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KATARZVNA STARECKA 
Od początku 186Tr. cesarzem był 16-
-letni Mutsuhito, który wkrótce miał
się stać symbolem modernizacji
Japonii. Czekało go wiele pracy
związanej przede wszystkim z ko
niecznością zmiany wizerunku no
wego władcy. Jako potomek cesarski
i następca tronu był bowiem wycho
wywany zgodnie z rolą, jaką przez
wieki odgrywali w państwie cesarze.
W sferze politycznej ograniczała się
ona do niewielu symbolicznych
funkcji, z których najważniejsze było
nadawanie inwestytury kolejnym
siogunom. Dlatego przede wszyst-

kim przygotowywano Mutsuhito do 
roli najwyższego kapłana religii 
shinto oraz uczono niezbędnej na ce
sarskim dworze wrażliwości na 
sztukę. Przebywał głównie w towa
rzystwie dam dworu, mówił ich języ
kiem, tak jak one czernił zęby, zgodnie 
z obowiązującym od starożytności 
arystokratycznym wymogiem elegan
cji, i rozmawiał o sztuce. Jedynie od 
dziadka dostawał zabawki przezna
czone dla chłopców-drewniane i bam
busowe miecze, konia na biegunach. 
Jak przystało na cesarskie dziecko, 
wykazywał zdolności poetyckie, 
komponował i recytował tradycyjne 
utwory, nad czym czuwał jego ojciec, 
cesarz Kamei, miłujący szczególnie 
poezję chińską. Z nim także młody 
Mutsuhito udawał się z pielgrzym
kami do Ise, gdzie czczono Amatera
su, protoplastkę rodu cesarskiego, i do 
innych chramów sintoistycznych. 
Spędzali tam czasami po kilka dni na 
rozmaitych modlitwach, m.in. o spo
kój w kraju, wypędzenie cudzoziem
ców czy wreszcie o obalenie władzy 
sioguna. Gdy to nastąpiło, samuraje 
przystąpili do uzupełnienia wykształ
cenia cesarza i przystosowania jego 
wizerunku do wymogów nadcho
dzących czasów. Odtąd to właśnie 
cesarz miał być prawdziwym i su
werennym władcą. 
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Słowo wstępne·?
-.!'-

Dla Japonii wiek XX w ujęciu historycznym był na pewno wie
kiem „długim" w przeciwieństwie na przykład do Polski i większości 
państw Europy, gdzie bieg wydarzeń sprawił, że określa się go jako 
„krótki" i umieszcza między latami 1914 i 1989. Nie można bowiem 
rozpatrywać dwudziestowiecznych dziejów Japonii z pominięciem te
go, co wydarzyło się w drugiej połowie XIX w. Interwencja z zewnątrz 
zmusiła Japończyków w 1854 r. do stopniowego otwierania kraju po 
ponaddwustuletniej izolacji i do podpisania pierwszych układów mię
dzynarodowych. Natomiast zapoczątkowany w 1868 r. proces gwał
townej modernizacji sprawił, że zaledwie w ciągu dwudzi�tu lat z kra
ju feudalnego, rządzonego przez wojowników i podzielonego na wiele 
autonomicznych księstw, Japonia przekształciła się do 1889 r. w no
woczesną, scentralizowaną monarchię konstytucyjną. 

Choć każdą z podanych dat można uznać za wystarczająco ważną, 
by stała się dolną cezurą pracy, zdecydowałam się rozpocząć „długi" 
niewątpliwie japoński wiek XX już w 1854 r., ze względu na konsek
wencje ówczesnych wydarzeń. Mniej problemów nastręcza górna 
cezura. Można byłoby właściwie zakończyć pracę na roku 1993, kie
dy koniec okresu zimnej wojny doprowadził do zmiany układu po
litycznego wewnątrz kraju i przyniósł kres monopolistycznych, trwa
jących nieprzerwanie od 1955 r. rządów Partii Liberalno-Demokra
tycznej. Jednak następne lata pokazały, że tak naprawdę niewiele się 
zmieniło. PLD powróciła do władzy i dawne problemy nurtujące Japo
nię pozostały nierozwiązane. Proponuję więc zakończyć japońską his
torię XX w. na początku roku 2001, kiedy premierem został Koizumi 
Jun'ichiró, który w związku z długotrwałym kryzysem podjął się wpro
wadzenia wielu zasadniczych zmian zarówno w sprawach wewnętrz
nych, jak i zagranicznych. 
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W zasadzie praca została podzielona na dziesięć rozdziałów ułożo
nych chronologicznie, ale najważniejszy dla historii dwudziestowiecz
nej Japonii jest podział na dwa zasadnicze okresy rozdzielone rokiem
1945 - przedwojenny i powojenny. Po klęsce w drugiej wojnie świato
wej Japonia (za sprawą amerykańskich władz okupacyjnych) wkro
czyła na drogę demokratycznych reform, zrywając ostatecznie z prze
szłością, czego doskonałym przykładem był akt „wyrzeczenia się bos
kości" przez cesarza, którego nowa konstytucja uczyniła jedynie 

,,symbolem" narodu. Od dawna prowadzę badania nad historią nowo
czesnej Japonii, dlatego podjęłam się omówienia w tej pracy okresu 
przedwojennego, natomiast przedstawienie okresu powojennego po
wierzyłam Katarzynie Stareckiej, zajmującej się tym właśnie etapem
dziejów Japonii. 

Książka powstała jako jeden z tomów serii „Historia państw świata
w XX wieku", dlatego konieczne było dostosowanie się do wymogów
tego cyklu, w tym także do wymogów wydawcy odnośnie do układu
pracy, podziału na rozdziały, a przede wszystkim objętości. Z tego 
powodu niektóre wątki zostały omówione dość skrótowo, a wiele, 
według nas, niemających zasadniczego znaczenia dla całości dziejów 
dwudziestowiecznej Japonii, nawet pominiętych. Jednocześnie bar
dzo zależało nam na tym, aby Czytelnik otrzymał jak najdokładniej
szy i jak najbardziej zrozumiały obraz tego kraju, tak ciągle odległe
go i nadal mało znanego w Polsce. Przy podziale na rozdziały zosta
ły uwzględnione problemy oraz procesy związane z ważnymi przy
czynami politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi, a nie przyjęte 

w historiografii japońskiej okresy historyczne, które w przypadku Ja
ponii drugiej połowy X1X i XX w. zmieniają się automatycznie po wstą
pieniu na tron nowego cesarza. Wiedzę, którą starałyśmy się wyko
rzystać w tej pracy, zdobywałyśmy przez wiele lat, również, a może 

przede wszystkim, podczas wielokrotnych wyjazdów do Japonii oraz 
do ośrodków japonistycznych na świecie, podczas prowadzonych tam 
badań, konsultacji, dyskusji z japońskimi historykami i niejapońskimi 
specjalistami japońskich dziejów. Czerpałyśmy ją także ze źródeł i li
teratury przedmiotu, głównie, ale nie tylko, japońskiej, która z racji 
niedostępności dla polskiego Czytelnika nie znalazła się we Wska-
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Uwagi redakcyjne 

Wyrazy japońskie są zapisane w transkrypcji Hepbuma, używa
nej w pracach japonistycznych na całym świecie. Większość spół
głosek i samogłoski a, i, u, e, o są wymawiane jak w języku pol
skim. Część samogłosek może występować też w postaci wydłużo
nej: 6 (oo), u (uu). Spółgłoski eh, j, sh, ts, z, w, y wymawia się nastę
pująco: 

eh -ć (ci), np. Chóshii - Cioosiuu 

j -dź (dzi), np. Meiji - Mejdzi 

sh -ś (si), np. Chóshii - Cioosiuu 

ts -es, np. Mitsui - Micsui 

z -dz, np. zaibatsu - dzaibacsu 

w - ł, np. Akutagawa -Akutagała

y -j, np. Jiyiitó -Dzijuutoo-

t: ,,.\ ,, 

Dla wyrazów chińskich zastosowano system pinyin, a dla koreań
skich McCune'a-Reischauera, ale w nawiasach podano zapis popu
larny, z którym można się spotkać w wielu publikacjach (głównie 
anglojęzycznych). Część nazw geograficznych (Tokio, Kioto, Kobe, 
Osaka, Pekin, Szantung, Kwantung, Seul) i terminów (gejsza, siogun, 
kimono) przyswojonych w języku polskim (np. w Wielkiej Encyk
lopedii Powszechnej) występuje w wersji spolszczonej. Pozostałe ter
miny japońskie są zapisane kursywą. 

Imiona i nazwiska japońskie są podane w kolejności japońskiej, 
czyli nazwisko poprzedza imię. Dla ułatwienia zasadę tę zastosowa
no również we Wskazówkach bibliograficznych w przypadku prac na
pisanych w językach europejskich przez Japończyków. Imiona własne 

15 



Japonia 

, 

zakończone na -a, -i, -n oraz nazwy geograficzne zakończone na -a są 
odmieniane zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku polskim. 

Świadomie nie podano źródeł cytatów w tekście, ponieważ po
chodzą one z literatmy w języku japońskim, która nie jest w zasadzie 
dostępna dla polskiego czytelnika. 

Spojrzenie wsteć� �: 

Japonia Gap. Nihon lub Nippon) to kraj wyspiarski o powierzchni 
wynoszącej 377 800 km kw., położony na czterech głównych, dużych 
wyspach-Hokkaido (Hokkaido), Honsiu (Honshii), Sikoku (Shiko
ku) i Kiusiu (Kyu.shu) -oraz na ponad 6800 wysepkach różnej wiel
kości, pojedynczych lub łączących się w archipelagi. Należy do nich 
np. Grupa Wysp Południowozachodnich (Nansei Shoto) obejmująca 
m.in. wyspy Riukiu (Ryiikyii), zwane też archipelagiem Okinawa, oraz
Grupa Wysp Południowych (Nampo Shoto) wraz z wyspami Ogasa
wara Oub Bonin od jap. bunin, niezamieszkany). Wszystkie wyspy
rozciągają się łukiem między kontynentem euroazjatyckim a Ocea
nem Spokojnym, z północnego wschodu na południowy.zachód, na
przestrzeni ponad 3200 km. Od południa i wschodu Japonię oblewa
Pacyfik, od północy wzdłuż Hokkaido Morze Ochockie, a wzdłuż wy
brzeży Honsiu i Kiusiu Morze Japońskie (Nihonkai), natomiast od
zachodu, czyli od strony kontynentu azjatyckiego, Morze W schodnio
chińskie. Między Honsiu, Sikoku i Kiusiu znajduje się Morze We
wnętrzne (Seto Naikai). W ukształtowaniu powierzchni dominują gó
ry, przeważnie wulkaniczne, które wypiętrzyły się z dna zachodniego
Pacyfiku. Ponieważ góry i wzgórza stanowią aż 72,8 proc. obszaru Ja
ponii, należy ona, mimo coraz większych powierzchni pozyskiwanych
z morza, do najgęściej zaludnionych krajów na świecie. W 2001 r.
liczba ludności wynosiła 127 mln, a średnia gęstość zaludnienia
340 osób na km kw. Należy dodać, że w 2000 r. ponad 44,2 proc.
ludności mieszkało w trzech głównych rejonach metropolitalnych
(obejmujących obszar o promieniu 50 km od centrum miast: Tokio -
ok. 4028 osób na km kw., Osaka -2209, Nagoja - 1206). W samych
metropoliach występuje jeszcze gęstsze zaludnienie, i tak w Tokio
(23 dzielnice) - 13 093 osób na km kw., Osace -11 743, Nagoi- 6652.
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Spojrzenie wstecz 

Choć ciągle nie ma zgodności co do pocµodzeriit Japończyków, 
uważa się, że ich protoplastami są ludy paieoazjatyckie północno
-wschodniej Azji oraz ludy pochodzenia protomalajskiego z połud
niowo-zachodniej Azji, które zasiedlały Wyspy Japońskie w kilku fa
lach mniej więcej do początku naszej ery. Brak późniejszych wę
drówek ludów spowodował, że Japończycy są niemalże jednorodni 
pod względem etnicznym. Wyjątek stanowią Ajnowie (Ajnu; jap. Ezo), 
którym ze względu na rozmiary książki mogę poświęcić zaledwie 
kilka słów w tym miejscu. Ta rdzenna ludność Hokkaido, która stop
niowo i skutecznie jest wchłaniana przez populację japońską, znacz-
Ajnowie - zdjęcie z kolekcji etnologa 
Bronisława Piłsudskiego 

nie różni się od ludów mongoloidalnych, typowych dla tego rejonu 
Azji. Kilka tysięcy lat temu Ajnowie dotarli z Sachalinu na obecne 
Hokkaido, a następnie w północne rejony Honsiu, skąd w IX w., po 
kilkudziesięcioletnich walkach z oddziałami japońskiej władzy cen
tralnej, zostali ostatecznie wyparci na północ, na Hokkaido. N a przeło-
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mie XIV i XV w. na południu wyspy pojawili się Japończycy, a od 
XVI w. coraz większe wpływy zaczął zdobywać ród Matsumae (do 
1599 r. zwany Kakizaki), który w 1590 r. uzyskał, potwierdzony przez 
Tokugawów w 1604 r., monopol na handel z Ajnami i zaczął proces 
podporządkowywania Ajnów na Hokkaido. Kontynuowały go od koń
ca XVIII w. władze centralne, najpierw wojskowe, które na początku 
XIX w. włączyły oficjalnie całą wyspę w granice Japonii, a następnie 
rząd Meiji, który pół wieku później w ramach modernizacji kraju 
przystąpił do zagospodarowywania wyspy. Rejon ten był ważny dla 
Japonii z powodów politycznych, strategicznych, poznawczych i gos
podarczych - wydobywano tam złoto (do połowy XVIII w.) - stano
wił cenne źródło zwierząt i ptaków, lekarstw pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego, a przede wszystkim ryb, skorupiaków i wodorostów, 
będących niezbędnym składnikiem japońskiej kuchni. 

Wyspiarskie położenie Japonii, w dodatku na wschodnich krań
cach Azji, prowadziło do względnej izolacji i wpływało w sposób zasad
niczy na jej dzieje oraz kształtowanie się jednolitej kultury, choć nie
pozbawionej obcych (głównie chińskich) wpływów. Nazwa kraju -
Nihon (Nippon) - pojawiła się prawdopodobnie w VII w., kiedy dwór 
japoński zwrócił się do Chin z żądaniem, by przestały stosować do
tychczasową nazwę kraju Wo Gap. Wa), co nastąpiło w tym samym 
mniej więcej czasie, kiedy cesarza zaczęto nazywać w języku japoń
skim tennó, czyli niebiańskim władcą. Ród cesarski wykształcił się 
z rodu stojącego na czele federacji plemiennej Yamato, która zaczęła 
dominować już pod koniec III w., a na początku V w. zdobyła supre
mację, podporządkowując sobie inne rody. Według tradycyjnej opar
tej na mitologii historiografii, dla której podstawę stanowią kroniki 
z VIII w. - Księga dawnych wydarzeń (Kojiki, 712) iKronika japońska
(Nihon shoki, 720), a z którą nie zgadza się wielu współczesnych histo
ryków, ród ten miał się wywodzić w bezpośredniej linii od legen
darnego pierwszego władcy Japonii - Jimmu. W 660 r. p.n.e. przyjął 
on godność cesarza i dał początek dynastii trwającej nieprzerwanie do 
dziś. Zgodnie z tą teorią obecnie panujący Akihito jest więc sto dwu
dziestym piątym cesarzem Japonii. Jimmu był potomkiem Bogini 
Słońca -Amaterasu, najważniejszego bóstwa panteonu rodzimej religii 
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shintó (droga bóstw). Zgodnie z tą religią .Ąniateriltu, przez osobę 
władcy, zapewniała krajowi pomyślność. Władci'był najwyższym ka
płanem, a religia i polityka stały się nierozłączne. Jako dowód swej siły 
i znaczenia cesarz posiadał trzy święte przedmioty - lustro, miecz 
i klejnoty- symbole świeckiej i duchowej władzy, ofiarowane niegdyś 
przez Amaterasu schodzącemu na ziemię potomkowi. Do dziś są one 
regaliami kolejnych cesarzy i jednym z rzekomych dowodów potwier
dzających ciągłość dynastii. 

W połowie VII w. nasilił się proces przemian społeczno-politycz
nych, prowadzących do ostatecznej centralizacji władzy i określenia 
charakteru państwa japońskiego. Rozpoczął się od tzw. reformy ery 
Taika, a oficjalnie zakończył promulgowaniem w 702 r. Kodeksu ery
Taihó (Taihó ritsuryó). Japonia stała się państwem rządzonym na 
podstawie norm prawnych, w którym władzę sprawowała dynastia 
cesarska, pochodząca od bogini Amaterasu. Wtedy, by wzmocnić 
autorytet cesarza, polecono spisanie wspomnianych wcześniej kronik, 
które miały udowodnić jego boskie pochodzenie,_ 1,1po��Qiające do 
zasiadania na tronie japońskim i pełnienia funkcji najwyższego ka
płana shintó. Całą ziemię w kraju przekazano cesarzowi. Miał dzielić 
ją między poddanych, a ci, płacąc podatki, mieli utrzymywać dwór 
cesarski i nowo powstały aparat władzy. Wprowadzono scentralizowa
ną strukturę administracji państwowej z Wielką Radą Stanu (Dajókan 
lub Daijókan) na czele, która podlegała cesarzowi. Teoretycznie stwo
rzono podstawy silnej pozycji cesarza jako władcy. Okazało się jednak, 
że praktyka różniła się od teorii. Cesarz stopniowo zaczął tracić realną 
władzę, czego najważniejszą przyczyną było znaczne ograniczanie 
podstawy ekonomicznej jego władzy, a mianowicie ziemie cesarskie 
z różnych powodów rozdawano właścicielom prywatnym, w tym tak
że wykształcającej się stopniowo wojskowej arystokracji prowincjo
nalnej. Doprowadziło to również do podziału kraju i długotrwałych 
wojen domowych. Poza tym już w połowie IX w. życie polityczne zdo
minował ród arystokracji dworskiej Fujiwara, odsuwając cesarzy od 
rządów. Proces osłabiania władzy cesarskiej osiągnął punkt kulmi
nacyjny pod koniec XII w., kiedy w sporze silnych rodów wojowni
ków zwyciężył ród Minamoto, i w 1192 r. doszło do powstania pierw-
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a jedynymi Europejczykami w Japonii (nadal w Nagasaki mogli prze
bywać Chińczycy) pozostali Holendrzy, którzy jako protestanci nie 
wahali się deptać na polecenie władz japońskich wizerunków przed
stawiających najczęściej Matkę Boską lub Chrystusa, co miało świad
czyć, że nie są chrześcijanami. Pozwolono im przebywać w celach 
handlowych na małej, sztucznej wyspie Deshima (Dejima) u wybrze
ży Nagasaki na Kiusiu. To oni dostarczali informacji ze świata i dzięki 
temu na początku XVIII w. zaczęły rozwijać się tzw. nauki holender
skie (rangaku), m.in. medycyna, astronomia, nauki wojskowe. Choć 
niejednokrotnie badacze rangaku byli prześladowani przez władze, 
działali przez cały okres Edo, co miało duże znaczenie w jego schyłko
wej fazie. Ponadto w oficjalnie zamkniętym dla obcych kraju pozo
stawiono, oprócz Deshimy, nieoficjalne „okna na świat'', które istniały 
już przed wprowadzeniem izolacji i były ważne dla Japonii zarówno ze 
względów handlowych, jak i dyplomatycznych oraz stały się źródłem 
informacji o zakazanym świecie. Han Tsushima, znajdujący się na 
wyspie o tej samej nazwie położonej na Morzu Japońskim, na północ 
od wyspy Kiusiu, w połowie drogi między nią a Półwyspem Koreań
skim, utrzymywał kontakty z Koreą; han Satsuma (obecnie pref. Ka
goshima, południowe Kiushiu) z Królestwem Riukiu i pośrednio 
z Chinami, a han Matsumae na obecnym Hokkaido z Ajnami, a przez 
nich nieoficjalnie z Rosjanami. 

Choć władza wojskowa funkcjonowała sprawnie, już na początku 
XVIII w. zaczął narastać kryzys, który w drugiej połowie XIX w. osta
tecznie doprowadził do upadku siogunatu Tokugawów. Główną przy
czyną kryzysu był rygorystycznie przestrzegany podział społeczny (na 
samurajów, czyli japońskie rycerstwo, chłopów, rzemieślników i artys
tów oraz kupców), hamujący naturalne procesy rozwoju. W szcze
gólnie niekorzystnej sytuacji byli samuraje, którzy z powodu braku 
wojen stracili źródło utrzymania, a jednocześnie obowiązywał ich za
kaz podejmowania pracy zarobkowej. Ubożeli też panowie feudalni 
zmuszani do znacznych wydatków na rzecz bakufu. Chcąc wyrównać 
straty, zapożyczali się u kupców, a następnie ograniczali wynagro
dzenia swym wasalom i zmuszali chłopów do płacenia większych 
podatków. Chłopi się buntowali, organizowali liczne powstania, ucie-
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kali z ziemi. Kolejnym bardzo ważnym powodem kryzysu była izolacja 
kraju, która ograniczała wolny handel i wymianę międzynarodową. 
Bakufu od czasu do czasu wprowadzało reformy, które tak naprawdę 
służyły jedynie utrzymaniu status quo. Wszystko wskazywało na to, że 
dotychczasowy ustrój się przeżył. Kryzys pogłębił się na przełomie 
XVIII i XIX w., kiedy państwa zachodnie zaczęły domagać się zakoń
czenia przez Japonię polityki izolacji. 



Od feudalizmu do nowoczesności 
-

(druga połowa XIX w.) 

