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Ágrip 

Hið japanska bushidō er vel þekkt orð á Vesturlöndum. Almennt er það útlagt sem 

„vegur samuraians“ eða „leið stríðsmannsins“ eins og þar væri um háfleyga og 

margbreytilega hugmyndafræði að ræða. Margbreytileiki er eflaust hið eina sem hægt er 

að staðhæfa með einhverri vissu. Orðið bushidō hefur verið lofað og lastað allt frá því 

að það smaug sér inn í menningarvitund manna snemma á 20. öldinni. Japanskir 

öfgaþjóðernissinnar í lok Meiji tímans (1868 – 1912) gripu orðið á lofti sem einhvers 

konar slagorð siðgæðis sem átti að hvetja alla þjóðina til að sýna hinum heilaga keisara 

og þjóðföður skilyrðislausa tryggð. Með því að beita menntakerfinu til að innræta 

ungdómi landsins þjóðernisvitund og hollustu við keisarann leiddi það af sér 

hernaðarhyggju. Bushidō hefur verið kennt um þessa þróun þrátt fyrir að efast hafi verið 

um trúverðugleika orðsins og það talið rómantískur skáldskapur ofstækisfullrar þjóðar 

sem vissi ekki hvort hún væri að glata einkennum sínum í ofsahraða tækni- og 

vesturvæðingar. 

Ýmsir fræðimenn, eins og Nitobe Inazō, voru á þeirri skoðun að sál japönsku 

þjóðarinnar væri best lýst með orði eins og bushidō en í því felst óneitanlega ákveðin 

smættun. Nitobe hélt því fram að siðferði þjóðar sinnar væri að finna í bushidō; þó hélt 

hann fyrst um sinn að hann sjálfur hefði fundið upp á orðinu. Bushidō kom fyrst á 

sjónarsviðið öldum áður en Nitobe Skrifaði bók sína Bushidō: The Soul of Japan. 

Hugtakið bushidō komst aldrei í almenna notkun meðal samuraija. Í raun var engin 

sameiginleg hugmyndafræði lýsandi fyrir siðfræðilegar hugmyndir þeirra, utan við 

hugsanlega zen búddisma og nýkonfúsíanisma. Þrátt fyrir það er eflaust algengasta sýn 

fólks á samuraium að finna í sögunni um Chūshingura eða hina 47 samuraija sem fóru 

gegn vilja stjórnvalda til að koma fram hefndum. Spurningin er því sú hvort bushidō sé  

uppspuni fræðimanna 20. aldar, áróður þjóðernis- og hernaðarsinna eða siðfræði 

stríðstéttar sem ríkti yfir japönsku þjóðinni í rúm 700 ár. Ritgerð þessi leitast við að 

svara þeirri spurningu. 
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Formáli 

Í þessari ritgerð er notuð japönsk hefð í birtingu japanskra nafna; ættarnafn fyrst og 

eiginnafn svo. Notast er við Hepburn kerfið (Modified Hepburn Romanization) þegar 

japönsk orð og nöfn eru rituð með latnesku letri. Hepburn kerfið er ekki samþykkt sem 

hið opinbera kerfi í Japan en mörg ráðuneyti gera kröfu um notkun þess, þar á meðal 

utanríkisráðuneytið sem gerir það skylt að nota kerfið í vegabréfum. Hepburn kerfið 

byggir á ensku hljóðkerfi og eru langir sérhljóðar einkenndir með lengdarmerki ( , 

oo: ō; , ou: ō; , uu: ū). Til að orð falli betur inn í textann hefur íslenskum 

greini verið bætt aftan við sum japönsk orð eins og t.d. samurai1 sem fallbeygist sem 

svo: 

eintala fleirtala 

 án greinis með greini  án greinis með greini 

Nf. samurai samurainn Nf. samuraiar samuraiarnir 
Þf. samurai samuraiann Þf. samuraia samuraiana 
Þgf. samurai samuraianum Þgf. samuraium samuraiunum 
Ef. samurai samuraians Ef. samuraia samuraianna 

Einnig er notað Hanyu Pinyin kerfið (汉语 , Hànyǔ Pīnyīn) þegar kínversk orð eru 

rituð með latnesku letri. Í Pinyin er tónun sérhljóða merkt á fimm mismunandi vegu 

(t.d. ā, á, ǎ, à og a). Að auki eru notuð kínversk tákn með japönskum og kínverskum 

nöfnum fyrir utan Konfúsíus og Mensíus. Kínversk tákn eru auk þess notuð fyrir 

japönsk og kínversk orð. Einstaka sinnum bregður fyrir hiragana letri með kínverskum 

táknum sumra japanskra orða en ekki er tekið sérstaklega fram hverju sinni hvort um sé 

að ræða kínverskt tákn eða hiragana hljóðletur. 

                                                 
1 Hefð hefur skapast fyrir því að stafsetja samurai á íslensku sem „samuræ“ en þar sem hér er stuðst við 
Hepburn kerfið fyrir öll önnur japönsk orð, stingur í stúf að undanskilja eitt orð frá þeirri meginreglu. 
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Inngangur 

Varla er þá að finna sem ekki hafa heyrt um samuraia ( , samurai) og er fátt talið jafn 

einkennandi fyrir Japan. Þessir garpar réðu ríkjum í yfir 700 ár og settu svip sinn á 

þjóðina. Hátterni þeirra og menningararfleið hafa oft verið kölluð einu nafni bushidō. 

Margir kannast við hugtakið „bushidō“ ( ) og algenga þýðingu þess sem „vegs 

stríðsmannsins“. Því er oft slengt fram sem hugmyndafræði eða siðfræði samuraia. Þetta 

viðhorf gefur í skyn að til hafi verið heildstæð hugmyndafræði sem hafi tilheyrt öllum 

samuraium. Einnig er hugtakinu oft kennt um að hafa verið lykilþáttur í áróðri 

öfgaþjóðernishyggju 20. aldar og leiðandi hugmyndafræði japanskra hermanna í seinni 

heimsstyrjöld. Þrátt fyrir það fékk orðið ekki almenna útbreiðslu fyrr en undir lok 19. 

aldar eftir að samuraiastéttin hafði liðið undir lok. Allt frá því að bushidō komst í 

almenna notkun hafa skoðanir manna á hugtakinu verið álíka mismunandi og þær eru 

margar. Hafa sumir haldið því fram að það sé uppspuni á meðan aðrir hafa talið það 

háfleyga siðfræði sem hafi verið innrætt í japanska þjóðarsál. Vandinn við hugtakið er 

sá að notkun þess hefur verið afar margbreytileg og því erfitt að gera sér grein fyrir 

inntaki þess án nánari skilgreininga. Spurningin sem reynt verður að svara í þessari 

ritgerð er sú hvort unnt sé að auðkenna einhverja hugmyndafræði sem sé sameiginleg 

meðal allra samuraia og kenna megi við bushidō eða hvort hugtakið bushidō hafi verið 

lítið annað en áróðurstæki í höndum öfgaþjóðernissinna. Til að svara þeirri spurningu 

þarf að bera saman tilkomu orðsins og síðari tíma túlkun þess í upphafi 20. aldar við 

þróun hátternis og gilda samuraia. 

Bushidō og þjóðernishyggjan 

Basil H. Chamberlain (1859 – 1935), einn af virtustu prófessorum heims í japönskum 

fræðum á 19. og fyrri hluta 20. aldar, var á þeirri skoðun að bushidō væri 

 

það nýtt fyrirbrigði að hvorki Kaempfer, Siebold, Satow né Rein [helstu 

Japansfræðingar síns tíma]… minntust á það í skrifum sínum… [og að 

hugtakið] hafi verið óþekkt þar til fyrir áratug eða tveimur síðan. Hugtakið 

kemur hvergi fyrir í orðabók, hvorki innlendri né erlendri, fyrir árið 1900. 
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Chamberlain gekk enn lengra í niðurrifi sínu á hugtakinu bushidō og sögulegum 

trúverðugleika þess. Hann hélt því fram að lýsingar á bushidō hafi verið tilbúningur sem 

var skáldaður fyrir vestrænan markað og að þrátt fyrir tilvist „riddaramennsku“, eins og 

hann orðaði það, hafi „bushidō sem opinber siðfræði aldrei verið til“ (1912, bls. 6). 

Chamberlain sá bushidō sem hluta þeirrar stefnu sem lá að baki enduruppgötvun shinto 

( ) sem ríkistrúar undir lok 19. aldar. Þessi staðhæfing Chamberlains er ekki alveg 

rétt, þar sem hugtakið bushidō virðist hafa komið til sögunnar í byrjun Edo tímans (

, Edo jidai 1603 – 1868) og brugðið fyrir öðru hvoru gegnum aldirnar í 

handbókum fyrir hermannastéttina á borð við Hagakure ( ) og Budō shoshinshu (

).2 Bushidō var ekki í almennri notkun meðal samuraia og var ekki þekkt sem 

hugtak eða samheiti yfir stefnur og strauma í siðfræðilegum þankagangi á þeirra tíma. 

Hins vegar hafði hin opinbera hugmyndastefna Tokugawa stjórnarinnar verið 

nýkonfúsíanismi. Almenn notkun orðsins bushidō sem samheiti yfir siðfræði og hátterni 

samuraia fór ekki að bera á góma fyrr en um mitt Meiji tímabilið ( 名Meiji jidai 

1868 – 1912). 

 Ástæðuna bak við vinsældir hugtaksins bushidō má rekja til afturhvarfs til 

austrænnar heimspeki eftir Meiji endurreisnina 1868. Rétt fyrir fall Tokugawa 

stjórnarinnar átti sér stað mikill hugmyndafræðilegur uppgangur þar sem 

endurreisnarsinnar fóru að aðhyllast yōmeigaku3 ( ) og stilltu því upp í andstöðu 

við rétttrúnað Tokugawa stjórnarinnar sem hafði ávallt verið shushigaku4 ( ). 

Stuttu eftir fall stjórnarinnar byrjuðu japanskir stjórnmálamenn og fræðimenn að snúa 

baki við konúfsíanisma og tileinka sér vestræna þekkingu og tækni. Það var liður í að 

verjast ágangi Vesturveldanna með því að byggja upp iðnað og varnir sem gætu staðið 

gegn oki þeirra.5  Með aukinni innleiðingu vestrænnar þekkingar tók Japan að 

vesturvæðast. Fljótlega upp úr níunda áratug 19. aldar fóru Japanir að sjá vestræna 

                                                 
2 Budō shoshinshu, lauslega þýtt yfir á íslensku sem Samantekt á undirstöðuatriðum hermennsku, var 
skrifuð af Daidōji Yūzan ( , 1639 – 1730) sem var nemandi Yamaga Sokō og er talsvert undir 
áhrifum hans. Fjallað verður meira um Yamaga Sokō og Hagakure seinna. 
3 Wáng Yángmíng nýkonfúsíanismi, þ.e. útfærsla á nýkonfúsíanisma sem oft er kennd við hughyggju og 
byggir á hugmyndum kínverska heimspekingsins Wáng Yángmíng ( , 1472 – 1529). 
4 Zhū Xī nýkonfúsíanismi, þ.e. ráðandi útfærsla nýkonfúsíanisma sem samþætti hugmyndir fyrstu 
nýkonfúsíanísku hugsuðanna og var kerfisbundin af kínverska heimspekingnum Zhū Xī ( , 1130 – 
1200). Þessi tegund er oft kennd við hluthyggju. 
5 Tæknilegir og hernaðarlegir yfirburðir Vesturveldanna voru augljóslega það miklir að ef Japan myndi 
ekki tileinka sér sambærilega tækni og hernaðaraðferðir myndi fara fyrir landinu eins og Kína sem var 
orðið að hálf-nýlendu Vesturveldanna. 
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heimspeki og hugmyndafræði í frekar neikvæðu ljósi. Að hluta til var það vegna 

almennrar tilhneigingar Vesturveldanna til að sýna Japönum vanvirðingu og líta á þá 

sem sér óæðri. Aukin áhersla á að byggja upp þjóðernishyggju meðal heimamanna varð 

til þess að Japanir fóru að horfa frekar til menningar og hefða fyrir Meiji endurreisnina. 

Árið 1890 hættu stjórnvöld að taka sér franska menntakerfið til fyrirmyndar og tóku 

þess í stað upp menntakerfi að konfúsíanískri fyrirmynd.6 Ráðamenn tóku að hverfa 

aftur til þess sem kenna mætti við japanska siðfræði, enda þóttu vestræn siðfræði og 

heimspeki of einstaklingsmiðaðar og sjálfhverfar (Benesch 2009). 

 Eftir að hafa tekið upp stjórnkerfi að vestrænni fyrirmynd var mikilvægt að auka 

miðstýringu og þjóðernisvitund landsmanna í þeim tilgangi að sameina þá sem eina 

þjóð. Markmiðið, með öðrum orðum, var að gera alla þegna landsins að Japönum. 

