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Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град
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прегледни рад

КУЛТУРНИЧИНИОЦИ 
КАРОШИЈАИ 

КАРО-ЂИСАТСУА
Сажетак: У раду се разматрају културни чиниоци смртности
услед претерано дугог рада у Јапану. Тзв. кароши (смрт услед
претерано дугог рада) и тзв. каро-ђисатсу (самоубиство услед
претерано дугог рада) имајутенденцију пораста учесталости.
Иакосуовепојаведонеклераспростањенеиудругим земљама,
уЈапанујеубедљивонајвећаучесталост,штоуциљуобјашњења
намеће потребу за преисптивањем тамошњих специфичности.
У литератури се ове појаве најчешће објашњавају економским
чиниоцима. Иако културне специфичности Јапана такође могу
представљативажнечиниоцеовихпојава,улитературиимније
препознатзначај.Стогасуурадуразмотренепојединекарактер-
стикејапанскекултурекојемогубитибитнезаовепојаве.Утом
смислу,првенственосеистичуодржавањехармоничниходносаса
другима(унутарфирме)илојалност(фирми),каонекеодкључних
вредностијапанске(радне)културе.

Кључнеречи:култура,кароши,каро-ђисатсу,Јапан

Увод–прекомеранрадуЈапану1

Ин тен зи ван раст ја пан ске еко но ми је то ком ду жег ни за де
це ни ја оства рен је уз ве ли ке не га тив не по сле ди це по та мо
шњу рад ну сна гу. Пре све га, њу ка рак те ри ше ве о ма ду го 
рад но вре ме, у по ре ђе њу са дру гим еко ном ски раз ви је ним 

1 Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру на уч но ис тра жи вач ког про јек та 
ОИ 179039 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство Про све те, на у ке и тех но
лошког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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зе мљама – пре ма по да ци ма Ор га ни за ци је за еко ном ску са
рад њу и раз вој из 2016. го ди не,2 ста нов ни штво Ја па на ра ди 
у про се ку 1.713 ча со ва го ди шње (што је знат но ви ше од не
мач ке по пу ла ци је, по след ње на ли сти са 1.363 рад них са ти).3 
Пре ко јед не пе ти не рад ни ка у Ја па ну ра ди пре ко пе де сет ча
со ва не дељ но, опет знат но ви ше у од но су на дру ге ви со ко 
раз ви је не зе мље.4 Дру го, и са тим по ве за но, рад ни ци у Ја па
ну знат но ма ње вре ме на про во де од ма ра ју ћи и спа ва ју ћи.5 
Осим што мно го ра де (не рет ко до дат но и код ку ће), мно ги 
од њих ре ла тив но ду го пу ту ју до рад ног ме ста – нај че шће 
ду же од сат вре ме на, услед жи во та у ре ла тив но јеф ти ни јим 
за живот, уда ље ним пред гра ђи ма.6 Ба ланс из ме ђу вре ме
на ко је се про во ди на рад ном ме сту и са по ро ди цом та ко је 
знат но на ру шен, што све за јед но ве о ма не га тив но ути че на 
мен тал но здра вље та мо шњих рад ни ка.

Услед то га, рад ни ци у Ја па ну су че сто под ре ла тив но ве ли
ким стре сом, ко ји по не кад до во ди чак и до смрт ног ис хо да.7 

2 OECD (2017b) Ho urs wor ked (in di ca tor). doi: 10.1787/47be1c78en (Ac ces
sed on 06 Oc to ber 2017). https://da ta.oecd.org/emp/ho urswor ked.htm 

3 Ме ђу тим, услед по је ди них ме то до ло шких пи та ња мо гу ће је да је си ту
а ци ја још не по вољ ни ја по ја пан ску рад ну сна гу; Na ka ta, A. (2017) Work 
to li ve, to die, or to be happy? IndustrialHealth, Vol. 55, No. 2, pp. 93–94. 
Осим то га, пре ма по да ци ма из та ко ђе про шле го ди не, од нос про сеч них 
за ра да и ду жи не рад ног вре ме на са јед не, и ин дек са по тро шач ких це
на, са дру ге стра не, у Ја па ну је знат но не по вољ ни ји у од но су на дру
ге еко ном ски раз ви је не зе мље (OECD (2017b) Ho urs wor ked (in di ca tor). 
doi: 10.1787/47be1c78en (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017). https://da ta.oecd.
org/emp/ho urswor ked.htm ; OECD (2017a) Ave ra ge wa ges (in di ca tor). doi: 
10.1787/cc3e1387en (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017). https://da ta.oecd.org/
earn wa ge/ave ra gewa ges.ht m; OECD (2017c) Pri ce le vel in di ces (in di ca tor). 
doi: 10.1787/c0266784en (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017). https://da ta.oecd.
org/pri ce/pri cele velin di ces.ht m

4 OECD (2016) Bet ter Li fe In dex (Edi tion 2016), OECD So cial and Wel fa re 
Sta ti stics (da ta ba se).(Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017).

5 Исто. При то ме ско ро по ло ви на рад ни ка у Ја па ну рад ним да ни ма спа ва 
ма ње од шест са ти; Na ka ta, A. (2017) Work to li ve, to die, or to be happy? 
IndustrialHealth, Vol. 55, No. 2, pp. 93–94.

6 Nis hiyama , K. and Johnson, J. V. (1997) Ka ros hi – De ath from Over work: 
Oc cu pa ti o nal He alth Con se qu en ces of Ja pa ne se Pro duc tion Ma na ge ment, 
InternationalJournalofHealthServices, Vol. 27, No. 4, pp. 625–641.