Czarne okręty u wrót zamkniętej Japonii 

W XIX w. pierwsi u brzegów Japonii pojawili się Rosjanie. Po 
sforsowaniu Syberii i skolonizowaniu doliny Amuru dotarli nad Pacy
fik i na Wyspy Kurylskie w poszukiwaniu zwierząt futerkowych. Japo
nia mogła stanowić dla nich najwygodniejsze źródło zaopatrzenia 
w żywność. Początkowo interesowali się przede wszystkim wyspą 
Ezochi 0ub Ezo, obecnie Hokkaido), czyli Ziemią Ezo, jak w Japonii 
nazywano tereny Ajnów, zamieszkaną przez Japończyków jedynie 
w południowej części. Jako pierwszy próbę nawiązania stosunków 
handlowych z Japonią podjął porucznik Adam 1.aksman, oficer w służ
bie Katarzyny II, który wpłynął w 1792 r. do Nemuro. Otrzymał jed
nak odpowiedź odmowną i został skierowany do Nagasaki (Kiusiu), 
a właściwie na Deshimę, stanowiącą jedyne oficjalne „okno na świat''. 
Kolejni Rosjanie (m.in. Nikołaj Riezanow, Wasilij Gołownin) próbo
wali dotrzeć do władz japońskich przez Nagasaki i przez miasta na 
Hokkaido, ale kończyło się to zawsze niepowodzeniem, ponieważ 
nadal w Japonii obowiązywały przepisyantycudzoziemskie, a władze 
nie widziały konieczności nawiązywania oficjalnych kontaktów z za
granicą. Jednak próby te, jak i coraz częstsze informacje na temat 
osiedlania się Rosjan na Urupie Qap. Uruppu), wpłynęły na większe 
zainteresowanie japońskich władz wojskowych zarówno Ezochi, jak 
i Kurylami. Postanowiono zbadać dokładniej ten rejon i nawiązać ko
munikację między Iturupem Qap. Etorofu), Ziemią Ezo i Edo. 

Wkrótce u wybrzeży Japonii pojawili się także Anglicy, którzy mieli 
bazy w Kantonie. W 1808 r. okręt brytyjski wpłynął w pościgu za Ho
lendrami do Nagasaki, w 1814 r. inny statek dotarł do zatoki Uraga 
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położonej niedaleko Edo (obecne Tokio), kilka lat później kolejny 
przedstawiciel Wielkiej Brytanii dopłynął do południowych wybrze
'ŻY Kiusiu. Te coraz częstsze wizyty sprawiły, że władze wojskowe 
zaostrzyły przepisy antycudzoziemskie. Postanowiono ostrzeliwać za
graniczne statki, a jeśli mimo to udało się komuś z załogi zejść na ląd 
(np. rozbitkom), więziono ich przez czas nieokreślony lub odsyłano 
do Batawii i Makao. Na zmianę stosunku Japończyków do cudzo
ziemców wpłynęły wiadomości o pierwszej wojnie opiumowej w Chi
nach (1839-1842), które uświadomiły im potęgę militarną Europej
czyków. Złagodzono więc nieco dotychczasowe przepisy (np. prze
stano strzelać do statków pod obcymi banderami, postanowiono hu
manitarnie traktować rozbitków) i intensywniej zajęto się studiowa
niem wiedzy pochodzącej z Zachodu. 

W dalszym ciągu jednak kolejne próby podejmowane przez cudzo
ziemców w celu nawiązania oficjalnych stosunków z Japonią kończyły 
się fiaskiem. Nie udało się nawet uprzywilejowanym Holendrom -
w 1844 r. oficjalna misja króla Niderlandów, Wilhelma II, nie spotkała 
się z przychylnym przyjęciem władz baku/u. Bezskutecznie próbowali 
też nawiązać kontakty z Japonią Amerykanie, którzy od początku XIX 
w. prowadzili handel z Kantonem, a Japonia była im szczególnie po
trzebna jako źródło zaopatrzenia w wodę i żywność dla poławiaczy
wielorybów.

Sytuacja zmieniła się radykalnie dopiero w połowie XIX w. za spra
wą wysiłków oficjalnego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, ko
modora Matthew C. Peny'ego. Dowodząc czterema okrętami, wpły
nął w lipcu 1853 r. do zatoki Draga. Widok okrętów parowych, któ
rych kadłuby były pomalowane na czarno i które „wbrew wszelkiej 
żeglarskiej regule szły prosto pod wiatr, wspomagane najwyraźniej 
przez złe moce", zrobił na Japończykach duże wrażenie. Tym razem 
przedstawiciele sioguna podjęli rozmowy z cudzoziemcami. Nie przy
niosły one żadnych rezultatów, więc Perry odpłynął, ale zapowiedział 
powrót za rok. Wywołało to wielki niepokój i różnicę zdań wśród 
przedstawicieli baku/u i daimyo, z których większość była nadal prże
ciwna kontaktom z cudzoziemcami. W czasie kolejnej wizyty, w 1854 r., 
przyspieszonej z powodu informacji o dotarciu do Nagasaki oficjalnej 
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misji rosyjskiej zJe:fimem Putiatinem na czele, Peny był nieustępliwy. 
Zapowiedział użycie siły, gdyby i tym razem Japończycy nie chcieli 
z nim rozmawiać. Ponieważ przedstawiciele japońskich władz zdawali 
sobie sprawę z przewagi cywilizacyjnej Amerykanów i wynikającego 
z niej zagrożenia dla suwerenności Japonii, podjęli rozmowy i osta
tecznie w położonej niedaleko Edo Kanagawie doszło do podpisania 
traktatu o pokoju i przyjaźni. Japonia m.in. otworzyła porty Shirnodę 
(na południu półwyspu Izu) i Hakodate (na południowym zachodzie 
Hokkaido) dla statków amerykańskich, które mogły się tam zaopa
trywać w potrzebne artykuły, przyznała Stanom Zjednoczonym klau-
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Karykatura przedstawiająca amerykańskiego 
komodora Matthew Peny'ego, który w 1854 r. 
zmusiłJaponię do otwarcia granic 

zulę najwyższego uprzywilejowania i zgodziła się na rezydowanie 
w Shimodzie amerykańskiego konsula. Był to pierwszy traktat, jaki 
Japończycy zawarli z obcym państwem i początek procesu otwiera
nia granic państwa. W tym samym roku podpisano podobny układ 
z Wielką Brytanią, w następnym z Rosją, a w 1856 r. z Holandią. 
W 1858 r. pierwszy konsul amerykański Townsend Harris doprowa
dził do zawarcia traktatu handlowego, dzięki któremu Amerykanie 
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uzyskali dostęp do kilku dodatkowych portów i miast Ookohamy, 
Nagasaki, Niigaty, Hyogo, Edo, Osaki) oraz dodatkowe przywileje 
w Japonii, w tym prawo eksterytorialności, co oznaczało, że ich oby
watele odpowiadają przed sądem konsularnym, czyli są wyłączeni 
spod jurysdykcji japońskiej. Podobne traktaty podpisano następnie 
z Holandią, Rosją, Wielką Brytanią i Francją, w 1860 r. z Portugalią, 
a w 1861 z Prusami. Ponieważ zasada eksterytorialności została przy
znana cudzoziemcom w Japonii, natomiast podobnego prawa nie mie
li Japończycy przebywający w Europie i Stanach Zjednoczonych, a po
za tym układy celne były korzystne dla państw zachodnich, nazywa 
się te traktaty nierównoprawnymi. Ich rewizja stała się podstawowym 
problemem dyplomacji nowej władzy okresu Meiji. 

Restauracja władzy cesarskiej 

Po podpisaniu traktatów nasiliło się niezadowolenie z rządów sio
gunatu. Coraz liczniejsza stawała się grupa widząca w restauracji wła- . 
dzy cesarskiej jedyny ratunek dla kraju. N a jej czele stanęli średniej 
rangi młodzi samuraje z księstw: Satsuma (np. Saigo Taka.mori, óku
bo Toshimichi), Choshii (obecnie pref. Yamaguchi, zachodnie Hon
siu; np. Ito Hirobumi, YamagataAritomo),Tosa (obecnie pref. Kochi, 
południowo-wschodnie Sikoku; np. ltagaki Taisuke, Sakamoto Ryo
ma) i Hizen (obecnie pref. Nagasaki i Saga, północne Kiusiu; np. Óku
ma Shigenobu, Eto Shirnpei), historycznie przeciwnych rodowi Toku
gawa, a wspierał ich dwór cesarski i arystokracja dworska (np. Iwa
kura Tomomi). Ośrodkiem procesarskim i antycudzoziemskim stała 
się oficjalna stolica, Kioto. Wielu przeciwników otwarcia Japonii dzia
łało też w Edo i Jokohamie, gdzie od końca lat pięćdziesiątych XIX w. 
przybywało przedstawicieli państw obcych. Na początku lat sześć
dziesiątych doszło do wielu aktów terroru wobec cudzoziemców. Naj
bardziej brzemienne w skutki było zabójstwo Anglika przez świtę 
pana z Satsumy w okolicach wsi Namamugi, koło Jokohamy, gdyż 
doprowadziło do ostrzelania Kagoshimy, stolicy tego księstwa, przez 
okręty angielskie (1863). Podobnie jak wcześniejsze ataki samurajów 
z Choshii na okręty cudzoziemców w cieśninie Shimonoseki również 
te walki uświadomiły Japończykom znaczną przewagę przeciwnika, 
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a nienawiść przerodziła się w podziw. Stopniowo ruch antycudzoziem
ski osłabł, a nasilił się ruch procesarski połączony z działaniami prze
ciw siogunatowi G,czcić cesarza, obalić baku/u" - sonnó tóbaku). W tym 
samym czasie zwolennicy sioguna próbowali ratować władzę wojsko
wą w kraju, wspierając ją autorytetem cesarza, ale rosnąca rola Kioto 
jako ośrodka politycznego sprawiła, że koncepcja zjednoczenia dworu 
i bakufu upadła. 

Na skutek działań samurajów z obozu procesarskiego pod koniec 
1867 r. ostatni siogun z rodu Tokugawa, Yoshinobu (K.eiki), zrezyg
nował ze stanowiska. Na początku następnego roku zniesiono urząd 

Grób zwolenników siogu
natu poległych w 1868 r. 

podczas walk z oddziałami 
procesarskimi (wojna bo

shin) - Ueno, Tokio 

sioguna i inne najważniejsze stanowiska wojskowe, kończąc tym sa
mym ostatnie rządy wojowników. Po wielu wiekach nastąpiła restau
racja władzy cesarza. Zwolennicy bakufu nie mogli się jednak pogo
dzić z tą sytuacją i nieudanym atakiem na Kioto rozpoczęli trwającą 
półtora roku wojnę domową, która stopniowo przesuwała się na pół
noc kraju. Armia cesarska pokonała przeciwników w Edo, następnie 
w Aizu Wakamatsu (obecnie pref. Fukushima), gdzie w obronie sta
rego systemu do końca walczyli niepełnoletni chłopcy, tzw. Oddziały 
Białego Tygrysa (Byakkotaz), a do ostatnich walk doszło w Hakodate 
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na Hokkaido. Pozbawiony dóbr i władzy Yoshinobu przeniósł się osta

tecznie do Mito (obecnie pref. Ibaraki). 

Od początku 1867 r. cesarzem był 16-letni Mutsuhito, który wkrót

ce miał się stać symbolem modernizacji Japonii. Czekało go wiele 
pracy związanej przede wszystkim z koniecznością zmiany wizerunku 
nowego władcy. Jako potomek cesarski i następca tronu był bowiem 
wychowywany zgodnie z rolą, jaką przez wieki odgrywali w państwie 

cesarze. W sferze politycznej ograniczała się ona do niewielu symbo
licznych funkcji; z których najważniejsze było nadawanie inwestytury 
kolejnym siogunom. Dlatego przede wszystkim przygotowywano 

Cesarz Mutsuhito, symbol zmian 

i nowoczesnej Japonii 

Mutsuhito do roli najwyższego kapłana religii shinto oraz uczono 
niezbędnej na cesarskim dworze wrażliwości na sztukę. Przebywał 
głównie w towarzystwie dam dworu, mówił ich językiem, tak jak one 
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czernił zęby, zgodnie z obowiązującym od starożytności azystokra
tycznym wymogiem elegancji, i rozmawiał o sztuce. Jedynie od dziad
ka dostawał zabawki przeznaczone dla chłopców - drewniane i bam
busowe miecze, konia na biegunach. Jak przystało na cesarskie dziec
ko, wykazywał zdolności poetyckie, komponował i recytował trady
cyjne utwory, nad czym czuwał jego ojciec, cesarz Komei, miłujący 
szczególnie poezję chińską. Z nim także młody Mutsuhito udawał się 
z pielgrzymkami do Ise, gdzie czczono Amaterasu, protoplastkę rodu 
cesarskiego, i do innych chramów sintoistycznych. Spędzali tam cza
sami po kilka dni na rozmaitych modlitwach, m.in. o spokój .w kra
ju, wypędzenie cudzoziemców czy wreszcie o obalenie władzy sio
guna. Gdy to nastąpiło, samuraje przystąpili do uzupełnienia wykształ
cenia cesarza i przystosowania jego wizerunku do wymogów nad
chodzących czasów. Odtąd to właśnie cesarz miał być prawdziwym 
i suwerennym władcą Japonii, predestynowanym do tej roli z racji 
wielowiekowej tradycji i boskiego pochodzenia. Ponieważ musiał 
też być silny i męski, Mutsuhito coraz częściej przebywał w towa
rzystwie wojowników, uczył się jazdy konnej, fechtunku, tradycyjnych 
japońskich zapasów sumo. Zdobywał wiedzę z zakresu wojskowości, 
co było niezbędne dla późniejszego naczelnego dowódcy. Próbował 
uczyć się języka niemiecldego, ale ponieważ nie robił zbyt dużych 
postępów, skupił się na naukach konfucjańskich. Rozpoczął też po
dróże po kraju, które miały pokazać społeczeństwu, kto jest prawdzi
wym władcą. 

Oficjalna intronizacja Mutsuhito odbyła się w październiku 1868 r. 
Ogłoszono wówczas, że· nastała era Meiji (Oświeconych Rządów) 
i przyjęto obowiązującą do dziś zasadę, że cesarze panują dożywot
nio, a przez cały okres sprawowania władzy trwa tylko jedna era, któ
rej nazwa staje się imieniem pośmiertnym cesarza. Edo przemiano
wano na Tokio (fokyo - W schodnia Stolica), które po przeprowadz
ce cesarza z Kioto, w maju 1869 r., stało się oficjalną stolicą Japonii. 
Po restauracji władzy cesarskiej rozpoczął się trwający ponad dwa
dzieścia lat proces gwałtownych zmian i modernizacji wszystkich 
dziedzin życia Japonii, w czasie którego doszło do przekształcenia 
Japonii z zacofanego państwa feudalnego w nowoczesną monarchię 
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konstytucyjną. W zachodniej historiografii przyjęło się nazywać ten 
proces Restauracją Meiji, choć słowo „restauracja" nie oddaje w peł
ni znaczenia japońskiego ishin (Meiji ishin), terminu oznaczającego, 
zgodnie z ówczesnymi wydarzeniami, wprowadzanie nowego, odno
wę w znaczeniu robienia od nowa, w nowym kształcie, unowocześ
nianie. Wynika to prawdopodobnie ze skrótu myślowego i oznacza 
modernizację po restauracji władzy cesarskiej. Proponuję więc, zda
jąc sobie sprawę z tego, jak głęboko wyrażenie „Restauracja Meiji" 
jest zakorzenione w świadomości zachodnich badaczy Japonii, by sto
sować jednak określenie „Odnowa Meiji". 

Kwitnące wiśnie nad fosą 
otaczającą teren wokół Pa
łacu Cesarskiego, okolice ;������:: 
Bramy Spokoju Pól (Taya

sumon) - Chiyoda, Tokio 

Faktyczną władzę w kraju przejęli najaktywniejsi uczestnicy wyda
rzeń związanych z obaleniem siogunatu, wspomniani przedstawiciele 
średniej warstwy samurajów z księstw Satsuma, Choshii, Tosa i Hizen 
(w skrócie Satchodohi), czyli tzw. oligarchia Meiji. Byli doskonałymi, 
lojalnymi i wykształconymi wojownikami, nie mieli jednak przygoto
wania do kierowania administracją na skalę państwową. Wiedzieli 
natomiast, że podstawowym ich zadaniem jest centralizacja władzy 
wokół istniejącej od wieków instytucji cesarza, obalenie feudalizmu 
i przeprowadzenie licznych reform likwidujących zacofanie. Zmiany 
zachodziły szybko, można rzec, nawet szybciej niż na Zachodzie. 
Wynikało to nie tylko z determinacji ich autorów, którzy z podziwem 
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i obawą patrzyli na Zachód, ale też ze spuścizny pozostawionej przez 
rządy Tokugawów. Kraj był zjednoczony, poziom edukacji jak na owe 
czasy stosunkowo wysoki (w połowie XIX w. 40-50 proc. mężczyzn -
wszyscy samuraje - i ok. 15 proc. kobiet potrafiło pisać i czytać). 
Większość samurajów miała świadomość konieczności reform, pano
wie feudalni nie byli mocno związani z ziemią, część samurajów (głów
nie niższych rangą) przekształciła się w urzędników hanowych po
bierających pensje. 

Już w kwietniu 1868 r. ogłoszono Przysięgę cesarską w pięciu arty
kułach ( Gokajo no goseimon), która zawierała ogólne i wieloznaczne 
zasady rządzenia. Cesarz obiecywał zwoływanie zgromadzeń obra
dujących nad problemami państwa, mających na względzie opinię 
publiczną, a także udział całego społeczeństwa w tworzeniu nowego 
państwa, sprawiedliwość i praworządność, likwidację zacofania, P?
wszechny dostęp do wiedzy. Kilka miesięcy później opracowano Księ
gę struktury władzy (Seitaisho), według której Wielka Rada Stanu sta
wała się ponownie, tak jak na początku VIII w., centralnym organem 
rządowym, sprawującym kontrolę nad instytucjami ustawodawczy
mi, wykonawczymi i sądowniczymi. Struktura ta wielokrotnie ulegała 
zmianom, aż w 1885 r. wykształcił się z niej nowoczesny system ga
binetowy. Pierwszym premierem został Ito Hirobumi, jeden z głów
nych przedstawicieli oligarchii, aktywnie uczestniczący zarówno 
w działaniach na rzecz restauracji władzy cesarskiej, jak i w refor
mach okresu Meiji. Przy wszystkich zmianach rządowych podkreś
lano nadrzędną pozycję cesarza, stojącego na czele władzy politycz
nej i jednocześnie skupiającego w swych rękach władzę religijn�.
W ówczesnym okresie chaosu i przemian konieczne było odwołanie 
się do jakiegoś elementu tradycji, znanego wszystkim Japończykom, 
jednoczącego cały naród. Za taki element uznano właśnie cesarza. 
Tylko instytucja cesarza istniała nieprzerwanie od wieków, a jedno
cześnie, zgodnie z tzw. charakterem narodowym Japonii (kokutaz), to 
właśnie pochodzący od bogów cesarz stał na czele wielkiej japońskiej 
rodziny. Świadomość jedności miała ułatwić przeprowadzanie reform 
i przekształcenie kraju w nowoczesne państwo. Cesarz reprezentował 
to co trwałe i niezmienne. Takim elementem była też religia shinto,

, 
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dlatego wkrótce po restauracji władzy cesarskiej przystąpiono do pod
kreślenia jej znaczenia. Przede wszystkim na początku 1868 r. ogło
szono jedność władzy i religii, odwołując się do zasady teokracji przy
jętej już za czasów legendarnego pierwszego władcy Japonii, Jimmu. 
Dzięki temu, że prawowity władca Japonii był też najwyższym ka
płanem shinto, religia i polityka stawały się nierozłączne. Cesarz Mut
suhito udał się więc z uroczystymi pielgrzymkami do najważniejszych 
przybytków sintoistycznych. Następnie rozpoczęto działania zmierza
jące do uznania shinto za religię państwową i w tym celu podjęto, 
nieudaną ostatecznie, próbę zlikwidowania trwającego od lat synkre

tyzmu religijnego, który łączył wierzenia i obrzędy rodzime z bud
dyzmem. Mity o boskim pochodzeniu cesarza zawarte w kronikach 
z VIII w. zaczęły oficjalnie obowiązywać jako histońa, a ideę boskości 
cesarza wpajano obywatelom w całym kraju. W 1873 r. rząd postano
wił, że 11 lutego, czyli pierwszy dzień pierwszego miesiąca starego 
kalendarza księżycowego, kiedy Jimmu zasiadł rzekomo na japoń
skim tronie w 660 r. p.n.e., będzie odtąd świętem państwowym, upa
miętniającym Dzień Założenia Cesarstwa (Kigensetsu, dosłownie czas 
er). To wszystko miało sprzyjać wykształceniu się świadomości 
i jedności narodowej, pomocnej nie tylko w reformowaniu kraju, ale 
przede wszystkim w uchronieniu Japonii przed utratą tożsamości, co 
mogło być niezwykle łatwe vr· czasach, kiedy tak silny był napływ 
rzeczy i idei z Zachodu. 

Zmiany systemowe i wytycmnie granic 

N owi przywódcy polityczni wiedzieli, że do ostatecznej centralizacji 
władzy me wystarczy stworzenie odpowiednich urzędów, nad którymi 
cesarz sprawowałby władzę zwierzchnią. Konieczna była także zmia
na całej struktury administracyjnej i podporządkowanie jej rządowi. 
Wymagała tego także zła sytuacja finansowa kraju. Od 1868 r. rząd 
?YS�onował tylko niewielkimi dochodami z przybytków religijnych 
1 z ziem skonfiskowanych Tokugawom, a został obciążony wynagro
dz�niami i długami samurajów. Nadal istniało 276 autonomicznych 
księstw feudalnych, które nie zasilały skarbu państwa. Choć obawiano 
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się sprzeciwu daimyo, w 1869 r. rozpoczęto akcję zwrotu rejestrów 

hanów. Cały proces podporządkowywania kraju rządowi centralnemu 
i ostatecznej likwidacji feudalizmu zakończył się w 1871 r. zniesie
niem hanów i ustanowieniem prefektur (początkowo 72, a od 1888 r. 
43 prefektury i 3 miasta wydzielone). Dotychczasowi panowie feu
dalni tracili swe posiadłości, w większości przypadków nie protesto
wali jednak, z ulgą przyjmując stałe wynagrodzenie od nowych władz 
lub nowe stanowiska. 

