðneituðu þó að verða við þessu og hann neyddist til þess 

að skrifa undir samninga þar sem Bakufu lofaði að bæta Frökkum tjónið sem þeir höfðu 

orðið fyrir vegna Shimonoseki árásarinnar og að opna sundið innan þriggja mánaða.
49

 

Sendiboðinn snéri aftur til Edo rétt áður en fjölþjóðaliðið hélt á stað til Shimonoseki og 

virtist ætla að setja áætlanir Alcocks í uppnám. Fljótt kom þó í ljós að Tokugawa-stjórn 

ætlaði sér ekki að opna sundið þar sem hún taldi það geta leitt til borgarastríðs. Frakkar 

samþykktu því að taka þátt í aðgerðum, einkum þar sem þeir áttuðu sig á því Bakufu-

stjórnin var ekki endilega mótfallinn þeim sjálf; enda væri nú hægt að refsa Choshu án 

þess að henni yrði kennt um það.
50

  

 

                                                 
48 Nánar í Craig, 2000, bls. 213-234 og Keene, 2004, bls. 79-81.  

49 W.G. Beasly, Kafli 4: The foreign threat and the opening of ports. Í The Cambridge history of Japan 

vol. 5 the nineteenth century í ritstj. Marius B Jansen, (Cambridge, Cambridge University press, 

1989), bls. 294-295. 

50 Craig, 2000, bls. 232. 
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Þann 17. ágúst hélt breski flotinn af stað suður eftir og hitti flota Frakka, Hollendingar 

og Bandaríkjamanna við Himeshima-eyju, skammt frá Shimonoseki. .Flotinn samanstóð 

nú af níu breskum, fjórum hollenskum og þremur frönskum herskipum. Með þessu liði 

voru svo einir tvöþúsund hermenn. Bandaríska gufuskipið Takiang fylgdi einnig með, 

þó aðeins uppá táknrænan stuðning. Satow hafði verið skipaður túlkur fyrir Kuper 

aðmírál sem stjórnaði aðgerðum en ólíkt Neale þá ákvað Rutherford Alcock að skipta 

sér ekki að orrustunni með beinum hætti heldur varð eftir. Vistir voru teknar á 

Himeshima-eyju og síðan var haldið af stað til Shimonosekisunds. Þegar þangað var 

komið var hafist handa við að skjóta á varnir Choshu-manna frá sjó. Gegn þessu ofurafli 

áttu Choshu-menn fá svör og á næstu tveim dögum voru varnir þeirra lagðar í rúst. Fyrst 

var flotinn notaður til þess að gereyða öllu því sem hann gat, síðan var herlið sent í land 

til þess að gera út um málið. Satow var svo sendur með ef á túlk þyrfti að halda. Hann 

segir síðan frá því að aðstoðarmaður hans hafi fært honum skjöl sem „virtust innihalda 

sannanir um launráð Choshu-manna gegn keisaranum.“
51

 Valdaránstilraun Choshu 

manna hafði farið útum þúfur mánuði áður og er það væntanlega það sem Satow vísar 

hér til. 

 

-Friður saminn og næstu ár- 

Satow snéri fljótlega til baka í skipið og var Ito Hirobumi þá kominn þangað með þau 

skilaboð frá lénsherra sínum að hann vildi semja frið og að valdamilkill maður væri á 

leiðinni í þeim erindagjörðum. Satow segir síðan að Ito hafi fengið honum skriflega 

útgáfu af tilskipun keisarans til að reka útlendingana á brott. Því næst hafi aðmírálarnir 

spurst fyrir um hvort Choshu ætti í átökum við hirðina í Kyoto og Choshu-menn hafi 

haldið því fram að þeir hefðu aðeins verið að framfylgja skipunum keisarans um að gera 

skrælingjana brottræka. Þetta hafi þó af einhverjum ástæðum gert hirðina andsnúna sér 

og þeir hafa því sent menn til Kyoto í þeim eina tilgangi að fá svör við því hvers vegna 

svona væri komið fram við þá. Við friðarviðræður var svo þess krafist að Shimonoseki-

sund yrði opnað og Choshu-menn skuldbintu sig til þess að endurreisa ekki 

varnarveggina sem þeir féllust á. Vesturveldin höfðu einnig tekið Shimonoseki-bæ 

herskildi og kröfðust lausnargjalds fyrir hann og yrði upphæðin ákveðin af diplómötum 

í Edo. Choshu-menn samþykktu þetta eftir nokkurt þóf en þó með semingi. Upphæðin 
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sem um er rætt varð á endanum 3 milljónir dollara. Til samanburðar má geta þess að 

ágætis gufuskip kostaði á þessum tíma um 300.000 dollara.
52

 Tokugawa-stjórn tók þó 

að sér að greiða þetta. 

 

Á Vesturlöndum var fréttunum af árásinni á Choshu almennt vel tekið, a.m.k. mun betur 

en fréttinum af árásinni á Kagoshima. Bandaríska blaðið New York Times, sem ekki átti 

orð yfir hneykslun sinni vegna árásinnar á Kagoshima, var nú almennt jákvætt og sagði 

m.a. að Rutherford Alcock hefði tekið þá „skynsamlegu“ ákvörðun að opna sundið fyrir 

„frjálsum siglingum handa öllum þjóðum“ þegar það kom í ljós að Tokugawa-stjórn 

myndi ekkert aðhafast.
53

 Ástæðan fyrir þessari kúvendingu var auðvitað sú að 

Bandaríkjamenn voru nú þátttakendur í aðgerðum. Sjálfur var Satow orðin ákaflega 

jákvæður gagnvart Choshu-mönnum á þessum tíma og segir að honum sé farið að líka 

við þá og virða. En á sama tíma hafi honum farið að mislíka við erindreka Tokugawa-

stjórnar sem hann segir undirförla og vanmáttuga. Aðeins nokkrum línum síðar heldur 

hann svo áfram að ausa lofi í Choshu og Satsuma-menn: 

 

Og ekki var það lítið merkilegt að hvorki Satsuma né Choshu-menn 

virtust bera nokkra gremju í okkar garð fyrir það sem við höfðum gert, og 

á þeim ókyrrðar og byltingartímum sem nú fylgdu voru þeir alltaf nánustu 

bandamenn okkar.
54

 

 

Japanir áttu þó eftir að sýna svipað viðhorf gagnvart Vesturlöndum allt til okkar daga og 

það er fremur erfitt að trúa því að Satow hafi fundist þetta ótrúlegt (e. remarkable) þegar 

hann skrifaði bókina eftir öll þessi ár í Japan. Rétt er þó að taka að hann túlkar svona 

atburði afar sjaldan og maður hefur oft á tilfinningunni að hann sé að reyna að valda 

lesendum heilabrotum fremur en að skýra atburðina. Eftir þessa atburði snéri Alcock 

fljótlega aftur til London þar sem honum var hrósað fyrir að hafa leyst Choshu-

vandamálið á farsælan hátt. Russel Lávarður sem fór fyrir breska utanríkisráðuneytinu 

hafði þó kvartað yfir því að of mikilli hörku hefði verið beitt þar sem hann óttaðist álíka 
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gagnrýni og hann fékk eftir Kagoshima-sprengjuárásina. Alcock svaraði þessu sem svo 

að í samskiptum við Austur-Asíubúa þýddi lítið annað en að beita valdi þegar önnur 

úrræði mistækust.
55

 Alcock var svo vel tekið þegar hann kom aftur til London, hann var 

hækkaður í tign og gerður að ráðherra í Beijing og er sagður hafa verið tiltölulega 

vinsamlegur í garð Kínverja. Hann hélt svo áfram að fylgjast með málum í Japan og gaf 

m.a. út bók um japanska listmuni og iðnað. Áður hafði hann gefið út tvær bækur um 

japanska tungu og málfræði sem satt að segja eru nánast óskiljanlegar en Alcock á þó 

hrós skilið fyrir viðleitnina. Þekktasta bók hans er eins og áður sagði The capital of the 

Tycoon og er afar áhugavert að bera þær skoðanir sem þar birtast saman við t.d. 

skoðanir Valignano og aðra 16. aldar Jesúíta. Rétt eins og Jesúítar forðum hrósar 

Alcock t.a.m. iðnaðarframleiðslu Japana og um landið sjálft segir hann: 

 

Japan er í meginatriðum land þverstæðna og afbrigðileika þar sem allt, 

jafnvel kunnuglegir hlutir, setja upp ný andlit og er á einhvern 

undarlegan hátt snúið á hvolf. Að því undanskildu að þeir ganga ekki 

á höndum í stað fóta eru fáir hlutir sem ekki virðast af einhverjum 

dulrænum ástæðum verið knúnir í algerlega þverstæða átt og öfuga 

röð.
56

 

 

Í rauninni er hann að segja nauðasvipaða hluti og Valignano sagði meira en 200 árum 

áður þegar hann sagði hina japönsku blöndu grimmdar, virðuleika, siðspillingar og 

hræsni vera svo flókna að hann örvænti að geta greint hana nákvæmlega. Japanir höfðu 

að því að er virðist í augum vesturlandabúa lítið breyst. Frammistaða Satows í 

átökunum við Choshu hafði svo sýnt Bretum hversu mikilvægt það var að hafa góðan 

túlk og var hann því hækkaður í tign og gerður að túlk hjá ræðismannaskrifstofunni í 

Yokohama (hann hafði áður verið í eins konar starfsnámi) og hafði nú ekki öðrum 

skyldum að gegna en að læra japönsku og túlka. Hann virðist hafa verið einn af fyrstu 

Vesturlandabúunum til þess að ná góðu valdi á japönsku og segir m.a. frá því stoltur að 

hann hafi eitt sinn sýnt fram á að þekking hans hafi verið langtum betri en þekking 
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franska kollega síns sem gat ekki lesið skjöl án hjálpar japanska kennara síns. Ýmislegt 

dreif á daga hans næstu árin. Hann hóf að skrifa í Japan Times sem var fréttablað rekið 

af útlendinga-samfélaginu. Þar skrifaði hann m.a. nokkrar greinar undir dulnefni þar 

sem hann fordæmdi Tokogawa-stjórn og studdi andstæðinga hennar. Hann komst 

naumlega frá a.m.k. tveim morðtilraunum, lenti í miklum eldsvoða í Yokohama og 

ferðaðist vítt og breitt um Japan.  