Þjóðernishyggja þróaðist á talsvert ólíkan hátt í Japan en hún hafði gert í Evrópu. Í 

stuttu máli má segja að þjóðernishyggja í Evrópu hafi sprottið uppúr lýðræðislegri 

þróun borgarastéttarinnar sem síðan sameinaðist gegn yfirstéttinni í baráttu gegn 

misskiptingu valds og auðs. Hún kom þannig frá almenningi en ekki stjórnvöldum. 

Meiji endurreisnin, sem var bæði stjórnarbylting og iðnbylting í senn, var aðallega háð 

af tveimur fylkingum innan þeirrar stéttar sem fór með völdin í landinu. Byltingin snerti 

því síður aðra þjóðfélagshópa hvað stjórnarfarsbreytingar varðaði. Allt þar til gamla 

stjórnskipulaginu hafði verið kollvarpað var landinu skipt upp í lén og almenn hollusta 

þegna var bundin við lénið sjálft. Að sama skapi lá hollusta fólksins frekar hjá daimyō7 

( ) lénsins heldur en shōguninum8 ( , shōgun) eða keisaranum. Þess vegna var 

mikil þörf á að sameina landsmenn bæði sem eina stétt og eina löghlýðna þjóð hliðholla 

nýrri miðstjórn. Vestræn heimspeki og siðfræði þóttu ekki nógu vel til þess fallnar að 

innræta réttan anda, enda vildu stjórnvöld hvetja landsmenn til stuðnings við sig og 

rækta þjóðrækni því til stuðnings. Þjóðernishyggjan kom þar af leiðandi að ofan, frá 

stjórnvöldum til borgaranna. Maruyama (1963) segir að til að ná þessum markmiðum 

hafi leiðtogar Meiji verið 

 

                                                 
6 Allt frá byrjun 17. aldar og til loka Edo tímans 1868 hafði opinber hugmyndafræði ríkisstjórnarinnar 
verið nýkonfúsíanismi og menntakerfi þess tíma byggðist á einkareknum menntastofnunum sem allflestar 
aðhylltust konfúsíanisma í einhverri mynd. 
7 Daimyō er japanskur valdatitill sem notaður var á lénstímanum og þýðir að öllu jöfnu það sama og 
„lénsherra“. 
8 Shōgun þýðir hershöfðingi, en er einnig stytting á titlinum seii taishōgun ( , „hinn mikli 
hershöfðingi sem yfirbugar villimenn“) sem var æðsta staða herstjórnar á lénstímanum. Í þessari ritgerð er 
ávallt átt við þá stöðu þegar orðið er notað.  
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ötulir við að efla þjóðernisvitund með víðtækri hvatningu til að sýna 

frumhópinum illa ígrundaða tryggð. Umfram allt þýddi þetta að 

höfðingjatryggðinni og hinni hefðbundnu fjölskyldutryggð var beint að 

keisaranum sem var hin raunverulega birtingarmynd þjóðernislegrar 

sameiningar Japans. (bls. 145) 

 

Menntakerfið var talið hvað hentugast til að rækta þjóðernislegan rétttrúnað við hæfi. 

Frá árinu 1890 þegar hin keisaralega tilskipun um menntun var birt og þar til seinni 

heimsstyrjöldinni lauk var skólum á öllum stigum markvisst beitt sem áróðursmaskínum 

stjórnvalda. Í siðferðiskennslu var mest áhersla lögð á tryggð við keisarann og 

keisaradæmið, næst kom hernaðarlegur agi og ræktun „þjóðlegs anda“. Leikfimikennsla 

drengja einskorðaðist við jūdō9 ( ) og kendō10 ( ). Eftir 1925 var gengið enn 

lengra og fengu þá drengir í framhaldsskóla grunnþjálfun í hernaði (Kurihara 1944). 

Hlutverk bardagalista í þróun þjóðernishyggju Japans hefur verið vanmetin að 

mati Pattersons (2008). Hann heldur því fram að áhrif Vesturveldanna á Japan hafi hvatt 

Japani til að halda í eða jafnvel ýkja gömul gildi í þeim tilgangi að viðhalda því sem 

þeir töldu vera einstakt fyrir Japan. Með innleiðingu bardagaíþrótta í leikfimikennslu 

grunn- og framhaldsskóla var bushidō með í för; enn fremur bendir Patterson á að 

þjálfun bardagaíþrótta í skólum hjálpaði til við að draga úr stéttaskiptingu og gera 

bushidō að siðgildum fyrir alla Japani. Kennsla á budō
11  ( ) rauf einnig 

stéttaskiptingu innan hersins og voru nú bændur og almennir þegnar orðnir að nútíma 

samuraium sem fylgdu siðgildum bushidō í þjónustu keisarans. Ástæðu þess að ekki var 

komið auga á hlutverk budōs í þróun öfgaþjóðernishyggju Japans telur Patterson vera 

helst vegna friðsamlegrar hugmyndafræði upphafsmanna budōs.12 Þrátt fyrir það var 

budō notað til að auðvelda innrætingu öfgakenndra gilda. 

                                                 
9 Japönsk glíma sem byggir á jūjutsu ( ) sem er eldra form af hernaðarlist og samanstendur aðallega 
af óvopnuðum brögðum til að yfirbuga og jafnvel drepa andstæðinginn. 
10 Japönsk skylmingaíþrótt sem byggir á kenjutsu () eða kenpō ( ), eldra form skylminga.  
11 Upp úr byrjun 20. aldar var orðið budō notað fyrir nýjar eða endurbættar bardagaíþróttir sem byggðu á 
eldri hernaðarlistum. Í þessari ritgerð er almennt átt við samtíma/nútíma bardagíþróttir og heimspeki 
þeirra þegar orðið budō er notað nema annað sé tekið fram. 
12 Á meðal helstu upphafsmanna budō eru Kanō Jigorō ( , 1860 – 1938), upphafsmaður jūdō, 
Ueshiba Morihei ( , 1883 – 1969), upphafsmaður Aikidō ( ) og Funakoshi Gichin (

, 1868 – 1957), upphafsmaður Shōtōkan karate ( ). 
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 Helsta inntak siðferðis í kennslu japanskra menntastofnanna var byggt á 

konfúsíanisma þar sem einkum var lögð áhersla á fjölskyldutryggð13 ( , kō). Á sama 

hátt og fjölskyldufaðirinn var forsprakki fjölskyldunnar var keisarinn faðir þjóðarinnar. 

Fékk hann staðfestingu valds síns á þeim forsendum að vera beinn afkomandi 

sólgyðjunnar Amaterasu-ōmikami ( ), æðstu gyðju shinto. Gaf það honum 

guðdómlegan rétt á tilkalli til krúnunnar. Einnig áttu allar japanskar fjölskyldur að vera 

afkomendur sólgyðjunnar og voru álitnar fjarskyld afsprengi keisarafjölskyldunnar. Öll 

þjóðin var, með öðrum orðum, ein stór fjölskylda undir föðurlegum verndarvæng 

guðdómslegs keisara. Þetta gerði það að verkum að þjóðernishyggjan var ekki bara af 

pólitískum meiði heldur jafnframt siðferðilegur rétttrúnaður. 

 Það sem einkum bar á milli hefðbundinna konfúsíanískra hugmynda um 

fjölskyldutryggð og þeirrar megináherslu sem réð ríkjum í ræktun siðferðis í Japan var 

að tryggð14 gagnvart „keisaranum“ var ofar öllu öðru í Japan. Með öðrum orðum var 

gert ráð fyrir því að menn ættu að svíkja sinn eigin föður frekar en keisarann ef til slíkra 

árekstra kæmi. Þegnar ríkisins áttu að sýna stjórnvöldum skilyrðislausa hlýðni þar sem 

þau stjórnuðu í þágu keisarans. Að mati Fridells (1970) var bushidō best til þess fallið 

að rækta þessa skilyrðislausu tryggð. Meintar hugmyndir bushidō um skilyrðislausa 

tryggð við yfirboðara sinn ofar eigin foreldrum var álitið viðeigandi „gott“ fordæmi 

fyrir þegna hins nýja ríkis undir handleiðslu þjóðföðurins.  

 Bókmenntir um bushidō á borð við Hagakure höfðu öðlast talsverðar vinsældir 

undir lok Meiji. Hagakure var helst í hávegum höfð innan hersins og hafði að geyma 

eflaust eina öfgakenndustu útgáfu bushidō sem hægt var að finna. Hún var sett saman í 

byrjun 18. aldar úr stuttum fyrirlestrum og dæmisögum Yamamoto Tsunetomo (

, 1659 – 1719) sem hafði verið samurai í þjónustu Nabeshima Mitsushige ( , 

1632 – 1700), lénsherra þess svæðis sem nú tilheyrir Saga héraði í Japan. Hagakure 

fékk litla sem enga dreifingu utan Saga héraðs fyrr en eftir fall Tokugawa stjórnarinnar. 

Var bókin talin öfgakennd og hugsanlega hættuleg Nabeshima samuraium vegna 

þjóðfélagsgagnrýni bókarinnar. Yamamoto (2005) lagði helst áherslu á skilyrðislausa 

tryggð og hollustu við meistara sinn og að vera ávallt reiðubúinn að fórna lífi sínu við 

                                                 
13 , kō á japönsku og xiào á kínversku, er yfirleitt þýtt sem filial piety á ensku sem á íslensku mætti 
þýða beint sem „föðurlega trúrækni“. Ragnar Baldursson (1989) hefur þýtt þetta orð sem „skyldurækni 
við foreldra“. Ég hef hins vegar tekið þá ákvörðun að þýða orðið einfaldlega sem „fjölskyldutryggð“. 
14 Það var gömul hefð fyrir því í Japan að blanda saman fjölskyldutryggð og „höfðingjatryggð“ ( : j. 
chu, kín. zhōng), þar sem höfðingjanum var líkt við föður og fylgismenn við börn hans. 
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hið minnsta tilefni. Hagakure var einnig að stórum hluta þjóðfélagsgagnrýni og 

hetjudýrkun fornra kappa. Yamamoto sakaði samtímamenn sína um að snúa baki við 

siðferðilegu hlutverki sínu sem stríðsmenn og sýna linkind í hátterni, enda snerist 

hlutverk samuraia 18. aldar fremur um stjórnsýslu en að vera fyrirmyndarstríðsmenn. 

Hetjudýrkun Yamamotos og upphafning dauðans og sjálfsfórnarinnar átti vel við 

þjóðernislega hetjudýrkun japanskra hermanna á fornum köppum sem sýndu hina hinstu 

tryggð með því að fórna sér fyrir meistara sinn (Bix 2001, bls. 51-52). 

 Tiltölulega snemma eftir þær róttæku breytingar sem áttu sér stað í 

menntamálum ríkisins má líta öfgakennda beitingu bushidō til að innræta ungum 

Japönum tiltekna siðferðisvitund. Í sjálfsævisögu Ōsugi Sakae ( , 1885 – 1923) 

lýsir hann endanlegu markmiði bushidō eins og siðfræðikennari í liðsforingjaskóla sá 

það fyrir sér. Kennari þessi mun hafa tjáð nemendum sínum að „andi bushidō felist í því 

að velja rétta leið til að deyja.“ Þessi orð hrifu Ōsugi svo að hann var staðráðinn í því að 

„uppfylla skilyrði bushidō“ með því að ákveða fyrirfram hvernig hann ætlaði að deyja 

(De Bary, Gluck og Tiedmann, 2006 bls. 227). Rétta leiðin til að deyja fólst í því að 

mæta dauðanum af hugrekki og yfirvegun. 

 Þessi ofuráhersla í bushidō á sjálfsfórnina eða valið á hinni réttu leið að deyja sá 

Russell (1958) sem þann grunn sem stóð að baki stríðsglæpum japanskra hermanna í 

seinni heimsstyrjöldinni. Það er að segja að „hin grimmilega meðferð stríðsfanga af 

hálfu japanskra hermanna var hin eðlilega [eða hin fyrirsjáanlega] útkoma bushidō 

siðgæðis“ (bls. 55-56). Allt annað en að sigra eða deyja í orustu bæri vott um 

heigulshátt og smánaði ekki bara nafn fjölskyldunnar heldur allt keisaradæmið. Þetta 

viðhorf gerði það að verkum að japanskir hermenn hafi orðið fullir fyrirlitningar 

gagnvart þeim andstæðingum sem gáfust upp eða fórnuðu ekki lífi sínu til að koma í 

veg fyrir að vera handsamaðir. Þetta sama viðhorf sem hafði verið innrætt í japanska 

þjóðarsál var líka, að mati Russells, ástæða þess að Japanir gengust ekki undir 

Genfarsáttmálann. Það var ekki einungis það að siðfræðin sem Genfarsáttmálinn byggði 

á höfðaði ekki til þeirra, heldur að hún gekk þvert á siðferðilega sannfæringu japanskra 

ráðamanna. 