Kolejnym niezbędnym posunięciem oligarchii mającym na cel�centralizację władzy było utworzenie ogólnonarodowej, nowoczesneJ
armii z poboru, podlegającej jedynie cesarzowi - naczelnemu dowód
cy. Miała ona zastąpić dotychczasowe oddziały samurajów, lojalne 
wobec swoich panów. Tylko taka armia mogła zapewnić bezpieczeń
stwo i suwerenność całego kraju, a nie tylko poszczególnych księstw 
feudalnych. Głównymi jej twórcami byli Y amagata Aritomo i Katsura 
Taro którzy po studiach za granicą uznali, że najbardziej odpowied
ni dl; Japonii jest model pruski. W 1873 r. wprowadzono pobór po
wszechny, zgodnie z którym wszyscy mężczyźni powyżej dwudzieste
go roku życia - nie tylko samuraje - podlegali siedmioletniej służbie 
wojskowej (trzy lata służba zasadnicza, dwa plus dwa lata rezerwy). 
Początkowo napotykano na różne trudności w rekrutacji - samuraje 
nie chcieli walczyć razem z chłopami, chłopi bali się „daniny z krwi" 
i uciekali przed poborem, obie grupy protestowały przeciw wcielaniu 
do armii przedstawicieli eta, wykonujących dziedzicznie, już od cza
sów starożytnych, zawody „nieczyste", zbrukane rytualnie (np. garba
rze, rymarze, grabarze). Jednak dość szybko armia cesarska okrzepła. 
Już cztery lata później udowodni swą przewagę nad oddziałami sa
murajów, a w połowie lat dziewięćdziesiątych nad armią chińską: 
Przeprowadzono też radykalne zmiany w systemie władz wojskowych 
- powołano dwa oddzielne ministerstwa, wojsk lądowych i marynar
ki, a następnie w 1878 i 1893 r. sprawy administracyjne oddzielono od
praktyki, czyli strategii i taktyki, powołując oddzielne sztaby gene
ralne, podlegające bezpośrednio cesarzowi. Powstały też specjalne
urzędy zajmujące się edukacją żołnierzy i oficerów oraz szkoły dla
kadry wojskowej niższego i wyższego szczebla.
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Nowe japoń.skie władze zdawały sobie sprawę z tego, że Japo
nia albo jak najszybciej osiągnie poziom rozwoju Zachodu, albo sta
nie się częściowo lub w całości kolonią mocarstw europejskich. 
Uznano więc, że niezbędne są reformy we wszystkich dziedzinach 
życia, wprowadzenie nowoczesnych technologii i uprzemysłowie
nie kraju. Wiedzę zdobywano na Zachodzie lub od zapraszanych za
równo przez rząd, jak i instytucje prywatne ekspertów zagranicz
nych. Byli to bardzo dobrze opłacani rozmaici specjaliści, nauczycie
le-instruktorzy, wykładowcy, głównie Amerykanie, Anglicy, Niemcy 
i Francuzi. 
Dawna siedziba Sztabu Ge- ,--==�-------------
neralnego Sil Lądowych 
(okolice Bramy Wiśniowych
Drzew - Sakuradamon

prowadzącej na teren wokół
Pałacu Cesarskiego w To
kio). W prawym rogu szef
Sztabu marszałek Óyama
Iwao, w lewym jego za
stępca Kodama Gentaró -
1904 r. 

, , Przede wszystkim trzeba było zasilić skarb pań.stwa. Jednym ze 
zrodeł dochodu, ale szybko wyczerpanym, stały się nierentowne i prze
starzałe zakłady przemysłowe odziedziczone po Tokugawach, które 
sprzedano prywatnym przedsiębiorcom. Konieczne były jednak pod
�tawo�e ref�rmy �ystemu finansowego. W latach 1871-1872 ujedno
licono srodki płatnicze, wprowadzając stopniowo jena, a w 1873 r. za
cz3/ funkcjonować �zorowany na amerykań.skim system bankowy, 
daJący bankom panstwowym prawo emisji banknotów na podsta
wie obligacji rządowych. Wtedy pierwszy taki bank powstał w Tokio, 
a w 1879 r. działało ich już 153 w całej Japonii. Ale wkrótce z powodu 
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m.in. dużej inflacji uznano, że trzeba zmienić ten system, i w 1882 r.

utworzono bank centralny - Bank Japonii (Nippon Ginko), który od

tego momentu jako jedyny w kraju miał prawo emisji pieniądza. Więk

szość banków państwowych w ciągu kilku lat uległa prywatyzacji i na-

dal przyczyniała się do rozwoju przemysłu. 

Bardzo ważnym posunięciem była też rozpoczęta w 1873 r. refor

ma podatku gruntowego. Podstawą tego podatku stała się szacunko

wa wartość ziemi, a nie zbiorów, płatnikiem natomiast był jej właś

ciciel osoba faktycznie uprawiająca ziemię lub dzierżawca, a nie, jak
' 

. 

dotychczas, wieś. Pogorszyło to jednak znacznie i tak złą sytuaqę

Banknot jednojenowy emi 

towany od 1888 r. Upa

miętniony tu Takeuchi no

Sukune to legendarny mini

ster państwa Yamato

chłopów, głównie drobnych dzierżawców, którzy nie mogąc wyżywić

swoich rodzin, często buntowali się przeciw nowej władzy. Choć osta

tecznie zmniejszono podatek z 3 do 2,5 proc., nie poprawiło to sytuacji

najuboższych. Ta sytuacja stała się jedną z przyczyn emigracji zarob

kowej chłopów przede wszystkim na Hawaje, a także do Stanów Zjed

noczonych, Brazylii i w inne rejony świata (w latach 1868-1941 wy

jechało ok. 776 tys. osób). Wśród wyjeżdżających w celach zarobko-

wych znaleźli się też byli samuraje. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych XIX w. japońska gospodarka

cierpiała z powodu wysokiej inflacji, spowodowanej nadmierną emisją

pieniądza przez banki państwowe głównie na potrzeby rządu, związa

ne z koniecznością wypłat wynagrodzeń dla byłych samurajów oraz

38 

Od feudalizmu do nowoczesności (druga połowa XIX w.) 

z kos�i ekspedycji zbrojnej przeciw zbuntowanym wojownikom 
z dawneJ Sats�my w 1877 r. (wojna na południowym zachodzie). z tą 
trudną sytuacJą finansową poradził sobie minister finansów Matsukata 
Mas�yo�hi, realizując 

_
w latach 1881-1886 konsekwentną politykę de

fl�cY]ną i doprowadzaJąc
_ 
m.in. do likwidacji deficytu w handlu zagra

ru�zn!111· Wtedy zaczął się dynamiczny rozwój japońskiej gospodarki,
ktoreJ stru�

_
turę rząd konsekwentnie przebudowywał od początku 

okresu MeiJi, chcąc przekształcić Japonię ze słabego, rolniczego kraju 
�eudalnego w _silny kraj kapitalistyczny o rozwiniętym przemyśle. Słu
zyła te�u �oli�ka wzro�� produkcji i promowania przemysłu (sho
ku��n kogyo sezsaku). Za JeJ realizację odpowiadało istniejące od 1870 r. 
Minist:rs�o �zemysłu (Kobushó), które nie tylko inicjowało nowe 
przedsięwzięcia, wprowadzanie zachodnich technologii i badania nau
kowo-techniczne, ale też kontrolowało kopalnie, stocznie i inne zakła
dy przemysłowe przejęte od siogunatu i hanów. Mimo bardzo skrom
nej b�- s��owcowej i braku doświadczenia zaczęto rozwijać prze
mys� cięz�, mwestow�o w istniejący przemysł wydobywczy (węgiel 
kamienny i rudy metali), w stare i nowe huty oraz stocznie a od lat 
dzi��ęćdzi:siątych w przemysł zbrojeniowy. Węgiel, choć 'słabej ja
kosci, �tał się nie�będnym paliwem dla hut, kolejnictwa i transportu
morskie_go. St?�mow� powstawały nowe stocznie, ale do początku
XX w. �ększ�sc �tatkow handlowych i okrętów była nadal kupowana
�a granicą, �łownie

_
z powodu niewystarczającej jeszcze produkcji sta

li. Pod 
_
ko�iec lat si�demdziesiątych XIX w. rząd zaczął sprzedawać 

przedsiębiorstwa panstwowe prywatnym właścicielom. Choć czasami 
��ało się to z korupcją, wpłynęło korzystnie na rozwój przemysłu 
i Wielu firm, w tym na przykład istniejącej od okresu Edo Mitsui 
i powstałej w 1873 r. Mitsubishi, które podobnie jak inne (np. Sumitomo 
Yasuda) rozrosły się wkrótce w wielkie grupy handlowo-finansowo� 
-�rzemysłowe (zaibatsu). Jednocześnie zapoczątkowało to powstanie
silnych do dziś w Japonii związków między biurokracją a przemysłem.

. Prze�e wszystkim jednak rozwijał się przemysł włókienniczy -
Jedwabmczy (surowy jedwab) i bawełniany - zarówno w formie du
żych przeds�ębi�r�tw, 

_
jak i li�znych zakładów rodzinnych. Ta gałąź

przemysłu rowmez opierała się na imporcie zachodnich technologii, 
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sprowadzano m.in. maszyny przędzalnicze, które �ęły �a.znaczny
wzrost produkcji. Rząd po kilku latach sprzedał większośc lffiport�
wanych maszyn firmom prywatnym po niskich cenach, , pozostawił 
jednak część urządzeń w dwóch wzorcowych fabrykach panstwowych. 
Na przełomie XIX i XX w. Japonia stała się największym dostawcą 
surowego jedwabiu na rynek światowy. Jednym z powodów kon�u
rencyjności tego towaru były bardzo niskie płace, głó�e �ob1et, 
które dominowały wśród zatrudnionych w przemyśle włokienmczym. 

Niezbędne dla rozwijającego się przemysłu stało się stworzenie 
systemu transportu kolejowego. Pierwsza linia powstała w 1872 r. 

Nowoczesna przędzalnia jed
wabiu w Tomioce, prefektura 
Gumma - fragment iyciny 
z 1872 r. 

Zbudowano ją dzięki jednej z dwóch szybko spłaconych pr�ez_ rząd
pożyczek zaciągniętych w Wielkiej Brytanii. Początkowo pociągi kur
sowały tylko między Shimbashi w Tokio a Jokohamą (29 km), od 
187 4 r. między Osaką a Kobe, nas!ępnie o� 1_

877 r. �ędzy Osaką 
a Kioto, a od 1880 r. między Kioto a Otsu nadJeziore�. B1w_a. V'! �889 r.
zakończono budowę linii łączącej Tokio z Kobe (lima Tokrudo). O� 
1881 r. dzięki inwestycjom kapitału prywatnego zaczęły powstaw�c 
nowe linie kolejowe i już na początku lat dziewięćdziesiąty�� ?�gos,ć
linii prywatnych (ok. 1840 km) znacznie przekroczyła długosc linu pan-
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stwowych ( ok. 880 km). Można było podróżować koleją z Aomori na 
północy Honsiu do Tokio i dalej na zachód, aż do Kioto. Szybki rozwój 
kolejnictwa pomagał rozwojowi przemysłu i integracji rynku krajo
wego oraz wpływał na wzrost produkcji w wielu gałęziach przemysłu. 

Choć najważniejszy dla modernizującej się Japonii był przemysł, 
nie zapomniano o rolnictwie. Zmiany zachodziły tu znacznie wolniej, 
większość wsi działała jeszcze przez wiele lat w sposób tradycyjny, 
zacofany. Rząd jednak w wybranych rejonach próbował zakładać 
szkoły rolnicze oraz nowe gospodarstwa rolne i hodowlane, wpro
wadzał zachodnie metody gospodarowania i urządzenia. Tu także wy
korzystywano wiedzę specjalistów z zagranicy. Ważnym posunięciem 
stało się utworzenie w 1869 r. Urzędu ds. Rozwoju (Kaitakushi, nazwa 
ta jest tłumaczona też jako Urząd Kolonizacji), którego podstawowym 
celem był rozwój Ezochi, zwanego już wówczas Hokkaido. Inwesto
wano w duże gospodarstwa rolne, w kopalnie węgla oraz w specja
listyczne szkoły. Bardzo dużą rolę odegrali tu Amerykanie, a szczegól
nie dwaj specjaliści z zakresu rolnictwa: doradca Kaitakushi i twórca 
pierwszej wyższej szkoły rolniczej w Japonii, Horace Capron, i rektor 
akademii rolniczej w Massachusets, William Smith Clark, który wy
kładał w utworzonej przez Caprona szkole po przeniesieniu jej do 
Sapporo. Choć pracował tu ty�o przez rok, wywarł duży wpływ na 
swoich studentów, wychowując ich zgodnie z moralnością chrześci
jańską i własnym powiedzeniem: ,,Chłopcy, bądźcie ambitni" (Boys, be
ambitious). Wśród jego uczniów był m.in. Uchimura Kanzó, póź
niejszy chrześcijański myśliciel i pisarz, twórca ,japońskiego chrześ
cijaństwa" i „religii bez kościoła", oraz Nitobe Inazó, prawnik, dyplo
mata (m.in. zastępca sekretarza generalnego Llgi Narodów), autor 
wielu prac, w tym wydanej również w Polsce po raz pierwszy w 1904 r. 
Bushido. Dusza Japonii. 

Rząd, wspierając rozwój Hokkaido, zachęcał też bezrobotnych i za
dłużonych dawnych samurajów do osiedlania się na tej wyspie. Reali
zacja tej polityki przebiegała pomyślnie, ale przyniosła także nega
tywne skutki. Pogorszyła się bowiem sytuacja Ajnów, którzy nie mieli 
jednakowych praw z Japończykami. W związku z tym znacznie ogra
niczono obszar ziem przez nich zamieszkiwanych. 
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Przyrost PNB według sektorów gospodarki- 1878-1942 (w proc.) 
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Na podstawie: J. Benson, T. Matsumura,Japan 1868-1945, Harlow 2001, s. 99.

W latach 1870-1913 Japonia dokonała wielkiego skoku w dzie

dzinie gospodarki. Jej Produkt Narodowy Brutto (PNB) przyrastał

średnio 2,5 proc. rocznie, czyli mniej więcej tyle samo, co w Wiel

kiej Brytanii i Niemczech. Przez pierwsze trzydzieści lat po przewro

cie ponad 60 proc. PNB dostarczało rolnictwo, leśnictwo i iybołów

stwo, gdzie pracowało ponad 80 proc. zatrudnionych. Sytuacja zaczę

ła stopniowo się zmieniać dopiero na początku XX w., kiedy udział

rolnictwa zmalał do 40 proc. (zob. wykres); w następnych latach

malał na korzyść sektora drugiego i trzeciego. Przed pierwszą wojną

światową Japonia była już najbardziej uprzemysłowionym państwem

Azji. 
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Na początku 1872 r. wprowadzono reformę systemu społecznego. 
Zniesiono dotychczasowe czteiy klasy, ich miejsce zajął podział na 
aiystokrację ( dawni panowie feudalni i aiystokracja dworska), szlach
tę (dawni samuraje i urzędnicy siogunatu) oraz gmin (chłopi, miesz
czanie i inni), któiy stanowił 93,4 proc. (w 1873 r. liczba ludności 
wynosiła 34,98 mln). Przedstawiciele tej klasy społecznej uzyskali 
pra�o używania nazwisk, zawierania małżeństw ze szlachtą i aiysto
kraqą, wyboru dowolnego miejsca zamieszkania oraz zawodu. Teo
retycznie do gminu włączono także całą grupę „wyrzuconych poza 
na�as" (burak�min), czyli wspomnianych eta i tzw. nieludzi (hinin),
ktorzy w okresie Edo z różnych powodów nie mogli być zaliczeni do 
żadnej z klas społecznych. Oficjalnie zakazano używania tych ter
minów. Praktycznie jednak problem dyskryminacji pozostał i istnie
je do dziś. Przedstawiciele burakumin od początku XX w. zaczęli za
kładać organizacje samopomocy, a potem także organizacje poli
tyczne, któiych celem było uzyskanie przez tę grupę równych praw 
z resztą społeczeństwa . 

. �e�ormy dotknęły sz:zególnie samurajów, którzy nie mogąc pogo
dzie się z utratą pozyqi klasy rządzącej i przywilejów stanu iycer
skiego, w tym także z zakazem pokazywania się publicznie z mieczem 
(od 18!6), występowali zbrojni� przeciwko rządowi. Nie chcieli służyć 
w armu razem z chłopami, którzy nie musieli już padać przed nimi na 
tw�rz, a w dodatku mogli jeździć konno. Dawni wojownicy cierpieli 
tez z powodu coraz bardziej pogarszającej się sytuacji finansowej. 
Wielu nie podobała się postawa części oligarchii, która mimo samu
rajskiego rodowodu myślała tylko o modernizacji i własnych karie
rach. W rządzie zaczęli dominować politycy z dawnej Satsumy i Cho
shu,, którzy odsunęli od władzy przedstawicieli Tosy, Hizen i innych
hanow walczących po stronie cesarza. 

Już w 1873 r. doszło do pierwszego rozłamu w rządzie. Bezpo
średnią przyczyną stał się konflikt wokół interwencji zbrojnej w Korei. 
Nowy rząd Meiji dążył do nawiązania stosunków dyplomatycznych 
z Koreą, która, choć formalnie niepodległa, uznawała zwierzchnictwo 
cesarza chiń�kiego. Jejkontakty zagraniczne ograniczały się do Chin, 
co praktyczme oznaczało izolację kraju. Japonia chciała doprowadzić 
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do zakończenia takiego stanu i w tym celu nowa władza kilkakrotnie 
wysyłała swych przedstawicieli na półwysep. Wszystkie próby nego
cjacji kończyły się jednak niepowodzeniem. W związku z tym częś� 
polityków, a przede wszystkim Saigo Takamori, Eto Shimpei i ltagaki 
Taisuke, uznała, że należy ukarać Koreę i uderzyć na nią zbrojnie. 
Według nich wojna mogła także złagodzić niezadowolenie samurajów. 
Ostatecznie jednak do akcji nie doszło, gdyż większość oligarchii 
uznała, że Japonia jest jeszcze na to zbyt słaba, że nadal należy wzmac
niać ją wewnętrznie. Zwolennicy działań zbrojnych wycofali się z rzą
du i wkrótce doszło do kilku wystąpień przeciw rządowi. Wszystkie 

---�-�-----,--,��---��---::, PomnikSaigóTakamoriego, 
samuraja z Satsumy, przy
wódcy ostatniego buntu wo
jowników przeciwko rządo
wi (18$__7)-Park Ueno, Tokio 

bunty, m.in. w Sadze (187 4, pref. Saga), Ligi Boskiego Wiatru (Shim
pllren) w Kumamoto (1876, pref. Kumamoto), w Akizuki (1876, pref. 
Fukuoka) oraz w Hagi (1876, pref. Y amaguchi), były krwawo tłumio
ne przez armię rządową. Ostatnim dużym zrywem stała się tzw. wojna 
na południowym zachodzie, podczas której około 40 tys. samurajów 
pod dowództwem Saigo walczyło od lutego do września 1877 r. na 
obszarze od Kagoshimy do Kumamoto na Kiusiu przeciw 60-tysięcz
nej armii rządowej z poboru. Zginęli prawie wszyscy buntownicy, 
a Saigo w ostatnim dniu walki popełnił rytualne samobójstwo. Choć 
potem zdarzały się jeszcze sporadyczne przypadki protestu dawnych 
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samur�Jów (np. z zemsty za Saigo zabito ministra spraw wewnętrz
nych Oku bo Toshimichiego, jego dawnego towarzysza z Satsumy), 
w większości pogodzili się oni z wymogami nowych czasów. Nie za
przestali jednak walki z monopolem władzy oligarchii, walki o demo
kratyzację życia politycznego. Na czele ruchu na rzecz swobód i praw 
obywatelskich (jiyu minken undo) stanął ltagaki Taisuke, który po 
wycofaniu się z rządu w 1873 r. przyjął właśnie taką formę walki z mo
nopolem oligarchii. Podstawowym celem tego ruchu było wprowa
dzenie konstytucji i utworzenie parlamentu. Zaczęły też w tym czasie 
powstawać pierwsze stowarzyszenia polityczne, a wśród nich założo-

Itagaki Taisuke, twórca ru- r---�;;ii:i=::::iiii-;;;-;;�-;-;�-;;,,-:,�-:,�;-�chu na rzecz swobód i praw � 
obywatelskich na bankno
cie pięćdziesięciosenowym 

na _w 187 4 r. właśnie przez ltagakiego Publiczna Partia Patriotyczna
(Azkoku Koto) czy Stowarzyszenie Zdeterminowanych (Risshisha),
których nie można jeszcze nazwać partiami ze względu na małą liczbę 
członków, ograniczony zasięg oddziaływania, brak konkretnych pro
gramów. Aikoku Koto dała jednak początek masowym działaniom na 
rzecz ustanowienia parlamentu i ostatecznie w 1881 r. powstała pierw
sza partia - Partia Liberalna (Jiyuto), której przewodniczącym został 
ltagaki. Jej celem było- wprowadzenie liberalnej konstytucji, rozsze
rzenie praw obywateli oraz obrona interesów japońskiej prowincji. 
Dużą rolę odegrał w partii pochodzący, tak jak jej przywódca, z daw
�ego hanu Tosa myśliciel Nakae Chomin, który studiował we Francji 
1 był zwolennikiem poglądów Jeana Jacquesa Rousseau oraz propa
gatorem idei rewolucji francuskiej. 
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W 1882 r. powstała Konstytucyjna Partia Reform (Rikken Kaishin
tó), na której czele stanął pochodzący z Hizen Ókuma Shigenobu,
minister :finansów (1873-1880), twórca jednolitego systemu monetar
nego i Ministerstwa Przemysłu. Jego partia również opowiadała się za
rządami parlamentarnymi, ale była mniej radykalna niż Jiylltó. W spie
rali ją przedstawiciele ośrodków miejskich i przemysłowcy. Obie par
tie ulegały potem wielu transformacjom, ale to one stały się jądrem
dwóch najważniejszych partii politycznych w latach dwudziestych i na
początku trzydziestych XX w.

Działania zwolenników demokratyzacji i konieczność unowocześ
nienia systemu politycznego, by Japonia mogła być traktowana jak
państwo równoprawne przez Zachód, zmusiły ostatecznie niechętny
zmianom ustrojowym rząd do przyspieszenia prac nad ustawą zasad
niczą. W 1882 r. Itó Hirobumi na czele licznej grupy rządowej wy
jechał na ponad rok do Europy, aby poznać różne systemy konsty
tucyjne. Wysłuchał wówczas także wykładów profesora prawa Ru
dolpha Gneista w Berlinie oraz profesora nauk społecznych i admini
stracji Lorenza von Steina w Wiedniu. W 1884 r. powstało biuro do
spraw konstytucji, gdzie prace nad ustawą zasadniczą prowadzili, na
dal dość opieszale, Itó Hirobumi jako przewodniczący, Itó Miyoji,
Inoue Kowashi, Kaneko Kentaró, a także doradcy z Niemiec: Alfred
Mosse, uczeń Gneista, oraz Hermann Roesler, doradca przy japoń
skim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Opozycja antyrządowa nie
chciała już jednak czekać. Doszło do kolejnych wystąpień, ostro tłu

mionych przez władzę. W grudniu 1887 r. wydano nawet rozporzą
dzenie o porządku publicznym, dzięki któremu można było pozbyć się
z Tokio (na odległość ok. 12 km od Pałacu Cesarskiego) wszystkich
„niebezpiecznych" Japończyków, w tym także działaczy ruchu na
rzecz swobód i praw obywatelskich. W ciągu trzech dni stolicę mu
siało opuścić 570 osób. Jednak prace nad konstytucją kontynuowano,
a nad ostateczną jej wersją od kwietnia 1888 r. czuwała powołana
w tym celu Tajna Rada (Sumitsuin).

