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Szogunat Kamakury skończył się w równie gwałtownych okolicznościach, jak się narodził. W 
roku 1333 klan Hōjō sprawujący niepodzielną władzę w szogunacie został pokonany w kolejnej 
wojnie domowej. Na zakończenie cała rodzina i wspierający ją samurajowie w liczbie 870 w 
komplecie popełnili samobójstwo. Władza wróciła do cesarza w Kioto, ale tylko na krótki okres 
(około trzech lat), po czym znowu zaczął rządzić szogun, tylko z innego rodu (Ashikaga). 
Szogunat ten, jak i cała epoka w historii Japonii, nazwany został Muromachi i miał trwać do 
roku 1573, kiedy to ostatni, 15-ty z kolei szogun Ashikaga został złożony z tronu (i najpewniej 
wyprawiony na tamten świat, ale tego nie doczytałem). 
 
Szogunat Muromachi nie był tak dobrze zorganizowany i scentralizowany jak Kamakura. W 
efekcie konsekwentnie rosła siła władców regionalnych, czyli nominalnych wasali szoguna. 
Szogunat miał też problemy z sukcesją, co doprowadziło do kolejnej wojny domowej w latach 
1467-77. Już się po niej nie podniósł, a ostatnie sto lat Muromachi to okres permanentnych 
wojen i anarchii, tzw. warring states. I w tym właśnie okresie pojawili się w Japonii pierwsi 
Europejczycy, począwszy od Portugalczyków w 1543. Europejczycy przywieźli ze sobą 
najlepsze, co mieli do zaofiarowania: broń palną, dotąd w Japonii nieznaną. Znakomicie 
zwiększyło to straty ludzkie w wojnach, a także spowodowało konieczność budowy umocnień 
obronnych, przede wszystkim zamków. W drugiej połowie 16. i na początku 17. wieku w Japonii 
powstało ich więcej niż sto. Do dziś przetrwało dwanaście, mimo tego, że w japońskich wojnach 
domowych 16. wieku panowała dżentelmeńska umowa niestosowania artylerii. (Próbowano 
również zakazać używania broni ręcznej, ale nikt do tego zakazu nie chciał się zastosować.) 
Zważywszy sposób, w jaki budowane były wszystkie zamki (szkielet z drewna, ściany ze słomy 
ryżowej i gipsu czy równie lekkiego materiału) żaden z nich zastosowania artylerii by nie 
przetrwał. 
 
W 19. wieku rządy epoki Meiji w ramach nadrabiania zacofania ekonomiczno-cywilizacyjnego 
Japonii względem krajów zachodnich zaczęły zamki, które nie pełniły już żadnej roli 
praktycznej, rozbierać. Inne z kolei uległy destrukcji w II Wojnie Światowej, np. zamek w 
Hiroszimie, zdmuchnięty bez śladu z powierzchni ziemi podczas ekplozji bomby jądrowej, albo 
budowla w Nagoi, spalona w nalocie konwencjonalnym. (Oba zostały odbudowane od podstaw 
po wojnie, ale z użyciem nowoczesnych materiałów, na czele z żelazobetonem.) Dwanaście, 
które się ostały w oryginale, zawdzięczają to losowi szczęścia. Spośród nich cztery są 
„narodowymi skarbami” architektury japońskiej. Zamek w Matsumoto, niewielkim mieście 
położonym w górzystym regionie Nagano na płn. zachód od Tokio, jest jednym z tej czwórki, 
obok Himeji, Inuyamy i Hikone i zarazem trzecim, który zaliczyłem osobiście (pozostał mi 
jeszcze Hikone). Powiedziałbym, że jest z nich najpiękniejszy pod każdym względem. Również 
z powodu położenia: w pogodne dni można go podziwiać na tle perspektywy Alp Japońskich, 
całkiem wysokich gór (do 3,5 tys. m. nad poziomem morza). Mnie się tylko względnie udało: 
nad górami wisiały nieodmiennie chmury. Ale i tak było bardzo pięknie: 
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