 Bushidō var ein af grunnundirstöðum öfgaþjóðernishyggju og hernaðarofstækis 

Japans á fyrri hluta 20. aldar, að minnsta kosti sem áróðursslagorð. Það er ef til vill ekki 

svo auðvelt að sjá hvort bushidō, í þeirri merkingu að vera samheiti yfir siðfræði og 

hátterni samuraia, hafi verið orsakavaldur eða fylgifiskur þjóðernishyggjunnar. Þrátt 
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fyrir það virðist nokkuð augljóst að ráðamenn ríkisstjórnarinnar og menntakerfisins hafi 

notað bushidō sem verkfæri til að innræta þjóð sinni öfgakennda stefnu. Í grein frá árinu 

1944 um áróður í menntun japanska ungdómsins segir Charles N. Spinks að „það var 

ekki sá lærdómur sem Japanir drógu af þeim [dygðum], heldur frekar hin afbakaða 

túlkun þeirra“ (bls. 68-69) sem leiddi til hinnar öfgakenndu hugmyndafræði sem heltók 

allt samfélagið. Dygðirnar sjálfar, eins og Spinks benti á, voru frekar almennar og gæti 

hver sem er samsamað sig við þær.  

Nitobe Inazō og túlkanir á bushidō í seinni tíð 

Sá sem ber hvað mesta ábyrgð á vinsældum orðsins bushidō, að mati flestra, er Nitobe 

Inazō ( , 1862 – 1933) sem breiddi út hróður þess með bókinni Bushido: The 

Soul of Japan (1899). Nitobe (2002) var alls ekki eins öfgakenndur og Yamamoto í 

útfærslu sinni á því sem hann kallaði bushidō. Upphafleg ástæða hans fyrir því að skrifa 

bókina var að svara spurningunni „hvaðan fá Japanir siðferði sitt?“ (bls. 19-21) Í 

bókinni skírskotaði hann til Konfúsíusar, Mensíusar, búddisma, shinto og yōmeigaku. 

Þar sem Nitobe hafði hlotið vestræna menntun og bókin var skrifuð á ensku fyrir 

Vesturlandabúa notaði hann til samanburðar hliðstæður úr menningarheimi Vesturlanda 

eins og Biblíuna, forngríska heimspeki, Shakespeare, Nietzsche og fleiri. Þetta gerir 

bókina að mati Powles (1995) nokkuð „huglæga og frekar rómantíska“ (bls. 109). 

 Nitobe (2002) var á þeirri skoðun að bushidō væru óskráðar siðareglur sem 

samuraium var ætlað að halda í heiðri. Gaf hann lítið fyrir 17. aldar lagaboðin buke 

shohatto15 ( ). Rætur bushidō taldi Nitobe liggja í zen búddisma ( , 

Zen Bukkyō), shinto og konfúsíanisma. Nitobe byrjaði á að útlista hvað búddisminn 

gerði fyrir samuraiann, sem var að leysa hann undan hræðslu við dauðann og 

sjálfsblekkingu lífsins, sem aftur gerði honum kleift að takast á við hverskonar 

aðstæður, hættulegar eða erfiðar, af „stóískri ró“ (bls.39). Þar sem „búddisminn endaði 

tók shinto við með því að koma til leiðar þvílíkri tryggð við þjóðhöfðingjann, þvílíkri 

lotningu fyrir minningu forfeðranna og þvílíkri fjölskyldutryggð sem ekki eru kennd í 

neinni annari trú“ (sama, bls. 40). Þessi staðhæfing Nitobes á shinto er talsvert meira í 

takt við framsetningu shinto eftir Meiji endurreisnina og virðist hunsa algerlega 

konfúsíaníska fjölskyldutryggð. Shinto hafði aldrei haft neinar formfastar kenningar eða 

                                                 
15 Upphaflega er um að ræða 13 lagagreinar sem lágu til grundvallar stjórnsýslu Tokugawa stjórnarinnar. 
Þeim fjölgaði eftir því sem leið á Edo tímabilið. 
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trúarrit og þegar konfúsíanisminn kom til Japans á 4. og 5. öld fékk shinto ýmis hugtök 

og kenningar að láni frá honum. Svipaða sögu er að segja af bushidō. Þegar kemur að 

hreinni siðfræði í bushidō taldi Nitobe að hún kæmi að mestu úr konfúsíanisma. 

Þekking út af fyrir sig, að mati Nitobe, var ekki höfð í hávegum meðal samuraia nema 

ef hún hefði eitthvert almennt notagildi. Hin fleyga setning Wáng Yángmíng ( , 

1472 – 1529) „að vita og að framkvæma er eitt og hið sama“ (sama, bls. 43) áleit Nitobe 

vera hvað mest lýsandi fyrir afstöðu samuraia til þekkingar og siðferðilegs innsæis. 

Nitobe taldi dyggðirnar þrjár þekking (, chi), góðvild ( , jin) og hugrekki ( , yū) 

vera kjarna bushidō og þær helstu sem samuraium var ætlað að rækta með sér. Heild 

þeirra konfúsíanísku hugtaka sem Nitobe taldi móta innviði bushidō setti hann fram eitt 

af öðru í afmörkuðum köflum. Þessir kaflar eru Rectitude or justice ( , gi: réttmæti), 

Courage ( , yū: hugrekki), Benevolence ( , jin: góðvild), Politeness ( , rei: 

kurteisi), Veracity and Sincerity ( , makoto: einlægni), Honour ( , meiyo: heiður) 

og the Duty of Loyalty ( , chū: tryggð; hollusta) (sama). 

 Eins og áður segir bendir Powles (1995) á að útfærsla Nitobes sé frekar huglæg. 

Hann hafi ekki vitnað í neina japanska samtímafræðimenn sem höfðu talsvert aðrar 

skoðanir á því hver „sál“ Japans væri en vitnaði talsvert í vestræna fræðimenn á borð 

við Marx og Nietzsche. Ritstíll bókarinnar er í takt við tíðaranda bókmennta undir lok 

19. aldar en eins og Blomberg (1976) hefur bent á kemur Nitobe fyrir eins og hann sé að 

leita að réttlætingu með miklum samanburði sínum við vestræna heimspeki. Þetta gerir 

að verkum að „Nitobe er ekki tekin eins alvarlega og hann á skilið.“ (bls. 58-59) Það 

sem Blomberg á við er að ekki megi gleyma tilgangi bókarinnar; að útskýra bushidō 

sem grundvöll japanskrar siðfræði fyrir hinum „menntaða“ Vesturlandabúa. Að mati 

Blombergs er það ekki trúverðugleiki verksins heldur áhrif þess á túlkun manna á 

bushidō og notkun orðsins sem skipta sköpum.  

 Ruth Benedict (1989), einn merkasti mannfræðingur 20. aldar og einn fyrsti 

mannfræðingurinn til að nota fræðigreinina til að rannsaka iðnvædd samfélög á borð við 

Japan, hélt því fram að bushidō hefði verið nútíma uppfinning þar sem „rithöfundar og 

útgefendur höfðu safnað saman mismunandi skyldum í tengslum við giri [ ] og 

borið þau fram sem bushidō.“ Þetta segir hún að hafi gefið misvísandi skilaboð þar sem 

bushidō „hafi hvorki eins djúpstæða þýðingu né þann margbreytileika og blendnu 

tilfinningar sem giri felur í sér“ (bls. 175). Skilgreining Benedicts (sama, bls. 116) á giri 
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er tvenns konar: annars vegar „giri gagnvart heiminum“ og hins vegar „giri gagnvart 

eigin nafni.“ Giri gagnvart heiminum er skylda manns til að endurgreiða on () sem 

þýðir nokkurskonar „þakklætisskuld.“ On er skylda einstaklings gagnvart þeim sem 

hann ber ábyrgð á og leiðir on af sér giri. Sem dæmi má nefna að þegar foreldrar ala upp 

barn sitt eru þeir að sinna skyldum sínum gagnvart barninu sem það nýtur góðs af en þar 

af leiðandi skuldar barnið foreldrum sínum giri. Giri gagnvart eigin nafni er sú skylda 

að viðhalda hreinu mannorði og orðspori. 

 Það er að vissu leyti rétt hjá Benedict að bushidō er takmarkað að því leyti að 

það á í raun einungis við um samuraiastéttina og hlutverk hennar í samfélaginu. Giri átti 

hins vegar og á enn við um allt samfélagið. Í þessu samhengi er vert að skoða lýsingu 

Jensens (2000) á hlutverki giri í samfélagi Edo tímans: 

 

Samsetning gagnkvæmra skylda í félagslegum samskiptum manna var svo 

víðtæk að þær lágu til grundvallar siðgæðis manna, frekar en óhlutstæðar 

hugmyndir um gott og illt. Giri, í sínu víðasta samhengi, gat átt við allt 

félagslegt umhverfi einstaklingsins. Yfirleitt var eina hugsanlega leiðin til 

að flýja þau vandamál sem þetta gat skapað að flýja sjálft þjóðfélagið eða líf 

sitt með því að fremja sjálfsvíg (bls. 183). 

 

Jensen bendir á hvernig leikskáldið Chikamatsu Monzaemon16 ( , 1653 – 

1725) notaði þessa togstreitu sem þungamiðju í leikritum sínum. Mörg vinsæl leikrit 

Chikamatsu fjölluðu oftar en ekki um hvernig ástfangið par, sem vegna félagslegra 

aðstæðna gat ekki verið saman og uppfyllt giri, flýði óbærilegar aðstæður sínar með því 

að taka eigið líf í sameiningu. Powles (1995) er þeirrar skoðunar að útfærsla Nitobes á 

bushidō sé í raun „háfleyg greinargerð um það sem var áður þekkt sem ‚hátterni og 

siðferði Japana‘17 frekar en bushidō sem slíkt“ og hafi Nitobe lagt sérstaka áherslu á 

„hina friðsamlegu, listrænu og bókmenntalegu hlið á þjálfun stríðsmannsins“ (bls. 110). 

Með öðrum orðum átti framsetning Nitobes á bushidō meira við almúgamanninn en 

samuraiann, enda var Nitobe (2002) að gera grein fyrir því hvaðan Japanir fengju 

siðferði sitt og lýsti því yfir að bushidō væri „dautt sem kerfi en [lifði] enn sem dyggð“ 

                                                 
16 Chikamatsu skrifaði handrit fyrir kabuki ( ) leikhús og ningyō jōruri  ( ), 
brúðuleikhús sem er forveri bunraku ( ) brúðuleiklistar. 
17 Hér vísar Powles til bókar frá árinu 1841 sem ber heitið Manners and Customs of the Japanese. 
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(bls. 153). Enn fremur hallast Powles að því að þau hugtök (heiðarleiki, heiður og 

tryggð) sem Benedict taldi undirstöðu lundernis Japana hafi hún fengið frá Nitobe. 

 Nitobe sá giri í frekar neikvæðu ljósi. Giri hafði upprunalega þýtt „rétt rök“ eða 

„réttmæt rök“ en síðar tekið merkinguna „skylda“ og þá átt frekar við um það hlutverk 

og skyldur sem samfélagið almennt telur að einstaklingar eigi að uppfylla. Vandinn sem 

Nitobe sá við giri er sá að þótt það stuðli að siðaðri hegðun innræti það einstaklingum 

engu raunverulegu siðferði. Það er að segja, giri tiltekur þau hlutverk sem 

einstaklingurinn þarf að uppfylla án þess að hann hafi raunverulega tilfinningu fyrir því 

hvað sé rétt og rangt. Giri gerir ekki kröfu um raunverulega einlægni. Nitobe taldi að 

kenningar kristni um kærleika væru giri æðri. Kærleikurinn var hin náttúrulega 

innræting sálarinnar og því eðlislæg og um leið einlæg (það að hugsa og framkvæma er 

eitt og hið sama). Nitobe (sama) taldi hugrekki hafa verið æðsta takmark einlægni í 

bushidō en giri einungis útlistun á því hverjar skyldurnar voru. Einlægnin í bushidō var 

því uppspretta siðgæðis á svipaðan hátt og kærleikurinn var í kristni. 