Konstytucja Wielkiego Cesarstwa Japonii (Dainihon teikoku kem po), 
tzw. Konstytucja Meiji, została promulgowana w 1889 r., a weszła w ży
cie rok później. Była to pierwsza konstytucja Japonii i jednocześnie
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pierwsza nowoczesna konstytucja w Azji. Podobnie jak w innych dzie
dzinach, tu także skorzystano ze wzorów europejskich, ale przystoso
wano je do japońskich realiów i tradycji. Podstawą stała się konsty
tucja Prus, gdyż w niej także podkreślano pozycję monarchy, a chcia
no przecież, by cesarz stał ponad wszystkim w państwie japońskim.
Tylko „wieczny cesarz z nieprzerwanej od tysięcy pokoleń linii dy
nastycznej", ,,cesarz boski i nietykalny'' mógł stać na czele wielkiej
japońskiej rodziny.

W Konstytucji Meiji cesarzowi przypisano najwyższą, suwerenną
władzę, ale musiał on sprawować ją zgodnie z konstytucją. Posiadał
władzę ustawodawczą, to znaczy miał prawo inicjatywy ustawodaw
czej, sankcjonował ustawy przyjęte przez parlament, decydował o ich
promulgowaniu i wprowadzaniu w życie. Zwoływał i rozwiązywał par
lament. Gdy parlament nie obradował, cesarz mógł w szczególnych
pr�adkach wydawać reskrypty z mocą ustaw, które musiały być
zatwierdzone podczas najbliższej sesji. Każde prawo, każda ustawa
wymagały zgody całego Zgromadzenia Narodowego, czyli obu izb:
wyższej -Jzby Arystokracji (Kizokuin), w której zasiadali przedsta
wiciele rodziny cesarskiej, arystokracji oraz osoby szczególnie za
służone dla kraju, a wyznaczone przez cesarza, oraz niższej - Izby
Reprezentantów (Shugiin), teoretycznie wybieranej przez naród. Pra
wo wyborcze czynne mieli jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 25 lat
i płacili państwu podatek wyższy niż 15 jenów rocznie. Oznaczało to 
że w wyborach mogli brać udział tylko najbogatsi, a liczba wyborcó;
stanowiła niewiele ponad 1 proc. ludności (1890 r. - 39,9 mln).

Każdy minister rządu był indywidualnie odpowiedzialny przed ce
sarzem i każdy zgodnie z zasadą kontrasygnaty brał na siebie odpo
wiedzialność za decyzje władzy najwyższej. W konstytucji nie było
mowy ani o gabinecie, ani o premierze, zakresie jego władzy i sposo
bie wyboru, o tym mieli decydować najbardziej zasłużeni członko
wie oligarchii. Cesarz mianował oraz odwoływał ministrów, wyższych
urzędników cywilnych i wojskowych, miał prawo ułaskawiania lub
zmniejszania wymiaru kary. Decydował o organizacji wszystkich ga
łęzi administracji. Był naczelnym dowódcą wojsk lądowych i mary
narki, decydował też o ich organizacji i liczebności. Władzę sądowni-
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czą w imieniu cesarza wykonywały sądy, którym poświęcono w kon
stytucji najmniej miejsca. Pozostawiono także instytucję Tajnej Rady, 
która miała odtąd funkcjonować jako organ doradczy cesarza. Choć 
teoretycznie cesarzowi przyznano władzę najwyższą i suwerenną, 
w praktyce o polityce kraju decydowali nadal przedstawiciele oligar
chii i cesarscy doradcy. 

W konstytucji nie pominięto też praw i obowiązków cesarskich 
poddanych. Zagwarantowano im podstawowe wolności polityczne 
i osobiste, jak wolność swobodnego osiedlania się, wolność słowa, 
zgromadzeń, prawo petycji do cesarza, ale wszystko to w ramach 
istniejących przepisów prawnych i w takim zakresie, który nie naru
szałby kompetencji władzy cesarskiej. Zapewniano im także wolność 
wyznania, ,jeśli nie zagraża to ładowi i porządkowi w kraju oraz nie 
jest sprzeczne z ich obowiązkami jako poddanych". Narzucano im 
także obowiązek służby wojskowej i płacenia podatków. 

Konstytucja Meiji formalnie przekształciła Japonię w nowoczesną 
monarchię konstytucyjną i zakończyła okres intensywnych reform. 
Dzięki temu przedstawiciele japońskiego rządu mogli podjąć konkret
niejsze działania związane z polityką zagraniczną, a przede wszystkim 
z rewizją nierównoprawnych traktatów, zawartych z mocarstwami 
europejskimi na początku drugiej połowy XIX w., oraz dalszym umac
nianiem pozycji Japonii w Azji. 

Pierwsze próby renegocjacji traktatów podjęto już w 1871 r., kiedy 
w podróż do Europy i Stanów Zjednoczonych udała się oficjalna misja 
dyplomatyczna, na której czele stał Iwakura Tomomi. Mocarstwa nie 
uznawały jednak Japonii za równoprawnego partnera, a i Japończycy 
nie byli przygotowani do prowadzenia konkretnych rozmów. Konty
nuowano więc intensywną modernizację kraju, określając granice 
i stopniowo umacniając jego pozycję w Azji, by nie dopuścić do utraty 
suwerenności. 

W 1871 r. podpisano układ normalizujący stosunki z Chinami, 
pierwszy układ równoprawny, jaki Japonia zawarła z drugim pań
stwem. Na jego podstawie oba państwa otworzyły dla siebie wzajem
nie porty i zgodziły się na zasadę eksterytorialności, co jednak nie 
rozwiązywało wszystkich problemów, m.in. Korei. W celu uspoko-
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jenia niezadowolenia zwolenników wyprawy na Koreę, w tym byłych 

samurajów, rząd w 187 4 r. podjął decyzję o interwencji zbrojnej na 
Tajwanie. Pretekstem stało się zabójstwo w 1871 r. przez tamtejszą 

ludność kilku żeglarzy z wysp Riukiu, które Japonia chciała zaanekto
wać. Uważano, że wyspy te historycznie i kulturowo mają więcej wspól

nego z Japonią niż z Chinami, uznającymi je za państwo wasalne. 
Choć wyprawa była kosztowna i niezbyt sprawnie przeprowadzona, 

zakończyła się zwycięstwem Japonii. Po zażegnaniu konfliktu w 187 4 r. 
Chińczycy uznali prawo Japonii do tej interwencji zbrojnej i wypłacili 
jej również odszkodowanie za zabitych żeglarzy. Było to nieoficjal
nym potwierdzeniem zwierzchnictwa Japonii nad Riukiu. W 1879 r. 
Japończycy dokonali inkorporacji wysp, wcielając je jako prefekturę 
Okinawa. W 1876 r. do terytorium Japonii włączono oficjalnie wyspy 

Ogasawara. 

W 1875 r. rząd japoński powrócił do problemu nawiązania sto
sunków z Koreą. Coraz silniejsza Japonia zdawała sobie sprawę ze 
słabości uzależnionego od Chin sąsiada i jednocześnie z jego ważnego 
pod względem strategicznym położenia geograficznego. Japonia po
stanowiła więc zrobić to, co było niemożliwe do zrealizowania w 1873 r., 
czyli zmusić Koreę do otwarcia granic i narzucić jej swoje żądania. 
Rząd japoński posłużył się tą samą metodą, którą w latach pięćdzie
siątych zastosowali wobec Japonii Amerykanie i Brytyjczycy. Otóż 
marynarka wojenna dokonała najpierw demonstracji siły u wybrzeży 
koreańskich, a następnie w odpowiedzi na ogień z dział na wyspie 
Kanghwado, położonej bardzo blisko zachodniego wybrzeża, ostrze
lała ją i bez trudu zajęła. Koreańczycy, uznając przewagę militarną 
przeciwnika, zgodzili się w lutym 1876 r. na nierównoprawny układ, 
w którym Japonia zapewniła sobie te same prawa, co mocarstw za
chodnie w Japonii kilkanaście lat wcześniej, m.in. prawo eksterytorial
ności. Koreę uznano za państwo niezależne, co miało zagwarantować 
Japonii większe wpływy w tym rejonie, a na co nie mogły zgodzić się 
Chiny. Problem Korei stał się więc przyczyną wieloletniego, zakończo
nego wojną konfliktu między Japonią a Chinami. 

W 1875 r. renegocjowano układ o przyjażni z Rosją z 1855 r. Naj
ważniejsza dla późniejszych stosunków była sprawa granicy między 

49 



Japonia 

� T-amczatka ---i
h MORZE 

OCHOCKIE 

o "!} 

\ ·g©halin § / 
\ '· .., !) 

' . \Juruppu Etorofu ./,) \@""\ Kunashiri {t ·,

/ij
rJ

CHI NY 

/ . ./) 
/ MORZE 

/ JAPOŃSKIE 

i '[j_ 0 Shikotan 
J Hokkaido Habomai 

Ol._ 

OCEAN 

SPOKOJNY 

R A 
i,� 

f
�0

0 
JAPONIA 

#c�\O' 00 .,o o'v .,-s, "'ci �">" 
�SC�� Cl 

I .;il{} 

00kinawa 
,.,"-' .. 

J, Q 
<•\ (j) Daito oO · TaJwan 

W (2} Ogasawara 
Iwo Jima 

(1) 1879 r. inkorporacja do Japonii Wysp Riukiu (jako prefektura Okinawa) � 1876 r. włączenie do Japonii Wysp Ogasawara (Bonin) @ 1855 r. granica między Japonią a Rosją przebiega między wyspami Etorofu (Iturup) a Uruppu (Urup); na Sachalinie osiedlają się Japończycy i Rosjanie @ 1875 r. Japonia uzyskała od Rosji wszystkie Wyspy Kurylskie za Sachalin 
Terytońum Japonii na początku okresu Meiji Oata osiemdziesiąte XIX w.) 

Marcus 

Od feudalizmu do nowoczesności (druga połowa XIX w.) 

obu państwami. Japonia uzyskała wówczas wszystkie Wyspy Kuryl
skie, przesuwając granicę na północ do wybrzeży Kamczatki, w za
mian za zrzeczenie się pretensji do Sachalinu, który znalazł się pod 
wpływami Rosji. Wcześniej granica przebiegała między wyspami Itu
rup (Etorofu) i Urup (Uruppu), a na Sachalinie mogli osiedlać się 
zarówno Rosjanie, jak i Japończycy. 

Od czasu misji lwakury kolejni ministrowie spraw zagranicznych 
podejmowali próby rewizji traktatów. Ale sfinalizowanie tych działań 
mogło nastąpić dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych dzięki 
wprowadzeniu w życie Konstytucji Meiji oraz zmianie sytuacji między
narodowej i wynikającej stąd zmianie nastawienia wobec Japonii mo
carstw, szczególnie Wielkiej Brytanii, dotychczas głównego przeciw
nika rewizji. Państwo to zaczęło obawiać się utraty dominującej pozycji 
we wschodniej Azji z powodu zawartego w 1893 r. sojuszu rosyjsko
-francuskiego, a przede wszystkim z powodu zapowiedzi Rosji dotyczą
cej budowy Kolei Transsyberyjskiej. Nie chcąc, by te dwa mocarstwa 
ubiegły ją w negocjacjach z Japonią, Wielka Brytania przystąpiła nie
zwłocznie do rozmów i w lipcu 1894 r. oba kraje podpisały traktat 
o handlu i żegludze, pierwszy równoprawny traktat Japonii z mocar
stwem zachodnim. Wkrótce potem podobne układy zawarto z innymi
państwami. Choć autonomię celną Japonia odzyskała dopiero w 1911 r.,
dzięki tym traktatom zajęła ona na arenie międzynarodowej pozycję
równoprawną z innymi suwerennymi państwami. Kilkanaście dni po
podpisaniu pierwszego traktatu Japonia wypowiedziała wojnę Chinom.

Modernizacja: westernizacja czy japonimcja? 

Poza podstawowymi reformami zmierzającymi do przekształcenia 
Japonii z zacofanego kraju feudalnego w nowoczesną monarchię kon
stytucyjną przeprowadzano również modernizację wszystkich dzie
dzin życia, zgodnie z hasłem „cywilizacja i oświecenie" (bummei kai

ka). Ponieważ modernizacja opierała się na wzorach zachodnich, na
zywa się ją westernizacją. 

Bardzo ważne stało się przygotowanie całego społeczeństwa do 
zmian. Trzeba było zwiększyć jego wiedzę, co nie mogło nastąpić bez 
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reformy systemu oświaty. W 1871 r. powołano do życia Ministerstwo 
. Edukacji, które rozpoczęło prace nad upowszechnieniem szkolnictwa. 
Choć początkowo jego zarządzenia nie zawsze okazywały się możliwe 
do realizacji, powoli zwiększała się liczba szkół na różnych poziomach 
i w 1875 r. ponad 50 proc. chłopców i 18,7 proc. dziewcząt uczęszczało 
do szkół podstawowych. W 1879 r. udało się wprowadzić obowiązko
wą naukę, trwającą na razie tylko szesnaście miesięcy (w ciągu czte
rech lat), w 1886 r. wydłużono ją do czterech, a w 1907 r. do sześciu 
lat Dzięki kolejnym zmianom i znacznemu ograniczeniu opłat do szkół 
podstawowych uczęszczało w 1904 r. już 90 proc. dzieci, co było jed-

CzeIWona Brama (.Akamon), 

na początku XIX w. wejście 
na teren po siadło ści pana 
Ma ed y z księstwa Kag a ,  
dziś jedna z bram Uniwer
sy tetu Tokijskiego w Hongo 

nym z najwyższych wskaźników na świecie. Od początku reform sys
temu szkolnictwa konsekwentnie zmieniano program nauczania, ko
rzystając z doświadczeń cudzoziemców i własnych zdobytych za gra
nicą, wprowadzono idee polityczne i społeczne z Zachodu, tłumaczo
no podręczniki i inne książki. Młodzież wysyłano na stypendia zagra
niczne. W 1877 r. powstał Uniwersytet Tokijski (Tokyó Daigaku; ta 
nazwa będzie używana dalej w tekście, choć faktycznie od 1886 r. 
działał jako Uniwersytet Cesarski - Teikoku Daigaku, w latach 1897-
-1947 jako Tokijski Uniwersytet Cesarski - Tokyo Teikoku Daigaku,
i dopiero później ponownie jako Uniwersytet Tokijski), pierwsza ja-
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pońska szkoła wyższa w zachodnim stylu, gdzie wykładało wielu specja

listów z zagranicy, a wśród nich m.in. Amerykanie, na przykład Edward 
Sylwester Morse (profesor zoologii, odkrywca dowodów na istnienie 
w Japonii kultury neolitycznej), Edward House (specjalista w zakresie 

literatury angielskiej), Brytyjczycy, na przykład J osiah Con der (archi
tekt, który był autorem wielu budynków w Tokio), oraz Niemcy, na 
przykład Erwin Baelz (profesor medycyny, dzięki któremu kilka miej

scowości z gorącymi źródłami przekształciło się w kurorty). 

W 1869 r. zaczęła działać poczta i telegraf, pojawiły się gazety i cza
sopisma o zasięgu ogólnokrajowym. W 1873 r. wprowadzono kalen-

bardziej pop ularnych w Japonii 
Re klama p iwa Kirin, do dziś jednego znaj-
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darz gregoriański i cofnięto wszystkie zarządzenia antycudzoziem
skie, w tym zakaz wyznawania chrześcijaństwa. Przepisy te już od 
1858 r. nie obowiązywały w dzielnicach cudzoziemców w otwartych 
portach i dlatego mogli działać tam pastorzy mający pośredni wpływ 
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na nadchodzące zmiany. Holender Guido Verbeck poza prowadze
niem pracy misyjnej od 1859 r. uczył w Nagasaki angielskiego mło
dych samurajów z Satchodohi; niektórzy z nich znaleźli się potem 
w nowym rządzie Meiji. Po restauracji władzy cesarskiej przeniósł się 
do Tokio jako doradca i tłumacz nowego rządu. To za jego radą 
wyruszyła na Zachód pierwsza misja dyplomatyczna Iwakury i zapro
szono do Japonii wielu cudzoziemców. Pozostał w Japonii do końca 
życia (1898), wykładając na wyższych uczelniach i propagując religię 
chrześcijańską. Amerykanin James Curtis Hepburn, misjonarz koś
cioła prezbiteriańskiego i lekarz, działał w latach 1859-1892 w Joko
hamie i Kanagawie, gdzie leczył w założonej przez siebie klinice, 
a także uczył języka angielskiego. To on był autorem pierwszego 
słownika japońsko-angielskiego i używanego do dziś zapisu japoń
skich ideogramów w alfabecie łacińskim (transkrypcja Hepburna), 
a także jednym z tłumaczy Biblii na japoński. 

Na ulicach instalowano lampy naftowe, potem gazowe, a od 1888 r. 
elektryczne. W 1876 r. niedzielę uznano za dzień wolny od pracy. 
W 1890 r. pojawiły się rowery, a na początku XX w. samochody. Ja
pończycy w dużych miastach, a przede wszystkim inicjatorzy reform, 
ubierali się zgodnie z zachodnią modą, szczególnie modne stały się 
zachodnie parasole przeciwdeszczowe, różniące się od tych japoń
skich z bambusa i impregnowanego papieru. Urządzali także część 
mieszkań w stylu zachodnim, uczyli się tańczyć walca, jeść mięso 
i chleb, pić piwo, które od 1870 r. produkowano w Jokohamie (potem 
nazwane „Kirin", dziś bardzo popularne), a następnie w innych mias
tach (np. Sapporo). Pojawiały się domy z czerwonej cegły. Symbolem 
naśladowania Zachodu stał się Pawilon Ryczącego Jelenia (Rokumei

kan), pretensjonalny budynek w Tokio, gdzie japońska elita władzy 
spotykała się z cudzoziemcami na balach, rautach i akcjach dobro
czynnych. Obowiązywały tam stroje i maniery Zachodu. Cesarz ofi
cjalnie pojawiał się w mundurze wojskowym, a cesarzowa w wydekol
towanej sukni. Chciano udowodnić obcokrajowcom, że Japończycy 
się zmieniają i szybko stają się narodem nowoczesnym. Ze względu 
na bardzo skąpy strój zawodników zakazano, na szczęście na krótko, 
tradycyjnych japońskich zapasów sumo, korzeniami sięgających IV w., 
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0 których pisano już w dawnych kronikach z VIII w. Rozdzielono łaź
nie żeńskie od męskich, mimo że nagość nie była w Japonii trakto
wana tak pruderyjnie jak na Zachodzie. 

Zmiany następowały, choć nieco wolniej, także w kulturze żywie

niowej. Powstawały kawiarnie i restauracje, a jedzenie stało się przy
jemnością. Na japońskich stołach zaczęły pojawiać się nowe potrawy, 
złożone z artykułów przywiezionych przez cudzoziemców, czyli z nie
znanych dotąd owoców, warzyw oraz mięsa, w tym wołowiny, niespo
żywanej dotychczas ze względów religijnych. Kiedy do publicznej 
wiadomości podano, że jada ją sam cesarz, Japończycy uznali, że jest 

Dworzec Tokijski, budynek 
z czerwonej cegły wybudo
wany w latach 1908-1914 -
Marunouchi (widok współ
czesny) 

to eleganckie danie. Chłopi, najbardziej oporni wobec wprowadza
nych zmian, długo nie uznawali jej w swoim jadłospisie, ale zaczęli 
hodować krowy na sprzedaż. 

O cywilizacji i oświeceniu dyskutowano w dużych miastach. Nie-
którzy uważali, że Zachód stanowi idealny wzór do naśladowania dla 
zacofanej Japonii. Powstawały kluby intelektualistów, gdzie zastana
wiano się nad założeniami i metodami westernizacji. Najważniejszym 
z nich było Stowarzyszenie Szóstego Roku Ery Meiji (Meirokusha, 

1873-1875), stworzone przez myśliciela i polityka, pierwszego oficjal
nego przedstawiciela dyplomatycznego Japonii w Stanach Zjednoczo
nych (1870--1872), Moriego Arinoriego, wydające czasopismo „Meiro
ku Zasshi". Poruszano tam m.in. problemy dotyczące religii, praw 
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obywatelskich, sytuacji społecznej kobiet, reformy języka. W Stowa
rzyszeniu działali m.in.: Kato Hiroyuki - filozof i pedagog, Nishi Ama
ne - polityk i myśliciel, a przede wszystkim Fukuzawa Yukichi, zwa
ny Wolterem Japonii, główny popularyzator westernizacji i działacz 
oświatowy. Kato pisał o reformach ustroju państwowego i liberalizmie 
(Nowa dyskusja o charakterze narodowym - Kokutai shinron, 187 4; 
Nowa teoria o prawach człowieka - Jinken shinsetsu, 1887). Nishi tłu
maczył na japoński prace Jamesa Milla z zakresu logiki, a sam opub
likował m.in. Teorię o trzech skarbach ludzkiego życia (Jinsei sanbósetsu, 
187 4). Największy dorobek pozostawił Fukuzawa. Napisał m.in. Postęp 

Fukuzawa Yukichi, popularyzator wester

nizacji, członek stowarzyszenia Meirokusha 

nauki ( Gakumon no susume, 1872), Zarys teorii cywilizacji (Bummei
ron no gairyaku, 1875), a bestselerem owych czasów stała się Sytuacja 
na Zachodzie (Seiyo jijo, 1866-1869). Fukuzawa był także twórcą „dok
tryny wyjścia U aponii] z Azji" (datsuaron). Uważał, że nadeszła epoka 
cywilizacji europejskiej, nie można więc pozostać wobec niej obo
jętnym. Przyjęcie dorobku tej cywilizacji było według niego gwarancją 
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utrzymania niezależności i suwerenności. Choć geograficznie Japonia 

należała do Azji, ale duchowo (ideologicznie) powinna być z Europą 

i dlatego powinna wyjść z Azji. Dzięki temu nie podzieli losu Chin, 
które uznając swą kulturę za nadrzędną, nie chciały się uczyć i dlatego 
skazane były na upadek. 