7 Kang, J. H., Ma tu sik, J. G. and Bar clay, L. A. (2015) Af ec ti ve and Nor ma ti ve 
Mo ti ves to Work Over ti me in Asian Or ga ni za ti ons: Fo ur Cul tu ral Ori en ta ti
ons from Con fu cian Et hics, JournalofBusinessEthics, Vol. 140, No. 1, pp. 
115–130. Ino ue, K. and Mat su mo to, M. (2000) Ka roji sat su (su i ci de from 
over work): a spre a ding oc cu pa ti o nal thre at; OccupationalandEnvironmen-
talMedicine, Vol. 57, No. 4, pp. 284–285; Ue ha ta, T. (1991) Long wor king 
ho urs and oc cu pa ti o nal stressre la ted car di o va scu lar at tacks among mid dle 
aged wor kers in Ja pan, JournalofHumanErgonomics, Vol. 20, No. 2, pp. 
147–153; Hiyama, T. and Yos hi ha ra, M. (2008) New Oc cu pa ti o nal Thre ats 
to Ja pa ne se Physi ci ans: Ka ros hi (De ath due to Over work) and ka ro ji sat su 
(Su i ci de due to Over work), OccupationalEnvironmentalMedicine, Vol. 65, 
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Кон крет ни је, до ла зи до тзв. ка ро ши ја (過労死) и тзв. ка ро
ђи сат суа (過労自殺). Ка ро ши се мо же од ре ди ти као смрт 
због пре ко мер ног ра да, од но сно као фе но мен уми ра ња рад
ни ка јер аку мул ра ни стрес иза зи ва по сле ди це по фи зич ко 
здра вље по пут ср ча ног или мо жда ног уда ра,8 а ка рођи сат
су се од ре ђу је као са мо у би ство иза зва но пре ко мер но ду гим 
радом, од но сно екс трем но стре сним усло ви ма ра да.9

Са мо не ки од слу ча је ва ка ро ши ја су слу чај јед не ме ди цин ске 
се стре 22 го ди не ста ро сти, ко ја је ра ди ла по 34 са та у кон ти
ну и те ту и то пет пу та ме сеч но; за тим, слу чај јед ног рад ни ка 
ко ји се у фа бри ци за пре ра ду хра не ра дио по 110 са ти не дељ
но, и умро са 34 го ди не ста ро сти; или рад ник штам па р и је у 
То ки ју ко ји је ра дио 4.320 са ти го ди шње укљу чу ју ћи и ноћ
не сме не.10 Ина че, пр ви слу чај ка ро ши ја је за бе ле жен 1969. 
у слу ча ју јед ног два де сет де ве то го ди шња ка.11 Иа ко су здрав
стве ни про бле ми ве за ни за пре ко мер ни рад у Ја па ну одав но 
по сто ја ли, и ка ро ши и ка рођи сат су су по ста ли дру штве но 
пи та ње тек ка сних 80их го ди на про шлог ве ка12 (иако каро

No. 6, pp. 428–429. Ина че, са об зи ром на то да де це ни је на пор ног ра да и 
ве о ма ве ли ки раст бо гат ства ни су про из ве ли сра змер но ви сок ква ли тет 
жи во та (пр вен стве но услед стре са), још де ве де сетих се пи са ло о све за
сту пље ни јој еми гра ци ји, пр вен стве но у Ау стра ли ју; Sa to, 1993., in: Aso-
ciologyofworkinJapan,Mo u er, R. and Ka wa nis hi, H. (2009), Cam bridge: 
Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 6.

8 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja
pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74. Ср ча ни и мо жда ни удар су два во де
ћа ме ди цин ска узро ка ка ро ши ја; Ke, DS. (2012) Over work, stro ke, and 
ka ros hide ath from over work, ActaneurologicaTaiwanica, Vol. 21, No. 2,  
pp. 54–59.

9 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja
pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74.

10 Fu ruya, S. (2007) Ka ros hi and Ka ro ji sat su in Ja pan. Asia Mo ni tor Re so ur ce 
Cen tre (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017), http://www.amrc.org.hk/con tent/ka
ros hian dka ro ji sat suja pan.

11 Исто.
12 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja

pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74; Fu ruya, S. (2007) Ka ros hi and Ka ro ji sat su 
in Ja pan. Asia Mo ni tor Re so ur ce Cen tre (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017), 
http://www.amrc.org.hk/con tent/ka ros hian dka ro ji sat suja pan. Ина че, осим 
Ја па на, ка ро ши по ста је све бит ни је пи та ње и у дру гим, пре те жно азиј
ским зе мља ма, као што су Ју жна Ко ре ја или Ки на; Shan, H., Yang, X., 
Zhan, X., Feng, C., Li, Y., Guo, L. and Jin, H. (2017) Over work is a si lent 
kil ler of Chi ne se doc tors: a re vi ew of Ka ros hi in Chi na 2013–2015, Public
Health, Vol. 147, pp. 98–100.
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ђи са тсу чи ни са мо ма ло удео самоуби става у Јапа ну13), а 
данас су чак увр ште ни у по је ди не ен гле ске реч ни ке.14 

Раз ме ре ка ро ши ја је те шко пре ци зно утвр ди ти, пр вен стве но 
јер по ро ди це жр та ва не под но се увек зах тев за ком пен за ци
ју. При том, пра вил ност је да се ком пен за ци ја одо бра ва са мо 
у слу ча је ви ма око јед не тре ћи не зах те ва, што до дат но обес
хра бру је мно ге од под но ше ња но вих зах те ва. То ком дру ге 
по ло ви не де ве те се тих и по чет ком две хи ља ди тих, број зва
нич но при хва ће них слу ча је ва се дра ма тич но по ве ћао, та ко 
да је 2005. го ди не од 869 зах те ва за ком пен за ци ју би ло 330 
при хва ће них).15 Ме ђу тим, нај ве ћи број ау то ра прет по ста
вља да је то са мо врх ле де ног бре га – на осно ву по да та ка 
ја пан ског Ми ни стар ства здра вља, ра да и со ци јал не по мо ћи, 
про це њу је се да ви ше од 10.000 рад ни ка умре го ди шње због 
це ре брал них или ср ча них обо ље ња иза зва них пре те ра но 
ду гим ра дом.16 Да ље, по је ди не про це не из но се и по 23.000 
слу ча је ва го ди шње,17 а пре ма не ким ау то ри ма чак и из ме
ђу 30.000 и 50.000 слу ча је ва.18 Го ди не 2010. је про це ње но 
да је се дам ми ли о на рад ни ка у Ја па ну би ло под ри зи ком од 
ка ро ши ја (јер су ра ди ли ви ше од ше зде сет са ти не дељ но).19 
На ро чи то је ин ди ка тив но да је кра јем де ве де стих го ди на, 
од 500 рад ни ка ис пи та них у окви ру јед не фир ме ко ја се ба
ви оси гу ра њем, чак 46% рад ни ка осе ћа ло страх услед по
тен ци јал ног лич ног ис ку ша ва ња ка ро ши ја.20 Та ко ђе пре ма 
зва нич ним по да ци ма, број за по сле них ко ји су ра ди ли пре
ко вре ме но то ком бар осам де сет са ти ме сеч но се по ве ћао са 