 Japanska orðið makoto er iðulega þýtt sem „einlægni“ en hefur þó nokkuð aðra 

og ríkari merkingu. Makoto hefur lítið með það að gera að vera sannleiksfús, heldur 

varðar ásetning í hegðun. Makoto er það að framkvæma heilshugar án eigingirni og 

sjálfhverfu; að tileinka sér algerlega verknaðinn. Hægt er að sjá öfgafulla túlkun á 

makoto í Hagakure þegar Yamamoto segir að vegur stríðsmannsins sé að vera ávallt 

tilbúinn að fórna sér án tafar fyrir foringja sinn. Það bushidō sem Yamamoto talar fyrir 

er, eins og Hurst (1990) orðar það, „hreinleiki ásetnings, einlægni í sínum mestu 

öfgum“ (bls. 522). Hurst heldur því fram að bushidō, í víðara samhengi, eigi meira skylt 

við Hagakure og að shido18 ( ) væri sú hugmyndafræði sem ætti frekar við um 

samuraia Edo tímabilsins. Þrátt fyrir það dregur hann í efa að til hafi verið eitthvert eitt 

heildstætt siðferðiskerfi sem hafi verið almennt viðtekið meðal allra samuraia, hvað þá 

hjá allri þjóðinni eins og Nitobe staðhæfði. Það merkir ekki að dyggðirnar sem Nitobe 

fjallaði um hafi ekki verið til staðar, heldur að þær séu það almennar að þær gætu átt við 

hvern sem er. Það sem bók Nitobes hafi gert er að gefa öfgaþjóðernishreyfingunni fóður 

til að kynda undir hættulega hugmyndafræði sem hafi leitt Japan inn í stríðsrekstur. Auk 

þessara hörmulegu afleiðinga bókarinnar var Nitobe að mati Hurst „vanhæfasti 

Japaninn“ til að fræða nokkurn mann um bushidō. 

                                                 
18 Fjallað verður um shido seinna. 
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 Nitobe taldi lengst af að hann sjálfur hefði fundið upp orðið bushidō, þó svo að 

notkun þess hafi verið orðin nokkuð almenn, að minnsta kosti innan Meiji 

menntaelítunnar. Þar að auki mun Nitobe hafa haft afar takmarkaða þekkingu á sögu 

Japans. Ota (1995) hefur bent á nokkur dæmi þar sem Nitobe fer rangt með sögulegar 

staðreyndir.19 Að mati Ota er fáfræði Nitobes í sjálfu sér ekki svo alvarleg en hún hafi 

gert að verkum að hann hafi tekið bushidō úr samhengi og að framsetning hans hafi ekki 

átt við líf samuraia. Enn fremur gerði þessi villandi túlkun Nitobes á sögu Japans, 

þjóðernissinnum og hernaðarsinnum kleift að túlka eða mistúlka bushidō til að þjóna 

öfgafullum tilgangi. 

 Bæði Hurst og Ota eru sammála um hversu víðtæk áhrif Nitobe hefur haft á 

túlkun manna á bushidō, þá ekki síst á Vesturlöndum. Blomberg er gott dæmi um áhrif 

Nitobes. Þótt hún hafi talið sig marka sér nýja stefnu í útfærslu sinni má eftir sem áður 

greina áhrif frá Nitobe. Blomberg (1976) vildi endurskilgreina bushidō í sem víðasta 

samhengi þannig að það næði yfir allt sem við kom samuraiunum, þar með talið shinto 

og búddisma. Hún vildi skilgreina bushidō sem trú. Þessi skilgreining ber með sér 

sterkan keim af þeim einfaldleika sem háir umfjöllun Nitobe. Hér er átt við þá 

ranghugmynd að ríkt hafi almenn sátt meðal samuraia um hvaða dygðir væru kjarninn í 

bushidō og hvernig ætti að túlka þær. Bushidō setti sig ekki upp á móti trú, heldur 

beindi mönnum í þá átt að uppfylla trúarlega skyldu sína en sú skylda var oft ekki meira 

en það að heiðra foreldra sína og bera almennt virðingu fyrir forfeðrum, guðum og 

búddum. Í þessu sambandi hefur Anesaki (1930) til dæmis bent á að þótt bushidō hafi 

haft sína fylgismenn og leiðbeint sumum samuraium í hátterni og siðferði, hafi shinto 

og búddismi séð um andlegar þarfir þeirra. 

 Enn þann dag í dag má sjá áhrif Nitobes á túlkun manna á bushidō. Í lítilli bók 

sem gefin er út af stærstu ferðaskrifstofu Japans og ætluð til kynningar á japönskum 

bardagaíþróttum fyrir aðkomufólk, Illustrated Martial Arts & Sports in Japan, er örstutt 

yfirferð yfir þau konfúsíanísku gildi sem samuraiar og þeir sem leggja stund á japanskar 

bardagaíþróttir eiga að hafa í hávegum. Mætti ætla að orðalistinn hafi verið skrifaður 

beint upp úr efnisyfirliti bókar Nitobes. Þessi gildi eða dyggðir eru jin, chi, rei, yū, gi, 

makoto og meiyo (bls. 15-16). Í umfjöllun sinni um bushidō telur Kanno (2008) að þetta 

eigi frekar við um hugmyndafræði samuraia fyrir Edo tímann en að útfærsla Nitobes á 
                                                 
19 Nitobe hélt t.d. að Kamakura bakufu stjórnin ( ) hefði verið stofnuð meira en einni og hálfri 
öld fyrr og að Tokugawa Iyeyasu hafi verið höfundur opinberrar tilskipunar sem var samin um 20 árum 
eftir andlát hans. 
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bushidō eigi meira skylt við shido. Á sama hátt og gömlu bardagalistirnar liggja til 

grundvallar nýrri íþróttum20 liggur bushidō til grundvallar budō. Það sem Kanno telur 

grundvöll bushidō og seinna meir í mildara formi grundvöll budōs er sjálfræði og 

virðing. Í sjálfræði og virðingu felast sjálfsagi, heiður og gagnkvæm virðing gagnvart 

vinum og óvinum. Samanborið við hinar ýmsu túlkanir á bushidō sem menn hafa haft í 

gegnum tíðina er ekki hægt að horfa fram hjá því hversu huglæg skilgreining Kannos er 

á bushidō sem gildir einnig um almenna túlkun þess innan heims bardagaíþrótta. Hægt 

er að fyrirgefa Kanno fyrir frekar huglæga og rómantíska túlkun á bushidō, enda er hann 

í raun að tala um þá arfleifð sem bushidō skilur eftir sig í hinu nýja formi budō, en ekki 

bushidō í sjálfu sér.  

Umfjöllun McClains (2002) um bushidō gerir góð skil þeim vanda sem kemur 

upp þegar fjallað er um bushidō. Bendir hann á hversu mismunandi hversu mismunandi 

viðhorf samuraiar höfðu til eigin tilgangs og gilda. Til dæmis taldi Yamamoto21 

höfðingjatryggð skipta höfuðmáli og að til að geta sinnt henni af fullri einlægni skipti 

sköpum að menn væru óhræddir við dauðann. Þetta gekk svo langt að menn áttu ekki 

einungis að vera óhræddir við dauðann heldur áttu að leita hann uppi. Yamamoto var 

haldinn fortíðarþrá og var gramur yfir því að samuraiar gætu ekki sýnt hugrekki sitt og 

höfðingjatryggð með því að fórna sér á vígvellinum. Ólíkt Miyamoto Musashi (

, 1584 – 1645) hafði Yamamoto ekki upplifað það stríðsástand sem ríkti fyrir upphaf 

Edo tímans. Musashi gaf lítið fyrir óttaleysi við dauðann og taldi það vera á hvers 

manns færi. Það sem einkenndi samuraiann hins vegar var að hann notaði herkænsku 

sína til að vinna sigur á öðrum mönnum, sér og foringjanum til hróðurs. McClain telur 

að rökræður sem þessar, sem áttu sér stað á Edo tímanum, hafi „gefið af sér hugtakið 

bushidō“ (bls. 78). Það var því spurning um hvernig ætti að viðhalda gömlu gildunum í 

breyttu samfélagi með nýjum áherslum og skyldum. 

Uppruni gömlu gildanna 

Á sjöttu og sjöundu öld átti sér stað menningarleg sprenging í Japan þar sem kínversk 

menning flæddi inn í landið í formi heimspeki, vísinda, bókmennta og kínversks 

táknkerfis. Þessi víðtæki menningarflaumur frá kínverska keisaraveldinu hafði mikil 

áhrif á þróun stjórnsýslu japanska keisaraveldisins. Jafnvel nafngiftin „keisari“ var 

                                                 
20 Jūjutsu þróaðist yfir í jūdō, kenjutsu þróaðist yfir í kendō o.s.frv. 
21 Höfundur Hagakure. 
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fengin úr kínversku.22 Þessi áhrif á stjórnsýsluna leiddu til frekari miðstýringar í Japan 

og var öllu stjórnarfarinu breytt til að líkjast stjórnkerfi Tang keisaraveldisins. Það sem 

fólst í þessum breytingum var að setja á laggirnar embættismannakerfi með 

embættisprófum, ríkisher og svæðisúthlutunarkerfi ( , handen-shūjusei).23 

Vegna gamalgróinna hefða tókst ekki að viðhalda embættismannakerfinu í kínverskri 

mynd og voru embættin fljótlega farin að ganga í erfðir. Sama mætti segja um 

ríkisherinn, hann varð of dýr í rekstri og var lagður niður. Löggæsla og varnarmál hvers 

landsvæðis voru færð yfir í hendur landsstjóra þeirra.  

 Svipaða sögu er að segja af svæðisúthlutunarkerfinu. Var landsvæðum úthlutað 

til bænda og við fráfall þeirra var viðkomandi svæði endurúthlutað til nýrra aðila. Þau 

landsvæði sem voru undanskilin þessu ákvæði voru landsvæði keisarafjölskyldunnar, 

vissra aðalsfjölskyldna, landsvæði búddískra klaustra, shinto hofa og óbyggð landsvæði. 

Fljótlega fór þessu svæðisúthlutunarkerfi að hnigna og voru mörg landsvæði farin að 

falla í einkaeigu, sérstaklega óbyggðu landsvæðin. Þessi landsvæði í einkaeigu, kölluð 

shōen (  eða ) á japönsku, voru mörg hver farin að falla utan valdsvæða 

ríkisstjórnarinnar og voru að mestu leyti sjálfstjórnarsvæði sem voru undanþegin skatti. 

Þetta veitti landstjórunum mikið svigrúm til að auka áhrif sín með landvinningum á 

óbyggðu landi og jók þar af leiðandi framleiðslugetu og styrkti efnahagslega stöðu 

þeirra. Stærri landsvæði gerðu kröfu um auknar varnir og gerði meiri velmegun þeim 

kleift að stækka og styrkja hersveitir sínar. Aðallinn og keisarafjölskyldan voru farin að 

reiða sig í síauknum mæli á hersveitir landstjóra. Segja mætti að á tíundu öld hafi 

raunveruleg stríðsstétt verið komin á laggirnar og voru margir gömlu landstjóranna 

orðnir að stríðsherrum. Þrátt fyrir sterka stöðu stríðsherranna var miðstýring landsins 

enn í höndum aðalsins og keisarafjölskyldunnar. Á meðan stríðsstéttin óx og dafnaði 

dró hirð keisarans sig í æ meira mæli frá beinum afskiptum af stríðsrekstri. Einnig varð 

of kostnaðarsamt fyrir hirð keisarans að reka stóran her þar sem skattinnheimta fór 

rýrnandi. Loks kom til þess, eins og George B. Sansom (1959) orðar það, að 

„einangraður keisari varð tilneyddur að reiða sig á þessi klön sér til varnar... ljóst var að 

                                                 
22 Keisari Japans hafði haft stöðu nokkurs konar æðsta prests fyrir þennan tíma. Upphaflega voru táknin

 (j. tenshi; kín. tiānzǐ) notuð en seinna meir voru táknin  (j. tenno) notuð og eru enn þann dag í 
dag notuð fyrir keisarann. 
23 Handen-shūjusei kerfið var byggt á kínverska Jūntián Zhìdù kerfinu ( , j. kindensei, e. the 
Chinese equal field system). 
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allt raunverulegt vald fyrir utan hreinar viðhafnir sem tengdust málum hirðarinnar yrði í 

höndum stríðsherranna“ (bls. 234). 

 Tilhneiging aðalsmanna til að færa sig frá stríðsrekstri og láta stríðsherra sjá um 

hernaðarátök var ekki einungis efnahagsleg, að mati Ikegami (1997), heldur einnig 

menningar- og trúarleg. Eftir því sem leið á Heian tímabilið ( , Heian jidai 794 

– 1185) fóru aðalsmenn að forðast bein afskipti af hernaði sökum hugmyndar shinto um 

mengun ( , kegare)24 og mikilvægi hreinleika (bls. 96). Hægt er að finna nokkuð 

skýr merki um hegðun aðalsins og keisarans í garð óhreininda vel fyrir Heian tímabilið. 

Fram að 645 hafði höfuðborg Japans verið flutt á nýjan stað með sérhverjum nýjum 

keisara. Þetta gæti, að mati Conrads Schirokauer (1993), „hafa að hluta til verið gert til 

að koma í veg fyrir saurgun þar sem í shinto fólst sú trú að dauði mengaði svæðið þar 

sem hann átti sér stað“ (bls. 32). Þetta er á margan hátt sannfærandi. Til dæmis er Ise 

hofið endurbyggt og gamla byggingin rifin niður á 20 ára fresti til að koma í veg fyrir 

mengun af einhverju tagi. Hefur þetta verið gert í 62 skipti seinustu 12 aldir. Kato 

Genchi (1926) útskýrir afstöðu shinto til hreinleika svo: 

 

Hugmyndin um syndina er í eðli sínu efnisleg fremur en siðferðileg... á 

sama hátt er hugmyndin um hreinleika og óhreinleika einungis efnisleg. Í 

fornum shinto heimildum átti hreinleiki við um hreinleika helgisiða; og 

óhreinleiki, óþrifnaður og mengun var af hinu efnislega. Þess vegna eru lík 

og blóð óhrein. Ef manneskja hefur snert [lík eða blóð], þó það sé fyrir 

tilviljun, verður að hreinsa líkama hennar með viðeigandi athöfn (bls. 112-

113). 