Duże zmiany zaszły w literaturze. Wiązało się to z ruchem na rzecz 

dostosowania języka pisanego do mowy potocznej, a także z napły
wem nowych, zachodnich ideologii. Wielu pisarzy zaczynało kariery 
od przekładów tekstów o charakterze ideologicznym lub fachowym, 

na które było zapotrzebowanie w okresie modernizacji. W tym czasie 
wykształciła się współczesna powieść japońska. Za autora pierwszej 
powieści realistycznej uznawany jest Futabatei Shimei (Przelotne 
chmury - Ukigumo, 1887-1889), a za autora powieści dojrzałej Mori 
Ógai, jeden z najwybitniejszych pisarzy tego okresu, zaliczany do nur
tu romantycznego (Tancerka - Maihime, 1890), głoszący także ko
nieczność kształtowania ducha zgodnie z dawnym kodeksem samu
rajskim (Maska - Kamen, 1909). Powstawały też powieści realistyczne 
i naturalistyczne (np. Shimazaki Toson, Złamany zakaz-Hakai, 1906), 
autobiograficzne oraz polityczne, związane bezpośrednio z ruchem na 
rzecz swobód i praw obywatelskich. Polityk Shiba Shiro pod pseudo
nimem Tokai Sanshi napisał Niezwykle spotkania z pięknymi kobietami 
(Kajin no kigil, 1885-1897), gdzie przytaczając przykłady kilku pań
stw, w tym Polski, chciał przestrzec rodaków przed polityką wielkich 
mocarstw i groźbą utraty niepodległości. Wtedy też tworzył jeden 
z najwybitniejszych japońskich pisarzy, Natsume Soseki, szukający 
przyczyn rozczarowania ówczesnej inteligencji i krytyk ślepego przyj
mowania wzorów Zachodu (Sanshiró, 1904; Sedno rzeczy - Kokoro, 
1914). 

W poezji nastąpił renesans starych form, nasyconych nowymi treś
ciami. Nadal rozwijał się teatr klasyczny (kabuki, no,jorurz), ale pod 
koniec XIX w. powstała nowa szkoła (shimpa), łącząca niektóre ele
menty kabuki i teatru europejskiego. Stopniowo wprowadzano na sce
nę dramaty zachodnie. W 1909 r. pod wpływem teatru europejskiego 
zaczął rozwijać się tzw. nowy teatr (shingekz), poszukujący inspiracji 
poza Japonią i zrywający z tradycją teatru widowiskowego. Coraz częś-

57 



Japonia 

ciej adaptacje teatralne można też było oglądać na ekranie kino
wym. Treści niemych filmów opowiadał w trakcie seansu tzw. mówca 
(benshz). 

Radykalne zmiany zaszły też w sztukach pięknych. Skończył się 
popyt na modne w poprzednim okresie drzeworyty ukiyoe (obra
zy przemijającego świata). Za bezcen wywożono je z Japonii, wywo
łując na Zachodzie modę na japońszczyznę. Kilka tysięcy drzewo
rytów zgromadził także polski kolekcjoner i mecenas sztuki Feliks 
Manggha Jasieński, który na początku XX w. pokazywał je na wy
stawach w Warszawie, Krakowie i we Lwowie. Wielu polskich mala
rzy (m.in. Olga Boznańska, Józef Pankiewicz, Leon Wyczółkowski, 
Karol Frycz) zaczęło wzbogacać swe obrazy motywami japońskimi 
i stosować japońskie środki wyrazu artystycznego. W Japonii nato
miast ścierały się dwa nurty - tradycyjny, czyli malarstwo japońskie 
(nihonga), reprezentowane głównie przez przedstawicieli założonej 
w XV w. szkoły Kano (Kano Hogai, Hashimoto Gaho), i nowoczesny, 
czyli malarstwo zamorskie - yoga (I<uroda Seiki, Asai Chu). Japoń
czycy chłonęli zachodnie style i techniki, początkowo je naśladowali, 
potem ze znawstwem tworzyli zgodnie z zasadami impresjonizmu czy 
realizmu, a następnie wprowadzili do nich elementy rodzime i trady
cyjne, doprowadzając do powstania kierunków eklektycznych. 

Jednak w Japonii pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpił odwrót 
od wszechstronnej westernizacji. Coraz częściej krytykowano ślepe 
naśladownictwo i protestowano przeciwko narzuconym wzorcom 
europejskim. Nawoływano do powrotu do tradycyjnych wartości, do 
dawnych obyczajów. Przeciwnicy westernizacji uznali, że dotychcza
sowe zapożyczenia mogą zaszkodzić Japończykom, którzy utracą spe
cyficzny charakter, odróżniający ich od innych ludzi na świecie. Obja
wiło się to w powrocie wartości konfucjańskich, uznanych za pod
stawowe dla edukacji moralnej, i w ataku na to wszystko, co pocho
dziło z Zachodu. Odżyło zainteresowanie własną historią, rodzimą 
sztuką i literaturą. Twierdzono, że nie wystarczy zapożyczyć i zro
zumieć wartości zachodnie, by stać się krajem nowoczesnym. Trzeba 
także głębiej poznać samą Japonię, jej historię, tradycje, zwyczaje, 
czyli to wszystko, co odróżnia ją od innych krajów. 
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Od feudalizmu do nowoczesności (druga polowa XIX w.) 

Zaczęto więc krytykować westernizację, a nawet ją potępiać, i z więk
szą energią podkreślano teraz znaczenie tradycyjnych wartości, tego 
wszystkiego, co wyróżniało Japonię spośród innych krajów i na czym 
opierała się tożsamość narodowa. Szczególną uwagę zwracano na 
tzw. duszę dawnej Japonii (Yamato damashit), a przede wszystkim na 
związany z religią shinto wyjątkowy charakter narodowy (kokutaz), 
czyli boskie pochodzenie cesarza, nieprzerwaną od pokoleń linię dy
nastyczną i rodzinny związek między cesarzem a narodem, który słu
ży mu wiernie i słucha jak ojca. 

W latach osiemdziesiątych powstało kilka organizacji krytykują
cych według nich powierzchowną westernizację. Najważniejszą z nich 
było Stowarzyszenie Polityczno-Oświatowe (Seikyosha), w którym 
działali m.in. Miyake Setsurei, Shiga Shigetaka czy Sugiura Shigetake 
Ougo), znający zachodnią :filozofię i nauki ścisłe. Wydawali czaso
pismo „Nihonjin" GJ apończyk"), którego głównym celem było „za
chowanie narodowego charakteru" (kokusui hozon). Termin ten stał 
się wkrótce modny i powszechnie używany przez zwolenników po
wrotu do wartości rodzimych. 

Odwrót nastąpił także w literaturze i sztuce. Po fascynacji i ślepym 
naśladowaniu Zachodu nastał czas przystosowywania obcych wzor
ców do własnych potrzeb, a nawet powrót do japońskich korzeni. 
Szczególną rolę w uświadamiahiu Japończykom znaczenia ich naro
dowej spuścizny odegrali Amerykanin Ernest Fenollosa i Okakura 
Tenshin (Kakuzo), twórcy działającej od 1889 r. Tokijskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych (Tokyo Bijutsu Gakko; od 1949 jako Tokijski Uni
wersytet Sztuki - Tokyó Geijutsu Daigaku), w której dużo uwagi po
święcano sztuce japońskiej. Dzięki ich staraniom wiele cennych dzieł 
japońskiej sztuki pozostało w kraju i nie uległo zniszczeniu. 

Rząd japoński, mimo nasilających się głosów krytyki westernizacji, 
głosów nawołujących do powrotu do korzeni, do japońskich wartości, 
nie mógł odrzucić całkowicie zdobyczy cywilizacji Zachodu. Moderni
zacja była konieczna dla zachowania suwerenności, określenia i umoc
nienia pozycji Japonii w jej relacjach z Zachodem. Dlatego generalnie 
dążył do świadomego unowocześniania kraju i dostosowywania ob
cych kulturowo wzorów do japońskich realiów i tradycji, nie zapo-
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minając o cechach wyróżniających kulturę Japonii. Kwintesencją ta
kiej postawy stał się Reskrypt cesarski o wychowaniu (Kyoiku ni kan
suru chokugo) z 1890 r., w którym napisano: ,,Nasi Cesarscy przodko
wie założyli Nasze Cesarstwo na bazie rozległej i wiecznej, i zako
rzenili tu głęboko, na trwałe Cnotę. Nasi poddani, zjednoczeni na 
zawsze w lojalności i miłości synowskiej, odzwierciedlają przez poko
lenia Jej piękno. To jest chwała podstawowa charakteru Naszego 
Cesarstwa i tu także leży źródło naszej edukacji. 

Wy, nasi poddani, [ ... ] zajmijcie się nauką i kultywujcie sztuki, 
pogłębiając przez to swoje zdolności intelektualne i doskonaląc siłę 
moralną [. .. ]; zawsze szanujcie Konstytucję i przestrzegajcie praw; 
jeśli zajdzie potrzeba odważnie ofiarujcie się krajowi, w ten sposób 
strzeżcie i podtrzymujcie dobrobyt Naszego Cesarskiego Tronu rów
nego niebu i ziemi. [ ... ] Droga wskazana tutaj jest zaiste nauką prze
kazaną przez Naszych Przodków Cesarskich, by była przestrzegana 
zarówno przez ich Potomków, jak i poddanych - niezmienna przez 
wszystkie wieki [ ... ]". 

Dzięki konsekwentnej polityce oligarchii oraz licznym i gruntow
nym reformom, dotyczącym zarówno sfery politycznej, ekonomicznej, 
społecznej, jak i kulturalnej, szybko zlikwidowano zacofanie kraju. 
Uchroniono Japonię nie tylko przed utratą tożsamości narodowej, ale 
też suwerenności, czego nie uniknęło wówczas wiele państw azjatyc
kich, które nie potrafiły podjąć próby dostosowania się do wymogów 
czasów i przeciwstawić się polityce mocarstw, dążących do zdobycia 
rynków w Azji. Ponadto w ciągu niespełna czterdziestu lat doprowa
dzono do tego, że Japonia przystąpiła do skutecznej rywalizacji z mo
carstwami na Dalekim W schodzie i ostatecznie została uznana przez 
nie za równoprawnego partnera w świecie. 

Powstaje nowe mocarstwo 
(1894-1919) 

Wojna z Chinami i potrójna interwencja 

Japonia pod koniec XIX w. zakończyła podstawowy proces mo
dernizacji, wytyczyła i zabezpieczyła swoje granice, stała się nowo
czesną monarchią konstytucyjną, sojuszniczką Wielkiej Brytanii. WJ a
ponii szybko rozwijał się przemysł, a wraz z nim handel zagraniczny. 
Pojawiły się tu jednak problemy, które stały się jedną z przyczyn 
japońskiej ekspansji, typowe zresztą i dla innych państw, a przede 
wszystkim mocarstw światowych - brak surowców dla przemysłu 
ciężkiego (głównie rudy żelaza i ropy naftowej), konieczność zdo
bywania rynków zbytu dla własnych towarów oraz do inwestowa
nia kapitału. Ponadto szybko wzrastająca liczba ludności (1872 r. -
34,8 mln, 1892 r. - 40,5 mln, 1902 r. - 44,9 mln, 1912 r. - 50,6 mln) 
doprowadziła do przeludnienia; szczególnie w rejonach miejskich, 
w których osiedlało się coraz więcej mieszkańców wsi poszukujących 
pracy. Stopniowo też krajowa produkcja żywności przestała wystar
czać na zaspokojenie potrzeb, zwiększono więc jej import. Przelud
nienie i niedostatek żywności stały się kolejnym powodem zaintereso
wania ekspansją. Do innych należały jeszcze konieczność zabezpie
czenia granic i względy strategiczne. 

Pierwszym przeciwnikiem Japonii stały się Chiny z powodu na
rastającego od 1876 r. konfliktu o wpływy w Korei. Na początku lat 
osiemdziesiątych Japończycy wysłali grupę doradców, która miała 
doprowadzić do modernizacji koreańskich sił zbrojnych. Ponadto Ko
rea stanowiła bardzo atrakcyjny rynek zbytu dla konkurencyjnych, 
dzięki polityce deflacyjnej Matsukaty, towarów japońskich. Tymcza
sem z powodu walki o władzę na dworze królewskim w Seulu po-
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wstały dwa obozy, projapoński oraz prochiński, i doszło do zamieszek, 
co stało się pretekstem zarówno dla Japonii, jak i Chin do wpro
wadzenia wojsk na teren Korei. Ponieważ żadna ze stron nie uzyskała 
przewagi i każda obawiała się otwartego konfliktu, w 1885 r. doszło do 
podpisania porozumienia w Tianjinie (Tientsin, konwencja Itó-Li), 
w którym strony zobowiązały się do wycofania z Korei nie tylko wojsk, 
ale też doradców wojskowych. U zgodni ono poza tym, że gdyby sytua
cja na Półwyspie Koreańskim pogorszyła się na tyle, że konieczna 
będzie ponowna interwencja wojskowa, strony uprzedzą się wzajem
nie o zamiarach, a po rozwiązaniu konfliktu wycofają swe oddziały. 
Dzięki temu konflikt został na kilka lat zażegnany, a oba państwa, 
dbając o swoje interesy, solidarnie sprzeciwiły się próbom ingeren
cji Rosji w Korei. Kolejnym przewidzianym w traktacie pretekstem 
do ponownego wprowadzenia wojsk japońskich i chińskich na Pół
wysep stały się w 1893 r. liczne antyrządowe wystąpienia chłopów, 
działających w ramach ruchu na rzecz tzw. nauki W schodu (tonghak). 
Wystąpienia te były głównie skierowane przeciw feudalistom i cudzo
ziemcom. Tym razem jednak żadna ze stron nie miała zamiaru wy
cofać się pierwsza i ostatecznie 1 sierpnia 1894 r. Japonia, po wcześ
niejszym ataku na chińskie okręty, wypowiedziała Chinom wojnę. 
Działania wojenne, zarówno na lądzie, jak i na morzu, prowadzono 
najpierw na terenie Korei, głównie wokół P'yóngyangu, a następ
nie w Chinach, na Morzu Żółtym, w Szantungu i w Mandżurii, prze
de wszystkim na Półwyspie Liaodong (Liaotung). Młode stosunko
wo japońskie siły zbrojne odnosiły spektakularne zwycięstwa. Szyb
ko poradziły sobie z przeciwnikiem, który nie potrafił zrozumieć ko
nieczności modernizacji i dlatego jego wojsko było źle wyposażone. 
W czasie walk zginęło stosunkowo niewielu Japończyków - 1,5 tys. 
żołnierzy z 178 tys. biorących bezpośredni udział w walkach (240 tys. 
zmobilizowanych), ale aż 12 tys. ofiar pochłonęły nieuleczelne wów
czas choroby (beri-beri, dyzenteria, malaria, cholera). 

17 kwietnia 1895 r. podpisano traktat pokojowy w Shimonoseki, na 
mocy którego Chiny zrzekły się na rzecz Japonii Półwysepu Liaodong, 
Tajwanu i Peskadorów (Wysp Rybackich), otworzyły cztery miasta, 
uznały także całkowitą niezależność Korei, która pod naciskiem Japo-
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nii zerwała stosunki z Chinami, co położyło kres ich dominacji. Pod 
okupacją japońską znalazł się port Weihaiwei w prowincji Shandong 
(Szantung) do czasu spłaty przez władze chińskie odszkodowań, wy
noszących 200 mln chińskich taeli (ok. 300 mln jenów, czyli ok. 150 mln 
dolarów). Okupacja zakończyła się po trzech latach. Poza tym Chiny 
zgodziły się na podpisanie z Japonią układu handlowego, w którym 
przyznano jej takie same prawa jak państwom zachodnim. 

Osiągnięcia Japonii pod koniec XIX w., czyli po niespełna trzy
dziestu latach od rozpoczęcia procesu modernizacji, uświadomiły mo
carstwom zachodnim, które w tym samym czasie nasiliły ekspansję 

Budynek, w którym podpi
sano traktat pokojowy po 
wojnie japońsko-chińskiej -
Shimonoseki, prefektura Ya
maguchi (widok współczes
ny) 

w Azji, że państwo to może stanowić dla nich niebezpieczną konku
rencję. Rosja, której zależało na rozszerzeniu wpływów na Półwyspie 
Liaodong, a także w Korei, nie mogła pozwolić na realizację postano
wień traktatowych. Zwróciła się więc do innych państw z propozycją 
międzynarodowej akcji antyjapońskiej. Poparły ją Francja, związana 
z Rosją sojuszem polityczno-wojskowym, i Niemcy, mające nadzieję, 
że umożliwi im to zwiększenie wpływów na Dalekim W schodzie. 
Odmówiła natomiast Wielka Brytania, która bardziej od Japonii, swe
go nowego sojusznika, obawiała się konkurencji Rosji w tym rejonie. 
W rezultacie doszło do tzw. potrójnej interwencji, czyli nacisków dy
plomatycznych przedstawicieli Rosji, Niemiec i Francji w Tokio, wspar
tych ruchami floty w okolicach Władywostoku. W wyniku tych dzia
łań Japonia - silna na tyle, by pokonać sąsiadów w Azji, ale zbyt jeszcze 
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słaba, by oprzeć się mocarstwom - była zmuszona zwrócić Llaodong 
Chinom. 

Doprowadziło to w Japonii do wzrostu nastrojów antycudzoziem-
skich, głównie antyrosyjskich, które pogłębiały się, n� skut�k dalszych
posunięć Rosji wobec Chin. Po pierwsze, to własme RosJa uzyskała 
prawo do udzielenia Chinom pożyczki na spł�tę pierws�ej ra� odszko
dowań wojennych. Po drugie, w 1896 r. podpisała z Chmami w Peters
burgu traktat sojuszniczy (traktat Ll-Łobanow), na mocy którego 
zdobyła prawo do budowy linii kolejowej przez północną Mandżurię. 
Unia ta, zwana potem Koleją Wschodniochińską, miała być pr�e
dłużeniem Kolei Transsyberyjskiej i łączyć Manzhouli (Manchouh), 
miasto leżące na granicy Rosji i Chin, z Władywostokiem. Dzięki te
mu nie tylko skrócono trasę do Władywostoku, ale też uzyskano 
nieoficjalny dostęp do Mandżurii. Rosja poza tym obiecywała Chino_mpomoc wojskową w przypadku agresji ze strony Japonii. Po trzecie, 
dwa lata później Rosja zapewniła sobie oficjalną dzierżawę Półwyspu 
Liaodong (na 25 lat), dzięki czemu uzyskała dostęp do niezamarza
jących portów, Dairenu (Dalnij, Dalian) i Port Artur (Lushun), co 
znacznie wzmacniało jej pozycję w tym rejonie. Oprócz tego otrzymała 
zgodę na budowę południowego odgałęzienia Kolei Wschodniochiń
skiej łączącej Changchun w centralnej Mandżurii z Port Artur, zwa
nego Koleją Południowomandżurską. Ustępstwa Chin bardzo umoc
niły pozycję Rosji w Mandżurii, z czym nie mogła pogodzić się Japo
nia. Wśród Japończyków nasilały się nastroje antyrosyjskie. 

Początkowo Rosja nie chciała też dopuścić do znaczniejszych wpły
wów Japonii w Korei. Dlatego w czerwcu 1896 r., po wstępnych 
uzgodnieniach oficjalnych przedstawicieli obu krajów w Seulu (poro
zumienie Komura-Weber), ministrowie spraw zagranicznych Yama
gata Aritomo i Aleksiej Łobanow-Rostowskij uznali niepodległość Ko
rei oraz zgodzili się na wspólny udział, poprzez swoich doradców, 
w reformowaniu tego kraju. W tajnej klauzuli dodano, że określona 
liczba żołnierzy obu stron może stacjonować w najważniejszych mias
tach Korei w celu utrzymania porządku. Jeszcze raz ustalenia te po
twierdzono w porozumieniu zawartym w 1898 r. między ministrem 
spraw zagranicznych Nishim Tokujiro a posłem w Tokio Romanem 
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von Rosenem. Rosja, mając już zapewnione specjalne prawa w Man
dżurii, zgodziła się przyznać pewne przywileje Japonii w Korei - pra
wo decydowania o stosunkach handlowych i przemysłowych z tym

krajem. 
Świadomość słabości wobec mocarstw zachodnich, wynikająca 

głównie ze skutków potrójnej interwencji, a także przykład Chin dzie
lonych przez państwa zachodnie, wpłynęły na podjęcie przez rząd 
japoński działań w celu dalszego wzmocnienia armii. Liczba dywi
zji w siłach lądowych wzrosła z siedmiu do trzynastu, liczba żołnie
rzy w czasie pokoju z 50 tys. do 150 tys., a w czasie wojny z 200 tys. 
do 600 tys. Marynarka wojenna miała powiększyć flotę o dwa pan
cerniki i dwa ciężkie krążowniki. Poprawiano także jakość uzbroje
nia. Wszystko to WYffiagało zwiększenia budżetu na cele wojskowe: 
w 1895 r. wyniósł on 29 mln jenów, w 1896 r. - 98 mln, w 1897 r. -
137 mln, w 1898 r. -123 mln, w 1899 r. -107 mln, co stanowiło kolejno 
32, 48, 55, 49 i 42 proc. wydatków państwa. Koszty zbrojeń miały być 
pokryte przez odszkodowania wojenne od Chin, a także z podwyższo
nych podatków od ziemi. Jednocześnie jednak konieczna była dalsza 
rozbudowa przemysłu ciężkiego, głównie hutniczego oraz maszyno
wego, a wraz z tym dalsza zmiana struktury japońskiej gospodarki, co 
następowało stosunkowo szybk9, choć nadal Japonia nie dorówny
wała państwom zachodnim pod względem gospodarczym i miała wy
soki deficyt w handlu zagranicznym. Japonia potwierdziła jednak swą 
pozycję w Azji i mocarstwa nie mogły już lekceważyć tego państwa. 