13 Tar gum, SD. and Ki ta na ka, J. (2012) Over work Su i ci de in Ja pan: a Na ti o nal 
Cri sis, InnovationsinClinicalNeuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.

14 In: Shi ba ta, Y. (2012) Go ver ning em ployee s: A Fo u ca ul dian analysis of de
aths from over work in Ja pan, Socialandculturalresearchoccasionalpaper, 
No. 12, Hong Kong/New York: Cen tre for Qu a li ta ti ve So cial Re se arch, Shue 
Yan Uni ver sity, Pa ce Uni ver sity. 

15 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja
pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74.

16 In: Ka nai, A. (2009) Ka ros hi (work to de ath) in Ja pan, JournalofBusiness
Ethics, Vol. 84, No. 2, pp. 209–216.

17 Gray, K. J. (2015) LabouranddevelopmentinEastAsia:socialforcesand
passiverevolution, Ox for dshi re: Ro u tled ge, pp. 113. 

18 Red ford, 2000., in: Ko bayas hi, T. and Mid dle miss S. (2008) Em ployer s’ li a
bi lity for oc cu pa ti o nal stress and de ath from over work (ka ros hi) of wor kers 
in Ja pan, InternationalJournalofPrivateLaw, Vol. 1, No. 3/4,. 256–267.

19 Craw ley, E., Swa i les, S., and Walsh, D. (2013) IntroductiontoInternational
HumanResourceManagement, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, pp. 112.

20 Fu ko ku Li fe In su ran ce Co, 1989., in: Nis hiyama , K. and Johnson, J. V. 
(1997) Ka ros hi – De ath from Over work: Oc cu pa ti o nal He alth Con se qu en
ces of Ja pa ne se Pro duc tion Ma na ge ment, International Journal ofHealth
Services, Vol. 27, No. 4, pp. 625–641. 
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4,8 мили о на 2002. го ди не (11,9% за по сле них) на 5,4 ми ли о
на 2007. го ди не (12,7% за по сле них).21 Број ка рођи сат суа је 
та ко ђе те шко тач но утвр ди ти. Зва нич но, он је у кон ти ну и ра
ном по ра сту од кра ја де ве де стих па на да ље, ма да кон стант
но ма њи у од но су на број ка ро ши ја.22, 23 

Још не ке од ме ђу соб них слич но сти ка ро ши ја и ка рођи сат
суа су да об у хва та ју чи та ву рад ну хи је рар хи ју, ка ко у др жав
ним, та ко и у при ват ним фир ма ма, и све ста ро сне ка те го
ри је (ма да не што че шће то ком че тр де се тих и пе де се тих го
ди на жи во та), и пр вен стве но су му шки про блем, ве ро ват но 
због њи хо ве дис пр о по р ци о нал но ве ће за сту пље но сти ме ђу 
запосле ни ма са пу ним рад ним вре ме ном.24 

Ка ко је у Ја па ну убе дљи во нај ве ћа уче ста лост ка ро ши ја и 
ка рођи сат суа, у ци љу њи хо вог об ја шње ња на ме ће се по
тре ба за пре и спи ти ва њем та мо шњих спе ци фич но сти. Ме
ђу тим, до са да шња об ја шње ња нај че шће су еко но ми стич ка, 
и за сни ва ју се пре све га на ши ре њу нео ли бе ра ли зма.25 Иа ко 

21 Mi ni stry of In ter nal Af a irs and Com mu ni ca ti ons, 2008., pp. 19, in: Shi ba
ta, Y. (2012) Go ver ning em ployee s: A Fo u ca ul dian analysis of de aths from 
over work in Ja pan, Socialandculturalresearchoccasional pa per, No. 12, 
Hong Kong/New York: Cen tre for Qu a li ta ti ve So cial Re se arch, Shue Yan 
Uni versity, Pa ce Uni ver sity. 

22 Ca se Study: Ka ros hi – De ath from over work (2013) (Ac ces sed on 06 Oc
to ber 2017), http://www.ilo.org/sa fe work/in fo/pu bli ca ti ons/WCMS_211571/
langen/in dex.ht m. Ина че, са мо у би ство у ја па ну је при хва тљи ви ји фе но
мен не го нпр. у САД. Та ко, ја пан ски сту ден ти у знат но ве ћој ме ри при
хва та ју са мо у би ство уоп ште, и као при ро дан на чин да се за вр ши не чи ји 
жи вот, не го аме рич ки сту ден ти; Sa i to, M., Kli bert, J., and Lang hin ric hsen
Ro hling, J. (2013) Su i ci de Pro ne ness in Ame ri can and Ja pa ne se Col le ge Stu
dents: As so ci a ti ons with Su i ci de Ac cep ta bi lity and Emo ti o nal Ex pres si vity, 
DeathStudies, Vol. 37, No. 9, pp. 848–865). Пре ма дру гом ис тра жи ва њу, 
са ис ка зом да осе ћа ју жал за они ма ко ји су из вр ши ли са мо у би ство сла же 
се 30% ис пи та ни ка из Ја па на и 67% из САД, а да је са мо у би ство при
хва тљи во за ста ри је и не моћ не осо бе сма тра 22% ис пи та ни ка из Ја па на 
и са мо 6% из САД; Ta ka has hi, Y. and Do mi no, G. (1991) At ti tu des to ward 
su i ci de in Ja pa ne se and Ame ri can me di cal stu dents, SuicideandLife-Threa-
teningBehavior, Vol. 21, No. 4, pp. 345–359.