 

-Meiji endurreisnin- 

Eins og áður sagði hafði hirðin í Kyoto lýst því yfir að Choshu-lén væri óvinveitt 

hirðinni og krafist þess að Tokugawa-stjórn refsaði þeim. Stjórnin hóf nú að undirbúa 

aðgerðir fljótlega eftir orrustuna við Shimonosekisund en í Choshu braust þá út 

valdabarátta sem endaði með því að íhaldsmenn náðu aftur völdunum af Sonno Joi-

sinnum. Árás Vesturveldanna á Choshu hafði vakið samúð með þeim um allt land og 

Tokugawa gekk frekar illa að fá mannskap frá öðrum lénum til hernaðar svo að hún 

krafðist ekki annars af Choshu-mönnum en að þeir bæðust afsökunar á framferði sínu 

sem þeir féllust á. Bakufu reyndi nú eins og hún gat að nútímavæðast og fékk m.a. 

franska ráðgjafa til sín til þess að endurskipuleggja herinn. Þetta olli Satsuma-mönnum 

þungum áhyggjum þar sem þeir óttuðust að Bakufu myndi ráðast að þeim eins fljótt og 

kostur væri á. Skömmu eftir sprengjuárásina á Satsuma höfðu Satsuma-menn farið að 

eiga í miklum viðskiptum við skoska vopnasalann Thomas Glover sem seldi þeim m.a. 

herskip og önnur hernaðartól.
57

 Tokugawa-stjórn hafði því gilda ástæðu til þess að vilja 

ráðast á þá. Auk þess kom til uppreisnar í Choshu enn og aftur þar sem Sonno Joi-sinnar 

vildu ekki hlíta forræði íhaldsaflanna. Tokugawa-stjórn tilkynnti nú að hún myndi fara 

til Choshu til að ganga til bols og höfuðs á uppreisnarmönnum. Choshu og Satsuma 

gerðu þá með sér leynilegt hernaðarbandalag. Þetta var árið 1866, en áður en kom til 

átaka létust bæði Tokugawa Iemochi og Komei keisari sem hægði aðeins á 

atburðarrásinni. Við þeim tóku Tokugawa Yoshinobu (徳川慶喜) og Meiji keisari (明治). 

Snemma árs 1867 sagði Tokugawa Yoshinobu svo af sér sem Shogun og var ætlun hans 

að koma á fót nýrri stjórn ásamt lénsherrum sem voru hliðhollir honum. Fljótlega kom 

þó í ljós að ekki gátu allir fallist á þessa skipan mála og margir vildu losna við hann með 

öllu. Satow hitti Yoshinobu skömmu eftir að hann sagði af sér og segir erfitt að ímynda 
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sér að hægt verði að mynda starfhæfa stjórn án þátttöku hans, jafnvel þótt Satow hafi 

sjálfur verið mótfallin Tokugawa-stjórn. Hann segir einnig að ákaft hafi verið fagnað á 

götum úti þegar fréttinar af afsögn Yoshinobu hafi spurst út. Choshu og Satsuma ásamt 

Tosa-léni ákváðu nú að láta til skarar skríða og 3. janúar 1868 réðust herir þeirra inní 

Kyoto og lögðu hana undir sig. Daginn eftir lýsti hinn 15 ára gamli Meiji keisari því yfir 

að hann hefði tekið völd. Nokkrum vikum síðar lét her hliðhollur Tokugawa Yoshinobu 

til skarar skríða. Her Tokugawa var þrefalt stærri en herir Choshu og Satsuma sem aftur 

á móti voru langtum betur vopnaðir. Choshu-Satsuma bandalagið vann þar sigur. Það 

átti eftir að taka nokkra mánuði að stilla til friðar en í raun voru dagar Tokugawa-

stjórnar taldir. Skemmtilegt er að lesa grein New York Times um málið. Þar segir 

höfundur sem hefur áhyggjur af því að illa gangi að berja niður mótspyrnu Tokugawa-

aflanna að „gangur þess að siðmennta Japan gæti orðið erfiður vegna sterkrar andstöðu 

japanskra aðalsmanna við að siðmenntast.“
58

 Í lok ársins var þó búið að kveða niður 

alla andstöðu og ný stjórn að mestu leyti skipuð ungum mönnum frá Choshu og 

Satsuma hafði tekið við. 

 

-Maison - 

Árið 1869 fór Satow í frí til Englands og endar bók hans þar. Hann snéri þó aftur til 

Japans 1870 og átti síðan eftir að vera þar allt til ársins 1883. Hann sagði þó að árin sem 

hann skrifaði um í bók sinni A diplomat in Japan hefðu verið þau áhugaverðustu í lífi 

sínu: „Þá lifði ég, nú er ég sem grænmeti.“
59

 Hann átti þó eftir að gera ýmislegt, m.a. 

eignaðist hann tvö börn með japanskri konu sinni sem hann var borgaralega giftur en 

vegna stöðu sinnar sem diplómati var honum meinað að giftast japönskum borgara. 

Hann varð líka sennilega fyrstur skrælingja sem hóf að safna japönskum og kóreskum 

bókum af miklum móði og fór hann einnig að læra kóresku. Árið 1872 var hann 

stofnaðili The Asiatic Society of Japan sem hafði það markmið að safna og miðla 

fróðleik um Japan. Hann skrifaði líka talsvert um Japan, allt frá ferðabókum og bókum 

um japanska tungu til greina um uppruna tóbaksnotkunar í landinu. Hann þýddi svo 

eitthvað af bókum og hjálpaði til við gerð ensk-japanskar orðabókar sem gefin var út af 

utanríkisráðuneyti Japans. Árið 1884 var hann svo sendur til Siam og gerður að 
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ræðismanni. Hann var þar í 3 ár og þótti standa sig vel en þoldi loftslagið illa og var 

sendur í veikindaleyfi til Englands. Því næst eða árið 1889 var hann sendur til Uruguay 

sem hann lýsti sem „jarðneskri paradís þar sem hann fann ekkert að gera.“ 1893 var 

hann sendur til Marokkó þar sem hann þótti standa sig svo vel við að skera á hnútinn í 

erfðadeilu að hann var sleginn til riddara. Árið 1895 snéri hann svo aftur til Japans sem 

ræðismaður og gegndi hann þeirri stöðu til ársins 1900. Þessi ár voru uppi áform um að 

breyta stöðu ræðismanns í Japan yfir í sendiherra og hefði Satow vissulega haft mikinn 

áhuga að verða fyrsti sendiherrann í Japan. Í mars árið 1900 fékk hann þó skeyti frá 

Salisbury Lávarði er þá fór með utanríkismál þar sem fram kom að vilji væri til að senda 

Satow til Beijing í stað Sir Claude MacDonald sem sennilega tæki við stöðu hans í 

Tokyo. Staðan í Kína var bæði betur borguð og þótti mikilvægari en sú í Tokyo svo 

hann þáði hana. Í september 1900 fór hann því til Kína.
60

 

 

-Veiki maður Asíu- 

Á seinni hluta 19. aldar naut kenning sem kölluð hefur verið félagslegur Darwinismi 

mikils fylgis á Vesturlöndum. Eins og nafnið gefur til kynna var þetta tilraun til þess að 

yfirfæra kenningu Darwins um náttúruval yfir á mannleg samfélög. Óhjákvæmilegur 

fylgifiskur kenningarinnar var svo gífurleg frelsishyggja sem ekki var ólík þeirri sem 

þekkist nú til dags. Efnaðir menn röskstuddu stöðu sína með vísan til þess að þeir væru 

hæfari frá náttúrunar hendi en þeir sem fátækir voru. Enski fræðimaðurinn Thomas 

Malthus gekk jafnvel svo langt að vera algerlega mótfallin því að hjálpa fátækum og 

nauðstöddum þar sem hann taldi það stríða gegn gangi náttúrunnar og til lengri tíma 

veikja kynþáttinn. Auðug lönd voru voru sögð auðug vegna þess að þau voru þróaðri frá 

náttúrunnar hendi en þau sem fátæk voru. Í framtíðinni var talið að ekki yrðu nema 3-4 

ríki eftir í heiminum. Hin veikari yrðu einfaldlega gleypt. Hin öflugu höfðu jafnvel 

„náttúrulegan rétt“ til þess að leggja þau veiku undir sig. Helsti hugsuður þessarar 

kenningar var Breti að nafni Herbert Spencer. Rit hans voru víða lesin og voru m.a. 

þýdd á bæði kínversku og japönsku. Japanir sem nú voru að ganga í gegnum einar 

hröðustu þjóðfélagsbreytingar sem um getur voru svo yfir sig hrifnir af bókinni að 

ríkisstjórnin skrifaði Spencer bréf og bað hann að gefa sér góð ráð sem hann gerði gegn 
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því að þau yrðu ekki birt opinberlega fyrr en hann væri látinn.
61

 Spencer hafði líka áhrif 

á kínverska umbótamenn sem óttuðust að ef ekkert yrði að gert myndi land þeirra 

einfaldlega deyja. Og Vesturlandabúar álitu það líka. „Ég ætla að sjá Kína áður en það 

deyr“, skrifaði vestrænn ferðalangur.
62

 

 

Vesturlandabúar virtust svo sannarlega vera hinir hæfustu í lífsbaráttunni, næsta 

spurning hlaut því að vera: af hverju? Fyrir sumum virtist svarið liggja í kynþættinum. 