Pod koniec 1899 r. w Chinach nasiliły się ruchy nacjonalistycz
ne, antychrześcijańskie, skierowane początkowo przeciwko chińskim 
chrześcijanom i zagranicznym misjonarzom, a następnie również 
przeciwko innym cudzoziemcom. Podczas krwawych zamieszek, zwa
nych w historiografii zachodniej powstaniem „bokserów", a w Japonii 
buntem Grupy Sprawiedliwych (lub Sprawiedliwych Pięści), zabijano 
cudzoziemców, atakowano przedstawicielstwa zagraniczne. Zginął 
m.in. sekretarz japońskiego poselstwa, co wstrząsnęło japońską opinią 
publiczną. Ze względu jednak na ciągle słabszą pozycję na arenie 
międzynarodowej rząd w Tokio nie chciał wysyłać do Chin swoich 
wojsk bez odpowiedniej decyzji państw zachodnich. Tymczasem na 
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udziale Japończyków we wspólnej interwencji zależało szczególnie
zajętej walkami w południowej Afryce Wielkiej Brytanii, która nie 
obawiała się konkurencji Japonii w Chinach i nieprzychylnie patrzyła 

na wkroczenie wojsk rosyjskich do Mandżurii. Ostatecznie, mimo 
protestów Rosji i Niemiec, Japonia na wniosek Wielkiej Bzytanii wzię
ła udział w rozpoczętej w połowie 1900 r. międzynarodowej operacji
wojskowej, w której obok wymienionych państw uczestniczyły też 
Stany Zjednoczone, Francja, Włochy i Austria. Należy zaznaczyć, że 
Japonia dostarczyła wówczas aż 22 tys. żołnierzy, czyli prawie dwie 
trzecie kontyngentu biorącego udział w akcji. 

Po zwycięstwie oddziałów interwencyjnych Chiny przyjęły warun
ki mocarstw, godząc się m.in. na wypłacenie wysokich odszkodowań. 
Rosja natomiast zaczęła domagać się od Chin koncesji w Mandżurii,
czemu sprzeciwiła się zarówno Japonia, jak i Wielka Bzytania. Wkrót
ce dołączyły do nich również Stany Zjednoczone, żądając przestrze
gania tzw. zasady otwartych drzwi, czyli równych praw i możliwości 
wszystkich państw w dostępie do Chin przy poszanowaniu wzajem
nym dotychczasowych stref interesów poszczególnych mocarstw. Za
sada ta, sformułowana pod koniec XIX w. przez amerykańskiego 
sekretarza stanu Johna Haya w notach dyplomatycznych do Wielkiej
Bzytanii, Niemiec, Rosji, Francji, Włoch i Japonii, miała służyć za
pewnieniu Stanom Zjednoczonym, niemającym w Chinach koncesji, 
możliwości handlu. Ze zrozumieniem przyjęła ją Wielka Brytania, 
która coraz bardziej obawiała się ekspansji Rosji we wschodniej Azji. 
Ponieważ ostatecznie nie doszło do podpisania porozumienia z Chi
nami w sprawie Mandżurii, Rosja pozostawiła tam swoje oddziały. To 
samo zrobiła też Japonia. 

Zmiany na scenie politycznej 

Wojna z Chinami wywarła także wpływ na scenę polityczną Japo
nii. Decydującą rolę w kształtowaniu polityki państwa mieli nadal
przedstawiciele oligarchii, wywodzący się z dawnych hanów Choshu 
i Satsuma, a spośród nich szczególnie ci najbardziej zasłużeni dla 
restauracji władzy cesarskiej, czyli tzw. czcigodni mężowie stanu 
(genró), oraz członkowie Tajnej Rady, uznanej za ciało doradcze ce-
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;raw zagranicznych został Okuma Shigenobu � P� Post�pu (Shim_
potó) , powstałej w 1896 r. m.in. z rozwiązaneJ wowc�as Ri�en Ka1-
shintó. Gdy w 1898 r. ponownie wyznaczony na premiera Ito �a�rop?
nował zwiększenie podatku gruntowego, obie partie sprzeciwiły s�ę 

temu, doprowadzając do rozwiązania Izby R�prez:n�tów. N�s!ępm:
połączyły swe siły, tworząc Partię KonstytuCJonalistow (K�ns�tto)_,_kto�
ra w kolejnych wyborach zdobyła zn�czną przewagę w izbie nizsz�J

i dzięki temu sformowała gabinet z Okumą na czele - teoretyc�1e

pierwszy w historii Japonii gabinet p�ny. Jednak n� sk�t:k spor�w

wewnętrznych w nowo powstałej partii Okuma :'7Ystąp1� z JeJ szereg�w

i wraz z kolegami z Shimpotó utworzył Prawdziwą Partię KonstytucJo-
nalistów (Kensei Hontó). 

Spowodowało to upadek rządu po zaledwie czterec� miesi�cach od
jego powstania i dlatego nie uznaje się go za prawdziwy_gabmet P�
tyjny. Premierem został ponownie genro, Y �agata �!01:10 , ktory
przy wsparciu polityków z Kenseito ( dawni działacze Partii L1beralneJ)
doprowadził do wprowadzenia nowego podatku gru?towe?� (3? proc.
wartości ziemi). Jednak wkrótce potem postanowił zmmeJszyc wpły
wy polityków partyjnych na rządy. Najpie� wprow�dził rozpor�ą
dzenie ograniczające możliwość zajmo':ania prz�z m?h s�owisk

urzędniczych, następnie w 1900 r. przepis pozwala�ący �edyme, gene
rałowi i generałowi porucznikowi w służbie czynneJ obeJmowac �nk�
cję ministra sił lądowych lub mafY°:arki. Je�n�_procesu stop?1oweJ 

demokratyzacji życia politycznego me dało się JUZ powstrzymac. Jesz
cze w tym samym roku zmodyfikowano �stawę o ;'Ybo:ach d� Izby
Reprezentantów. Obniżono pułap podatkow bezposredmch oso� ma
jących czynne prawo wyborcze z 15 do 10 jenów, co ��kszyło liczb�
uprawnionych do głosowania z 1,1 do 2,2 proc. ludnosc1, wy_nosząceJ 

wówczas około 44 mln. Yamagata uznał, że czasy sprawowania władzy
wyłącznie przez oligarchię minęły już bezpowrotnie: i przekaz�ł stano
wisko premiera Itó Hirobumiemu, który postanowił po�sk�c popar
cie ze strony silnej partii politycznej. Doszedł d� porozumiema z człon
kami Kenseitó i w 1900 r. utworzył, a następme stan� na czel� �o�
stytucyjnego Stowarzyszenia Przyjaciół Polityki (Rikken SetJ:l�az,
w skrócie Seiyukaz), w którym znaleźli się zarówno przedstawiciele 
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olig�chii, jak i politycy partyjni, tacy jak Hoshi Toru i Ozaki Yukio.
P�a . � �zybko umacniała swą pozycję, by stać się jedną z dwóch
na3wazn1eJszych w latach dwudziestych XX w. Ale czwarty gabinet 

utworzony przez Itó był już ostatnim z rządów oligarchii Meiji. Przez
następne dwanaście lat gabinety tworzyli dwaj młodsi politycy: pro
tego�any, Y amagaty, Katsura Taró, i protegowany Itó, Saionji Kim
moch1, ktorzy zostali włączeni do grona genró. 
. Dod�tkowym <:zyn�iki:m, który wpłynął na zmiany na scenie po
lityczneJ, było także poJawienie się na przełomie XIX i XX w . ruchów 
lewicowych, które powstały wraz z rozwijającym się kapitalizmem
i ?og?-1"szającymi się w�nkami życia coraz liczniejszej klasy robot
mc�eJ. Problemem były �Ie tylko niskie pensje i długi czas pracy, ale 

także b�d�o złe w�nki sanitarne i bytowe. Na przykład mężczyźni
zatrudmem w stoczm w Ishikawajimie (okręg metropolitalny Tokio)
w 1�97 r. za_l0-11-godzin�iy dzień pracy dostawali 30-35 senów (100
senow = 1 Jen), ale w większości przypadków pracowali aż 13-16
g?dzin, a dn!ówka wynosiła wówczas 50-60 senów. Dla porównania
kilogram ry� ko�zt?wał wtedy 7-12 senów, natomiast początkowe

wynagrodzeme m1es1ęczne absolwenta wyższej uczelni na stanowisku
urzędniczym wynosiło 40-50 jenów. Najgorsze warunki panowały jed
nak w �rzemyśle włókienniczym, gdzie pracowało ponad 60 proc.
ws�stkich za�d�onych w przemyśle, z czego aż 88 proc. stanowiły
kobiety, a także mepełnoletnie dziewczęta (np. w latach 1897-1898
w z�ła�ach przędzalniczych w Settsu, w okręgu metropolitalnym
���• az 21 proc. wszystkich pracowników stanowiły dziewczęta po
nize! dwunastego roku życia). W dużych fabrykach włókienniczych

kobiety pracowały przeważnie na dwie zmiany, po około 12 godzin na

dobę, zarabiając dziennie od 7 do 25 senów. Warunki te były znacznie
g?rsze � małych i średnich zakładach (przędzalnie, warsztaty tkac
kie), gdzie praca przez 16-17 godzin nie była rzadkością. 

Do pierws�ch prot�stów doszło już w latach osiemdziesi,ttych
XIX w., ale me były to Jeszcze działania zorganizowane. W 1880 r.
około 100 kobiet niezadowolonych z warunków pracy podjęło strajk
w zakładach przędzalniczych Amamiya w Kófu (pref. Y amanashi).
W 1890 r. doszło do pierwszych, wielokrotnie wznawianych, prote-
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stów przeciwko wydobyciu miedzi w kopaln_i w Ashio �ref. Tochi�i).

Kopalnia ta zanieczyszczała pobliskie rzeki W�tara�e 1 Tone, �tor�
z kolei zatruwały w czasie corocznych powodzi duze obszary z1e1:11

uprawnej w północnej części równiny Kanto, co zagrażało zdrowm

i życiu ludności. 
Sytuacja zaczęła zmieniać się dopiero po wojn�e j�pońsko�c�iń-

skiej, kiedy doszło do bardziej zorganizowanych działan robotmkow,

domagających się poprawy warunków pracy i wzrostu płac. W 1897 r.

odnotowano czterdzieści strajków w całej Japonii. W tym samym roku

powstała pierwsza organizacja związków zawodowych, w której two

rzeniu wziął także udział jeden z pionierów japońskiego socjalizmu

Katayama Sen. W odpowiedzi parlament uchwalił w marcu 1900 r.

ustawę o policji do spraw porządku publicznego, na mocy której znacz

nie ograniczono prawa robotników do zrzeszania się i do strajków. 

Pod koniec XIX w. zaczęły pojawiać się także organizacje lewicowe,

które jednak nie odegrały większej roli w życiu politycznym Japonii.

w 1898 r., z inicjatywy m.in. Katayamy i Kotoku Shusuia pows�o

Stowarzyszenie Studiów nad Socjalizmem (Shakai Shugi Kenkyukat),

przekształcone trzy lata później, po pr�łą�zeniu się _Kinosh�ty N�oe,

w Partię Socjaldemokratyczną (Shakat Minshutó), pierwszą Japonską

partię socjalistyczną. Niemal natychmiast po powstaniu została o�a 

rozwiązana przez władze, a próba reaktywowania jej zakończyła się

fiaskiem z powodu różnicy poglądów wśród organizatorów. Katayama

więziony kilkakrotnie za organizowanie strajkó:1 opu�cił J apo�ię

w 1914 r. i ostatecznie w 1921 r. osiadł w Moskwie, gdzie do konca

życia działał jako stały członek egzekutywy Międzynar�dówki. P�c?o

wano go z honorami na Kremlu. Kotoku wraz z Sakmem Tosh1hlko 

w 1903 r. założył Stowarzyszenie Zwykłych Ludzi (Heiminsha), wy

dające m.in. tłumaczenia i artykuły na temat marksizmu, a także teksty

pacyfistyczne w kontekście zbliżającej się wojny z Rosją. 

w 1906 r. z inicjatywy Katayamy, Sakaia i Nishikawy Kojiro po

wstała Japońska Partia Socjalistyczna (Nihon Shakaitó). Organizato

rzy, nauczeni doświadczeniami z działalności jej poprzedniczki,': pro

gramie zapisali, że partia będzie dążyć do socjalizmu w grm:icach

określonych przez japońskie prawo. Jednak mimo to dochodziło do
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wystąpień w obronie robotników i w związku z tym do starć z policją. 
Poza tym ?d samego początku istnienia partii wśród jej członków były 
osob�, ktore propagowały radykalne formy walki klasowej, co osta
teczme w 1907 r. doprowadziło do jej delegalizacji przez władze. Część 
działaczy lewicy, w tym Kotoku, zaczęła reprezentować poglądy anar
chistyczne. W 1910 r. wraz z kilkunastoma osobami został on zatrzy
many przez policję jako podejrzany o planowanie zamachu na cesarza 
Mutsuhito. Choć nie było wiarygodnych dowodów winy, dwunastu 
aresztow�y�h skazano na karę śmierci, a czternastu na dożywocie, 
pozbywaJąc się w ten sposób najbardziej „niebezpiecznych" działaczy 
p�litycznych. J�dnoc�eśni� nasilono propagandę antysocjalistyczną
wsrod społeczenstwa 1 podJęto opartą na nowych zapisach prawnych 
próbę złagodzenia napięć między kapitalistami a robotnikami. Nie

zapobiegło to jednak pogarszaniu się sytuacji robotników. 
Podobnie źle wyglądała sytuacja japońskiego chłopa, co wynikało

m.in. z przeludnienia wsi, dużej liczby drobnych dzierżawców i chło
pów małorolnych, spadku cen na produkty rolnicze, wysokich po
datków, nieurodzaju i klęsk żywiołowych. Na wsi niezadowolenie spo
łeczne stawało się coraz bardziej widoczne.

Zwycięstwo nad Rosją 

Po interwencji w Chinach rząd japoński zaczął zastanawiać się nad 
dalszą polityką Japonii w Azji i przyszłymi sojuszami. Upraszczając, 
można uznać, że pojawiły się dwa zasadnicze kierunki, a ich głównymi 
zwolennikami stali się Yamagata Aritomo i Ito Hirobumi. Yamagata, 
a także Katsura Taro i Komura Jutaro, obawiając się wojny na Da
lekim W schodzie, dążyli do sojuszu z Wielką Brytanią. Ito natomiast 
uważał, że stabilizacji sytuacji może służyć jedynie porozumienie z Ro
sją. Uzyskawszy zgodę cesarza, wykorzystał planowaną od dawna 

podróż do Europy oraz Stanów Zjednoczonych i pod koniec 1901 r.

odwiedził Rosję. Zarówno car Mikołaj II, jak i minister spraw zagra
nicznych Władimir Lamsdorff zapewniali go o chęci poprawy sto
sunków z Japonią. Rosjanie dążyli do uzyskania zgody Japonii na

rosyjską dominację w Mandżurii w zamian za japońskie prawa w Ko-
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rei, na co Japonia nie mogła się zgodzić. Misja ta skazana więc była na 
niepowodzenie. 

Tymczasem od początku 1901 r. poseł Japonii w Londynie, Haya
shi Tadasu, prowadził rozmowy w tamtejszym Ministerstwie Spra'; 
Zagranicznych na temat układu dwustronnego. Działał za zgodą naJ
ważniejszych przedstawicieli oligarchii, w tym Yamagaty, którzy goto
wi byli :finalizować negocjacje nawet przed zakończeniem rozmów Ito 
w Petersburgu. Ponieważ Wielkiej Brytanii zaczęło zależeć na znale
zieniu sojusznika w tym rejonie, szczególnie z powodu rosnącej potęgi 
Rosji na Dalekim W schodzie, zgodziła się na zawarcie porozumienia. 

Satyra z prasy na temat wo} 
ny japońsko-rosyjskiej: ,,Oto 
jesteśmy z pomocną dło
nią!" 

Układ o sojuszu podpisano w Londynie 30 stycznia 1902 r. Japonia 
uznała priorytet interesów brytyjskich w Chinach, a Wielka Brytania 
japońskich w Korei. Poza tym oba kraje zobowiązały się do zacho
wania neutralności w przypadku, gdyby doszło na tych terenach do 
konfliktu zbrojnego między sojusznikiem a jednym tylko państwem. 
Pomocy miały sobie udzielić dopiero wówczas, gdyby w konflikt 
wmieszało się państwo trzecie. W praktyce oznaczać to mogło na 
przykład, że Wielka Brytania nie przystąpi do działań między Japonią 
a Rosją, a włączy się dopiero wówczas, gdyby po stronie Rosji stanęła 
Francja. W dodatkowym tajnym dokumencie strony zgadzały się na 
otworzenie swych baz dla okrętów sojusznika i postanawiały utrzy-
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mać wspólnie na Pacyfiku flotę większą od floty jakiegokolwiek mo
carstwa trzeciego. 

Dzięki temu układowi Japonia nie tylko zapewniła sobie specjalną 
pozycję w K�rei,. ale też wzr?sł znacznie jej prestiż na arenie mię
dzynarodoweJ. Wielka Brytama natomiast zdobywała sojusznika któ
ry ":'�acni�ł j�j sł�bnącą _Pozycję w Chinach, i to nie tylko z po;odu 
RosJ1, ale tez N1eID1ec, maJących od końca XIX w. posiadłości w Szan
tungu, a do tego budujących silną flotę morską. 

'Ykfótce po za_warciu sojuszu między Japonią a Wielką Brytanią 
RosJa na podstawie umowy z Chinami zgodziła się wycofać wojska 
Bohater wojny japońsko-ro
syjskiej, głównodowodzący 
Połączonej Floty, admirał 
floty cesarskiej Togo Hei
hachiro (w prawym rogu) 
i jego okręt flagowy „Mika-
sa" 

z M�dżurii '; sześciu etapach w ciągu osiemnastu miesięcy. Jednak 
ogran1czrł� się ty�o d? prz�pro';adzenia pierwszego etapu i zaczęła 
domagac się od Chm meudzielama koncesji innym państwom w Man-
��i. R?sja u�ała bo��m

'. 
że poradzi sobie ze znacznie słabszą, 

w JeJ mmemanm, Japomą 1 me tylko zdobędzie północno-wschodnie 
�rowincje Chin, ale też Koreę. Od połowy 1903 r. kontynuowano 
Je�n� _negocjacje, które ostatecznie nie doprowadziły do porozu
rmema 1 6 lutego 1904 r. zostały zerwane przez stronę japońską. 

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wojny, co nastąpiło 10 lu
tego, Połączona F1ota pod dowództwem admirała Togo Heihachiró 
rozpoczęła działania na morzu, atakując rosyjskie okręty m.in. w por-
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cie Inczhon nad Morzem Żółtym i w Port Artur. Wojska lądowe we
szły do Korei. Japonia - ku zaskoczeniu całego świata- zaczęła odno
sić spektakularne zwycięstwa. Wojska japońskie szybko wyparły Ro
sjan z Korei, w maju wkroczyły na Półwysep Llaodong, zdobyły Dai
ren, w Nowy Rok 1905 r. po 240 dniach krwawej walki padł Port Artur, 
zajęty przez oddziały japońskie pod dowództwem generała Nogiego 
Maresuke. Klęską Rosji zakończyły się także dwumiesięczne walki 
o Mukden, po których w rękach Japonii znalazła się znaczna część
Mandżurii. Największym jednak zaskoczeniem dla rosyjskiej i świato
wej opinii publicznej było pokonanie, a właściwie unicestwienie, pod

Rosyjski okręt liniowy „Bo
rodino" zatopiony podczas 
bitwy w Cieśninie Tsushim
skiej 

koniec maja części Floty Bałtyckiej pod dowództwem admirała Zino
wija Rożestwienskiego Oub Rożdiestwienskiego) przez admirała Togo 
w bitwie w Cieśninie Tsushimskiej. Symbolem tego zwycięstwa stał 
się okręt flagowy „Mikasa", który teraz jako muzeum stoi przy na
brzeżu portu w Yokosuce, niedaleko Tokio. W lipcu Japończycy zajęli 
południowy Sachalin, co wzmacniało pozycję przetargową Japonii na 
przyszłej konferencji pokojowej. 
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Pierwszy gabinetKatsuryTarii (w środku), skład z 1904 r. U góry od prawej: Terauchi Masatake 
(minister sil lądowych), KomuraJiltarii (minister spraw zagranicznych), SoneArasuke (minister 
finansów), Yamamoto Gonnohyiie (minister marynarki). W środku z prawej Kiyoura Keigo 
(minister rolnictwa i handlu), w środku z lewej Hatano Yoshinao (minister sprawiedliwości). 
U dołu od prawej: Kubota Yuzuru (minister edukacji), Óura Kanetake (minister komunikacji), 
Tanaka Mitsuaki (minister ds dworu CE,sarskiego), Yoshikawa Akimasa (minister spraw we
wnętrznych) 

Po bitwie Cesarski Sztab Dowodzenia (Daihon'ei) - powoływany 
na czas wojny, a później, w latach trzydziestych XX w., także w trakcie 
tzw. incydentów, najwyższy wojskowy organ doradczy naczelnego 
dowództwa, czyli cesarza - z generałem Y amagatą na czele, postano
wił jak najszybciej zakończyć wojnę. Zdawano sobie bowiem sprawę, 
że kontynuowanie działań może pozwolić Rosji na przeprowadzenie 
kolejnej mobilizacji, podczas gdy siły Japonii były już na wyczerpaniu. 
Nie przewidziano jednak wybuchu rewolucji w 1905 r. i zmiany na
strojów społecznych. Za zakończeniem wojny przemawiały takie jej 
koszty, które były wysokie. W Japonii zmobilizowano prawie 1,1 mln 
osób, z czego 945 tys. wysłano na tereny objęte walkami. Podczas 
walk zginęło około 60 tys., a rany odniosło ponad 130 tys. żołnierzy. 
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Były też ofiary spowodowane chorobami: 21,5 tys. osób zmarło, a po
nad 250 tys. znalazło się w szpitalach. Wydatki na działania wojenne 
szacuje się na 1,5-1,7 mld jenów (wartość funta brytyjskiego równała 
się wówczas 1 O jenom, a dolara amerykańskiego 2 jenów). Mniej wię
cej połowę tej kwoty uzyskano z pożyczek zagranicznych zaciągnię
tych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Pozo
stała część pochodziła zarówno z pożyczek wewnętrznych, jak i środ
ków zdobytych dzięki podwyższeniu różnego rodzaju podatków, na 
co pierwszy gabinet Katsury uzyskał zgodę Seiyukai. Rosja poniosła 
prawie takie same koszty wojenne co Japonia, około 1,5 mld rubli 
(1 rubel = 1 jen), z czego również mniej więcej połowę pokryto z po
życzek zagranicznych (z Francji i Niemiec). Ofiary po stronie ro
syjskiej wyniosły 50 tys. zabitych i 220 tys. rannych. 

