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«Cel ce zâmbeºte, în loc sã urle,
va fi întotdeauna învingãtor.»
(proverb japonez)
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Argument

Pentru un european orice scriere despre þara soarelui rãsare cuprinde
elemente de mister, de un fabulos greu explicabil. ªi, ca orice lucru misterios
naºte un interes deosebit. Devine firesc aproape marele numãr de lucrãri
dedicate Japoniei, evoluþiei sale extraordinare de la un, sã-i spunem, Ev Mediu
la modernitatea cea mai imediatã ºi explozivã. Bibliografia problemei este
consistenþa dar, din pãcate, nu în limba românã, mai ales în ceea ce priveºte
lucrãrile originale. Tocmai din acest motiv cartea de faþã, Japonia erei Meiji.
Naºterea unei mari puteri, credem cã vine sã umple, pe deplin meritat, un gol
regretabil.
De ce era Meiji? Cu ce s-a deosebit atât de radical regimul instaurat
dupã anul 1868 de perioadele precedente? Este meritul acestei cãrþi, al autoarelor
sale, Lucia Popa ºi Simona Drulã, de a depista cu rigoare ºtiinþificã acele
elemente ce au marcat uluitorul salt al Japoniei sprem odernitate dar, mai ales,
spre statutul de mare putere. Mai mult, de puterere cunoscutã ca atare, odatã
cu primul deceniu al secolului al XX-lea, de ceea ce numim, cu o sintagmã
devenitã celebrã, trufaºã citadelã, adicã marile puteri europene. Conºtientizarea
de cãtre elita conducãtoare Meiji a necesitãþii alãturãrii þãrii la procesul global
de industrializare în condiþiile pãstrãrii cu stricteþe, am spune noi astãzi, a unui
tradiþionalism, de multe ori chiar cu accente xenofobe ºi rasiste, ce a conferit
unicitatea experimentului constituie cheia ce ne permite sã înþelegem o evoluþie
care i-a uimit pe contemporani. ºi nu numai. De la Japonia samurailor, de la
Japonia epocii Tokugawa ce pãrea încremenitã într-un proiect departe capabil
de progres, la puterea militarã ce a uimit lumea întreagã prin victoria uluitoare
în bãtãlia din strâmtoarea Tushima sau cucerirea citadele ruseºti de la Port
Arthur, pânã la alungarea intereselor germane din Asia la sfârºitul primului
rãzboi mondial, nu a însemnat pentru timpul istoric decât un pas. Acest pas sa numit simplu: era Meiji.
prof. dr. Gh. Vlad Nistor
decanul Facultãþii de Istorie a Universitãþii Bucureºti
Directorul General al Institutului Diplomatic Român
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