Franski aðalsmaðurinn Joseph Arthur Comte de Gobineau sem uppi var 1816-1882 

hefur verið kallaður faðir hugmyndafræði rasismans og taldi hann að bein tenging væri 

milli þróunar kynþátta og siðmenningar. Það var de Gobineau sem fyrstur manna skipti 

mannkyni niður í þrjá kynþætti: Aría, Mongóla og Negra. Hann taldi gula kynstofninn 

vera meðalmenn að öllu leyti, þeir gætu skilið margt að því gefnu að það væri ekki of 

djúpt, þeir gerðu fáar uppgötvanir en gætu auðveldlega hermt eftir öðrum. Þeir væru því 

vel hæfir til þess að reka samfélag en gætu aldrei stofnað slíkt sjálfir. Enn fremur var 

honum mikið í nöp við lýðræðisþróun Vesturlanda og taldi það leiða til „meðalmennsku 

að kínverskum hætti.“ En ef austur-Asíumenn voru ófærir um að stofna samfélag 

hvernig urðu þá samfélög þeirra til? Svarið var að sennilega hefðu arískir menn frá 

Indlandi komið þeim af stað í uppbyggingu samfélags.
63

 Það var svo Houston Stewart 

Chamberlain sem þróaði þessa kenningu enn frekar. Chamberlain var enskur en flutti 

tiltölulega ungur til Þýskalands og tók miklu ástfóstri við þýska menningu. Í riti sínu 

Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (1899) sem í stílbrigðum minnir satt að 

segja meira á fantasíuskáldsögu en fræðirit sagði hann hinn aríska kynstofn vera æðri 

öðrum. Og fremstir meðal (arískra) jafninga voru germanskir og norrænir menn. Hann 

sá ennfremur sögu mannkyns sem baráttu aría og gyðinga. Um Kínverja sagði hann: 

„[Þeir eru] iðnir, færir, þolinmóðir, sálarlausir...hvort Kínverjinn hefur einhverja 

sköpunargetu verður sífellt óljósara með degi hverjum, en hann getur þó tekið upp allt 

það sem aðrir færa honum svo langt sem ófrumlegur hugur hans sér eitthvað notagildi í 

því.“
64

 Kenningar Chamberlain um yfirburði Þjóðverja nutu skiljanlega vinsælda þar í 

landi. Vilhjálmur II. keisari studdi hann opinberlega, Nasistar byggði svo seinna meir 

hugmyndafræði sína á kenningum hans og Hitler var viðstaddur útför hans árið 1927.  
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-Gula hættan- 

Árið 1894 braust út stríð milli Japans og Kína um áhrif í Kóreu. Flestir Vesturlandabúar 

litu á Japani sem litla, fyndna menn í jakkafötum sem höfðu sem tekið vestrænum 

uppfinningum af „barnslegum ákafa“ og bjuggust nánast undantekningarlaust við því að 

Kínverjar myndu hafa auðveldan sigur. Ekki var þó afl Kínverja ástæðan fyrir þeirri trú; 

hér var einfaldlega um orrustu milli tveggja vanþróaðara þjóða að ræða svo hin stærri 

hlaut að vinna. Ekki var undrunin lítil þegar Japanir gersigruðu Kínverja á skömmum 

tíma. Undrunin breyttist fljótt í skelfingu „Japanir hafa á fáum árum náð framþróun sem 

tók önnur ríki aldir“, sagði blaðamaður á bandaríska blaðinu The Sandusky Register.
65

 

Fyrst Japanir gátu tileinkað sér vestræna tækni á svo skömmum tíma þá hlutu Kínverjar 

að geta það líka. Myndu Japanir „vekja“ kínverska risann af værum blundi sem síðan 

myndi valta yfir vestræna menningu? Vilhjálmur II. Þýskalandskeisari sem líklega er 

óhætt að segja að hafi ekki haft margt annað til brunns að bera til þess að reka 

heimsveldi en viljann er sagður hafa búið til hugtakið „gula hættan“ (gelbe Gefahr). 

Vilhjálmi var alla tíð mikið í nöp við Austur-Asíubúa sem hann var sannfærður um að 

myndu reynast Vesturlandabúum hættulegir. Hann lét m.a. mála fyrir sig málverk eftir 

eigin frumskissu þar sem sjá mátti tákngervinga evrópsku stórveldanna fylgjast með 

Búdda, sitjandi á dreka umkringdum þrumuskýjum nálgast þá óðfluga. Málverkið gaf 

hann síðan frænda sínum Nikulási II. Rússakeisara, þjóðhöfðingja sem sennilega var 

enn færri kostum búinn. Í æviminningum sínum sem gefnar voru út árið 1922 sagði 

Vilhjálmur: „Þegar Japanir hafi gert alvöru úr varnarorðum sínum „Asía fyrir Asíubúa“ 

og lagt Kína og Indland undir áhrif sín, mun England líta í kringum sig í leit að 

Þýskalandi og þýska flotanum.“
66

 Margir óttuðust að Asíuríkin myndu sameinast undir 

stjórn Japana og reka Vesturlandabúa á brott og var þessi framtíðarsýn vissulega ekki 

óþekkt í Japan, en þarlend stjórnvöld áttu eftir að hamra á þessari kenningu í seinni 

heimstyrjöld. Satow minnist á þetta atriði í bréfi til Lansdowe lávarðs þar sem hann 

segist ekki telja að Kínverjar séu ýkja áhugasamir um að gangast undir yfirráð Japana 

nema ef svo skyldi vera rétt á meðan Vesturlandabúar væru reknir á brott frá Kína.
67

 

Þrátt fyrir það lifði gula hættan góðu lífi í hugum og dægurmenningu vestrænna manna. 
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Hræðslan sem greip um sig minnir á mörgu leyti á „rauðu hættuna“
68

 sem gegnsýrði 

bandarískt þjóðlíf eftir lok seinna stríðs. Augljóslegasta birtingarmynd þessa var 

skáldsagnapersóna hins breska rithöfunds Sax Rohmers: kínverski glæpasnillingurinn 

Dr. Fu Manchu.  

 

Hinn illi Dr. Fu Manchu 

Ímyndið ykkur mann, hávaxinn og rennilegur með breiðar axlir. 

Með brúnir Shakespeares og andlit djöfulsins, hausinn 

snoðaður og augun skörp og töfrandi eins og augu kattarins. 

Gæðið hann allri hinni grimmilegu kænsku hins austræna kyns 

ásamt gífurlegri greind. Ímyndið ykkur þessa skelfilegu veru og 

þið getið gert ykkur Dr. Fu-Manchu í hugarlund, gula hættan 

holdi klædd í einum manni.
69

 

 

Takmark Fu Manchu var síðan auðvitað að eyða vestrænni siðmenningu. Fu-Manchu 

hefur verið sagður fyrsta „ofur illmennið.“ og var Dr. No erkióvinur James Bond í 

samnefndri kvikmynd t.a.m. byggður á honum. Fleiri höfundar óttuðust gulu hættuna. 

Bandaríski fantasíu-höfundurinn (og kynþáttahatarinn) H. P. Lovecraft er sagður hafa 

verið logandi hræddur um að asísk siðmenning myndi leggja heiminn að fótum sér og 

bera nokkrar skáldsögur hans þess merki. Samlandi hans, rithöfundurinn Jack London, 

var stríðsfréttaritari í japansk-rússneska stríðinu 1904-1905 og var talsvert brugðið 

þegar hann sá að Asíubúar höfðu náð tökum á vestrænni tækni svo skjótt. Hann óttaðist 

að Kínverjar myndu leika sama leikinn eftir. „Það er ekki litli brúni maðurinn [Japanir] 

sem er ógn við hinn vestræna heim heldur hinir 400 milljón gulu menn ef svo færi að 

litli brúni maðurinn leiðbeindi þeim.“
70

 Ein ógeðfelldasta birtingarmynd þessarar 

hræðslu er smásagan The unparalleled invasion eftir London. Framtíðarsaga þessi á að 

gerast árið 1976, hinn gríðarlegi fólksfjöldi í Kína gerir það að verkum að ríkið þenst út 

og fer að leggja undir sig nágrannaríki sín. Óttaslegin vestræn veldi taka sig því til, 

umkringja Kína með flotum sínum og hefja eiturvopnahernað á hendur þeim. 

Sprengjum með bólusótt, gulu veikinni, kóleru og svartadauða er látið rigna yfir landið. 

Þeir sem reyna að flýja eru síðan skotnir. Loks er Kínverjum útrýmt og landið er byggt 
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hvítum mönnum. Allt er gott sem endar vel og í lokin lofa Vesturveldin að nota aldrei 

þvílíkar aðferðir í stríðum hvert gegn öðru!
71

 Um aldamótin 1900 litu vestrænir menn 

því gjarnan á Austur-Asíubúa sem grimma, hálfsiðaða og hættulega menn sem vildu 

Vesturlandabúum illt. Boxarauppreisnin virtist ætla að staðfesta þennan grun...  

 

-Boxarauppreisnin- 

Bandaríski sagnfræðingurinn R.R. Palmer hefur yfirfært ástandið í Kína yfir á 

Bandaríkin til þess að lesendur hans geti gert sér í hugarlund hatrið sem Kínverjar báru 

til Vesturveldanna: 

 

Erlendir fallbyssubátar gæta Mississippi allt upp til St. Lois, 

útlendingar ferðast fram og aftur um landið án þess að lúta lögum 

þess, útlendingahverfi eru í New York, New Orleans og öðrum 

borgum, þar sem allt fjármála og viðskiptalíf er, og þar starfa útlendir 

dómstólar. Útlendingar ákveða tolla og annast innheimtuna til að 

tryggja afborganir á skuldum...erlend stórveldi hafa lagt undir sig 

Long Island og Kaliforníu (Hong Kong og Indókína) og nágrannaríki 

ógna fylkjunum í Nýja-Englandi (Mansjúría). Innlend yfirvöld eru 

bæði fórnardýr og þátttakendur í leiknum, en glæpamenn, skæruliðar 

og leynifélög, sem berjast gegn stjórninni og myrða stundum 

útlendinga herja vítt um landið.
72

 

 

Það sem olli mestri spennu var þó ekki græðgi kaupmanna né harka diplómata eða 

hermanna heldur hið kristna trúboð. Allt frá fyrra Ópíumstríði höfðu réttindi og ítök 

trúboða aukist gífurlega. Viðhorf langflestra þessara trúboða gagnvart menningu 

Kínverja einkenndist af hroka og fyrirlitningu og litið var á hana sem hindrun sem stæði 

í vegi fyrir útbreiðslu kristinnar trúar. Ef kínverskar hefðir stönguðust á við 

fagnaðarerindið átti hinar fyrrnefndu undantekningarlaust að víkja. Þeir sem tekið höfðu 

trú voru hvattir til þess að taka ekki þátt í „heiðnum“ athöfnum og helgisiðum. Frásögn 

Joseph Edkins lýsir hefðbundnu viðhorfi trúboða vel: 
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Fórum til Keang-Wan á aðra stórhátið...þar safnaðist fljótt stór hópur 

áhorfenda saman, þeirra á meðan nokkrir leikarar; þeir hlustuðu á okkur í 

nærri klukkustund og afar fáir yfirgáfu svæðið, við sögðum þeim að hjátrú 

þeirra væri röng og að Konfúsíusarhyggja væri stórkostlega gölluð, síðan 

afhjúpuðum við fyrir þeim svolítið af glæsileika kristinnar trúar.
73

 

 