W takiej sytuacji pod koniec maja minister spraw zagranicznych 
KomuraJutaro polecił ambasadorowi wWaszyngtonie Takahirze Ko
goro, by ten zwrócił się z prośbą do prezydenta Stanów Zjednoczo
nych Theodore'a Roosevelta o zaproponowanie Rosji rokowań poko
jowych. 7 czerwca car Mikołaj II, obawiając się możliwości opano
wania przez Japończyków całego Sachalinu, ujścia Amuru i Kamczat
ki, wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji. Przegrana wojna na pew
no przypomniała carowi wydarzenie sprzed kilkunastu lat - 11 maja 
1891 r., gdy przebywał w Japonii jako następca tronu, w czasie wizyty 
oficjalnej w miejscowości ótsu nad jeziorem Biwa (pref. Shiga) został 
raniony mieczem przez fanatycznie nienawidzącego Rosji policjanta. 

Podczas rozmów pokojowych, które rozpoczęto 10 sierpnia 1905 r. 
w Portsmouth (stan New Hampshire), kilkakrotnie dochodziło do 
impasu, czego głównym powodem była sprawa odszkodowań dla 
zwycięskiej Japonii. W Tokio spodziewano się bowiem, że, tak jak było 
w przypadku Chin, pokonana Rosja zwróci Japonii co najmniej kosz
ty działań wojennych. Na zmianę stanowiska delegacji japońskiej, 
z ministrem Komurą na czele, wpłynęła postawa przedstawicieli za
chodnich banków finansujących Japonię w czasie wojny, którzy 
stwierdzili, że nie będą już mogli udzielić jej następnych pożyczek, 
dodając, że dotyczy to także Rosji. Przypomnieli jednak, że Rosja 
w przeciwieństwie do Japonii posiada jeszcze własne rezerwy złota. 
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Było to właściwie bez znaczenia w ówczesnej sytuacji w Rosji, ale 
przekonało Japonię. 

Ostatecznie 5 września 1905 r. podpisano traktat pokojowy, na 
mocy którego Rosja uznała niezależność Korei i szczególne interesy 
polityczne, ekonomiczne i wojskowe Japonii w tym kraju. Obie strony 
godziły się przywrócić suwerenność Chin nad całą Mandżurią, ale 
Rosja scedowała na rzecz Japonii swe prawa do dzierżawionego teryto
rium na Półwyspie Llaodong oraz prawa do Kolei Południowoman
dżurskiej wraz z położonymi na tym obszarze kopalniami węgla. Prze
kazała też Japonii południową część Sachalinu z granicą na 50 stop
niu szerokości geograficznej północnej wraz z przyległymi wyspami. 
Oprócz tego zgodziła się na podpisanie porozumienia w sprawie ja
pońskich połowów wzdłuż rosyjskich wybrzeży Morza Japońskiego, 
Ochockiego i Beringa. Dzięki zwycięstwu nad Rosją Japonia zdobyła 
niekwestionowaną pozycję w Korei i odzyskała, tak ważny ze wzglę
dów handlowych, militarnych, a także dyplomatycznych, przyczółek 
w Chinach - Półwysep Llaodong, który utraciła na skutek zainicjo
wanej przez Rosję potrójnej interwencji. 

Japonia nie uzyskała natomiast żadnych odszkodowań wojennych, 
co wywołało ostrą krytykę i protesty społeczeństwa japońskiego, któ
re nie zdając sobie sprawy z kosztów wojny i stanu japońskich finan
sów, uważało treść traktatu za nieadekwatną do japońskich zwycięstw, 
a sam koniec wojny za przedwczesny. Atmosferę niezadowolenia po
głębiały artykuły w kształtujących wówczas opinię społeczną dzienni
kach, m.in. w „Tok.yo Asahi Shimbun" G,Tokijskiej Gazecie Poran
nej'') i „ÓsakaAsahi Shimbun" G,Osackiej Gazecie Porannej"). Doszło 
też do rozruchów, głównie w Tokio. W Parku Hibiya w centrum sto
licy rozwścieczony tłum starł się z policją, a następnie zaatakował 
i podpalił m.in. biura prorządowej „Kokumin Shimbun" G,Gazety Na
rodowej"), rezydencję ministra spraw wewnętrznych, kilka budynków 
urzędów państwowych, posterunki policji, świątynie i kościoły. Zano
towano 17 ofiar śmiertelnych, 500 rannych, aresztowano 2 tys. osób. 
6 września wprowadzono stan wyjątkowy, który trwał mimo uspoko
jenia sytuacji do 29 listopada. Do rozruchów doszło także w innych 
miastach Japonii CTokohamie, Osace, Nagoi). Gabinet Katsury, który 
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istniał od 1901 r. i doprowadził do zwycięstwa nad Rosją, teraz mu
siał podać się do dymisji, gdyż zarzucano mu „przegranie pokoju". 
7 stycznia 1906 r. nowy rząd utworzył Saionji Kimmochi. 

Można jednak uznać, że wojna zakończyła się sukcesem Japonii. 
Przede wszystkim, pokonując tak szybko i do tego w tak spektaku
larny sposób wielką Rosję, udowodniła światu, że w pełni dojrzała 
już do roli równoprawnego partnera mocarstw na Dalekim W scho
dzie. Było to pierwsze w czasach nowożytnych zwycięstwo państwa 
wschodnioazjatyckiego nad europejskim. Japonia zniechęciła Rosję 
do dalszej ekspansji na Dalekim W schodzie, a sama szybko umacniała 
tam swoją pozycję. Stała się regionalnym mocarstwem, którego teraz 
zaczęły obawiać się potęgi zachodnie, mimo że w 1904 r. z zadowo
leniem przyjęły wiadomość o uwikłaniu się Rosji w wojnę, spodzie
wając się jej osłabienia i ograniczenia roszczeń wobec Chin, gdzie 
same prowadziły interesy. Dlatego w tej nowej sytuacji konieczne 
stało się oficjalne określenie praw mocarstw w Azji Wschodniej. 

Jeszcze przed zakończeniem wojny, w lipcu, premier Katsura i se
kretarz wojny Stanów Zjednoczonych William H. Taft dokonali wy
miany tajnych not, w których uznano szczególne interesy Japonii 
w Korei, a Stanów na Filipinach oraz konieczność współpracy, wraz 
z Wielką Brytanią, w celu doprowadzenia do pokoju na Dalekim 
Wschodzie. Oznaczało to, że Waszyngton nie będzie protestował 
w przypadku ingerencji Japonii w sprawy Korei. 

12 sierpnia odnowiono sojusz z Wielką Brytanią, w którym strony 
zobowiązały się do wzajemnej pomocy wojskowej w przypadku wojny 
nawet z jednym państwem, a także do utrzymania pokoju i ochrony 
własnych interesów w Azji W schodni ej i Indiach. Uwzględnienia ich 
w układzie domagał się Londyn, uważając, że choć Rosja z pewnością 
w najbliższym czasie nie powtórzy ataku na Azję W schodnią, może to 
z powodzeniem zrobić właśnie w Indiach. Ponadto Wielka Brytania 
ponownie uznała szczególne interesy Japonii w Korei, a obie strony 
równe szanse handlowe i przemysłowe wszystkich państw w Chinach. 

17 listopada tego samego roku Japonia doprowadziła do podpisania 
kolejnego układu z Koreą, zapewniając sobie specjalne prawa. Dzięki 
pierwszemu układowi z 22 sierpnia 1904 r. Japończycy stawali się 
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doradcami władz koreańskich w sprawach gospodarczych i polityki 
zagranicznej. Teraz mogli nie tylko doradzać, ale też kierować sto
sunkami zagranicznymi Korei. Japońskie placówki dyplomatyczne 
przejmowały nadzorowanie interesów Korei w innych państwach, co 
oznaczało konieczność pośrednictwa Japonii w zawieraniu przez Ko
reę układów międzynarodowych. Następnie utworzono urząd gene
ralnego rezydenta - przedstawiciela Tokio przy cesarskim dworze 
w Seulu, który oprócz kontroli nad polityką zagraniczną oraz finan
sami otrzymał także prawo decydowania w sprawach armii i policji. 
Pierwszy stanowisko to zajął w grudniu 1905 r. Itó Hirobumi. 

Choć działania Japonii wobec Korei wywołały silne protesty i anty
japońskie wystąpienia Koreańczyków, Tokio nie zaprzestało procesu 
podporządkowywania sobie tego kraju. Po przejęciu kontroli nad po
lityką zagraniczną i sprawami wojskowymi Japończycy zajęli się gos
podarką oraz handlem. Protesty cesarza Kojonga, który próbował 
nawet interweniować za granicą, m.in. na międzynarodowej konfe
rencji pokojowej w Hadze, doprowadziły do zaostrzenia postawy Japo
nii. Cesarza zmuszono do abdykacji na rzecz syna Sunjonga, a 24 lipca 
1907 r., nie zwracając uwagi na protesty cesarza i za zgodą kilku 
projapońskich ministrów, ustanowiono w Korei protektorat. Rozwią
zano koreańską armię, a generalny rezydent Japonii przejął praktycz
nie całkowitą kontrolę nad p0lityką wewnętrzną, mógł nawet mia
nować Japończyków na stanowiska rządowe. Choć Itó był jednym 
z głównych autorów polityki wobec Korei, nie popierał planów ja
pońskiego rządu i Yamagaty dotyczących aneksji tego kraju. Nie po
trafił jednak skutecznie temu przeciwdziałać i dlatego w czerwcu 
1909 r. podał się do dymisji. Jego miejsce zajął dotychczasowy za
stępca, minister finansów w czasie wojny z Rosją, Sone Arasuke. 
Mimo tej postawy Itó nie uniknął aktu zemsty. Cztery miesiące później 
koreański patriota An Chunggun zastrzelił go na dworcu w Harbinie. 
Itó Hirobumi był jednym z ważniejszych polityków tego okresu i po
łożył wielkie zasługi dla kraju. Jako młody samuraj z Choshii walczył 
o restaurację władzy cesarskiej i otwarcie Japonii na świat, jako jeden
z głównych członków oligarchii Meiji inicjował wiele zmian na rzecz
modernizacji kraju, wreszcie jako najważniejszy z genro cieszył się
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niemal bezgranicznym zaufaniem cesarza i doprowadził Japonię do 
pozycji mocarstwa. W uznaniu tych wszystkich zasług pochowano go 
z honorami podczas pogrzebu państwowego. 

Rząd japoński, nie chcąc, by zabójstwo Ito było uznane przez opinię 
światową za bezpośredni powód aneksji Korei, opóźnił nieco decyzję 
o całkowitym podporządkowaniu tego kraju, wprowadził jednak dal
sze ograniczenia jej suwerenności. Zlikwidowano ministerstwa obro
ny i sprawiedliwości, utworzono japońsko-koreański emisyjny Bank
Korei. Pod koniec maja 1910 r. stanowisko generalnego rezydenta
zajął gen. Terauchi Masatake. 22 sierpnia obie strony podpisały trak
tat dotyczący aneksji Korei, która stawała się odtąd (do 1945) częś
cią Wielkiego Cesarstwa Japonii, a praktycznie jego kolonią. Cesarz
koreański zrzekł się swych suwerennych praw, które przejął gene
ralny gubernator i jego urzędnicy. Większość najważniejszych urzę
dów znalazła się w rękach Japończyków. Koreańczykom pozostawio
no jedynie mało znaczące stanowiska. Zajęto się naturalnie także
propagandą i oświatą. Zmieniono m.in. treść podręczników, do któ
rych wprowadzono fragmenty o japońskiej odpowiedzialności za losy
Azji, i zamykano te szkoły, które nie chciały się podporządkować
nowym wymaganiom. Językiem oficjalnym w szkołach stał się japoń
ski, zabroniono nauczania historii i kultury Korei. Spotkało się to ze
sprzeciwem Koreańczyków, z którymi jednak Japończycy rozprawiali
się bezlitośnie. Tysiące Koreańczyków trafiło do więzień, a duża część
uciekła do Mandżurii, w rejony rosyjskiego Przyamurza i Przymorza,
a także do Stanów Zjednoczonych. Zlikwidowano wszystkie organiza
cje polityczne i prokoreańskie gazety, zabroniono zgromadzeń i dys
kusji politycznych.

Choć japońska administracja w Korei była bardzo represyjna wo
bec mieszkańców tego kraju, przyczyniła się do rozwoju Korei. Roz
budowano i unowocześniono infrastrukturę, niezbędną do rozwoju 
gospodarczego. Powstały nowe drogi, pierwsze linie kolejowe, linie 
telegraficzne i telefoniczne, nowe miasta, zmodernizowane porty. 
W zrosła produkcja rolnicza i przemysłowa, rozwinęła się gospodarka 
rynkowa. Korzystali z tego jednak przeważnie Japończycy. Ziemię 
odebraną Koreańczykom przekazywano za darmo lub po bardzo nis-
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kich cenach japońskim rolnikom, których ściągano do Korei, by ogra
niczyć przeludnienie japońskiej wsi. Z tego m.in. powodu liczba J apoń
czyków w Korei wzrosła ze 171 tys. w 1910 r. do 346 tys. w roku 1920. 
Mimo restrykcji i japonizacji życia Koreańczycy nie zrezygnowali 
z walki o swoje prawa i odzyskanie niepodległości, co szczególnie 
nasiliło się w 1919 r. i sprawiło, że Japończycy musieli złagodzić swoją 
politykę. 

Po wojnie z RosjąJaponia przystąpiła do rozmów dyplomatycznych 
w celu potwierdzenia nowej pozycji na Dalekim W schodzie. 22 grud
nia 1905 r. usankcjonowała wojenne zdobycze, podpisując układ z Chi
nami. Zatwierdziły one wszystkie ustępstwa Rosji wobec Japonii z trak
tatu z Portsmouth, w tym także te wynikające z wcześniejszych umów 
chińsko-rosyjskich odnośnie do Llaodongu i Kolei Południowoman
dżurskiej. Chiny wyraziły też zgodę na zajęcie przez Japończyków 
i eksploatowanie przez piętnaście lat, do czasu ukończenia moder
nizacji, strategicznej linii kolejowej Andong-Mukden. Ponadto zgo
dziły się na otwarcie dla handlu szesnastu miast w Mandżurii oraz na 
wiele innych ustępstw (np. częściowe zwolnienie z cła, wspólne kon
sultacje w określonych kwestiach), które znacznie umacniały pozycję 
Japonii w tym rejonie. Za zgodą Chin już w połowie 1906 r. rząd japoń
ski powołał Towarzystwo Kolei Południowomandżurskiej (Minami 
Manshil Tetsudo Kabushiki Kaisha, w skrócie Mantetsu), którego po
łowa udziałów należała do rządu japońskiego, mającego prawo miano
wania głównych urzędników. Towarzystwo - jeden z największych 
inwestorów na terenie Mandżurii - zajmowało się też eksploatacją 
obszarów wokół linii kolejowej i znajdujących się tam kopalni węgla, 
rud żelaza. W 1906 r. w celu ochrony linii kolejowych i terenów dzier
żawionych na Półwyspie Llaodong Japończycy utworzyli Armię Kwan
tuńską (Kantogun). Jej dziesięciotysięczne wówczas oddziały, złożo
ne z żołnierzy biorących udział w wojnie z Rosją, stały się zalążkiem 
silnej armii, która odegrała ważną rolę w działaniach zbrojnych Japo
nii w Chinach w latach trzydziestych i czterdziestych XX w. 

Równie ważne stało się uregulowanie powojennych stosunków 
między Japonią a pozostałymi państwami ententy. 10 czerwca 1907 r. 
doszło do podpisania układu z Francją, w którym obie strony po-
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twierdziły integralność Chin i zgodziły się na poszanowanie zasady 
otwartych drzwi. Japonia uznała prawa terytorialne Francji w Indo
chinach Francuskich, a Francja zaakceptowała postanowienia trak
tatu z Portsmouth. Uzgodniono także strefy wpływów obu państw 
w Chinach. Następnie przystąpiono do rozmów z Rosją. 30 lipca 
1907 r. poseł Japonii, Motono Ichiró, i minister spraw zagranicznych 
Rosji, Aleksandr Izwolskij, podpisali pierwszy układ japońsko-rosyjski, 
w którym każda ze stron zapewniała o poszanowaniu integralności 
terytorialnej drugiej strony i o respektowaniu dotychczasowych usta
leń z Chinami, w tym zasady otwartych drzwi. W tajnej klauzuli ustalo
no strefy wpływów w Mandżurii i podzielono ją na część południową 
i północną. Oprócz tego Rosja uznała specjalne interesy Japonii w Ko
rei, a Japonia specjalne interesy Rosji w Mongolii Zewnętrznej. Dwa 
dni wcześniej zawarto też układ o handlu i żegludze oraz konwencję 
połowową, dzięki której Japończycy uzyskali m.in. prawo do eks
ploatacji dalekowschodnich łowisk Rosji. 4 lipca 1910 r. podpisano 
drugi układ z Rosją, potwierdzając ustalony wcześniej podział wpły
wów w Mandżurii. Strony zobowiązały się także do wspólnych kon
sultacji w celu utrzymania status quo i do pomocy w rozwoju swych 
linii kolejowych na tym terenie, co było spowodowane m.in. działa
niami Amerykanów zmierzającymi najpierw do ich wykupienia (zgod
nie z ideą potentata kolejowego Edwarda Harrimana „opasania kuli 
ziemskiej"), a następnie w 1909 r. do ich „umiędzynarodowienia", fir
mowanego przez sekretarza stanu Philandera Knoxa. Potwierdzono 
także dotychczasowe strefy wpływów. Układ ten odnawiano jeszcze 
dwa razy - 8 lipca 1912 r., kiedy dokonano m.in. podziału wpływów 
w Mongolii Wewnętrznej, oraz 3 lipca 1916 r., kiedy strony gwaranto
wały sobie zapewnienie życiowych interesów w Chinach. Układ miał 
obowiązywać do 1921 r. 

Najtrudniej było dojść do porozumienia ze Stanami Zjednoczo
nymi, które z coraz większą obawą obserwowały umacnianie się Japo
nii w Azji i rozbudowę jej floty. Powodem pogarszania stosunków był 
też stosunek Amerykanów do japońskiej imigracji, szczególnie w Ka
lifornii, gdzie w 1906 r. wprowadzono segregację rasową w szkołach 
publicznych. Stanowiska tego nie zdołało zmienić ani orędzie prezy-
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imigrantów, ani pomoc rządu japońskiego po wielkim trzęsieniu ziemi 
w San Francisco, która wyniosła 245 tys. dolarów, czyli ponad połowę 
kwoty zebranej na całym świecie. W 1908 r. obie strony po trwających 
kilka miesięcy rozmowach doszły do porozumienia w kwestii emi
grantów - Japonia zgodziła się nie wydawać paszportów emigracyj
nych japońskim robotnikom, którzy chcieli pracować na kontynencie 
amerykańskim (wyłączono Hawaje, Kanadę i Meksyk). W Waszyng
tonie nadal jednak istniały obawy związane z coraz silniejszą pozycją 
Japonii we wschodniej Azji i na Pacyfiku. Znacznie zwiększono więc 
budżet amerykańskiej marynarki (ze 100,9 mln dolarów w 1907 r. do 
140 mln w 1909 r.) i zaczęto rozbudowywać F1otę Pacyfiku, aby sku
tecznie zapobiec ewentualnemu atakowi Japonii na Stany Zjednoczo
ne. Na wszelki wypadek dokonano też demonstracji siły - pod koniec 
1907 r. szesnaście amerykańskich krążowników wyruszyło w trwa
jący ponad rok rejs dookoła świata i odwiedziło także Japonię. Po tej 
wizycie 30 listopada 1908 r. przedstawiciele obu krajów wymienili noty 
dotyczące rejonu Pacyfiku (porozumienie Root-Takahira). Uznano 
swój stan posiadania w tym rejonie i zobowiązano się do poszano
wania interesów wszystkich mocarstw w Chinach, zgodnie z zasadą 
otwartych drzwi. 

Gdy w 1909 r. William Taft�źastąpił Roosevelta na stanowisku pre
zydenta, Waszyngton nasilił działania polityczne i finansowo-prze
mysłowe (głównie duże pożyczki) w celu umocnienia swojej pozycji 
w Chinach, czemu sprzeciwiała się zarówno Japonia, jak i Rosja. To
kio nie zgodziło się także na zawarcie z Waszyngtonem traktatu 
arbitrażowego, podpisało natomiast w lutym 1911 r. nowy traktat 
o handlu i żegludze. Przyznano obywatelom obu stron prawo wjaz
du, podróżowania i przebywania na terytorium drugiej strony pod
warunkiem, że nie naruszy to amerykańskiej ustawy imigracyjnej
z 1907 r. Ponadto Japonia uzyskała wreszcie pełną autonomię cel
ną, co wkrótce potwierdziły także inne mocarstwa. W ten sposób upo
rano się ostatecznie z problemem nierównoprawnych traktatów na
rzuconych Japonii przez mocarstwa pod koniec lat pięćdziesiątych
XIXw.
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Wojna Japonii z Rosją odbiła się głośnym echem również wśród 
Polaków. Doszło wówczas do nieoficjalnych, z racji nieistnienia pań
stwa polskiego, kontaktów przedstawicieli japońskich władz, głównie 
wojskowych, z członkami Polskiej Partii Socjalistycznej i Ugi N arodo
wej. Japończykom zależało na osłabieniu armii rosyjskiej poprzez wy
stąpienia zbrojne Polaków na terenach Polski, dywersję na Kolei 
Transsyberyjskiej lub przechodzenie na stronę japońską polskich żoł
nierzy wcielonych do annii carskiej. Polacy dążyli do wykorzystania 
wojny dla dobra Polski. Celem PPS było odzyskanie niepodległości 
w wyniku powstania wspieranego finansowo przez Japonię. Liga Na-

Cesarz Yoshihito (faishó) 

i cesarzowa Sadako (fei

mei) 

rodowa była przeciwna takiemu pomysłowi i zabiegała u Japończyków 
o lepsze traktowanie polskich jeńców. Przewodniczący tych partii,
Józef Piłsudski i Roman Dmowski, odwiedzili nawet Japonię (1904).
Chociaż nie doszło do współpracy na szerszą skalę, wśród Polaków
zrodziło się wówczas uczucie głębokiej sympatii do Japonii, niewiel
kiego kraju, który tak niedawno otworzył granice i dzięki szybkiej
i przemyślanej modernizacji nie tylko zachował suwerenność, ale
szybko pokonał Chiny oraz wielką Rosję i stał się regionalnym mo
carstwem z posiadłościami w Azji, obejmującymi Tajwan, Peskadory,
Liaodong, Koreę i południową część Sachalinu.
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Symbolem nowoczesnej i silnej Japonii, symbolem jedności naro

du stał się cesarz Mutsuhito, który zmarł 30 lipca 1912 r. Japo
nia pogrążyła się wówczas w żałobie, a jeden z dowódców cesarskiej 
armii, generał Nogi Maresuke, jak wiemy wasal, popełnił w dniu 
pogrzebu cesarza rytualne samobójstwo. Kolejnym cesarzem został 
Yoshihito, a okres jego panowania nazwano Taishó - Wielką Spra
wiedliwością (1912-1926). Nowy władca był zupełnie niepodobny do 
swego ojca. Nie interesował się zbytnio polityką i rządzeniem, lubił 
natomiast rozrywkę i przedmioty pochodzące z Zachodu. W sprawo
waniu władzy przeszkadzały mu poza tym dwa powody: zły stan zdro
wia, który przyczynił się do tego, że pod koniec 1921 r. jego obowiązki 
przejął jako regent najstarszy syn, następca tronu, Hirohito, a także 
ukształtowana za czasów Mutsuhito tradycja polityczna. Krajem nadal 
rządzili zasłużeni członkowie oligarchii, genro, oraz bezpośredni do
radcy cesarza. Uznali oni, że tak należy kształtować obraz cesarza, by 
był symbolem nowej władzy, ale jednocześnie kimś wyjątkowym, 
by był „boskim" władcą. Praktyczny udział cesarza w sprawowaniu 
władzy został więc ograniczony i z reguły sankcjonował on jedynie 
decyzje podejmowane przez innych. 