 

Suzuki Daisetsu T. (1988) dregur þá ályktun að þar sem shinto hafi engan 

raunverulegan siðferðisboðskap eða heildstæða heimspeki „hafi það aldrei sett sig upp á 

móti búddisma eða konfúsíanisma né aðgreindi það sig frá búddisma eða 

konfúsíanisma“ (bls. 57). Hins vegar bendir Paul Varley (2000) á að þó svo að það megi 

„vera að shinto hafi engan persónulegan siðferðisboðskap hefi það ávallt verið tengt 

hugmyndinni um makoto sem hefur eflaust verið mikilvægasti leiðarvísir hegðunar í 

japanskri sögu“ (bls. 11). 

                                                 
24 Mengun átti sérstaklega við um dauða og blóð. Kegare getur einnig verið ritað . 
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 Það var ekki svo að stríðsherrarnir hafi hafnað shinto, heldur þurftu þeir að 

horfast í augu við þá staðreynd að stríðsrekstur var lífsnauðsynlegur fyrir þá. Þar sem 

stríðsherrarnir voru farnir að sjá nánast alfarið um allan stríðsrekstur skapaði það 

svigrúm fyrir aðal Heian hirðarinnar til að efla fagurfræði og fágun. Þetta færði hinn 

fágaða aðal enn lengra frá stríðsrekstri og leiddi óumflýjanlega til hnignunar yfirráða 

þeirra. 

 Það var ekki fyrr en á 12. öld að samuraiastéttinni gafst tækifæri til að grípa um 

valdataumana. Eftir að Fujiwara ríkisstjórarnir höfðu misst tangarhald sitt á 

keisarafjölskyldunni um miðja 11. öld voru fráfarandi keisarar farnir að stjórna í nafni 

arftaka sinna. Komið höfðu upp deilur milli fráfarandi keisara og sitjandi keisara sem 

leiddu til þess að þeir kölluðu til sín hvor sína stríðsfjölskylduna, Taira og Minamoto.25 

Þessar tvær fjölskyldur voru orðnar valdamestu stríðsfjölskyldur Japans og báðar ráku 

ættir sínar til fyrrum keisara. Í fyrstu bar Taira no Kiyomori ( , 1118 – 1181) 

sigur úr býtum og varð fyrsti shōguninn til að stjórna landinu. Þrátt fyrir valdatöku 

Kiyomoris héldu hatrömm átök milli Taira og Minamoto áfram og á endanum var það 

Minamoto no Yoritomo ( , 1147 – 1199) sem tók völdin og stofnaði fyrstu 

bakufu26 ( ) stjórnina í Kamakura. Var þetta byrjunin á Kamakura tímabilinu (

, Kamakura jidai 1185 – 1333) og upphaf þess stjórnarfars sem átti eftir að vera við 

lýði allt til ársins 1868. 

 Á seinni hluta Heian tímabilsins voru orustur ekki mjög mannskæðar. Margir 

þeirra stríðsmanna sem sáu fyrir yfirvofandi tap í bardaga áttu það til að gefast upp og 

flýja af hólmi eða ganga jafnvel í lið með óvinahernum ef svo bar við. Eftir því sem 

stríðsstéttin dafnaði og fjölskyldur stríðsherra stækkuðu og styrktust fór heiður að skipta 

meira máli. Hollusta við meistara sinn og hetjudáðir á vígvellinum stuðluðu að 

virðulegu orðspori. Heiður var ekki eina ástæðan að baki hetjudáða samuraia; þær höfðu 

einnig efnahagslega kosti. Að vinna sér inn gott orðspor fyrir hetjudáðir og sigra veitti 

betri og meiri verðlaun fyrir samuraia. Var mikið kapp lagt á að vinna sér inn gott 

orðspor með því að vinna bardaga gegn fræknum köppum (Ikegami 1997).  

 Það var við þessar aðstæður í lok Heian tímabilsins þegar sjálfsfórnin kom til 

sögunnar. Það sem einkenndi átökin á milli Minamoto og Taira í lok Heian tímabilsins 

                                                 
25 Taira ( ) og Minamoto ( ) eru einnig þekktar undir nöfnunum Heike ( ) og Genji ( ). 
26 Tjaldstjórn, en stjórnvöld alls lénstímabilsins (1185 – 1868) í Japan hafa verið kölluð tjaldstjórnir eða 
bakufu. 
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var hversu hatrömm og beisk þau voru. Eflaust hefur þróun á því sem Ikegami hefur 

kallað „heiðursmenningu“ spilað inn í. Sjálfsfórnin var iðulega framin af tveimur 

ástæðum og einungis ef tap var yfirvofandi. Meginmarkmiðið var að forðast pyntingar 

og niðurlægingu af höndum óvina en með pyntingum gat óvinurinn komist yfir 

viðkvæmar upplýsingar. Einnig gat stríðsmaður forðað fjölskyldu sinni frá því að vera 

drepin með því að fremja sjálfsvíg. Hin ástæðan var að viðhalda heiðri sínum, þ.e. að 

virðast ekki vera huglaus. Sjálfsfórnin þróaðist fljótlega yfir í það sem er kallað seppuku 

( ), einnig þekkt sem harakiri ( ), en hvort tveggja þýðir kviðristun. Seppuku 

þróaðist yfir í að verða sjálfsvígsathöfn sem snerist um að viðhalda sæmd sinni og 

staðfesta hollustu gagnvart meistara sínum. 

 Elstu heimildir um seppuku er að finna í ritinu Hōgen monogatari27 ( ) 

sem var skrifuð um 1320 og fjallar um Hōgen uppreisnina 1156. Í henni er sagt frá 

hershöfðingjanum Minamoto no Tametomo ( , 1139 – 1170) sem hafi hallað sér 

að súlu á heimili sínu og rist upp á sér kviðinn þegar hann taldi sig sigraðan (Keene 

1999a). Eftir því sem leið á hinar japönsku miðaldir (1185 – 1603) fór að bera á því sem 

kallast junshi ( ) þar sem samuraiar frömdu seppuku ef foringi þeirra dó í orustu. 

Um miðja 17. öld var junshi orðið nokkuð útbreitt meðal háttsettra samuraia. Við andlát 

daimyōs áttu samuraiar sem höfðu hlotið góð laun og fengið tignarlegar stöður það til 

að fremja junshi til að sýna hollustu sína og þakklæti. Þetta hafði einnig góðar 

efnahagslegar afleiðingar fyrir afkomendur þessara samuraia þar sem þeim var oft 

launað rausnarlega í kjölfar sjálfsvígs samuraians. Þessi hefð var farin að valda 

Tokugawa stjórninni áhyggjum og árið 1663 bannaði hún junshi. Þrátt fyrir þetta bann 

framdi einn samurai junshi við dauða meistara síns árið 1668. Tokugawa stjórnin brást 

svo harkalega við að hún refsaði ekki bara erfingjum samuraians heldur erfingjum 

meistarans líka og lét taka af lífi tvo syni samuraians. Bannið á junshi var bætt inn í 

löggjöfina buke shohatto árið 1683 (Ikegami1997). 

 Eftir að Tokugawa stjórnin hafði bannað junshi var seppuku yfirleitt ekki framið 

nema í þeim tilfellum þegar samuraiar höfðu verið dæmdir til dauða. Einnig gat 

shōguninn krafist þess að daimyō fremdi seppuku til að sanna hollustu sína. Litið var á 

seppuku sem vægðardóm þar sem samuraium gafst tækifæri til að viðhalda sæmd sinni 

                                                 
27  Hōgen monogatari er flokkað undir gunki monogatari ( ) sem eru japanskar 
stríðssagnabókmenntir. Voru flestar sögurnar skrifaðar á Kamakura og Muromachi tímabilunum (

, Muromachi jidai 1336 – 1573). 
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eða endurheimta hana. Seppuku varð að mjög viðhafnarlegri athöfn. Sá sem átti að 

fremja seppuku var klæddur í shinishōzoku ( ) búning28 og notaði svokallaðan 

seppukutō ( ) rýting við verkið.29 Oft var aðstoðarmaður til staðar sem kallaður 

var kaishaku ( ) og hjó hann höfuðið af samuraianum um leið og hann rak rýtinginn 

í kviðinn á sér. Aðstoðarmaðurinn hjó ekki hausinn alveg af heldur skildi eftir hluta af 

skinninu fremst á hálsinum og er það kallað kakaekubi ( ). Með þessum hætti féll 

hausinn í hendur samuraians og þannig viðhélt hann reisn sinni (Tanaka 2003). 

 Strangt til tekið var seppuku ekki trúarleg athöfn en hún hafði trúarlega 

skírskotun. Hvíti fatnaðurinn táknaði hreinleika og var einkum settur í samband við 

makoto. Það sem skipti mestu máli í sambandi við seppuku var tákngerving 

athafnarinnar, þ.e. hugrekki, hollusta og einlægur vilji til að uppfylla skyldur sínar. 

Hvorki búddismi né konfúsíanismi settu sig upp á móti sjálfsfórninni. Í konfúsíanisma 

er jafnvel hægt að finna réttlætingu á því að fórna lífi sínu undir ákveðnum 

kringumstæðum. Konfúsíus segir til dæmis að „eindregnir herramenn og góðmenni 

[fórni] aldrei góðmennsku þótt lífið liggi við. Þeir [fórni] jafnvel lífi sínu til að 

góðmennskan nái fram að ganga“ (Ragnar Baldursson, 1989, bls. 197). Þetta kemur 

reyndar ekki alveg heim og saman við að fórna lífi sínu til að fylgja foringja sínum inn í 

dauðann. Enda er það ekki góðmennska heldur skylda sem kveður á um hvort menn 

fremji seppuku. Það sem Mensíus (Mencius 1970) segir er hins vegar eitthvað sem á 

talsvert betur við samuraia: 

 

Lífið er það sem ég vil; skyldurækni er einnig það sem ég vil. Ef ég get ekki 

fengið bæði vel ég skyldurækni frekar en líf mitt. Hins vegar, þó að lífið sé 

það sem ég vil, þá er til eitthvað sem ég vil frekar en líf mitt. Þess vegna 

held ég ekki í lífið sama hvað það kostar (bls. 160). 

 

Það má þó ekki ofmeta hlutverk konfúsíanismans í lífi samuraia miðalda. Búddismi 

þjónaði einnig stóru hlutverki. Áhrif búddismans og þá sérstaklega zen búddismans 

voru talsvert meira menningatengd en trúarleg. Það var helst stjórnarelíta samuraia á 

                                                 
28 Hvítur kimono ( ) og hakama ( , nokkurs konar klofið karlmannspils) með engum merkingum, 
einnig þekkt sem shiroshōzoku ( ). 
29 Almennasta gerð seppukutō var hirazukuri yoroidōshi ( ), um 29 cm langur rýtingur með 
flötu blaði sem var hannaður til að stinga í gegnum brynju. 
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miðöldum sem tileinkaði sér zen búddisma, lægra settir og ódannaðir samuraiar voru 

gjarnari á að fylgja búddisma sem bauð þeim frelsun á borð við tendai ( , 

Tendai Bukkyō). Eftir því sem leið á miðaldirnar seitluðu áhrif zen út í þjóðfélagið í 

gegnum listir og fagurfræði (Varley 2000).  

 Það sem gerði zen búddisma hentugan fyrir samuriaja var hversu praktískur 

hann var. Lítið var um siðferðisboðskap sem gekk gegn lífsháttum stríðsmanna og var 

ástundun zen frekar einföld. Einnig var búddismi laus við ofuráherslur á hreinleika sem 

var í raun kjarni og eini siðferðisboðskapur shinto. Ekki var heldur gerð krafa um að 

menn legðust í djúpa fræðimennsku, heldur áttu þeir að halda sig á þeirri braut sem þeir 

höfðu valið sér og ná þannig uppljómun (Blocker og Starling 2001). Suzuki Daisetsu T. 

(1988) útskýrir að „sem trú viljastyrksins hafi zen höfðað til samuraians með 

siðferðislegum hætti“ (bls. 61). Það er að segja að „zen er trú sem kennir okkur að líta 

ekki um öxl þegar vegurinn hefur verið valinn“ og að þetta siðferði komi út frá 

heimspekilegri hlið zen, „sem sýni skeytingarleysi gagnvart lífi og dauða“ (sama). Þetta 

gerði zen búddisma að öflugu verkfæri í ræktun hugrekkis og þess háttar andlegrar 

yfirvegunar sem henti í stríðsátökum. 