Margir trúboðar lýstu því einnig yfir að útrýma ætti kínverskri „harðstjórn“. Þeim var 

frjálst að kaupa land og innan þess giltu evrópsk lög en ekki kínversk. Í raun urðu 

trúboðastöðvarnar þar með nokkur konar fríríki. Ennfremur skiptu þeir sér af 

dómsmálum sem vörðuðu trúskiptinga. Neikvæð afstaða trúboðanna gekk svo langt að 

Herbert Giles sagðist eitt sinn telja að hægt væri að kenna þeim um að stórum hluta að 

ímynd Kína var jafn slæm og raun bar vitni á Vesturlöndum.
74

 Árið 1900 er talið að um 

ein milljón Kínverja hafi verið kristnir. Aðrir Kínverjar litu á þá sem tekið höfðu trú sem 

svikara sem tilbúnir voru að selja sig Vesturlandabúum. Afleiðingin varð sú að þeir 

einangruðust gjarnan frá samfélaginu. Ekki þarf því að koma á óvart að langstæstur hluti 

þeirra sem tekið hafði trú var af fátæku fólki kominn.
75

 

 

Það voru því kristnir menn sem fyrstir fengu að kenna á gremju boxaranna. Boxarar 

voru leynifélög bardagalistamanna sem fullyrtu að þeir gætu þjálfað líkama sinn til þess 

að standast jafnvel byssukúlur. Atkvæðamest þessara félaga var hið svokallaða „Félag 

réttlætis og friðar“ (義和團). Félagsmenn héldu opinberar sýningar þar sem þeir sýndu 

listir sínar og svo virtist sem ekki kæmi skráma á þá jafnvel þótt þeir væru lamdir með 

sverði. Fátækir bændur, glæpamenn og jafnvel uppgjafahermenn féllu fyrir þessu og fyrr 

en varði fóru fylgismenn þeirra að áreita og ráðast á Kínverja sem tekið höfðu kristna 

trú. 31.desember 1899 var svo enskur trúboði myrtur.
76

 Félag réttlátrar friðsemdar hafði 

lýst yfir stuðningi við Qing-stjórnina (清朝) sem vissi því ekki alveg í hvorn fótinn hún 

ætti að stíga. Qing-stjórnin var ekki „kínversk“ heldur af ætt Mansjú-manna (滿族) og  
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litu Han kínverjar (漢族) því gjarnan á stjórn hennar sem erlend yfirráð.
77

 Ef hún réðist 

gegn boxurunum sem lýstu yfir stuðningi við hana hætti hún á að styrkja þá ímynd í 

sessi. Hin aldna keisaraynja Cixi fékk eins og svo oft áður á endanum að hafa lokaorðið 

og ákvað hún að styðja boxarana. Árásir og ofbeldi gegn kristnum mönnum breyddist 

því fljótt út um land allt. Í lok maí voru Vesturlandabúar í Beijing farnir að óttast um 

öryggi sitt svo að diplómatar báðu um hervernd. Nokkur erlend herskip voru til taks og 

var um 400 manna liðsafli samansettur úr ýmsum þjóðarbrotum sendur til Beijing til að 

gæta þeirra. Ástandið hélt þó áfram að versna svo þann 10. júní var auka 2000 manna 

alþjóðlegur liðsafli undir stjórn breska aðmírálsins Edwards Seymour sendur í land 

skammt fyrir utan Tianjin-borg (天津) en þaðan var áætlunin að fara með lest til Beijing 

sem er í 120 km fjarlægð. Boxarar höfðu þó skemmt lestarteinana svo mikið að tafir 

urðu. 18. júní var ráðist á herliðið af sameiginlegu liði boxara og stjórnarhermanna svo 

ekki var um annað að ræða en að hörfa aftur til Tianjin. Það átti þó eftir að taka þá 

margar vikur að komast þangað því hvarvetna var setið um þá. Á meðan Seymour og 

menn hans börðust fyrir lífi sínu hafði annað alþjóðlegt herlið hertekið hin svokölluðu 

Taku-virki skammt frá Tianjin þar sem að skotið hafði verið á þá af stjórnarhermönnum 

úr virkinu. Innan kínversku hirðarinnar hafði verið hart deilt um hvaða stefnu skildi taka 

en eftir að Taku-virki féll var Cixi stórlega misboðið og lýsti hún nú yfir stríði gegn 

öllum Vesturveldunum sem höfðu sendiráð í Beijing og skipaði þeim að hafa sig á brott 

fyrir 20. júní. 

 

Þegar þarna var komið við sögu var allt á öðrum endanum í Beijing enda hafði stórt lið 

boxara ráðist þangað inn með hjálp frá stjórnarhernum. Skömmu áður en frestur 

útlendinga til þess að hafa sig á brott rann út var þýski ráðherrann gagnvart Kína, Baron 

von Ketteler, myrtur. Þeir Vesturlandabúar sem eftir voru flúðu nú í ofboði inní erlend 

sendiráð ásamt kínverskum trúskiptingum. Um 3000 manns, þar af 400 hermenn, voru 

þarna lokaðir inni þegar umsátrið hófst þann 20 júní. „Erlendu djöflarnir eru eins og 

fiskar á pönnu“
78

 er haft eftir Cixi og sennilega hefði ekki nokkur sála lifað af ef 

árásirnar á sendiráðin hefðu verið einbeittar en það reyndust þær þó ekki vera. Rong Lu 

(荣禄), einn af helstu embættismönnum Qing-stjórnar, var algerlega mótfallinn 

aðgerðunum og neitaði að leyfa hermönnum sínum að taka þátt. Cixi sjálf var ekki einu 
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sinni ákveðin í því hvað gera skyldi. Einn daginn vildi hún láta drepa alla útlendingana, 

daginn eftir sendi hún þeim ávexti sem vináttuvott. Þar að auki voru sendiráðin ágætlega 

sett með vistir og árásarmennirnir voru enn fremur að miklu leyti illa þjálfaðir og 

óskipulagðir ribbaldar sem kunnu lítt til verka. Oftar en einu sinni reyndu þeir að 

kveikja í sendiráðunum og kvöld eitt tókst næstum að brenna það breska til grunna með 

því að kveikja í Hanlin akademíunni (翰林院) sem var við hlið þess. Vindáttin breyttist 

þó á síðustu stundu og sendiráðið slapp en Hanlin akademían sem hýsti eitt af merkari 

bókasöfnum Kínverja brann til kaldra kola. Verk sem glötuðust þarna voru m.a. eina 

eintak hinnar risavöxnu Yongle alfræðiorðabókar sem gefin var út árið 1403.
79

 

 

Það var Sir Claude MacDonald konsúll Breta sem senda átti til Tokyo sem tók að sér að 

stýra vörnum Vesturlandabúa og fórst honum það ágætlega úr hendi, enda var hann 

yfirleitt álitinn utanaðkomandi í diplómataþjónustunni þar sem hann átti að baki 

herþjálfun sem nýttist honum afar vel í þessum aðstæðum. Um tíma lá svo allt samband 

milli Beijing og umheimsins niðri svo talið var fullvíst að allir útlendingar væru látnir. 

Minningarathafnir voru jafnvel haldnar fyrir suma þeirra. Forsíðugrein í New York Times 

þann 14. Júli sagði að öll von væri nú úti um að einhverjir útlendingar í Beijing væru á 

lífi. Viðbrögð manna á vesturlöndum og skýringar á uppreisn boxarana var á ýmsa vegu; 

ritstjórnargrein New York Times í Júní var t.a.m. full samúðar og sagði höfundur að 

boxarar væru virðingarverðustu þegnar Kínaveldis þar sem þeir væru þeir einu sem 

tilbúnir væru til þess að hætta lífi sínu fyrir hugsjón, þótt vissulega fyndist honum 

hugsjónin (þ.e. að berjast gegn tækniframförum) kjánaleg. Hann endaði svo greinina á 

því að segja að það væri næstum sorglegt að hugsa til hversu lítils þetta hugrekki þeirri 

yrði gegn breskum og bandarískum hermönnum.
80

 Tónninn í Vilhjálmi 

Þýskalandskeisara var þó annar og harðari þegar hann frétti af morðinu á Ketteler og 

hvatti hann hermenn sína sem taka áttu þátt í að bæla niður uppreisnina að fara svo 

harkalega fram að þeirra yrði minnst um ókomin ár svo enginn Kínverji myndi dirfast 

að líta á Þjóðverja með vanvirðingu. Satow var einnig harðorður, hann hafði fengið á sig 

það orð að vera tiltölega mjúkhentur gagnvart Austurlandabúum og var oftar en einu 

sinni spurður af því á meðan átök stóðu sem hæst hvort hann vildi ekki hætta við að fara 

til Beijing. Hann svaraði þessu fullum hálsi og lýsti því yfir að ef útlendingarnir væru 

ekki á lífi skyldi ekki steinn standa eftir (af Beijing). Þann 3. júlí lýsti hann því svo yfir 
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við annan diplómata að hann teldi að Bretar hefðu ekki beitt nægilegri hörku gagnvart 

Kínverjum undanfarin 40 ár og að hin svokallaða byssubátastefna væri rétta stefnan. 

Hann átti þó eftir að mýkjast eftir að hann kom til Kína.
81

  

 

En boxarauppreisnin var nú að líða undir lok þar sem erlendir herir streymdu til Kína. 

Allt í allt tóku yfir 40 þúsund hermenn frá átta þjóðlöndum þátt í hernaðinum gegn 

boxurum og Qing-hermönnum sem áttu sér ekki viðreisnar von. 23. júní kom rússneskur 

her frá Port Arthur útlendingum í Tianjin til bjargar. Þann 26. júní kom svo það sem eftir 

lifði af her Seymours til baka þangað. Hið alþjóðlega herlið lagði svo undir sig Beijing 

þann 14. ágúst án mikillar mótstöðu. Þar tók við annar kafli í þrautagöngu borgarbúa því 

að innrásarliðið hagaði sér síður en svo betur en boxarar höfðu gert. Einkum þóttu 

hermenn Vilhjálms keisara sýna óþarflega mikinn vilja til þess að hlýða skipunum 

Vilhjálms við hernám borgarinnar.
82

 

 

-Satow kemur til Kína- 

Á meðan á öllu þessu stóð var Satow í fríi í Englandi, en fór síðan með skipi til Kanada, 

í lok ágúst og sigldi þaðan til Japan. Þann 25. september, aðeins nokkrum dögum áður 

en hann kom til Kína, sá hann grein í dagblaði sem velti upp þeirri spurningu hvort hann 

væri hæfur í starfið: 

 

Kobe Chronicle lýsir yfir efasemdum um að ég sé „nógu sterkur“ fyrir 

stöðuna í Peking, og bætir því við að ég sé hálfgerður trúvillingur miðað 

við almennar skoðanir þar sem ég telji að Austurlandabúar hafi réttindi 

rétt eins og Vesturlandabúar...ég var ánægður með þennan dóm yfir 

mér
83

 

 

Þann 29. september kom Satow síðan til Shanghai. Hann stoppaði þar í nokkra daga og 

ræddi m.a. við japanska konsúlinn um ástand mála. Þann 20. október kom Satow svo til 

Beijing en borgin var nánast því rústir einar eftir bardaga síðustu mánaða. Meira en 

helmingur íbúanna hafði flúið borgina og herir Vesturveldanna höfðu verið afar duglegir 

við að ræna og rupla. Meira að segja topparnir höfðu tekið þátt; Linievich hershöfðingi 
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sem fór fyrir liði Rússa fór heim með 10 hlöss af ránsfeng.
84

 Borgin var því heldur 

nöturleg um að litast. Satow sagði við komuna að hann hefði aldrei fundið til annars 

eins dapurleika og þegar hann kom til Beijing: borgin var eins og draugaborg þar sem 

búið var að legga allt í rúst. 