23 То ком прет ход них ви ше од сто го ди на, у Ја па ну се са мо у би ство нор ма
ли зо ва ло као акт сло бо де по је дин ца, ме ђу тим од ско ро са мо у би ста во се 
све ви ше ви ди као ре зул тат дру штве них при ти са ка и де пре си је (Tar gum, 
SD. and Ki ta na ka, J. (2012) Over work Su i ci de in Ja pan: a Na ti o nal Cri
sis, InnovationsinClinicalNeuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.

24 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja
pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath?InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74; World Eco no mic Fo rum (2014) Clo sing 
the gen der gap in Ja pan: In sight re port. (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017) http://
www3.we fo rum.or g/docs/WEF_Clo sing Gen der Gap_Ja pan_Re port_2014.
pd f

25 North, S. and Mo ri o ka, R. (2016) Ho pe Fo und in Li ves Lost: Ka ros hi and 
Pur su it of Wor ker Rights in Ja pan, ContemporaryJapan, Vol 28, No. 1, pp. 
59–80; Green, S. D. The Dark Si de of Lean Con struc tion: Ex plo i ta ti on and 
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кул тур не спе ци фич но сти Ја па на та ко ђе мо гу пред ста вља ти 
ва жне чи ни о це ових по ја ва, у ли те ра ту ри им ни је пре по знат 
зна чај.

Кључневредностиjапанскогдруштвакао
потенцијалничиниоцикарошијаикаро-ђисатсуа

У да љем ра ду су пред ста вље ни ве ро ват но нај ва жни ји пој мо
ви за раз у ме ва ње ја пан ске ку ту ре. Они чи не „ва жан кључ за 
раз у ме ва ње пси хо ло шких раз ли ка из ме ђу Ја па на и за пад них 
зе ма ља”, „пра ву су шти ну ја пан ске пси хо ло ги је” и „кључ ни 
кон цепт раз у ме ва ња ја пан ске струк ту ре лич но сти”.26, 27 На 
при мер, ва(和), што се мо же пре ве сти као уну тар груп на 
хар мо ни ја (али и као мир, је дин ство, са рад ња, по ве ре ње, 
де ље ње, то пли на), пре ма мно ги ма пред ста вља кључ ну ја
пан ску вред ност. Та ко, фир ме у Ја па ну се че сто за сни ва ју 
на им пли цит ној иде ји да рад ни ци де ле исте ци ље ве и слич
не им пли цит не ме ђу лич не афек тив не обра сце ко ји им омо
гу ћа ва ју да ра де за јед но у хар мо ни ји без ика квог об ли ка 
индивиду а ли зма ко ји би је раз био.28 

Ide o logy, in: Proceedingsof7thConferenceoftheInternationalGroupfor
LeanConstruction, ed. Tom me lein, I. (1999), Ar ling ton: Lean Con struc tion 
In sti tu te, pp. 21–32; Itoh, M. (2000) TheJapaneseEconomyReconsidered, 
New York: Pal gra ve; Itoh, M. (2005) TheJapaneseEconomyinStructural
Dif culties,Monthyreview, New York: Monthly Re vi ew Fo un da tion; Su gi
mo to, Y. (2014) AnintroductiontoJapanesesociety, Cam brid ge: Cam brid ge 
Uni ver sity Press); Kon do, N. and Oh, J. (2010) Su i ci de and ka ros hi (de ath 
from over work) du ring the re cent eco no mic cri ses in Ja pan: the im pacts, 
mec ha nisms and po li ti cal re spon ses, JournalofEpidemiologicalCommunity
Health, Vol. 64, No. 8. pp. 649–50; Nis hiyama , K. and Johnson, J. (1997) 
Ka ros hi —De ath from Over work: Oc cu pa ti o nal He alth Con se qu en ces of Ja
pa ne se Pro duc tion Ma na ge ment, International JournalofHealthServices, 
Vol. 27, No. 4, pp. 627–41; Mo u er, R. Work cul tu re, in: TheCambridgeCom-
panion toModernJapaneseCulture, ed. Su gi mo to, Y. (2009), Cam brid ge: 
Cam brid ge Uni ver sity Press; Ka to, T. (1994) The po li ti cal eco nomy of Ja pa
ne se ka ros hi (de ath from over work), HitotsubashiJournalofSocialStudies, 
Vol. 26, No. 2, pp. 41–54. Ја пан ске фир ме су ина че по зна те по не при ја
тељ ству пре ма син ди ка ти ма; Mo u er, R. and Ka wa nis hi, H. (2009) Asocio-
logyofworkinJapan, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 6.

26 Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingculturesthroughtheirkeywords:En-
glish,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver sity 
Press, pp. 235280.

27 Ди стинк тив ност кључ них вред но сти ја пан ског дру штва ве ро ват но 
про ис ти че из исто ри је изо ла ци је, „скученoсти” услед та мо шњих ге о
граф ских чи ни ла ца, и са мог ја пан ског је зи ка; Le wis, R. D. (2006) When
CulturesCollide:LeadingAccrossCultures (3rd edi tion), Bo ston: Nic ho las  
Bre a ley In ter na ti o nal, pp. 509.