Hugrekki, tryggð og konfúsíanismi 

Konfúsíanisminn varð ekki ráðandi hugmyndafræði samuraia fyrr en á Edo tímanum en 

hann hafði þó löngum haft mikil áhrif á siðferðisvitund þeirra. Konfúsíanismanum 

fylgdi jafnan visst hugmyndafræðilegt vandamál sem hann hafði þurft að glíma við allt 

frá upphafi, þ.e. togstreitan milli fjölskyldutryggðar ( , kō) og höfðingjatryggðar ( , 

chū). Lýsandi dæmi og ein elsta frásögnin af samuraia sem þurfti að glíma við þetta 

vandamál er að finna í Heike monogatari ( ).30 Þar er sagt frá Taira no 

Shigemori ( , 1138 – 1179) sem verður fyrir því óláni að þurfa að velja milli 

tryggðar við föður sinn eða höfðingja þegar hann uppgötvar þau áform Kiyomoris (1118 

– 1181) að senda Go-Shirakawa ( , 1127 – 1192) í útlegð. Þetta kom honum í 

mikið uppnám og kvaðst hann fyrr vilja deyja en að taka afstöðu en þrátt fyrir það tók 

hann höfðingjatryggð fram yfir fjölskyldutryggð (McCullough 1988).31 Í Japan varð sú 

hefð almennt yfirsterkari að taka höfðingjatryggðina fram yfir fjölskyldutryggðina. 

                                                 
30 Saga sem segir frá valdabaráttu milli Taira og Minamoto undir lok 12. aldar og tilheyrir gunki 
monogatari. 
31 Shigemori tekst með miklu hyggjuviti og snilligáfu að fá föður sinn ofan af áformum sínum. 
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McMullen (1987) hefur þó bent á að menn hafi tekið ýmsar ákvarðanir í þessum efnum. 

Það var ekki fyrr en á Edo tímanum að öfgakenndar kröfur um höfðingjatryggð fóru að 

vera allsráðandi. En togstreitan var aðallega huglægt vandamál þar sem samuraiar 

bjuggu við frið lungann af Edo tímabilinu. Breyttar félagslegar aðstæður samuraia á Edo 

tímanum gerðu að verkum að það var lítið annað en höfðingjatryggð sem hélt þeim í 

vinnu og varðveitti heiður þeirra. 

 Það sem var helst einkennandi í hugarfari samuraia Sengoku tímans ( , 

Sengoku jidai 1467 – 1573) var hugrekki. Sengoku var tími viðstöðulausra 

borgarastyrjalda og var félagslegur hreyfanleiki stríðsmanna mjög mikill. Orðspor 

hugrekkis færði mönnum bæði frægð og frama auk þess sem höfðingjatryggðinni var 

viðhaldið einungis svo lengi sem hún ógnaði ekki heiðri samuraians. Samuraiar litu þess 

vegna „ekki ósjálfrátt á svik við tryggð höfðingjans sem hnekk fyrir heiður sinn. Aftur á 

móti töldu þeir það skömm að hafa mannorð heiguls og gerðu allt til að forðast slíkt“ 

(Ikegami 1997, bls. 146-147). Það var því hugrekki en ekki tryggð sem helst einkenndi 

siðferðisvitund samuraia Sengoku tímans. Þetta viðhorf gat gert daimyōum erfitt fyrir 

að viðhalda höfðingjatryggð og að hafa taumhald á mannskapnum. Persónulegur 

ágreiningur milli samuraia innan sömu fylkingar gat orðið mjög harkalegur og sett 

daimyōinn í mjög viðkvæma stöðu. Til að halda stjórn á mannskapnum og koma í veg 

fyrir innri ólgu var kenka ryōseibai ( ) kynnt til sögunnar. Kenka voru lög 

sem gerðu þá kröfu að allir sem áttu hlut að máli í deilum yrðu dæmdir til dauða. Það 

var þó algengt að sá aðili sem hafði sýnt stillingu í deilunum væri náðaður. Margir 

samuraiar gagnrýndu kenka ryōseibai fyrir að draga úr vilja samuraia til að sýna 

hugrekki og þar af leiðandi grafa undan siðferði og heiðri þeirra. Naito Shuri32 (

, 1522 – 1575) sagðist skilja rökin að baki kenka ryōseibai en að hættan væri sú að á 

endanum myndu þau gera samuraia huglausa og gagnslausa. Enn fremur staðhæfði hann 

að yrði hann smánaður myndi hann brjóta lögin og drepa andstæðing sinn, enda þótt 

hann og öll fjölskylda hans yrðu tekin af lífi (sama, bls. 145-146). 

 Kenka ryōseibai átti rætur sínar að rekja til kahō ( ) sem merkir „húsreglur“. 

Kahō sem og kakun ( ), „fjölskylduráðleggingar“, voru ein helsta leið daimyōa til 

að hafa taumhald á samuraium sínum. Ný þekking í hernaði fór að breyta eðli bardaga 

og gera kröfu um að daimyōar fengju samuraia til að tileinka sér nútímalegri 

                                                 
32 Hershöfðingi í þjónustu lénsherrans Takeda Shingen ( , 1521 – 1573). 
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bardagaðaferðir. Gömlu aðferðirnar höfðu oftar en ekki falist í einvígum stríðsmanna en 

þær nýju á samvinnu þeirra sem heildstæðrar hersveitar undir stjórn herforingjans. 

Tryggð var farin að vera ofarlega í huga daimyōa og gat verið þeim mikið áhyggjuefni. 

Að mati Varleys (2001) var eitt það helsta sem daimyōar tóku til bragðs til að draga úr 

áhyggjum sínum að semja kahō og kakun. Í kahō staðhæfðu þeir vald sitt og gerðu 

skilyrðislausa kröfu um höfðingjatryggð. Kakun voru hins vegar ráðleggingar um 

hvernig best væri að rækta tryggð með góðri stjórnun sem daimyōar sömdu fyrir arftaka 

sína. 

 Borgarastyrjöldinni lauk með valdatöku Tokugawa Ieyasu ( , 1543 – 

1616). Á þeim tíma var nýkonfúsíanisminn farinn að njóta mikillar hylli og gerði Ieyasu 

shushigaku að opinberri hugmyndafræði ríkisstjórnar sinnar en hagræddi henni í 

samræmi við bakufu stjórnarfarið. Til að tryggja stöðugleika gerði Ieyasu vissar 

grundvallarbreytingar á stjórnskipulaginu. Til dæmis viðhélt hann lögbundinni 

stéttskiptingu33 að konfúsíanískri fyrirmynd sem bannaði flakk á milli stétta. Stöður 

daimyōa héldu áfram að vera ættgengar en með þeirri breytingu að Ieyasu gat svipt þá 

titlinum, gert lönd þeirra upptæk og endurúthlutað þeim til nýrra daimyōa. Með þessum 

breytingum var stjórnsýsla alfarið á ábyrgð samuraia og sá Ieyasu þörf á því að 

samuraiar sæktu sér menntun til að geta sinnt embættisstörfum. Fyrsta grein buke 

shohatto, tilskipunar sem Ieyasu lét semja til að undirstrika stjórnsýslubreytingar sínar, 

gerði þá kröfu að samuraiar tileinkuðu sér menntun til jafns við herþjálfun.  

 Sansom (1961) hélt því fram að buke shohatto hafi í sjálfu sér verið óþörf. 

Ieyasu var þegar búinn að gera allar helstu breytingarnar sem fylgdu henni. Engu að 

síður styrkti hún stoðir ríkisstjórnar Ieyasus og var grunnurinn sem stjórnsýsla 

Tokugawa stjórnarinnar átti eftir að byggja á. Enn fremur markaði þetta 

grundvallarbreytingu á hlutverki samuraia sem þar með urðu embættismenn í stað 

stríðsmanna. Oft er bent á að viss þversögn hafi verið í stéttskiptingu Tokugawa. 

Konfúsíanisminn taldi hermenn tilheyra lægstu stéttinni en menntamenn þeirri efstu. 

Schirokauer (1993) bendir á í þessu samhengi að táknið fyrir menntamenn og 

stríðsmenn í japönsku var það sama, eða shi (). Burtséð frá táknum og titlum var 

                                                 
33 Toyotomi Hideyoshi ( , 1536 eða 1537 – 1598) hafði sett á laggirnar stéttskiptingu milli 
samuraia og almúgans. Hideyoshi var einn þriggja herforingja sem sameinuðu Japan. Hann tók við af Oda 
Nobunaga ( , 1534 – 1582) og batt enda á Sengoku tímann. Valdatímabil Hideyosis er kallað 
Azuchi-Momoyama (  Azuchi-Momoyama jidai 1573 – 1603). Eftir dauða Hideyoshis tók 
Tokugawa Ieyasu völdin og hófst þá Edo tíminn. 
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samuraiastéttin að öllu jöfnu bæði mennta- og stríðsstétt. Vandi stéttskiptingarinnar var 

í raun „hvað réttlætti stétt samuraia sem að stórum hluta var iðjulaus og lifði á 

framfærslu skattgreiðenda“ (Varley 2000, bls. 207-8). 

 Yamaga Sokō ( , 1622 – 1685) var einn þeirra fyrstu til að gera grein 

fyrir og réttlæta stöðu samuraiastéttarinnar. Að hans mati áttu samuraiar að vera 

fyrirmynd annarra þjóðfélagsþegna með því að vera nokkurs konar siðgæðisverðir. Í 

Shido34 skilgreinir hann hlutverk samuraia sem svo „að samuraiar eigi að vera 

samviskusamir í þjónustu höfðingjans með því að vera honum fullkomlega hliðhollir, 

rækta með sér vináttu og ofar öllu að vera skylduræknir“ (Yamaga 2009, bls. 35). 

Kjarninn í siðfræði shido var skyldurækni og helsta skylda samuraia var 

höfðingjatryggð. Shido var tilraun Yamagas til að skapa sameiginlega siðfræði fyrir 

samuraiastéttina í heild. Sökum þess hafa margir talið hann upphafsmann bushidō en 

eftir að hugmyndafræði hans var bendluð við Akō hefndina35 dvínaði áhugi á henni og 

naut ekki vinsælda aftur fyrr en á 19. öld.  

 Akō hefndin var atvik sem olli miklum deilum milli fræðimanna Edo tímans og 

dró fram hugmyndafræðileg vandamál stjórnskipulags Tokugawa stjórnarinnar og 

hlutverk samuraia í því. Forsaga Akō hefndarinnar er sú að þann 21. apríl 1701 dró 

Asano Naganori ( , 1667 – 1701), lénsherra Akōs, til sverðs síns innan hallar 

shōgunsins36 og réðst á Kira Yoshihisa ( , 1641 – 1703). Ekki er á hreinu af 

hverju Asano réðst á Kira en almennt er talið að Asano hafi ekki fært Kira gjöf sem 

honum þóknaðist. Þetta reitti Kira til reiði og í kjölfarið fór hann að smána og lítillækka 

Asano við hvert tækifæri. Á endanum missti Asano stjórn á skapi sínu og réðst á Kira. 

Asano var handsamaður samstundis og seinna sama dag skipað að fremja seppuku. Eftir 

dauða Asano vildu margir Akō samuraiar ráðast á Kira í hefndarskyni en Ōishi Yoshio (

, 1659 – 1703), hirðstjóri ( , jōdai-karō) 37  Asano 

fjölskyldunnar, tókst að halda aftur af þeim. Ōishi vonaðist til þess að shōguninn myndi 

                                                 
34 Nafnið á hugmyndafræði Yamaga Sokō er dregið af nafni bókar hans Shido. Thomas Cleary hefur þýtt 
nafnið á verkinu sem „The Way of the Knight“ sjá heimildaskrá undir Yamaga, S. (2009). 
35 Akō henfdin ( , Akō rōshi fukushū) er stundum kölluð Genroku Akō atvikið (

, Genroku Akō jiken). Genroku ( , Genroku jidai) var tímabil milli 1688 – 1704. 
36 Að draga sverð úr slíðri innan hallar shōgunsins var glæpur. Umræðan um atburð þennan virðist snúast 
mest um að Asano hafi brotið þessi lög en lítið fjallað um að hann hafi veist að Kira. 
37 Karō ( ) staða sem svipar til hirðstjóra. Sankin-kōtai ( , viðveruskipti) reglan gerði 
daimyōum á Edo tímanum skylt að skipa tvo hirðtstjóra til að sjá um mál sín og lénsins í fjarveru sinni 
þegar þeir dvöldu ýmist í Edo eða léninu. Jōdai karō ( ) var hirðstóri kastala daimyōsins og Edo 
karō ( ) var hirðstjóri sem var staðsettur í Edo. 
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skipa yngri bróður Asanos sem hinn nýja daimyō Akō lénsins. Þegar ljóst var að Akō 

lénið yrði lagt niður og lönd þess gerð upptæk sóru Akō samuraiarnir þess eið að þeir 

myndu koma fram hefndum og taka Kira af lífi. Til að Kira yrði þess ekki var lögðu þeir 

á ráðin í laumi. Nóttina 30. janúar 1703 réðust Akō samuraiarnir inn í óðal Kira og tóku 

hann af lífi. Ōishi tók höfuð Kira til grafar Asanos og daginn eftir gáfu samuraiarnir sig 

fram til yfirvalda. Eftir nærri tvo mánuði voru 46 þeirra 47 samuraia sem tóku þátt 

dæmdir til að fremja seppuku þann 20. mars 1703. 