 

Næstu mánuðir hjá Satow áttu eftir að snúast að miklu leyti um friðarsamningana. Þann 

21. október kom hinn heimsfrægi embættismaður Li Hongzhang (李鴻章) til að eiga 

stuttar viðræður við Breta. Li var án efa einn merkasti embættismaður Kínverja á 19. öld 

og hafði m.a. verið einn af lykilmönnunum í því að berja niður Taiping uppreisnina og 

margt fleira. Pólitísk staða hans hafði þó veikst til muna eftir tapið gegn Japönum í 

stríðinu 1894-5 en hann var gerður ábyrgur fyrir því. Hann var svo kallaður aftur til 

starfa til að bjarga því sem bjargað varð eftir boxarauppreisnina enda þótti hann bæði 

harður og klókur í samningaviðræðum. Í dagbókarfærslu segir Satow að menn verði að 

fara að öllu með gát þegar eiga á við hann og hann hafði áður sagt í bréfi að Li væri eini 

viti borni embættismaðurinn við kínversku hirðina. Li var almennt álitinn hallur undir 

Rússa en Bretar voru nær alla 19.öldina afar tortryggnir gagnvart þeim enda kepptu 

þjóðirnar hart um völd og áhrif í Mið-Asíu og verður vikið að því nánar í kaflanum sem 

hér fer á eftir.
85

 Daginn eftir að hafa hitt Li snæddi Satow svo kvöldverð með ýmsum 

fyrirmennum þ.á.m. hinum skoska Sir Robert Hart. Hart þessi var án efa einn af fróðari 

mönnum um Kína á þessum tíma enda hafði hann búið í landinu í næstum hálfa öld 

þegar hér er komið við sögu. Hann fæddist árið 1835 og hafði farið 19 ára gamall til 

Kína sem túlkur í starfsnámi rétt eins og Satow. 1859 hafði hann ráðið sig í vinnu hjá 

kínversku tollþjónustunni (中國海關總稅務) og varð hann yfirmaður hennar aðeins 28 ára 

gamall. Þeirri stöðu hélt hann ennþá er hér er komið við sögu. Hart hafði auk þess góð 

sambönd innan hirðarinnar, einkum við prins Gong (恭親王) yfirmann Zongli Yamen (總

理衙門) sem var eins konar utanríkisskrifstofa Qing-veldisins. Samband Harts og Li 

Hongzhang var aftur á móti stirt enda voru þeir báðir ráðríkir menn. Hart vildi m.a. 

halda Li utan við friðarviðræðurnar og hélt því fram að Gong væri betur til þess fallinn 

að sjá um þær. Þegar fram liðu stundir skipti hann þó um skoðun og sjálfur vildi Prins 

Gong ekki byrja samningaviðræður án Li.
86

 Satow virðist í fyrstu hafa talið Hart vera 
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kominn yfir sitt besta: „hann minnir svolítið á prófessor frá Belfast eins og maður sér þá 

fyrir sér“
87

 Hann átti þó eftir að verða jákvæðari gagnvart honum er fram liðu stundir. 

Hart hélt því fram að ástæðu boxarauppreisnarinnar mætti fyrst og fremst rekja til 

vestræns yfirgangs og hroka, skoðun sem aflaði honum ekki mikilla vinsælda meðal 

Vesturlandabúa. Hann var þar að auki alla tíð afar bjartsýnn á að Kínverjar myndu 

fljótlega rétta út kútnum gagnvart Vesturveldunum. Árið 1880 sagðist hann telja að 

Kínverjar væru við það að „vakna“ þótt það væri ennþá snemma dags og nokkru áður en 

hann lést 1911 sagði hann að Kínverjar væru gróskumeiri, duglegri og heiðarlegri en 

Japanir og væru við það að láta allt sitt afl í að keppa á heimsmarkaðinum.
88

 Kínverska 

tollþjónustan sem hann veitti forystu hafði upphaflega verið stofnuð árið 1854 til þess 

að innheimta tolla þar sem innheimtan hafði stöðvast vegna Taiping uppreisnarinnar. 

Stofnunin fékk þó fljótt fleira á sína könnu en tollinheimtu og þegar fram liðu stundir sá 

hún m.a. um póstþjónustu, hafnarviðhald, öflun veðurfrétta og baráttu gegn smygli svo 

fátt eitt sé nefnt. Þessi stofnun og þá fyrst og fremst Hart átti eftir að koma mikið við 

sögu í samningunum um skaðabætur eftir boxarana.  

 

Ýmis smáatriði þurfti að karpa um og sitt sýndist hverjum en ýtarlegar lýsingar á efni 

samningsviðræðanna eru ekki líklegar til þess að vekja áhuga margra. Ári eftir að Satow 

kom til Beijing, þann 7. september 1901 var loks skrifað undir samningana. 

Samningarnir voru ansi harðir og voru helstu atriði hans að Kína var sektað um 450 

milljón tælur (两) eða 335 milljón Bandaríkjadala í þávirði sem greiða þurfti á 39 árum. 

Til samanburðar má nefna að heildartekjur Qing-veldisins voru aðeins um 250 milljón 

tælur á ári. Með vöxtum varð þetta svo samanlagt nærri því milljarður tæla. Þar að auki 

urðu Kínverjar að sætta sig við að erlend veldi hefðu hermenn í Beijing til frambúðar og 

að Cixi yrði sett á lista yfir stríðsglæpamenn sem hún var þó fljótt tekin af. Satow 

skrifaði undir fyrir hönd Breta, Li Hongzhang fyrir hönd Kínverja. 

 

-Rússagrýlan- 

Satow eyddi 5 árum í Kína og að undanskildri boxarauppreisninni voru málefni Tíbets 

og stríð Japana og Rússa stærstu mál á dagskrá hjá honum. Bæði þessi mál voru nátengd 

útþenslu Rússa og þeim hagsmunaárekstrum sem hún hafði í för með sér.  
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Það Rússland sem þekkist nú til dags á upphaf sitt í litlu hertogadæmi sem byggðist upp 

í kringum Moskvu og tók að þenjast úr seint á miðöldum. Á miðri 17. öld var svo komið 

að ríkið náði yfir alla Síberíu til Kamtsjatka skaga. Á 19.öld fóru Rússar svo að líta 

suður á bóginn til Mið-Asíu. Þetta olli Bretum þungum áhyggjum þar sem þeir óttuðust 

að hin stöðuga útþensla Rússlands gæti ógnað yfirráðum þeirra á Indlandi. Keppnin 

milli þessara stórvelda að tryggja sér yfirráð í mið-Asíu hefur verið kölluð leikurinn 

mikli (e. The great game). Helstu svæði átakanna voru í Afganistan og Persíu en á 

endanum náðu þau líka til hins einangraða fjallríkis Tíbet. Tíbet var á þessum tíma 

sennilega eina ríki jarðarinnar sem tekist hafði að halda sér algerlega einangruðu frá 

áhrifum Vesturveldanna. Í orði kveðnu var landið fylgiríki Kínakeisara á svipaðan máta 

og Kórea hafði verið. Í Lhasa var kínverskur ráðherra til þess að gæta hagsmuna 

Kínverja en vegna veikleika Kínaveldis gátu Tíbetar þó að mestu leyti virt tilmæli þeirra 

að vettugi. Nær alla 19. öldina höfðu vestrænir ferðalangar, könnuðir og ævintýramenn 

reynt að komast til landsins en afar sjaldgæft var þó að nokkrum væri hleypt inn. Við 

lok aldarinnar voru bresku nýlenduherrarnir í Delhi orðnir æði taugaveiklaður vegna 

orðróms um það að Rússar væru í leyni búnir að ná miklum áhrifum innan tíbetsku 

hirðarinnar og sögðu villtustu sögur jafnvel að Tsarinn hefði gerst búddisti að tíbetskum 

sið. Í september 1902 segist Satow í bréfi til Landowne lávarðs hafa undir höndunum 

skjöl sem virðast benda til þess að Rússar hafi náð samningum við mann innan 

kínversku hirðarinnar sem hann kallar „Junglu.“ Junglu á þar að hafa lofað Rússum 

áhrifum í Mongólíu og Tíbet ef þeir styðja hann sem keisara eftir að Cixi fellur frá. 

Hann tekur það fram að hann viti ekki enn hvort þessi skjöl eru ófölsuð en mánuði síðar 

virðist hann vera telja að svo sé.
89

 Það var því ekki mikið annað í stöðunni fyrir Breta 

en að ná áhrifum í Tíbet sem allra fyrst. Árið 1893 höfðust náðst samningar við 

Kínverja um viðskipti milli Indlands og Yatung héraðs í Tíbet en Tíbetar sjálfir sem 

voru ekki hafðir með í ráðum harðneituðu að verða við þessu. Það var þessi neitun um 

að standa við samninga sem Bretar notuðu sem hentiástæðu til þess að senda herlið inn 

til Tíbet árið 1903. Fyrir liðinu fór maður sem bar hið afar sérkennilega nafn Francis 

Younghusband. Younghusband þessi var eins konar nýaldarmaður (e.new age) og var 

afar heillaður af alls kyns dulspeki. Hann var líka harður talsmaður frjálsra ásta. 