28 De Vos, 1985., in: Wi er zbic ka, A. (1997) Understanding cultures through
theirkeywords:English,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: 
Ox ford Uni ver sity Press, pp. 235280.
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Пре ма по је ди ним ау то ри ма, груп на ко хе зи ја је та ко ја пр вен
ствено раз ли ку је ја пан ску кул ту ру ра да од дру гих;29 ин ди ви
ду а ли зам је не по же љан јер по тен ци јал но ште ти хар мо ни ји 
у рад ном окру же њу; ти пич на ја пан ска фир ма функ ци о ни ше 
као хо мо ге ни клан.30 У скла ду са тим, по је ди нач на до стиг
ну ћа и из два ја ња се не вред ну ју ни ти на гра ђу ју.31 Нај ве ће 
фир ме, на и ме, сва ке го ди не ан га жу ју но ве ди плом це, уче их 
ло јал но сти фир ми, и че сто за др жа ва ју до пензиони са ња у 
ше зде се тој го ди ни.32 Међутим, за раднике у Јапану је веома 
карактеристичан рад и након пензионисања, који је слабије 
плаћен.33

И Су ги мо то (杉本)34 на во ди да Ја пан ци при пи су ју ве ли ку 
ва жност одр жа ва њу хар мо ни је уну тар гру пе, и у том сми
слу, од но си ма из ме ђу над ре ђе них и под ре ђе них. При то ме, 
ста тус уну тар гру пе за ви си од ду жи не члан ства у њој. Ефи
ка сно по стиг ну та ин те гра ци ја и хар мо ни ја уну тар гру па су 
оно што чи ни Ја пан „кон сен зу сним дру штвом”, и што омо
гу ћа ва ефи ка сну ор га ни за ци ју или мо би ли за ци ју ста нов ни
штва. То, пре ма Су ги мо тоу, у ве ли кој ме ри об ја шња ва из
у зет но ин тен зи ван раст ја пан ске еко но ми је на кон Дру гог 
свет ског ра та.

Ка ва ни ши је ва (川西)35 та ко ђе на во ди да је у Ја па ну са ра
дљи вост ве о ма бит на цр та лич но сти, али да се при том на 
ја пан ском тр жи шту ра да ве о ма вред ну је и спрем ност да се 
пре у зме ви ше по сла не го што је про пи са но. То се мо жда 
сма тра вред ни јим чак и од са ме про дук тив но сти – рад ник 
ко ји на пу шта рад но ме сто од мах по ис те ку рад ног вре ме на, 
ко ли ко год био про дук ти ван и ква ли те тан, те шко се мо же 
сма тра ти до брим. Ка ва ни ши је ва да ље на во ди да су уго во ри 

29 Re ischa u er, 1988., pp. 136, in: Knapp, K. (1996) War ri ors Be trayed : How the 
“Un writ ten Law” Pre va ils in Ja pan, IndianaInternationalandComparative
LawReview, Vol. 6, No. 3, pp. 545–582. 

30 Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingculturesthroughtheirkeywords:En-
glish,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver sity 
Press, pp. 235280.

31 Mo jić, D. (2010) Kultura i organizacije, Be o grad: In sti tut za so ci o loš ka  
is tra ži va nja, str. 102.

32 Do lan and Wor den, 1992., pp. 116, in: Knapp, K. (1996) War ri ors Be trayed : 
How the “Un writ ten Law” Pre va ils in Ja pan, Indiana International and
ComparativeLawReview, Vol. 6, No. 3, pp. 545–582. 

33 Casey, B. The employment of older people: can we learn from Japan?, in: The
FutureforOlderWorkers:NewPerspectives, eds. Loretto, W., Vickerstaf, S. 
and White, P. (2007), Bristol: Policy Press.

34 Su gi mo to, Y. (2014) An introduction to Japanese society, Cam brid ge:  
Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 88–123.

35 Ka wa nis hi, Y. (2009) MentalhealthchallengesfacingcontemporaryJapane-
sesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, pp. 24–54.
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о ра ду у Ја па ну че сто не ја сни од но сно не пре ци зни, чи ме је 
отво ре на мо гућ ност про ши ре ња оба ве за рад ни ка у ци љу све 
ду жег рад ног вре ме на.

Са тим у ве зи, мно ги ау то ри се сла жу и да оба ве зе – он (恩) 
од но сно гири (義理) – та ко ђе игра ју су штин ски бит ну уло гу 
у ја пан ској кул ту ри, и то као осно ва та мо шњих ме ђу људ
ских од но са.36 Ови пој мо ви су ме ђу соб но ве о ма срод ни, и 
од но се се на да ва ње не че га чи ме при ма лац осе ћа за хвал ност 
и оба ве зу у бу дућ но сти. У ве зи са ова два пој ма су и част, 
ду жност, дуг као за хвал ност, ува же ност, при стој ност, љу
ба зност, ис прав ност и че сти тост. Пре ма Ро берт су,37 гири се 
од но си на по се бан осе ћај оба ве зе ко ја та ко ђе чи ни ја пан ско 
дру штво та ко ко хе зив ним. И док се гири мо же из ра зи ти као 
пре вла да вају ћа ло јал ност пре ма дру гом по је дин цу, он се пре 
од но си на осе ћај пре ма не че му не жи вом, по пут фир ме или 
др жа ве.38 Та ко, Рут Бе не дикт39 је твр ди ла да је у ја пан ским 
људ ским од но си ма осно ва мо рал но сти би ла пре по зна ва ње 
не чи јег ме ста у ве ли кој мре жи уза јам не за ду же но сти, на на
чин ко ји ни је по знат у за пад ним кул ту ра ма. Осе ћај за ду же
но сти пре ма дру ги ма се до жи вља ва као не што што ни ка да 
не мо же би ти у пот пу но сти „от пла ће но” и за то кон стант но 
до ла зи до уз вра ћа ња.

Ло јал ност пре ма фир ми, та ко, че сто се из ра жа ва кроз пре
ко вре ме ни рад и то не пла ћен.40 Пре ма аманд ма ну За ко на о 
ра ду из 1993. го ди не, рад ко ји тра ја њем пре ва зи ла зи че тр
де сет са ти не дељ но спа да у пре ко вре ме ни рад, ко ји мо ра 
би ти ре ла тив но ви ше пла ћен. Мно ги по сло дав ци, ме ђу тим, 
то не по шту ју.41 Ти ме се до да је и кон стан тан при ти сак да 

36 Da vi es, R. and Ike do, O. (2002) TheJapanesemind:understandingcontem-
poraryJapaneseculture, Bo ston: Tut tle Pu blis hing, pp. 95–101; Mit su bis hi 
(2013) JapaneseBusinessLanguage, Ro u tled ge: Lon don, pp. 40.

