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1912–1926

Keisari Taishon terveys oli heikko, ja rikas 
poliittinen eliitti ei enää onnistunut pitä-

mään valtaa käsissään, toisin kuin hänen isänsä 
valtakaudella. Japania alkoivat johtaa senaatti ja 
puolueet, minkä vuoksi Taisho-kaudesta puhu-
taankin usein ”Taisho-demokratiana”.

Meiji-kaudella alkanut voimakas länsimaistu-
minen ja yhteiskunnan liberalisoituminen jatkui-
vat. Katukuvassa yleistyivät raitiovaunut, polku-
pyörät, sähkövalot, ostoskeskukset ja ensimmäi-
set autot. Miesten yleinen äänioikeus säädettiin 
vuonna 1925. ”Modern girlit” eli mogat käyttivät 
länsimaisia vaatteita, kävivät töissä, joivat ja tupa-
koivat, kuuntelivat jazzia, seurustelivat ja tekivät 
pesäeroa perinteisiin arvoihin.

Moderneihin koulupukuihin otettiin mallia 
länsimaisista sotilasunivormuista. Poikien gaku-
ran-asu oli keksitty jo aiemmin, mutta ensimmäi-
set tyttöjen seifukut otettiin käyttöön vasta 1920. 
Yksi Taisho-kauden symboleista onkin seifuku-
ja edeltänyt tyttöjen kouluasu, joka koostuu ha-
kamasta, nahkasaappaista ja rusetilla sidotuista 
hiuksista. Hakama-asua käytetään vielä nykyään-
kin valmistujaisissa.

Taisho-kaudelle sijoittuvia teoksia leimaavat 
usein konfliktit perinteisen ja modernin välillä, 
ja usein moderniutta edustaa armeija. (Japani 
osallistui ensimmäiseen maailmansotaan vain 
minimaalisesti, mutta suurella menestyksellä.) 
Otome youkai Zakurossa henkivirasto huolehtii 

ihmisten ja henkiolentojen välisen rauhan säi-
lymisestä, ja yookaitytöt ja sotilaspojat joutuvat 
tekemään yhteistyötä keskenään. Haikara-san 
ga toorussa päähenkilö on moderni tyttö, joka 
vastustaa järjestettyä kihlaustaan nuorta luut-
nanttia kohtaan.

Taisho-kauden eräänlaiseksi päätepisteeksi 
muodostui vuoden 1923 Kanton 
suuri maanjäristys, joka esiintyy 
Tuuli nousee -elokuvan alussa. 
Järistys tappoi 140 000 ihmis-
tä ja tuhosi suuren osan Tokios-
ta, joka rakennettiin uudestaan 
modernimmalla kaavalla. Keisa-
ri kuoli ja Taisho-kautta seuraa-
va Showa-kausi alkoi vasta kol-
me vuotta myöhemmin, mutta 
monessa mielessä nimenomaan 
Kanton maanjäristystä voi pitää 
Taisho-kauden maailman henki-
senä loppuna. 

Taisho
Japanin aikakaudet

Yoshihito nousi Japanin valtaistuimelle vuonna 1912 
ja otti valtakautensa nimeksi Taisho. Edeltävään ja 

seuraavaan aikakauteen verrattuna Taisho-kausi jäi hyvin 
lyhyeksi, vain runsaan 14 vuoden ajanjaksoksi.
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  Taisho-kauden lyhyyden vuoksi monet 
1900-luvun alkuun sijoittuvat sarjat mene-
vät siitä ohi muutamalla vuodella, vaikka 
niiden voisi silmämääräisesti kuvitella sijoit-
tuvan sille. Esimerkiksi Kyoto Animationin 
tulevassa 20th Century Electricity Cata-
logissa teemana on yhteiskunnan muut-
tuminen, mutta tarina sijoittuu kuitenkin 
Meiji-kaudelle, vuoteen 1907. Sirius the 
Jaeger puolestaan sijoittuu ihan Showa-
kauden alkuun, vuoteen 1930.

Taisho-kauden yhteiskunnallisen rau-
hallisuuden vuoksi sinne sijoittuvat sarjat 
ovat yleensä romansseja ja ihmissuhdesar-
joja, kuten Heiress and the Chauffeur ja 
Taisho wotome otogibanashi. Moni oto-
mepeli sijoittuu Taisho-kaudelle. Toiminta-
sarjat, kuten Demon Slayer: Kimetsu no 
yaiba, ovat harvinaisempia.

 Haikara-san ga toorun päähenkilö on 
moderni tyttö, joka on kiinnostuneempi 
kendosta, vaatteista ja kirjallisuudesta kuin 
kotitöistä. ”Haikara” tarkoittaa ”high collar” 
ja viittaa länsimaisten vaatteiden kauluksiin.

 Otome youkai Zakuron maailmassa ih-
miset ja henget elävät rinnakkain. Päähen-
kilö vihaa Japanin länsimaistumista, joka 
on viemässä elintilaa hengiltä – ja kaikkia 
muitakin lännestä tulleita moderneja villi-
tyksiä, kuten maidon juomista.

 Taisho Baseball Girlsissä koulutytöt 
perustavat baseball-joukkueen kapinoi-
dakseen sitä käsitystä vastaan, että urheilu 
sopii vain pojille. Sarjan tapahtuma-aikaan 
1925 seifukut olivat vielä uusia ja outoja.

 Libra of Nil Admirari sijoittuu vuodeen 
”Taisho 25”, jota ei ole oikeasti olemassa 
– aikakausihan päättyi vuoteen Taisho 15, 
1926. Teoksen maailmassa Taisho-kausi on 
siis jatkunut aina vuoteen 1936 asti. Tällä 
halutaan luoda romanttista kuvaa ajasta, 
joka ei olekaan lähestymässä toista maail-
mansotaa, vaan on edelleen demokratian ja 
liberalismin kukoistuksessa. Tämän vuoksi 
päähenkilö voi alkaa töihin vaarallisia taika-
kirjoja metsästävässä organisaatiossa, vaik-
ka onkin tyttö.

Teoksia:

 Otome youkai Zakuro

 Haikara-san ga tooru

 Vuoden 1923 maanjäristys Tuuli nousee -elokuvassa.