Younghusband framkvæmdi fyrirmæli sín um að ná í viðskiptasamning við Tíbeta af 
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miklum myndarleika. Hann sigraði illa búið og illa þjálfað herlið Tíbeta án teljandi 

erfiðleika og er hann kom til Lhasa og frétti að Dalai Lama væri flúinn til Mongólíu 

ákvað hann að semja einfaldlega samninginn sjálfur og neyddi hina hæst settu menn 

sem hann gat náð í að skrifa undir hann. Því næst þrammaði hann ásamt her sínum aftur 

til Indlands. Á leiðinni heim varð hann svo fyrir „dulrænni vakningu“ sem sannfærði 

hann um að allir menn væri bræður og að elska ætti allt mannkyn. Hann sagði því síðar 

meir að hann hefði séð eftir innrásinni.
90

 Satow fylgdist með málum frá Beijing og 

þurfti oftar en einu sinni að ræða við kínverska ráðamenn um Tíbet. Kínverjar höfðu 

skiljanlega talsverðar áhyggjur af leiðangri Younghusband en gátu lítið aðhafst. Í maí 

1904 segir Satow í bréfi til Lansdowne lávarðs að hann hafi lesið í blöðunum að 

kínverski ráðherrann í Lhasa sé sífellt að senda Qing-stjórninni skeyti til að biðja þá að 

krefjast þess við Satow að hann stöðvi framrás Breta í Tíbet. Hann segir þó að Qing-

stjórnin hafi ekki minnst einu orði á Tíbet við sig svo mánuðum skipti. Nokkrum vikum 

síðar fékk Satow símskeyti frá Indlandi þar sem kröfur Breta vegna Tíbet voru 

útlistaðar. Þær voru ansi harðar og gerðu landið í raun að óformlegu verndarsvæði Breta 

eins og Satow orðar það. Hann segist telja kröfurnar óraunhæfar.
91

 Honum átti svo 

þegar allt kom til alls ekki eftir að takast að fá Kínverja til þess að skrifa undir 

samninginn og Tíbetar fyrir sitt leyti virðast ekki hafa tekið samningnum alvarlega og 

sendu Bretar annað leiðangur inní landið árið 1906. Sá leiðangur var reyndar ekki 

herleiðangur en hann breytti þrátt fyrir það litlu um gang mála. Eftir fall Qing-

stjórnarinnar árið 1911 og fyrri heimstyrjöld einangraðist Tíbet svo aftur og var 

einangrað allt þangað til Kínverjar lögðu landið undir sig að nýju árið 1950.   

 

En Rússar höfðu líka hagsmuna að gæta í Kína. Eins og áður sagði hafði landið þanist út 

allt til Kamtsjatka skaga í Síberíu en sá galli var þó á gjöf njarðar að vegna norðlægrar 

legu landsins voru allar hafnir Rússa við Kyrrahaf ísi lagðar. Þetta vandamál vildi 

Rússakeisari gjarnan leysa og beindist því áhugi Rússa suður á við til Mansjúríu og 

Kóreu. Boxara-uppreisnin var þarna kærkomið tækifæri fyrir þá til þess að leggja undir 

sig stóran hluta Mansjúríu og báru þeir því fyrir sig að þeir yrðu að vernda rússneska 

borgara sem þar voru fjölmennir. Þetta olli Bretum en einkum Japönum þungum 

áhyggjum þar sem þeir voru nú sjálfir á góðri leið með það að verða nýlenduveldi sjálfir 
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og höfði mikilla hagsmuna að gæta í Mansjúríu og í Kóreu. Árið 1902 skrifuðu því 

Bretar og Japanir undir samning um lauslegt hernaðarbandalag sem augljóslega var 

beint gegn Rússum. Þeir sem fylgdust með málum í Austur-Asíu höfðu velt því fyrir sér 

í mörg ár hvort Rússar og Japanir myndu fara í stríð. Satow segir frá því í bréfi til 

Salisbury lávarðs strax árið 1895 að Japanir séu að skoða hernaðarstyrk sinn samanborið 

við Rússa og japanskur hershöfðingi sem hann átti samtal við virðist gefa það í skyn að 

hann telji að Japanir verði orðnir sterkari en Rússar að 10 árum liðnum og var það jú 

einmitt það sem kom á daginn.
92

 Satow nefnir einnig í bréfum sínum að eftir stríðið við 

Kínverja hafi Vesturlandabúar sagt Japönum að þótt þetta væri vel af sér vikið væri þetta 

ekki nóg. Þeir yrðu að sigra hvíta menn í stríði til þess að vera viðurkenndir sem 

stórveldi. Þessu áttu þeir ekki eftir að gleyma. 

 

Um mitt ár 1903 var orðið augljóst að Rússar ætluðu sér ekki að sleppa Mansjúríu og 

neituðu þeir einnig að viðurkenna Kóreu sem áhrifasvæði Japans. 8. febrúar lýstu 

Japanir því yfir stríði á hendur Rússum, 3 klst. eftir að þeir höfðu ráðist á rússnesku 

höfnina Port Arthur. Stríðinu var tekið með talsverðum fögnuði í Rússlandi enda var 

björninn ekki í neinum vafa um að hann myndi kremja „gulu apana“ eins og rússneska 

pressan kallaði Japani.
93

 Satow fylgdist með af talsverðum áhuga og nefnir í bréfi til 

Curzons Lávarðs að Vesturlandabúar séu almennt vissir um það að Rússar muni hafa 

auðveldan sigur, sjálfur hafði hann efasemdir um að Japanir gætu sigrað en var 

skiljanlega eftir öll sín ár í Japan fullur samúðar með þeim. Í einu bréfinu segir hann t.d. 

frá því hneykslaður að Rússar hafi haldið kokteilboð til þess að fagna því að þeir sökktu 

japönsku skipi og bendir á á hve miklu hógværari hátt Japanir hafi tekið sínum sigrum.
94

 

Satow segir einnig að svo virðist sem Rússar ætli sér að reyna að draga Kínverja inní 

stríðið (með Japönum) en að Japanir hafi ráðlagt þeim að standa utan við.
95

 Sjálfur 

segist hann vonast til að þeir geri það enda myndu Rússar einfaldlega nota tækifærið til 

þess að ná sér í stóra sneið af landinu. Að mati Satows vonuðust flestir Kínverjar eftir 

japönskum sigri enda voru þeir mun tengdari Japönum en Rússum. Þá höfðu Japanir í 

áróðursskyni einnig lofað að skila Mansjúríu aftur til Kínverja. 

 

Stríðið var svo allt saman hin mesta sneypuför fyrir Rússa. Herir þeirra voru sigraðir 

                                                 
92

 Satow, 2007, bls. 16. 
93

 Guadalupi, 2003, bls. 298. 
94

 Satow, 2007, bls. 412. 
95

 Satow, 2007, bls. 379-380 



 

 

44 

hvað eftir annað, fyrst í sjóorrustu við Port Arthur og síðan á landi. Í lokin ákváðu 

Tsarinn og ráðgjafar hans að senda allan Eystrarsaltsflotann yfir til Port Arthur til þess 

að freista þess að ná yfirhöndinni. Bretar sem voru jú í bandalagi með Japönum neituðu 

þeim um leyfi til þess að sigla í gegnum Súes-skurðinn svo ekki var um annað að ræða 

en að fara suður fyrir Afríku og var þessi 23 þúsund kílómetra leið lengsta för sem 

nokkur floti hefur lagt á sig. Ferðin tók hálft ár en þegar komið var í Japanshaf vildi 

ekki betur til en svo að japanski flotinn sat fyrir Rússum og sökkti á tveim dögum nær 

öllum flota þeirra. Rússar sáu sér nú ekki annað fært en að semja frið og ollu þessar 

hrakfarir byltingu heima fyrir svo keisarinn neyddist til þess að samþykkja að 

ráðgjafaþing (Dúman) fengi að starfa til þess að reyna að friða landsmenn. Sigurinn 

hafði líka verið Japönum dýr: hernaðartæknin sem þeir notuðust við var ekki ósvipuð 

þeirri sem síðar var notuð í fyrri heimstyrjöld og olli gríðarlegu mannfalli. Kostnaðurinn 

hafði einnig verið svo himinhár að landið rambaði á barmi gjaldþrots. Engu að síður var 

þetta sigur sem enginn hafði við búist við og hann gerbreytti stöðu Japans á 

alþjóðavettvangi. Satow segir frá því að Harry Parkes fyrrum yfirmaður hans í Japan 

(sem honum líkaði afar illa við) hafi talið að Japan myndi sennilega enda eins og eitt af 

þessum „stjórnlausu lýðveldum“ í Suður-Ameríku og sjálfur viðurkennir hann 

„skömmustulega“ að hann hafi talið að þeir gætu hugsanlega náð svipaðri valdastöðu í 

heiminum og Portúgal.
96

 Hin nýja stórveldisstaða Japana gerði þó auðvitað að verkum 

að þeir urðu fyrir meiri gangrýni en áður og Satow átti sjálfur til að gagnrýna framkomu 

þeirra harkalega í dagbókum sínum. Sigurinn olli einnig því að „gula hættan“ fékk byr 

undir báða vængi. Meira að segja bandaríski konsúllinn í Beijing sá ástæðu til þess að 

sannfæra japanskan kollega sinn um að Bandaríkjamenn væru ekki áhyggjufullir vegna 

„gulu hættunnar.“ Satow hafði minnst á það hér og þar að hann telji að Japanir hafi 

a.m.k. einhvern áhuga á að hjálpa Kínverjum vegna ágengni Vesturveldanna en segir þó 

í bréfi til Lansdowne lávarðs skömmu fyrir lok stríðsins að Japanir muni að öllum 

líkindum hegða sér eins og hvert annað nýlenduveldi í Kína. Hann sá líka að þrátt fyrir 

að Kínverjar hefðu flestir staðið með Japönum gegn Rússum var þeim ekkert 

sérstaklega vel við Japani og sagði hann þá síðarnefndu gjarnan koma fram við þá 

fyrrnefndu af yfirlæti og hroka og fannst því hugmyndin um að Japanir og Kínverjar 

myndu sameinast gegn Vesturveldunum fjarstæðukennd.
97
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-Starfslok og elliár- 

Satow var fremur heilsulaus þau fimm ár sem hann dvaldi í Kína og sumrin í Beijing 

fóru illa í hann. Snemma árs 1906, þegar hann var orðinn 62 ára gamall, var hann 

tilbúinn til að setjast í helgan stein. Hann var skipaður heiðursráðgjafi konungs (e. Privy 

council) og var síðan einn af fulltrúum Breta á friðarráðstefnunni í Haag árið 1907. Eftir 