37 Ro berts, 1974., in: Wi er zbic ka, A. (1997) Understanding cultures through
theirkeywords:English,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: 
Ox ford Uni ver sity Press, pp. 235280.

38 Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingculturesthroughtheirkeywords:En-
glish,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver sity 
Press, pp. 235280. У по слов ним од но си ма по је ди нац мо же да се осе ћа 
ве за но за гири у сми слу по сло ва ња са дру гом осо бом (или фир мом) јед
но став но за то што је то већ то већ чи нио у про шло сти, као да је та кав 
од нос ство рио оба ве зе, без об зи ра на раз ме ну услу га; Исто.

39 Be ne dict, 1954., in: Ka wa nis hi, Y. (2009) Mentalhealthchallenges facing
contemporaryJapanesesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, 
pp. 24–54.

40 Su gi mo to, Y. (2014) An introduction to Japanese society, Cam brid ge:  
Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 88–123.

41 У по след ње вре ме ја пан ска вла да, ма кар де кла ра тив но, раз ви ја ме ха ни
зме ко ји ма се ста је на пут иле гал ним чи но ви ма ове вр сте. В. RT (2017) 
To pre vent su i ci des, Ja pan blac klists com pa ni es vi o la ting la bor laws. (Ac ces
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се де мон стри ра ло јал ност сво јој фир ми, па рад ни ци рет ко 
на пу шта ју рад но ме сто од мах по ис те ку рад ног вре ме на. 
Званично, пре ко вре ме ни рад у Ја па ну у про се ку пре ла зи сто 
са ти го ди шње,42 ма да је не зва нич но про це ње но да не пла ћени 
пре ко вре ме ни рад тра је ско ро шест и по са ти недељно.43

Још три де се тих го ди на про шлог ве ка пи са ло се да пре те
ра на со ци јал на адап тив ност, ен ту зи ја зам у ве зи са по слом, 
пре ци зност, те мељ ност, искре ност, и осе ћај за прав ду, ду
жност и од го вор ност, мо гу до ве сти до раз во ја де пре си је с 
об зи ром на кон стант ну не мо гућ ност да се за до во ље стал но 
рас ту ће аспи ра ци је у ве зи са по слом.44 Осим то га, Хоф сте
де о ва ди мен зи ја на ци о нал не кул ту ре ко ја се од но си на из
бе га ва ње не по зна тих и нео че ки ва них си ту а ци ја је ве о ма ка
рак те ри стич на за Ја пан.45 Ка да се све то има у ви ду, у ком би
на ци ји са по ме ну тим кон стант ним при ти ском да се до ка зу је 
ло јал ност, не чу ди да и при пад ни ци ви ших де ло ва рад не хи
је ра хи је та ко ђе мно го пре ко вре ме но ра де, и то до бро вољ но. 
Услед то га, чак ни они не успе ва ју да из бег ну ка ро ши или 
ка рођи сат су – пре ма по да ци ма TokyoLaborBureau из 2005. 
го ди не, чак 60% рад ни ка ко ји су из вр ши ли ка рођи сат су, 
има ло је пот пу ну кон тро лу над сво јим рад ним вре ме ном.46 
Слич но то ме, иа ко рад ни ци у Ја па ну има ју пра во на пла ће ни 
го ди шњи од мор у тра ја њу од осам на ест да на про сеч но, они 
оства ру ју ма ње од по ло ви не тог пра ва; та ко ђе, ка ко ве ћи на 
фир ми у Ја па ну не ма ја сно де фи ни са не од ред бе за пла ће
но бо ло ва ње, рад ни ци и у том слу ча ју обич но ко ри сте са мо 
део, а ка да бо ло ва ње тра је ду го, нај че шће је на фир ми да 
од лу чи да ли и ко ли ко ду го ће то пла ћа ти.47

Још је дан сро дан и ве о ма ва жан по јам у ја пан ској кул ту ри 
је сешин (精神), ко ји сеод но си на ум, дух и ду шу, а изра
жа ва се кроз та ко ђе ло јал ност, као и по слу шност, ди сци пли
ну и ис трај ност, из др жљи вост, мен тал ну сна гу, па и анти

sed on 07 Oc to ber 2017), from https://www.rt.com/bu si ness/388089ja pan
com pa ni esblacklistsu i ci de/

42 Mi ni stry of He alth, La bo ur and Wel fa re, 2009a., in: Исто.
43 Ja pa ne se Tra de Union Con fe de ra tion, 2006., in: Исто.
44 Tar gum, S. D. and Ki ta na ka, J. (2012) Over work Su i ci de in Ja pan: a Na ti o nal 

Cri sis, InnovationsinClinicalNeuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.
45 Hof ste de, G., Hof ste de, G. J., and Min kov, M. (2010) Cul tu res and or ga ni

za ti ons: Soft wa re of the mind: In ter cul tu ral co o pe ra tion and its im por tan ce 
for sur vi val (3rd edi tion), New York: McGraw Hill, pp. 192; Hof ste de, G. 
(2011) Di men si o na li zing Cul tu res: The Hof ste de Mo del in Con text, Online
ReadingsinPsychologyandCulture, Unit 2, Su bu nit 1.

46 In: Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do 
Ja pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? International Journal of
MentalHealth, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74. 