 Ákvörðun stjórnvalda í máli Akō samuraianna er talin af sumum hafa verið 

undir áhrifum Ogyū Sorai ( , 1666 – 1728), eins af merkustu fræðimönnum 

Edo tímans. Meint38 afstaða hans var sú að samuraiarnir hefðu verið réttmætir í 

aðgerðum sínum en engu að síður brotið lög og bæri því skylda til að fremja seppuku. 

Afstaða Ogyūs, eins og Maruyama (1974) bendir á, var sú að persónulegt siðferði ætti 

ekki að vera æðri lögum. Það er að segja, aðgerð samuraianna var siðferðilega réttmæt 

en varðaði þá einungis persónulega. Hins vegar var hefndin ólögleg39 og varðaði 

opinbert siðferði eða lög. Þess vegna var eina lausnin sú að dæma þá til dauða en að 

leyfa þeim að viðhalda heiðri sínum með því að fremja seppuku. Maruyama bendir 

einnig á að atvikið sjálft „hafi gefið til kynna að sambandið milli samuraia og lénsherra, 

grunnurinn sem sjálf bakufu stjórnin var byggð á, hafi stangast á við stöðu bakufu 

stjórnarinnar sem hins sameinaða pólitíska valds“ (bls. 72). Hér var því um að ræða 

þversögn á milli lagalegra og siðferðisskylda samuraia. 

 Þversögnin kom til vegna togstreitu réttmætis og laga innan konfúsíanismans. 

Eins og James McMullen (2003) orðar það „gat tiltekin athöfn verið bæði siðferðisleg 

skylda og glæpur í senn“ (bls. 294). Afstaða bakufu stjórnarinnar í garð Akō 

samuraianna sýndi að þetta var viðvarandi hugmyndafræðilegt vandamál. McMullen 

bendir á að ein leið til að takast á við þetta vandamál var að taka einstrengingslega 

afstöðu með annað hvort lögum eða réttmæti. McMullen ber saman tvo fræðimenn sem 

hvor um sig tóku afstöðu af þessu tagi gagnvart Akō hefndinni, þá Satō Naokata (

, 1650 – 1719) og Asami Keisai ( , 1652 – 1711).40 Satō mælti fyrir hönd 

nokkurs konar ríkistryggðar og leit svo á að lagabókstafur ríkisstjórinnar hefði 

                                                 
38 Hér er Maruyama að vitna í ritið Giritsusho sem Ogyū ku hafa skrifað, en sumir fræðimenn telja það 
fölsun. 
39 Hefnd var ekki ólögleg ef menn (samuraiar) sóttu um og fengu leyfi hjá ríkisstjórninni. 
40 Báðir höfðu verið lærlingar undir Yamazaki Ansai ( , 1619 – 1682) og báðir tóku mjög 
einstrengingslega afstöðu gagnvart tryggð. 



24 

 

lokaorðið. Lög stjórnarinnar voru allsráðandi og skyldur samuraia algerlega háð þeim. 

Viðhorf hans til Akō samuraianna byggðist á því að Asano hefði gerst glæpamaður 

þegar hann réðst á Kira og Kira hefði verið fórnarlamb. Þar með var óréttlátt af Akō 

samuraiunum að líta á Kira sem andstæðing sinn. Hins vegar talaði Asami fyrir 

skilyrðislausri höfðingjatryggð. Að hans mati höfðu Akō samuraiarnir sýnt mikla 

réttsýni og verið sannir og dyggðugir samuraiar þegar þeir hefndu fyrir dauða lénsherra 

síns. Ágreiningurinn milli Asano og Kira hefði átt að vera meðhöndlaður sem kenka 

ryōseibai en þar sem einungis Asano var dæmdur til dauða var það skylda fylgismanna 

hans að ljúka ætlunarverki hans. 

 Álit almúgans á Akō samuraiunum var yfirhöfuð mjög jákvætt samkvæmt Goi 

Ranshū ( , 1697 – 1762). Goi, eins og Asami, var einnig mjög hliðhollur Akō 

samuraiunum. Báðir voru af almúgaættum og þar með var hvorugur þeirra samurai. 

Lofsöng Goi samuraiana í gagnrýni sinni á harðorðri ritgerð sem Dazai Shundai (

, 1680 – 1747) hafði skrifað um Akō hefndina. Goi bar Akō samuraiana saman við 

samuraia fyrri alda sem voru varkárir og tóku sér þann tíma sem þurfti til að ná 

markmiðinu. Goi hélt því fram að Akō samuraiarnir hefðu í raun ekki verið að hefna 

fyrir dauða Asano, heldur að klára ætlunarverk hans. Þar sem Asano tókst ekki að 

myrða Kira sáu fylgismenn hans það sem skyldu sína að klára það sem honum hefði 

mistekist. Goi gaf sér mikið í túlkun sinni á Akō hefndinni og fullyrti ýmislegt sem 

erfitt og jafnvel ómögulegt er að sannreyna eins og það að Ōishi hefði kviðrist sig hvort 

sem shōguninn hefði náðað hann eða ekki (Goi 2006). 

 Yamamoto (2005) hafði nokkuð sérstaka sýn á Akō hefndina og var talsvert 

gagnrýninn í garð Akō samuraianna. Ólíkt öðrum var honum nokkuð sama um það 

hvort þeir hefðu brotið lög; það sem Yamamoto taldi vera helstu vandkvæði á gjörðum 

Akō samuraianna var hversu mikið þeir einblíndu á árangurinn. Ef þeir ætluðu sér að 

koma fram hefndum hefðu þeir átt að ráðast á Kira um leið og Asano var dæmdur til 

dauða burtséð frá því hvort það hefði tekist. Einnig taldi Yamamoto að þar sem þeir 

hefðu tekið sér þetta langan tíma hefðu það verið mistök hjá þeim að hafa ekki 

framkvæmt seppuku um leið og verknaðinum var lokið (bls. 45-47).  

  Fréttir af Akō hefndinni fóru eins og eldur um sinu og ekki hafði liðið mánuður 

frá dauða samuraianna að farið var að semja leikrit um þá. Sagan af samuraiunum 47 

varð gríðarlega vinsæl meðal almúgans en hinn mikli fjöldi frásagna um þá hefur fengið 
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samheitið Chūshingura ( )41 eftir frægasta leikritinu um þá.42 Ástæðuna fyrir 

vinsældum og aðdáun manna á samuraiunum má eflaust rekja til þess hversu alþýðlegt 

líf samuraia var orðið. Væru þeir ekki einhverjir nafnlausir embættismenn voru þeir 

iðjulausir, skuldugir eða atvinnulausir rōnin ( ) og þótti fátt aðdáunarvert í fari 

þeirra. Það var farið að líta út fyrir að gildi samuraianna heyrðu sögunni til þegar allt í 

einu birtust á sjónarsviðinu 47 chūshingishi ( )43 sem af skyldurækni fórnuðu 

lífi sínu fyrir hollustu við höfðingja sinn (Keene 1999b). Chūshingura er oft talið vera 

ein skýrasta birtingarmynd siðgæðis samuraia og óneitanlega hafa vinsældir þess í 

gegnum aldirnar kynt undir þetta viðhorf. Hinsvegar er augljóst að fræðimenn þess tíma 

höfðu ansi skiptar skoðanir á atburðinum sem leiddi af sér Chūshingura. 

Lokaorð 

Á þeim tíma þegar Akō hefndin átti sér stað virðist hafa verið nokkuð almenn sátt um 

að tryggð og skylda hafi verið kjarni siðgæðis samuraia. Ekki þarf að hafa mikið fyrir 

því að sjá hversu yfirborðsleg sú sátt hafi þá verið. Vissulega var rík áhersla lögð á 

skyldur og höfðingjatryggð hjá samuraium Edo tímans en ekki voru allir á eitt sáttir um 

hverjar skyldurnar voru og hvert átti að beina höfðingjatryggðinni. Ef raunveruleg sátt 

hefði verið um gildi samuraia hefði verið lítið fyrir menn að deila um í sambandi við 

Akō hefndina. Auk þess sem fræðileg gildi voru ekki endilega lýsandi fyrir hátterni 

raunverulegra samuraia. Enn fremur voru gildi Edo samuraia ólík gildum samuraia 

miðalda. Mismunandi félagslegar aðstæður samuraia miðalda og Edo tímans kölluðu á 

ólík gildi. Á stríðshrjáðum miðöldum Japans var hugrekki leiðandi gildi samuraia á 

meðan viðhorfið til tryggðar gat brugðið til beggja vona. Á hinn bóginn skipti hugrekki 

litlu máli í daglegu amstri Edo samuraia. Höfðingjatryggð var það sem mestu máli 

skipti og helsta leið til þess var að sinna skyldum sínum. Skyldur samuraia á 

friðartímum Edos voru yfirhöfuð ekki meira krefjandi en embættisstörf. 

 Háfleygar hugmyndir Nitobes um bushidō virðast ekki passa saman við neina 

samuraia fyrri tíma og einskorðist þær ekki við samuraia, gætu þær hæglega átt við um 

                                                 
41 „Auður hinna tryggu hirðmanna“, e. The Treasure of the Loyal Retainers; nafngift á allri þeirri 
menningu sem skapast hefur í kringum Akō samuraiana. 
42 Kanadehon Chūshingura ( ?), frumflutt árið 1748 í Takemoto-za leikhúsinu (Ningyō 
jōruri leikhús). 
43 Vinsæl nafngift fyrir Akō samuraiana og má þýða nokkurn veginn sem „hliðhollir hirðmenn“ og 
„réttmætir stríðsmenn“. 
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alla Japani. Nær væri að líta á giri frekar sem sameiginlegt siðferðisgildi eins og 

Benedict og Jensen gerðu þar sem giri eitt og sér gerir enga sérstaka kröfu um 

skilyrðislausa höfðingjatryggð ofar öllu öðru. Hugmyndir hernaðarsinna 20. aldar um 

höfðingjatryggð passa ekki við hið almenna viðhorf til höfðingjatryggar sem var við 

lýði hjá samuraium. Höfðingjatryggð hjá samuraium Edo tímans byggði á mun nánara 

og persónulegra sambandi höfðingja og fylgismanna þeirra en höfðingjatryggð 

þjóðernissinna sem var lítið annað en öfgakennd tryggð við huglægt vald ríkisins. 

 Það er mjög erfitt að finna góð rök fyrir því að bushidō hafi verið heildstæð 

hugmyndafræði. Bushidō er afar óljóst hugtak sem átti frekar við ímyndaðar hugmyndir 

eða óskhyggju manna um samuraiana. Það gerir að verkum að hægt er að túlka bushidō 

á nánast hvern þann hátt sem hentar hverju sinni. Ekki er hægt að þvertaka fyrir að 

hugmyndafræði tengd samuraium hafi haft sín áhrif á öfgaþjóðernishyggju en að rekja 

hana beint til hugmyndafræði samuraia er fremur til marks um takmarkaða þekkingu á 

sögu og þróun Japans. 
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Viðauki 

Skáletruð orð eða nöfn gefur til kynna að orðið eða nafnið komi einungis fyrir í 

neðanmálsgrein. 

Orðalisti: 

Aikidō ( ): bardagalist sem var fundin upp af Ueshiba Morihei og á rætur sínar að

 rekja til bardagalistar Daitōryu (  ) skólans Aiki-jūjutsu ( ). 

Akō rōshi fukushū ( ): „hefnd Akō samuraianna“, annað nafn yfir Akō

 hefndina. 

Amaterasu-ōmikami ( ): æðsta gyðja shinto og formóðir

 keisarafjölskyldunnar. 

Azuchi-Momoyama jidai ( ): sögulegt tímabil 1568 – 1603. 

Bakufu ( ): tjaldstjórn; herstjórn. 

Budō ( ): „leið hernaðar“, japanskar nútíma bardagalistir; heimspeki að baki nútíma

 bardagalista; hugmyndafræði svipuð og shidō eða bushidō. 

Budō shoshinshū ( ): rit eftir Daidōji Yūzan. 

Buke shohatto ( ): 13 lagagreinar fyrir samuraia og lágu til grundvallar

 stjórnsýslu Tokugawa stjórnarinnar. 

Bunraku ( ): klassísk gerð af brúðuleiklist. 

Bushidō ( ): „vegur samuraians“. 