það flutti hann til smábæjarins Ottery St Mary í Devon sýslu á suðvestur Englandi. Á 

eftirlaunaárum sínum eyddi hann mestum tíma í að skrifa um diplómatík og var stæsta 

verk hans án efa A guide to Diplomatic practice sem gefin var út árið 1917. Bókin þykir 

afar vönduð fræðilega séð en er þó engu að síður löngu úrelt. Um Austur-Asíu skrifaði 

hann nánast ekkert ef undanskildar eru nokkrar blaðsíður um sögu Japans fyrir 

Cambridge Modern History. Hann dó 26. ágúst 1929, 86 ára að aldri. 
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-Lokaorð-  

 

-Satow- 

Ferill Satows var slíkur að mörgum þykir hann lyginni líkastur. Hann var af 

heimsborgaralegri millistéttarfjölskyldu en var þó hækkaður í tign úr 

konsúlsþjónustunni yfir í sendiráðsþjónustunna. Á þessum tíma var mikil munur á þessu 

tvennu og var sendiráðsþjónustan í raun aðeins ætluð mönnum af aðalsættum. Hann var 

einnig aðlaður og næstum einstök færni hans á japanskri tungu gerði það að verkum að 

hann var þekktur langt utan diplómataþjónustunnar. Glanstímaritið Vanity Fair birti 

m.a.s. skopmynd af honum, eitthvað sem hann var afar stoltur af. Hann var 

heiðursdoktor hjá bæði Cambridge og Oxford svo og heiðursráðgjafi konungs. 

 

Satow kom víða við á sinni löngu ævi. Kína, Japan, Síam, Uruguay, Marokkó, svo aftur 

til Japans og síðan aftur til Kína. Hann var því erlendis nánast alla sína starfsævi. Í 

Japan var hann lengst. Hann byrjaði starfsferil sinn þar, var einn af fyrstu 

Vesturlandabúunum sem náðu góðum tökum á málinu, átti þar konu og tvö börn og 

hafði því skiljanlega meiri áhuga á því en öðrum löndum. Þekktasta bók hans A 

diplomat in Japan byggði hann á dagbókum sínum um fyrstu ár sín þar. Bókin er þó 

ekki fræðirit heldur eins konar æsifrásögn og á köflum finnst manni sem hann sé fyrst 

og fremst að reyna að koma lesandanum á óvart og valda þeim heilabrotum. Hann ýkir 

líka oft sinn eigin hlut. Í einum kaflanum heldur hann því fram að hann hafi sjálfur ráðið 

úrslitum um að yfirmaður hans Sir Harry Parks hafi ákveðið að styðja byltingaröflin við 

upphaf Meiji endurreisnarinnar. Fræðimaðurinn P. F. Kornicki segir þetta þó ekki 

standast neina skoðun.
98

 Bókin er heldur ekki sú gullnáma upplýsinga sem maður hefði 

vonast til. Þetta er fyrst og fremst frásögn ungs og klárs manns af samskiptum sínum og 

landa sinna við lítt þekkta þjóð.  

 

Sjálfur virkar Satow ávallt fjarlægur í skrifum sínum, hann deilir afar sjaldan hugsunum 

sínum með lesandanum svo manni finnst maður aldrei beinlínis þekkja hann. Dagbækur 

hans í Beijing eru með svipuðu sniði. Þær minna á köflum satt að segja meira á 

dagskýrslur en dagbækur. Það er einna helst að í sendibréfum hans til hinna og þessa 
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sem maður fær aðeins að kynnast honum. Skoðanir hans á Japan og Japönum virðast 

einnig vera æði breytilegar. Hann studdi vissulega uppreisnaröflin í landinu og skrifaði 

m.a.s. greinar í blöðin (undir dulnefni) þeim til stuðnings sem bendir vissulega til þess 

að honum hafi fundist hann vera að gera eitthvað sem máli skipti. Hann virðist þó ekki 

telja þá jafnoka vestrænna manna. Í einu bréfi dagsett í febrúar 1094 segir hann t.d. að 

honum finnist Japanir talsvert „andlega hægari“ en bestu Evrópumennirnir.
99

 Þrátt fyrir 

það má sjá á sumum bréfum hans að hann lét það sem hann taldi vera fordóma 

Vesturlandabúa gagnvart Japönum fara í taugarnar á sér og hann tók yfirleitt þeirra 

málstað þegar þeir voru gagnrýndir. Miðað við þann gegndarlausa hroka sem efnahags- 

og hernaðarlegir yfirburðir vesturlandabúa hafði fært þeim þótti hann tiltörlega 

skilningsríkur. Kobe Chronicle hafði m.a. sagt hann vera of linan gegn Asíubúum og 

hann var nokkuð montinn af því. Hann hafði einnig sagt í dagbókum sínum á 7. áratug 

19. aldar að þar sem Japanir væru svo undirgefnir í eðli sínu yrði afar auðvelt fyrir 

útlendinga að stjórna landinu ef þeir gætu „losað sig við“ stétt Samuræja. Um þessa 

athugasemd sagði hann þó á efri árum: „Þegar ég lít aftur núna árið 1919 hljómar það 

algerlega fáránlega að nokkur maður sem skildi hinn japanska anda myndi láta slíkt frá 

sér, jafnvel í hálfkæringi.“
100

  

 

Um Kína vissi hann minna og hafði minni áhuga enda var hann kominn vel á aldur 

þegar hóf störf þar. Hann lætur líka oft útúr sér hrokafullar athugasemdir varðandi 

Kínverja. Hann gerði sér þó fullkomna grein fyrir því að Vesturveldin voru þarna 

einungis í skjóli hernaðaryfirburða og voru ekki ýkja vel liðin af Kínverjum. Hann gerir 

heldur engar tilraunir til þess að réttlæta þessa stöðu. Síðasta árið sitt í Kína fór hann 

síðan að skynja hugarfarsbreytingu meðal landsmanna. Sigur Japana á Rússum hafði 

haft gífurleg áhrif taldi hann og aukið sjálfstraust Kínverja. Þeir sáu nú, sagði hann að 

austræn þjóð var fullfær um að halda sínu gegn vestrinu og ætluði sér nú að ná stjórn á 

eigin örlögum sjálfir.
101

 Hann taldi því ekki að Kínverjar væru neitt verri en Japanir frá 

náttúrunnar hendi þótt hann hafi sennilega talið Vesturlandabúa æðri en báðar þjóðirnar. 

En hann var auðvitað barn síns tíma, eins og við hin. 

 

 

                                                 
99

 Satow, 2007, bls. 395. 
100

 Satow, 2006, bls. 356. 
101

 Satow, 2007, bls. 565 og 591. 



 

 

48 

-Einmana eyland- 

Japanir hafa lengi haft það á tilfinningunni að þeir séu á einhvern hátt öðruvísi en aðrir. 

Hinn Indversk-ættaði hugsuður Kishore Mahbubani segir Japani vera einmannalegustu 

þjóð í heimi. Að vissu leiti er sannleikskorn í þessu; Japanir telja sig ekki til Asíuþjóða 

en eru ekki heldur vestræn þjóð. Þeir telja sig, og vilja tilheyra, hinu auðuga vestri en 

horfa samt gjarnan þangað með vanmáttarkennd þess sem finnst hann ekki alveg passa 

inn í umhverfi sitt. Þeir eru því rétt eins og Tyrkir, þjóð sem stendur á bökkum tveggja 

menningarheima. Sálin er austræn en yfirbragðið vestrænt. Vesturlandabúum finnst 

þeim gjarnan skrítnir og jafnvel fremur kjánalegir, nánast óskiljanlegir. Athyglisvert er 

hve lítið lýsingar Vesturlandabúa á japönsku samfélagi hafa í grundvallaratriðum breyst 

í gegnum tíðina. Þannig sögðu t.d. Jesúítar fyrir meira en 400 árum að Japanir væru  

„afar...nærgætnir í samskiptum hver við annan og þreyttu aldrei neinn með vandræðum 

sínum, kvörtunum eða væli eins og Evrópumenn.“ Þetta hefði þó allt eins getað verið 

skrifað í gær eins og þá. Valignano skrifaði svo seint á 16.öld að Japanir væru svo 

þverstæðukenndir að hann örvænti að geta nokkurn tíma skilið það. Meira en 200 árum 

síðar skrifaði Rutherford Alcock nánast það sama. Menn þurfa ekki að leita lengi að 

upplýsingum um Japan nútímans til þess að finna samskonar athugasemdir, t.d. sagði 

hinn þekkti frjálshyggjuhugsuður Milton Freidman svipaða hluti í sjónvarpskappræðum 

hér á landi árið 1982.
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 Jesúítar voru einnig sannfærðir um að japönsk iðnaðar-

framleiðsla væri með því besta sem þekktist í heiminum. Rutherford Alcock lét svipaðar 

athugasendir frá sér fara meira en 200 árum síðar og nú til dags eru flestir enn á þessu 

máli. Þjóðfélagslýsingar eru líka merkilega svipaðar: „Þeir [...] hafa hangandi krossa um 

axlirnar eða mitti og stundum jafnvel vasaklút. Sumir sem eru einkar velviljaðir hafa 

lagt faðirvorið og Maríubænina á minnið og þylja upp er þeir ganga eftir götum. Þetta er 

ekki gert til þess að hæðast að kristnum mönnum heldur einfaldlega til þess að sýna 

fram á þekkingu sína á nýjustu tísku.“ sagði hollenskur kaupmaður á 17.öld. Þetta gæti 

þó allt eins verið lýsing á fjölfarinni götu í Tokyo nútímans, þótt krossar og Maríubænir 

séu auðvitað löngu dottin úr tísku hefur hugarfarið lítið sem ekkert breyst. Guadalupi 

segir í bókinni The west encounters the Celestial empire að í lok 19. aldar hafi 

vesturlandabúar litið á Japani sem litla kjánalega menn í jakkafötum að reyna að vera 

siðmenntaða (þ.e. vestræna). Slíkar lýsingar eru svo sannarlega til enn þann dag í dag. 