47 Исто.
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материја ли зам. У Дру гом свет ском ра ту, на при мер, би ло 
је на ро чи то зна чај но да ја пан ски вој ни ци де мон стри ја ју 
сешин, што је кул ми ни ра ло у слу ча ју ка ми ка за. Иа ко је на
кон ра та услед по ра за до не кле опао ути цај овог пој ма, он 
да нас игра ве о ма зна чај ну уло гу у ја пан ској кул ту ри. Све ве
ћи удео фир ми у Ја па ну спро во ди ре дов не про гра ме сешин 
тре нин га над сви ма за по сле ни ма, а ко ји мо гу укљу чи ва ти 
марш ис трај но сти, зен ме ди та ци ју, по се те вој ним ба за ма, 
вој не ве жбе и груп не ве жбе у ску че ном про сто ру.48

За ја пан ско дру штво та ко ђе су кључ ни еле мен ти ем па ти је 
и сим па ти је, од но сно омоијари (おもいやり). Омоијари се 
мо же од ре ди ти као мо гућ ност да се чи та ју умо ви дру гих, 
и да се же ли од го во ри ти на њи хо ва не из ре че на осе ћа ња и 
по тре бе.49 У сфе ри ра да за то је ши ро ко уко ре ње но ве ро ва
ње да не тре ба да се ра ди за се бе, већ за бла го ста ње дру гих. 
При пад ни ци оних про фе си ја за ко је се сма тра да су по ве
за не са ви ше ал тру и стич ким мо ти ви ма, као што су ле ка ри 
или на став ни ци, због то га су ве ро ват но под ве ћим ри зи ком 
од ка ро ши ја и ка рођи сат суа.50 Ова ква вр ста ве ро ва ња је и 
да нас ве о ма рас про ста ње на у Ја па ну – они ко ји по чи не ка
рођи сат су су ве о ма ло јал ни та квом тра ди ци о нал ном ви ду 
рад не ети ке.51 Чак и њи хо ва опро штај на пи сма не са др же 
не га тив не ис ка зе усме ре не ка фир ми или ње ном вођ ству, 
већ ре чи из ви ње ња сво јим по ро ди ца ма и са рад ни ци ма услед 
веро ва ња да су их раз о ча ра ли.52

Овај тип рад ни ка сво ју фир му нај че шће пре ци пи ра као ме
сто за раз вој кључ них ме ђу људ ских од но са, пре не го на не
ка кво про пи си ма уре ђе но ме сто, на ко јем се оства ру ју од ре
ђе ни ре зул та ти и за то до би ја но вац; ко ле ге ни су са мо дру ги 
по је ди ни ци ко ји про во де вре ме на истом том ме сту; дру гим 
ре чи ма, фир ма ни је не за ви стан ен ти тет, већ за пра во оте ло
тво ре ње нај бит ни јих од но са у жи во ту.53 То је до бро по ка за
но јед ним ис тра жи ва њем пре ма ко јем се са ста вом да „мо
ја ком па ни ја је од цен трал ног зна ча ја у мом жи во ту и веће 

48 Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingculturesthroughtheirkeywords:En-
glish,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver sity 
Press, pp. 235280.

49 Tra vis, 1992., in: Исто.
50 Ka wa nis hi, Y. (2009) MentalhealthchallengesfacingcontemporaryJapane-
sesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, pp. 24–54.

51 Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingculturesthroughtheirkeywords:En-
glish,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver sity 
Press, pp. 235280. 

52 Ka wa nis hi, Y. (2009) MentalhealthchallengesfacingcontemporaryJapane-
sesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, pp. 24–54.

53 Ono, 2003., in: Исто.
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важно сти не го лич ни жи вот” сла же 9% рад ни ка у Ја па ну (у 
по ре ђе њу са 1% у САД); са ста вом да „мо ја ком па ни ја је 
део мог жи во та бар од јед на ког зна ча ја за мој лич ни жи вот” 
се сла же 64% рад ни ка (а 20% у САД); а са ста вом да „мо ја 
ком па ни ја је стрикт но ме сто за рад и пот пу но одво је но од 
мог лич ног жи во та” се сла же са мо 12% рад ни ка (у по ре ђе
њу са 37% рад ни ка у САД).54 За то, не чу де по је ди не оце не 
да је нај ра спро стра ње ни ја ре ли ги ја у Ја па ну за пра во тзв. 
кор по ра тив на ре ли ги ја.55 Још јед на од раз ли ка у од но су на 
САД је та што, иа ко су и рад ни ци у САД че сто под ве ли ким 
стре сом, рет ко има ју осе ћај то ли ке од го вор но сти, а и ре ђе се 
уз др жа ва ју од ис по ља ва ња фру стра ци је. Та ко, пре ма ве о ма 
по зна том ис тра жи ва њу Тром пе нар са и Хамп денТар не ра, 
око три че твр ти не рад ни ка у Ја па ну се уз др жа ва од ис ка зи
ва ња уз не ми ре но сти услед по сла, по че му су дру ги по ран гу 
од пе де сет и две ис пи ти ва не зе мље.56 Та ко ђе ве о ма бит но, 
рад ни ци у САД знат но лак ше ме ња ју фир му ка да осе те да 
су под пре ве ли ким при ти ском, док су у Ја па ну знат но че шће 
ве за ни за јед ну фир му то ком це лог жи во та.57 

Та ко ђе ве о ма би тан по јам за ја пан ску кул ту ру је енјо
(遠慮), ко ји се од но си на ре зер ви са ност или уз др жа ност, а 
укљу чу је и скром ност, по пу стљи вост, по што ва ње и сти дљи
вост. На и ме, у кључ не вред но сти у Ја па ну спа да и из бе га ва
ње кон фли ка та са дру ги ма, али и не ис ка зи ва ње лич них ста
во ва и пре фе рен ци ја.58 Ка ко Ка ва ни ши је ва59 твр ди, у рад ном 
окру же њу где је одр жа ва ње ме ђу соб но до брих од но са то
ли ко бит но, оче ки ва ња од над ре ђе них се не сме ју из не ве ри
ти што, ме ђу тим, обич но са мо до во ди до њи хо вог уве ћа ња. 
Та ко, ка да се ја ви рад на пре оп те ре ће ност, мно ги рад ни ци 
не са мо да не тра же по моћ, већ не рет ко пре у зи ма ју и ту ђу 
од го вор ност, са осе ћа њем кри ви це ако не преузму. Та ко, још 
је дан од раз ло га због ко јег рад ни ци у Ја па ну че сто не ко ри
сте пу но пра во на па у зу или го ди шње од мо ре је за то што се 

54 Byham, 1993, стр. 13, in: Knapp 1996, стр. 571.
55 Sa ta ka, 1990. стр. 180, in: Knapp 1996, стр. 553.
56 Trom pe na ars, F., and Hamp denTur ner, C. (1998) RidingtheWavesofCul-
ture:UnderstandingCulturalDiversity inBusiness (2nd edi tion), Lon don: 
Nic ho las Bre a ley Pu blis hing, pp.70.