Chi ( ): þekking. 

Chū ( ): tryggð; hollusta; kín. zhōng. 

Chūshingishi ( ): „hliðhollir hirðmenn“ og „réttmætir stríðsmenn“, vinsæl

 nafngift Akō samuraiana. 
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Chūshingura ( ): „auður hinna tryggu hirðmanna“, e. The Treasure of the Loyal

 Retainers; nafngift á allri þeirri menningu sem skapast hefur í kringum Akō

 samuraiana. 

Daimyō ( ): lénsherra. 

Edo ( ): gamla nafnið á Tōkyō borg. 

Edo jidai ( ): sögulegt tímabil 1603 – 1868. 

Edo karō ( ): var hirðstjóri sem var staðsettur í Edo og sá um mál daimyō síns

 þar. 

Genroku Akō jiken ( ): Genroku Akō atvikið; annað nafn yfir Akō

 hefndina. 

Genroku jidai ( ): sögulegt tímabil 1688 – 1704. 

Gi ( ): réttmæti. 

Giri ( ): skyldur. 

Gunki monogatari ( ): japanskar stríðssagnabókmenntir, flestar skrifaðar á

 Kamakura og Muromachi tímabilunum. 

Hagakure ( ): „hulið bakvið lauf“, rit um hátterni samuraia samið af Yamamoto

 Tsunetomo. 

Hakama ( ): nokkurs konar klofið karlmannspils. 

Handen-shūjusei ( ): svæðisúthlutunarkerfi. 

Harakiri ( ): kviðristun. 

Heian jidai ( ): sögulegt tímabil 794 – 1185. 

Heike monogatari ( ): verk sem tilheyrir japönskum stríðssagnabókmenntum

 og segir frá átökunum milli Taira og Minamoto. 
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Hirazukuri yoroidōshi ( ): algeng tegund af rýtingi sem var notaður í seppuku

 athöfn, var hannaður til að geta komist í gegnum brynju. 

Hōgen monogatari ( ): verk sem tilheyrir japönskum stríðssagnabókmenntum

 og segir frá Hōgen uppreisninni. 

Jin ( ): góðvild. 

Jōdai karō ( ): var hirðstóri kastala daimyōsins og stjórnaði léninu í fjarveru

 hans. 

Jūdō ( ): nútíma íþrótt, þróuð úr jūjutsu af Kanno Jigoro. 

Jūjutsu ( ): forn bardagalist sem byggist aðallega á glímu, höggum og spörkum, gat

 verið með og án vopna. 

Junshi ( ): sjálfsvígsathöfn þar sem samurai fyrirfer sér við andlát höfðingja síns. 

Jūntián Zhìdù ( ): kínverskt svæðisúthlutunarkerfi; j. kindensei. 

Kabuki ( ): klassískt japanskt leiklistarform. 

Kahō ( ): „húsreglur“, tilskipanir lénsherra til fylgismanna sinna. 

Kaishaku ( ): aðstoðarmaður í seppuku athöfn, sér um að höggva höfuð af þeim sem

 fremur sjálfsvíg. 

Kakaekubi ( ): þegar aðstoðarmaðurinn (kaishaku) heggur ekki hausinn alveg af

 heldur skilur eftir hluta húðarinnar fremst á hálsinum. 

Kakun ( ): „fjölskylduráðleggingar“, rit með ráðleggingum daimyō til arftaka sinna. 

Kamakura ( ): borg sem er 50 km. sunnan við Tōkyō. 

Kamakura bakufu ( ): ríkisstjórn Kamakura tímabilsins, kennd við borgina

 Kamakura. 

Kamakura jidai ( ): sögulegt tímabil 1185 – 1333. 
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Kanadehon Chūshingura ( ): frægasta leikritið um Akō samuraiana. 

Karō ( ): staða sem svipar til hirðstjóra. Sankin-kōtai reglan gerði daimyōum á Edo

 tímanum skylt að skipa tvo hirðtstjóra til að sjá um mál sín og lénsins í fjarveru

 sinni þegar þeir dvöldu ýmist í Edo eða léninu.  

Kegare ( ): óhreinindi; mengun; saurgun. 

Kendō ( ): nútíma íþrótt, þróuð úr kenjutsu og kenpo. 

Kenjutsu ( ): forn sverðbardagalist. 

Kenka ryōseibai ( ): löggjöf sem gerir þá kröfu að allir sem eiga hlut að máli

 í deilum verði dæmdir til dauða. 

Kenpō ( ): forn sverðbardagalist. 

Kimono ( ): föt; kimono; hefðbundinn japanskur fatnaður. 

Kō ( ): fjölskyldutryggð; kín. xiào. 

Makoto ( ): einlægni. 

Meiji jidai ( ): sögulegt tímabil 1868 – 1912. 

Meiyo ( ): heiður. 

Muromachi jidai ( ): sögulegt tímabil 1336 – 1573. 

Ningyō jōruri  ( ): klassísk brúðuleiklist og forveri bunraku. 

On ( ): skylda; þakklætisskuld. 

Rei ( ): kurteisi. 

Rōnin ( ): atvinnulaus eða höfðingjalaus samurai. 

Samurai ( ): meðlimur stríðsstéttar Japans. 
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Sankin-kōtai ( ): „viðveruskipti“, regla sem gerði daimyōum skilt að dvelja í

 Edo til skiptis við lénin en eiginkonum þeirra og börnum var skylt að vera eftir í

 Edo sem „gíslar“. Tilgangur reglunnar var að hafa stjórn á daimyōunum. 

Seii taishōgun ( ): „hinn mikli hershöfðingi sem yfirbugar villimenn“, æðsta

 staða herstjórnar á lénstímanum. 

Sengoku jidai ( ): sögulegt tímabil 1467 – 1573. 

Seppuku ( ): sjálfsvígsathöfn; kviðristun. 

Seppukutō ( ): rýtingur sem notaður er í seppuku sjálfsvígsathöfn. 

Shi ( ): samurai; herramaður; riddari. 

Shidō ( ): „leið samuraians“, siðfræði sem byggir á konfúsíanisma og fundin upp af

 Yamaga Sokō. 

Shinishōzoku ( ): fatnaður sem oft var notaður í seppuku athöfn; hvítur kimono

 og hakama með engum merkingum. 

Shintō ( ): japönsk þjóðtrú. 

Shiroshōzoku ( ): annað orð fyrir shinishōzoku.  

Shōen ( ; ): skattfrjáls sjálfsstjórnarsvæði. 

Shōgun ( ): hershöfðingi; æðsta staða bakufu stjórnarinnar. 

Shōtōkan karate ( ): nútíma bardagalist sem var fundin upp af Funakoshi

 Gichin og á rætur sínar að rekja til eldri bardagalista frá Okinawa-ken ( ). 

Shushigaku ( ): Zhū Xī nýkonfúsíanismi, þ.e. ráðandi útfærsla nýkonfúsíanisma

 sem samþætti hugmyndir fyrstu nýkonfúsíanísku hugsuðanna og var

 kerfisbundin af kínverska heimspekingnum Zhū Xī (1130 – 1200). Þessi tegund

 er oft kennd við hluthyggju. 
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Tendai Bukkyō ( ): tendai búddismi. 

Tennō ( ): keisari. 

Tenshi ( ): keisari; kín. tiānzǐ. 

Yōmeigaku ( ): Wáng Yángmíng nýkonfúsíanismi, þ.e. útfærsla á

 nýkonfúsíanisma sem oft er kennd við hughyggju og byggir á hugmyndum

 kínverska heimspekingsins Wáng Yángmíng (1472 – 1529). 

Yū ( ): hugrekki. 

Zen Bukkyō ( ): zen búddismi. 
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Nafnalisti: 

Asami Keisai ( , 1652 – 1711), nýkonfúsíanískur fræðimaður og kennari sem

 nam undir leiðsögn Yamazaki Anzai. 

Asano Naganori ( , 1667 – 1701), lénsherra Akō sem var tekinn af lífi fyrir að

 draga sverð innan hallar shōgunsins og ráðast á Kira Yoshihisa. 

Chikamatsu Monzaemon ( , 1653 – 1725), listamansnafn Sugimori

 Nobumori ( ), eitt ástsælasta leikskáldi Japans, samdi leikrit fyrir bæði

 ningyō jōruri  og kabuki. 

Daidōji Yūzan ( , 1639 – 1730), lærði undir Yamaga Sokō, var samuraii,

 herkænskufræðingur og skrifaði Budō shoshinshū. 

Dazai Shundai ( , 1680 – 1747), konfúsíanískur fræðimaður og nemandi Ogyū

 Sorai. 

Funakoshi Gichin ( , 1868 – 1957), upphafsmaður Shōtōkan karate. 

Goi Ranshū ( , 1697 – 1762), nýkonfúsíanískur fræðimaður og kennari.  

Go-Shirakawa ( , Go-Shirakawa-tennō, 1127 – 1192), 77. keisari Japans.

 Valdabrölt hans greiddi leiðina fyrir Taira no Kiyomori til að taka völdin. Undir

 lok ævi sinnar skipaði hann Minamoto no Yoritomo shōgun. 

Kanō Jigorō ( , 1860 – 1938), upphafsmaður jūdō. 

Kira Yoshihisa ( , 1641 – 1703), háttsettur embættismaður í stjórn Tokugawa

 Tsunayoshi, var tekin af lífi af Ōishi Yoshio í hefndarskyni fyrir dauða Asano

 Naganori. 

Minamoto no Tametomo ( , 1139 – 1170), samurai sem tók þátt í Hōgen

 uppreisninni og talinn vera fyrsti samurai til að fremja seppuku svo vitað sé. 

Minamoto no Yoritomo ( , 1147 – 1199), upphafsmaður og fyrsti shōgun

 Kamakura bakufu stjórnarinnar. 
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Miyamoto Musashi ( , 1584 – 1645), einn frægasti sverðmeistari Japans og

 höfundur Gorinsho ( ). 

Nabeshima Mitsushige ( , 1632 – 1700), lénsherra Saga. 

Naito Shuri ( , 1522 – 1575), hershöfðingi í þjónustu Takeda Shingen. 

Nitobe Inazō ( , 1862 – 1933), landbúnaðarhagfræðingur, kennari og

 rithöfundur. Höfundur bókarinnar Bushido: The Soul of Japan. 

Oda Nobunaga ( , 1534 – 1582), fyrsti af hinum þremur hershöfðingjum sem

 sameinuðu Japan eftir Sengoku tímann. 

Ogyū Sorai ( , 1666 – 1728), einn áhrifamesti konfúsíaníski fræðimaður Edo

 tímans. 

Ōishi Yoshio ( , 1659 – 1703), leiðtogi Akō samuraianna í hefndaraðgerðum

 gegn Kira Yoshihisa. 

Ōsugi Sakae ( , 1885 – 1923), róttækur anarkisti.  

Satō Naokata ( , 1650 – 1719), lærði undir Yamazaki Anzai og var

 nýkonfúsíanískur fræðimaður. 

Taira no Kiyomori ( , 1118 – 1181), fyrsti stríðsherrann til að stjórna Japan. 

Taira no Shigemori ( , 1138 – 1179), elsti sonur Taira no Kiyomori, tók þátt í

 Hōgen og Heiji uppreisnunum. 

Takeda Shingen ( , 1521 – 1573), valdamikill daimyō á Sengoku tímanum sem

 barðist gegn Oda Nobunaga. 

Tokugawa Ieyasu ( , 1543 – 1616), þriðji af hinum þremur hershöfðingjum

 sem sameinuðu Japan eftir Sengoku tímann og stofnandi Tokugawa bakufu

 stjórnarinnar. 
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Toyotomi Hideyoshi ( , 1536 eða 1537 – 1598) annar af hinum þremur

 hershöfðingjunum sem sameinuðu Japan eftir Sengoku tímann og stofnandi

 Tokugawa bakufu stjórnarinnar. 

Ueshiba Morihei ( , 1883 – 1969), upphafsmaður Aikidō.  

Wáng Yángmíng ( , 1472 – 1529), kínverskur heimspekingur, kenndur við

 nýkonfúsíanisma. 

Yamaga Sokō ( , 1622 – 1685), heimspekingur, konfúsíanískur fræðimaður,

 herkænskufræðingur og höfundur Shido. Lærði undir Hayashi Razan en var

 mjög gagnrýninn í garð nýkonfúsíanisma. 

Yamamoto Tsunetomo ( , 1659 – 1719), samurai í þjónustu Nabeshima

 Mitsushige og höfundur Hagakure. 

Yamazaki Ansai ( , 1619 – 1682), búddískur munkur sem gerðist

 nýkonfúsíanískur fræðimaður, heimspekingur og kennari, fylgdi kenningum

 Zhū Xī. Var einnig þekktur fyrir að blanda saman shinto og konfúsíanisma. 

Zhū Xī ( , 1130 – 1200), kínverskur heimspekingur, kenndur við nýkonfúsíanisma. 