Hrós það sem Japanir fengu frá Jesúítum er líka eitthvað sem þeim er enn hrósað fyrir 
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nú til dags. Umkvörtunarefnið er líka það sama. Fólki finnst erfitt að „tengja“ við 

Japani. Jack London segir frá því í smásögu sinni The Yellow Peril að      

hann hafi heyrt bandaríska konu sem búið hafði í Japan spurða af því hvað henni  

hafi fundist um landsmenn. Hún ku hafa svarað að henni fyndist sem þeir hefðu 

enga sál. Það væri þó ekki þar með sagt að þeir hafi hana ekki ,sagði London, 

heldur frekar það að hún væri svo ólík okkar að við skynjum hana ekki.
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Vesturlandabúum virðist í stuttu 

máli gjarnan finnast Japanir svo 

skrítnir og svo þverstæðukenndir að 

þeir botna einfaldlega ekkert í þeim. 

En þeir eru þó auðugt ríki og að 

forminu til frjálslynt lýðræðisríki og 

þ.a.l. í „klúbbi“ vestrænna ríkja. 

Ímyndarvandi Japana er því smár í 

samanburði við Kínverja. 

                                                      Hiro Nakamura úr bandarísku sjónvarpsþáttunum Heroes, 

                                                      lítill, kjánalegur maður í jakkafötum? 

-Vestrið gegn Kína- 

Þegar Vesturlandabúar komu fyrst til Kína blasti við þeim öflugt og þróað ríki. Eins og 

þýski sagnfræðingurinn Herder minntist á í reiðilestri sínum yfir Kína var gífurleg fágun 

í mörgu hjá Kínverjum. Aðrir hlutir sem Vesturlandabúar höfðu þá mestan áhuga á 

virtust ekki vekja neinn áhuga þessa fólks. Þeim gekk frekar illa að fá botn í þessa þjóð 

sem virtist svo öflug en þó svo veik. Á 19.öld og snemma á þeirri 20. var heilmikið 

skrifað um Kína og að mestu leyti voru skrifin neikvæð. Kínverjar (og aðrir Asíubúar) 

voru sagðir gerilsneyddir allri frumlegri hugsun og staðnaðir, menning þeirra var sögð 

samansafn af frumstæðri hjátrú. Þetta voru skrif hins sterka að réttlæta afl sitt yfir hinum 

veika. Þvílík skrif verða sífellt fjarlægari þeim veruleika sem við búum við í dag. Kína, 

Indland og fleiri lönd eru að verða eða eru orðin efnahagsleg stórveldi sem ekki verða 

afskrifuð sem frumstæð eða veikburða. Þrátt fyrir það er umfjöllun fjölmiðla nú til dags 

um Kína og Kínverja ennþá afar neikvæð. Kína, segja menn er grimmilegt alræðisríki 

sem kúgar þegna sína, skrumskælir sannleikann og virðir ekki sjálfsögð mannréttindi 

sem allir eiga að njóta. Sjálfir eru Kínverjar sagðir vera undirförlir og sviksamir. Bækur 

sem segja t.d. frá hræðilegum aðbúnaði verkafólks í kínverskum verksmiðjum fá 
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gífurlega umfjöllun í vestrænum fjölmiðlum. Samt virðast þessar aðstæður vera 

algerlega sambærilegar við aðstæður vestrænna verkamanna á þeim tíma þegar vestræn 

ríki voru á svipuðum stað í iðnvæðingunni. Auk þess sem margar af þessum 

verksmiðjum framleiða vörur fyrir vestræn fyrirtæki. Kínverjar hafa líka verið 

gagnrýndir fyrir framferði sitt í Afríku og stuðning við harðstjóra. Þeir hljóta þó að 

teljast ansi mjúkhentir í samanburði við þegar Vesturlandabúar voru að stíga sín fyrstu 

skref í álfunni. Kínverjar eru í stuttu máli ekki taldir vera að iðnvæðast siðlega, þótt afar 

erfitt sé að halda því fram að Vesturlandabúar hafi hagað sér á siðsamari hátt þegar þeir 

voru í þessum sömu sporum. Í bók sinni „Can Asians think?“ gagnrýnir Kishore 

Mahbubani viðhorf Vesturlandabúa til svokallaðra 3. heims ríkja harðlega. Vestrænir 

fréttamenn sem fara til 3. heimsins, segir hann, upplifa sig fyrirfram sem einhverskonar 

hetjur sem berjast gegn spilltri og grimmilegri harðstjórn og leggja jafnvel sjálfa sig í 

hættu í nafni sannleikans. Þeir álíta ósjálfrátt að stjórnkerfi utan Vesturlanda sé siðspillt 

og íbúarnir fagni þeim sem frelsurum. Mahbubani bendir réttilega á að Vesturlandabúar 

átti sig sjaldan á því að þeir setji sjálfa sig yfirleitt á háan siðferðisstall og tali niður til 

heimsins. Þeir telja sig þvert á móti vera að ræða málin á jafnréttisgrundvelli og hjálpa 

öðrum ríkjum að þróast. Þeir stundi í raun einhverskonar siðferðislega forsjárhyggju og 

myndu aldrei taka í mál að hlusta á athugasemdir ríkja utan vestursins hvernig leysa ætti 

vandamál vestursins. (forlögin virðast nefnilega hafa hagað því svo til að allar réttu 

lausninar eru hér fyrir vestan og allar þær röngu annar staðar). Mahbubani segir þó að 

þetta sé augljóst fyrir öllum þeim sem búa utan Vesturlanda. Hann spyr lesendur einnig 

að því hvers vegna vesturlandabúar séu svona neikvæðir gagnvart Kínverjum, í raun 

miklu neikvæðari en þeir voru á tímum Maó. Kínastjórn nútímans sé þó sennilega að 

öllu leyti betri en stjórn Maós var. Hann gagnrýnir einnig mörg mannréttindarsamtök 

sem hann telur vilja steypa ólýðræðislegum stjórnum án tillits til þess hvað það gæti 

haft í för með sér. Mahbubani verður þó ekki afskrifaður sem einfaldur hatursmaður 

vestursins. Hann viðurkennir fúslega að margt gott hafi komið þaðan og eyðir m.a.s. 

talsverðum tíma í að telja það upp. En vestræn samfélög eru ekki fullkomin segir hann 

og leið þeirra er ekki eina færa leiðin fyrir heiminn. Sú fullyrðing leiðir okkur svo að 

annari spurningu er varðar vestræna heimsmynd.
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-Vestræn heimsmynd- 

Vesturlandabúar hafa eins og áður sagði tilhneigingu til þess að líta á sín samfélög sem 

hin einu réttu og láta oft eins og þeir hafi náð meiri siðferðisþroska en aðrir 

menningarheimar. Vestrænt samfélagsskipulag með öllu því sem fylgir þeim er sú sú 

skipan mála sem öll samfélög munu í grófum dráttum þróast í átt að. Það sé í raun 

óumflýgjanlegt. Vestræn samfélög eru því samkvæmt þessu einskonar algild siðmenning 

sem eigi erindi til allra burtséð frá aðstæðum. Það sem okkur þykir ógeðfellt í menningu 

og sögulegum aðstæðum annara þjóða eru einungis hindurvitni og íþyngjandi helsi sem 

standa í vegi fyrir hamingju alls mannkyns. Að mati breska stjórnmálaheimspekingsins 

John Gray er þó regin galli á þessari kenningu. Hún byggir ekki á neinum vísindum 

segir hann heldur trú; og það kristinni trú. Einkenni eingyðistrúar segir hann er sú trú að 

heimurinn stefni á eitthvað lokatakmark. Ólíkt heiðnum þjóðfélögum sem líta á söguna 

sem einhverskonar hringrás án nokkur sérstaks takmarks þá sjái kristnir menn söguna 

sem beina línu í átt að lokatakmarki. Jesú var heimsendaspámaður sem boðaði að allt 

mannkyn gæti orðið hólpið og notið eilífðarsælu í ríki guðs ef það bara breytti rétt. 

Hugsuðir upplýsingastefnunnar vildu brjóta niður hina kristnu heimsmynd sem ekki 

stemmdi við veruleikann en það eina sem þeir gerðu í raun var að taka guð útúr 

myndinni. Stefnan var þó ennþá sú sama: að byggja hið fullkomna samfélag þar sem 

búið væri að leysa öll helstu vandamál mannkynsins og allir yrðu hamingjusamir. Gray 

rekur síðan hvernig kommúnistar og nasistar reyndu með sama hugarfari að gerbreyta 

heiminum og stofna sína eigin útgáfu af paradís á jörðu. Hugarfar frjálshyggju nútímans 

er það sama segir hann. Sú trú að hægt sé að slemba engilsaxnesku markaðshagkerfi á 

allan heiminn og þá verði allt gott. Í kristinni trú segir hann býr herská útþennslustefna, 

hugarástand kristinna trúboða 16. aldar sem óðu um með eldi og brennisteini og 

kröfðust þess að allar þjóðir tækju upp sína trú (og þ.a.l. sína lífshætti) er í grunninum til 

ekki ósvipað hugarástandi frjálslyndra lýðræðissinna nútímans sem krefjast þess að allur 

heimurinn taki upp þeirra hugmyndir og telja alla aðra lífmáta en þeirra eigin frumstæða 

og ósiðlega. Þótt hugsjónin sé á margan hátt góð er þetta í raun einskonar menningar og 

siðferðis- útþenslustefna sem á rætur sínar í hefðum eingyðistrúboðs.
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Þjóðfélagskerfi okkur er vissulega gott, en tilraunir til þess að troða þeim uppá aðrar 

þjóðir án tillits til aðstæðna geta og hafa endað með ósköpum, sbr. Írak, svo dæmi sé 

tekið. Sú kenning að allar þjóðir muni taka upp þá menningu og það samskiptakerfi sem 

við sjálf höfum byggir ekki á öðru en reynslu evrópskra og n-amerískra iðnríkja. Menn 

geta litið til Japans í því samhengi sem er fjarri því að vera vestrænt samfélag þótt 

yfirbyggingin sé vestræn. Samfélagið sjálft er svo einnig fjarri því að vera ýkja 

lýðræðislegt þótt kerfið sé að forminu til svo. Austur-Asíubúar sjá heiminn með talsvert 

öðrum augum en Vesturlandabúar enda eiga samfélög þeirra sér gerólíkar sögulegar 

forsendur að baki. Ekki verður þó farið í það hér enda er það efni í aðra ritgerð. Hér 

fyrir ofan var því haldið fram að Japanir hefðu í grundvallaratriðum lítið breyst í 

aldanna rás. Því verður þeirri spurningu varpað fram hér í lokin, hversu mikið hafa 

Vesturlandabúar í grunninum til í rauninni breyst?  

 

Hrannar Baldvinsson 

Reykjavík, 

28. ágúst 2008. 
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