57 Tar gum, SD. and Ki ta na ka, J. (2012) Over work Su i ci de in Ja pan: a Na ti o nal 
Cri sis, InnovationsinClinicalNeuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.

58 Wi er zbic ka, A. (1997) Understanding cultures through their key words:
English,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver
sity Press, pp. 235280.

59 Ka wa nis hi, Y. (2009) MentalhealthchallengesfacingcontemporaryJapane-
sesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, pp. 24–54.
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то мо же схва ти ти као оту ђе ње од дру гих рад ни ка ко ји ма је 
по треб на по моћ или чак као из да ја.60

На овај на чин се вре ме ном гу би осе ћај за то ко је ого вор
но сти су лич не, а ко је ту ђе. Ка ва ни ши је ва сма тра да је ја
пан ска кул ту ра по год на за гу би так од но сно бри са ње гра ни
ца сел фа у од но су на око ли ну (у сми слу ве о ма из ра же ног 
сензи ти ви те та за дру ге).61 Дру гим ре чи ма, селф и окру же ње 
(у овом слу ча ју рад но окру же ње), је два су одво ји ви. Ов де 
је кљу чан по јам амае (甘え), ко ји се од но си на осе ћа ња 
но во ро ђен ча ди пре ма мај ци, од но сно за ви сност, и же љу да 
се бу де во љен, и не бу де одво јен. То је у скла ду са Му ра
се о вим62 ста но ви штем пре ма ко јем су при де ви ко ји иду уз 
тип лич но сти свој ственом ја пан ској кул ту ри за ви стан, по
ни зан, самоогра ни ча ва ју ћи, али и благ, флек си би лан и при
ла го дљив, скла дан, па си ван, по слу шан и не а гре си ван. Та
ко, до бро вољ ни рад, пре у зи ма ње од го вор но сти ка да то ни је 
про пи са но, и пре те ра на бри га за са рад ни ке као фак то ри ри
зи ка ка ро ши ја и ка рођи сат суа, мо гу у ве ли кој ме ри би ти 
кул тур но условље ни.

Закључак

Убе дљи во нај ве ћа пре ва лен ци ја смрт но сти услед пре те ра но 
ду гог ра да у слу ча ју Ја па на, из ме ђу оста лог, де ли мич но мо
же би ти об ја шње на чи ни о ци ма ве за ним за та мо шњу (радну) 
кул ту ру. Чи ни се да еко ном ски чи ни о ци, до сад нај че шће 
раз ма тра ни у ли те ра ту ри, мо гу да у ве ли кој ме ри об ја сне 
тен ден ци ју ра ста кра о ши ја и ка рођи сат суа, ме ђу тим, и по
је ди ни кул тур ни чи ни о ци су та ко ђе од по тен ци јал но ве ли
ког зна ча ја за ове по ја ве. То се пр вен стве но од но си на вред
но сти по пут ва (уну тар груп на хар мо ни ја, мир, је дин ство, 
са рад ња, по ве ре ње), онод но сно гири (част, ду жност, дуг као 
за хвал ност, ува же ност, при стој ност, љу ба зност, ис прав ност, 
че сти тост), сешин (ло јал ност, по слу шност, ди сци пли на и 
ис трај ност, из др жљи вост), омоијари (ем па ти ја и сим па ти
ја), енјо(ре зер ви са ност, уз др жа ност, скром ност, по пу стљи
вост, по што ва ње, сти дљи вост) и амае (за ви сност). По је дин
ци ода ни овим вред но сти ма су под ве ћим ри зи ком од ка
ро ши ја и ка рођи сат суа, док у ви ше ин ди ви ду а ли стич ким 

60 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja
pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74.

61 Ka wa nis hi, Y. (2009) MentalhealthchallengesfacingcontemporaryJapane-
sesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, pp. 24–54.

62 Mu ra se, 1984, стр. 327, in: Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingcultures
throughtheirkeywords:English,Russian,Polish,German,andJapanese, 
New York: Ox ford Uni ver sity Press, pp. 235280.
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друштвима (по пут САД), где су оне ма ње уко ре ње не, из ло
же ност стре су услед до го трај ног ра да не ма то ли ко дра стич
не по сле ди це. Без об зи ра на до сад у зна чај ној ме ри оства рен 
ни во еко ном ског раз во ја и ма те ри јал ног бла го ста ња ве ли ког 
де ла ја пан ске по пу ла ци је, ка ро ши и ка рођи сат су то ком по
след њих де це ни ја бе ле же трен до ве ра ста. До са да шње ме ре 
ја пан ске вла де у ци љу ути ца ња на ме ха ни зме ко ји би мо гли 
до при не ти сма њи ва њу уче ста ло сти ових по ја ва за то се чи не 
не до вољ ним. Да ли ће нај но ви је ме ре има ти ика квог ефек та, 
и ко ли ког, оста је да се ви ди.
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CULTURAL FACTORS OF KAROSHI  
AND KAROJISATSU

Abstract

In this paper, cultural factors of overwork death in Japan are examined. 
The frequency of karoshi (death from overwork) and karojisatsu 
(suicide from overwork) tends to increase. Although these phenomena 
are somewhat present in other countries, they are the most frequent 
in Japan, which, for the purpose of explanation, imposes a need for 
examining its specificities. In literature, these phenomena are most 
often explained by economic factors. Although the cultural specificities 
of Japan may also represent important factors of these phenomena, 
their significance is not recognized. Therefore, some characteristics of 
the Japanese culture which may be important for overwork death are 
examined. In this sense, maintaining harmonious relationships with 
others (within the company) and loyalty (to the company) represent 

some of the key values of the Japanese (work) culture.

Keywords:culture,karoshi,karo-jisatsu,Japan