Pierwsza wojna światowa 

Kolejną okazją do umocnienia pozycji na arenie międzynarodowej 
i poszerzenia wpływów była dla Japonii pierwsza wojna światowa. Do 
przystąpienia do niej po stronie ententy zobowiązywał ją sojusz z Wiel
ką Brytanią, odnowiony po raz trzeci (na dziesięć lat) 13 lipca 1911 r. 
Londynowi, prowadzącemu w tym czasie także rozmowy z Waszyng
tonem na temat układu arbitrażowego (układ podobny do arbitrażo
wego podpisano dopiero w 1914 r.), bardzo zależało na takiej formule 
sojuszu z Japonią, która nie będzie miała wydźwięku antyamerykań
skiego. Japonia na to przystała i do układu z 1905 r. wprowadzono 
konieczne, ale nieliczne zmiany. Podtrzymano zasięg terytorialny so
juszu i postanowienia wobec Chin. Nadal zobowiązywano się do wspar
cia sojusznika w przypadku wojny nawet z jednym państwem, ale 
z wyjątkiem sytuacji, w której między jedną ze stron a tym państwem 
zawarty był ogólny układ arbitrażowy. Oznaczało to zwolnienie Wiei-
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kiej Brytanii z obowiązku pomocy Japonii w przypadku jej wojny ze 
Stanami Zjednoczonymi. Ponadto zupełnie nie wspomniano o Korei, 
co oznaczało zgodę Londynu na japońską aneksję. 

Na początku wojny Wielka Brytania uważała, że ze względu na 
małe siły przeciwnika na Dalekim Wschodzie udział Japonii w dzia
łaniach wojennych nie będzie konieczny. Podobnie jak Francja, Rosja 
i Stany Zjednoczone obawiała się wejścia Japonii do kontynentalnych 
Chin. Jednak zwiększenie liczby niemieckich okrętów na Pacyfiku, 
zmusiło ją do zmiany zdania, choć nadal starała się ściśle określić 
zakres i obszar interwencji japońskiej. Mimo protestów Chin, które 
już 6 sierpnia 1914 r. ogłosiły neutralność i zwróciły się do walczących 
stron o nieprzenoszenie działań wojennych na ich teren, 23 sierpnia 
Japonia wypowiedziała wojnę Niemcom i wkrótce zajęła ich posiad
łości w Szantungu, m.in. Qingdao (fsingtao), Jiaozhou (Kiaochow), 
Jinan (fsinan), stolicę prowincji, oraz linię kolejową Qingdao-Jinan. 
Wojska japońskie weszły więc na chińską część kontynentu. Aby 
korzystając z nieobecności mocarstw, umocnić tam swoją pozycję, 
Japonia 18 stycznia 1915 r. wystosowała wobec Chin tzw. 21 żądań. 
Podzielono je na pięć grup. Część pierwsza dotyczyła przyznania 
Japonii praw do niemieckich posiadłości w Szantungu, nieodstępo
wania innemu państwu żadnej części tej prowincji oraz zgody na 
budowę przez Japonię nowej linii kolejowej. W drugiej domagano 
się rozszerzenia praw Japonii w południowej Mandżurii i wschodniej 
części Mongolii Wewnętrznej (przedłużenia na dziewięćdziesiąt dzie
więć lat koncesji dzierżawnej Półwyspu Llaodong, linii Kolei Połud
niowomandżurskiej i linii Andong-Mukden), prawa do osiedlania się, 
swobodnego poruszania, nabywania ziemi i eksploatacji kopalni na 
tym terenie, udzielania zgody przez rząd japoński na budowę linii 
kolejowych na tych terenach przez inne państwo, zaciągania pożyczek 
na ten cel czy zatrudniania tam doradców. Grupa trzecia dotyczyła 
wspólnej eksploatacji kombinatu zbrojeniowego Hanyeping. W gru
pie czwartej domagano się od rządu chińskiego niewyrażania zgody 
stronie trzeciej na dzierżawę portów, zatok i wysp wzdłuż wybrzeży 
chińskich. W grupie piątej natomiast zawarto żądania ogólnopolitycz
ne, których realizacja oznaczałaby podporządkowanie Chin Japonii. 
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Rząd chiński miał m.in. korzystać z doradztwa japońskiego w spra
wach politycznych, :finansowych i wojskowych, utworzyć oddziały ja
pońsko-chińskiej policji w ważniejszych miejscach Chin, kupować 
50 proc. sprzętu wojskowego w Japonii, w pierwszej kolejności ko
rzystać z pożyczek od Japonii, wyrazić zgodę na budowę linii kole
jowych w środkowych Chinach i budowę obiektów przemysłowych 
w Fujianie. 

Żądania te godziły w interesy Wielkiej Brytanii i Rosji na terenie 
Chin, ale państwa te zajęte wojną nie mogły i nie chciały krytykować 
posunięć Japonii, by ta nie związała się sojuszem z państwami central
nymi. Oficjalnie zareagowali tylko Amerykanie, którzy przypomnieli 
Japończykom o swych prawach traktatowych w Chinach i zasadzie 
otwartych drzwi, godząc się jedynie na zachowanie przez Japonię 
specjalnych praw w Szantungu, Mandżurii i Wschodniej Mongolii 
Wewnętrznej. 

W obawie przed rozszerzeniem działań militarnych Japonii po kilku
miesięcznych debatach Chiny zaakceptowały ostatecznie większość 
żądań (oprócz grupy piątej) w kilku traktatach i notach podpisanych 
z Japonią w Pekinie 25 maja 1915 r. Wywołało to liczne akcje, demon
stracje i wiece skierowane przeciwko Japonii, co zmusiło premiera 
Yuana Shikaia do wprowadzenia oficjalnego zakazu wystąpień anty
japońskich. 

Osiągnąwszy swe cele w Chinach, Japonia podpisała wspólną de
klarację z Wielką Brytanią, Francją i Rosją, w której tak jak one zo bo
wiązała się do niezawierania separatystycznego pokoju i do wspól
nych prac nad treścią traktatu pokojowego. Następnie, chcąc zapew
nić sobie poparcie na przyszłej konferencji pokojowej odnośnie do 
swych praw w Chinach, doprowadziła w marcu 1917 r. do uzyskania 
gwarancji od Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji, a także Włoch. Choć 
Stany Zjednoczone najdłużej ze wszystkich mocarstw protestowały 
przeciw wejściu Japonii do Chin, obawiając się, że naruszy to zasadę 
otwartych drzwi, ostatecznie 2 listopada 1917 r. zgodziły się na wy
mianę not, której dokonali specjalny wysłannik Japonii w Stanach 
Zjednoczonych, Ishii Kikujiro, i amerykański sekretarz stanu, Robert 
l.ansing (porozumienie l.ansing-Ishii). Waszyngton uznał wówczas 
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specjalne prawa i interesy Japonii w Chinach, a szczególnie w tej częś
ci, z którą sąsiadują jej posiadłości (czyli w południowej Mandżurii). 
Oba państwa natomiast zobowiązały się do poszanowania integral
ności i suwerenności terytorialnej Chin i zasady otwartych drzwi oraz 
do niewykorzystywania dla własnych celów sytuacji w Chinach. 

Kolejną szansą umocnienia pozycji na Dalekim W schodzie mogła 
być dla Japonii wojskowa ekspedycja syberyjska. Rozprzestrzenianie 
się rewolucji bolszewickiej na rosyjskim Dalekim W schodzie, a także 
zawarcie przez nowe władze w marcu 1918 r. układu pokojowego 
z Niemcami i ich sojusznikami wywołało w Japonii niepokój. Japoń
czycy obawiali się, że bolszewicy nie będą respektowali umów zawar
tych przez carską Rosję, na przykład tych dotyczących Mandżurii, że 
idea bolszewizmu przeniknie do Chin i wywoła tam rewolucję oraz 
że Niemcy rozszerzą swe wpływy na Dalekim W schodzie. Część poli
tyków japońskich uznała, że powinno się rozpocząć interwencję zbroj
ną w tym rejonie, jednak rząd oficjalnie nie popierał tego pomysłu. 
Obawiano się reakcji Stanów Zjednoczonych, które przez kilka mie
sięcy były przeciwne propozycji państw ententy dotyczącej wspólnej 
z Japonią ekspedycji wojskowej na Syberii. Dopiero działania Korpusu 
Czechosłowackiego (złożonego z Czechów i Słowaków - żołnierzy 
państw centralnych, wziętych do niewoli przez Rosjan) i zajęcie przez 
jego oddziały pod koniec czerwca 1918 r. Władywostoku sprawiły, że 
rząd amerykański zgodził się na wspólną z Japonią interwencję. Jej 
celem miało być udzielenie pomocy Korpusowi, ale teren działań 
ograniczono do wschodniej Syberii. W sierpniu państwa ententy zde
cydowały o wprowadzeniu swych wojsk na rosyjski Daleki W schód 
i wkrótce potem utworzono międzynarodowy Korpus Interwencyjny. 

Oficjalną decyzję o przystąpieniu do działań na Syberii, zgodną 
z wcześniejszymi ustaleniami ze Stanami Zjednoczonymi, rząd japoń
ski podjął 2 sierpnia. Wkrótce potem we Władywostoku wylądował 
desant japoński. Niezależnie od udziału w działaniach Korpusu Inter
wencyjnego, który ruszył w kierunku Chabarowska, Japonia skiero
wała na kontynent dodatkowe siły. Mimo uzgodnień międzynarodo
wych zezwalających Japonii na 12 tys. żołnierzy, we wschodniej Sy
berii i północnej Mandżurii znalazło się aż 72 tys., co wielokrotnie 
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Konferencja pokojowa w Paryżu w 1919 r. Wśród obradujących Saionji Kimmochi, Makino 
Nobuaki i Matsui Keishiró 

przekraczało kontyngenty innych państw. Oddziały japońskie szybko 
posuwały się na zachód wzdłuż doliny Amuru i już pod koniec 
września dotarły aż do wschodniego brzegu jeziora Bajkał. Wkrótce 
potem japońskie władze uznały, że należy wykorzystać ekspedycję do 
ograniczenia wpływów ideologii komunistycznej i stworzenia na Sy
berii państwa buforowego, oddzielającego Wschód, w tym i Japonię, 
od Rosji Radzieckiej. Liczono także na zdobycie koncesji na rosyjskim 
Dalekim W schodzie. Dlatego więc żołnierze japońscy pozostali na 
Syberii aż do października 1922 r., czyli znacznie dłużej niż inne woj
ska - oddziały brytyjskie, francuskie i czechosłowackie zostały wyco
fane w czerwcu 1919 r., a amerykańskie w styczniu następnego roku. 
Rząd japoński postanowił zakończyć interwencję na Syberii dopiero 
pod wpływem nacisków z zewnątrz i z powodu pogarszającej się sy
tuacji gospodarczej. Ekspedycja zakończyła się więc :fiaskiem. Wpły
nęła ujemnie zarówno na sytuację :finansową kraju, jak i na stosunki 
zewnętrzne, w tym głównie ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją Ra
dziecką. 

Tymczasem pierwsza wojna światowa dobiegła końca i w styczniu 
1919 r. rozpoczęła się konferencja pokojowa w Paryżu. Japonia zajęła 
tam miejsce obok Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji 
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i Włoch, czyli jako jedno z pięciu głównych mocarstw uprawnionych 
do decydowania we wszystkich rozważanych kwestiach. W skład ofi
cjalnej delegacji japońskiej, na której czele stanął wybitny mąż sta
nu, książę Saionji Kimmochi, weszli baron Makino Nobuaki - jego 
zastępca, Chinda Sutemi - ambasador w Wielkiej Brytanii, Matsui 
Keishiro - ambasador we Francji, oraz !Jilin Hikokichi - ambasa
dor we Włoszech. Delegacja postępowała zgodnie z zasadami opraco
wanymi przez rząd japoński, co oznaczało zabieranie głosu w spra
wach, które bezpośrednio dotyczą Japonii, i niezabieranie go w spra
wach, które jej nie dotyczą. We wszystkich kwestiach miała postę
pować w miarę możliwości jak najbardziej zgodnie z mocarstwami 
i szanować ich żądania odnośnie przejęcia praw do innych terytoriów 
(np. Wielkiej Brytanii do wysp na Pacyfiku położonych na południe od 
równika). Japończyków interesowały więc głównie sprawy daleko
wschodnie, w tym przede wszystkim kwestia Chin, toteż w sprawach 
europejskich, w tym również polskich, niemal nie zabierali głosu. 
Delegacja zażądała scedowania na rzecz Japonii - bez żadnych rekom
pensat - praw terytorialnych do Qingdao, Szantungu oraz wysp na 
Pacyfiku położonych na północ od równika. 

28 czerwca w Wersalu podpisano traktat pokojowy, na mocy któ
rego Japonii przyznano prawo do Szantungu oraz Wyspy Marshalla, 
Mariany i Karoliny jako mandat klasy C na 99 lat. Nie zaakceptowano 
jednak wszystkich postulatów delegacji japońskiej, na przykład tych 
dotyczących jej umowy z Chinami w sprawie „21 żądań". Chiny na 
znak protestu odnośnie praw japońskich w Szantungu nie podpisały 
traktatu. Japonia jako sygnatariusz traktatu pokojowego stała się też 
członkiem Ligi Narodów. Jako mocarstwo sprzymierzone i stowa
rzyszone została wraz z Wielką Brytanią, Francją i Włochami stałym 
członkiem Rady Ligi. 

Należy też wspomnieć o stosunku rządu japońskiego do Polski. 
Uznał on niepodległe państwo polskie i gabinet Ignacego Paderew
skiego 6 marca 1919 r. Choć w ten sposób oba kraje nawiązały sto
sunki dyplomatyczne, z powodu braku odpowiednich kandydatów 
poselstwa otworzono później. Pierwszym przedstawicielem Rzeczypo
spolitej w Tokio został w maju 1920 r. Józef Targowski, a dopiero rok 
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później placówkę w Warszawie objął Kawakami Toshitsune. Polska 
z powodu położenia geopolitycznego leżała w tym okresie poza krę
giem zainteresowania polityki zagranicznej Japonii. Polityka tego pań
stwa charakteryzowała się jednak przychylną wobec Polski neutral
nością. Na przykład w latach 1920-1922 rząd japoński pomógł w repa
triacji około 800 polskich sierot z Syberii i Mandżurii, zorganizowanej 
przez Polski Komitet Ratunkowy we Władywostoku, na którego czele 
stała Anna Bielkiewicz. 

Japonia wkraczała więc w lata dwudzieste XX w. jako mocarstwo 
światowe, które poszerzyło swe dotychczasowe tereny o Szantung 

Pielęgniarka japońska z sierotą syberyjską 

na okładce czasopisma ,,Kyokutóno Sakebi" 
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i wyspy na Pacyfiku. Jej powojenna sytuacja gospodarcza wyglądała 
znacznie lepiej od sytuacji innych państw sprzymierzonych. Przede 
wszystkim Japonia nie ucierpiała z powodu działań wojennych. Ko� 
rzystając z nieobecności na Dalekim Wschodzie mocarstw zachod
nich zajętych wojną, mogła bez przeszkód prowadzić tam handel. 
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Zbierała też zamówienia wojskowe z krajów ententy. To wszystko 
sprawiło, że gwałtownie rozwijał się przemysł ciężki, w tym głównie 
hutnictwo żelaza, budowa statków Oaponia stała się trzecią, po Sta
nach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii potęgą morską), a także prze
mysł chemiczny i produkcja energii elektrycznej. Udział przemysłu 
ciężkiego i chemicznego w całej produkcji krajowej wzrósł z 21,2 proc 
w 1909 r. do 26,7 w 1914 r., 30,3 w 1919 r. i 32,8 proc. w roku 1920.

Rosło także zatrudnienie w przemyśle (z 4 mln w 1910 r. do 6,3 mln 
w 1920 r.) i rozwijały się przemysłowe miasta. Ponad 2 mln zmniej
szyła się liczba zatrudnionych w rolnictwie (z 16,4 mln w 1910 r. do 
14,3 mln w 1920 r.), choć nadal było ich znacznie więcej niż robot
ników. Mimo rozwoju przemysłu zmniejszył się poziom konsumpcji. 
Niemal nie zmieniały się płace zatrudnionych w przemyśle, a spadły 
dochody rolników. Rosły natomiast, czasami bardzo znacznie, do
chody przemysłowców i powiększały się dysproporcje w dochodach. 
Dzięki wojnie nastąpiła też zmiana w pozycji Japonii w handlu zagra
nicznym. Prawie czterokrotnie (z 799 mln jenów w 1914 r. do 3,24 mld 
jenów w 1919 r.) powiększył się eksport (głównie surowy jedwab i wy
roby bawełniane), co znacznie poprawiło bilans płatniczy. Zlikwido
wano wynoszące 1,1 mld jenów zadłużenie, a w 1920 r. Japonia stała 
się wierzycielem na 2, 7 mld jenów. Przeżywała związany z wojną 
boom gospodarczy. Ale sytuacja miała się wkrótce zmienić. 

Liberalizm lat dwudziestych 

Nowe czasy, nowi politycy, 

nowe problemy ekonomiczne 

Jeszcze przed zakończeniem wojny, a tuż p� rozpoczęc�u eks�edy
cji syberyjskiej na japońskiej scenie polityczne] zas�ły wazne zn_iian�:
29 września 1918 r. powstał gabinet uznawany za pierwszy w h1stom
Japonii prawdziwy rząd partyjny (gabinet Ókumy sprawował bowiem 
władzę zbyt krótko). Stanowisko premiera powierzono Harze Ta
kashiemu, przewodniczącemu Seiyukai, a kilku innym jego czło�om 
funkcje ministrów. Partia ta opowiadała się za tzw. aktywną polityką 
zagraniczną, czyli rozwiązywaniem problemów . międ�arodo_wych
na drodze zbrojnej (dotyczyło to przede wszystkim Chm). Wspiera� 
ją niektóre z wielkich grup handlowo-przemysłowo-finan�owych (zai
batsu) takie jak m.in. Mitsui, Sumitomo oraz Yasuda, związane głów
nie z �rzemysłem ciężkim (sto�zniowym, metalurgicznym i maszyno
wym) oraz z bankami i handlem. Zapoczątkowano w ten spos?b 
okres rządów partyjnych obejmujący lata 1918--1922 i 1924-1932, kie
dy walka polityczna o władzę w Japonii rozgrywała się praktycznie 
tylko między dwoma partiami - Seiyiikai i istniejącym o� 1916 r. �to: 
warzyszeniem Konstytucjonalistów (Kenseik�i). K?r�eme Kense1�ai 
sięgały roku 1882, kiedy założono wspomm�ą Juz Ko?stytucYJną 
Partię Reform, wielokrotnie przekształcaną, 1:1,m. w Parti� Po�tę?u, 
Partię Konstytucjonalistów i Prawdziwą Partię Konstytuqonah�tow. 
Ta z kolei w 1910 r. stała się Konstytucyjną Partią Narodową (Rzkken
Kokuminto). Trzy lata później część jej członków połączyła się z inną 
organizacją, tworząc Konstytucyjne Stowarzyszenie Jednomyśl�yc? 
(Rikken Doshikai), które w 1916 r. przemianowało się na Kenseik':1. 
Partia ta była bardziej umiarkowana od Seiyiikai, a jej członkowie 
dążyli do rozwiązywania problemów międzynarodowych na drodze 
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dyplomatycznej. Popierało ich przede wszystkim Mitsubishi, najwięk
sze zaibatsu w okresie międzywojennym, działające w przemyśle lek
kim, bankowości, handlu i górnictwie. 

Nominacja Hary oznaczała pojawienie się na arenie politycznej 
nowego typu przywódcy, a także nowego stylu rządów. Dotychczas 
funkcje premierów pełnili przedstawiciele oligarchii Meiji. To oni 
decydowali o kształcie japońskiej polityki, to oni zakładali główne 
partie polityczne, które wspierały ich rządy i umożliwiały mediacje 
w ich gronie. Odbywało się to bez szerszego udziału społecznego, bo 
choć istniał parlament, wybierana była tylko izba niższa i mimo stop-

Oficjalna rezydencja premie

rów Japonii - Nagatacho, 

Tokio 

ni owych zmian w prawie wyborczym głosować mogło zaledwie 2,2 proc. 
ludności. Partie niezwiązane z oligarchią były zbyt słabe i zbyt roz
drobnione, by wpływać w sposób zasadniczy na życie polityczne kraju. 
Stopniowo jednak oligarchia Meiji wymierała, a jej miejsce zajmowali 
politycy nowej generacji, niezwiązani już ani z działaniami, które do
prowadziły do restauracji władzy cesarskiej, ani z dawnymi hanami.

Politycy ci w przeciwieństwie do swoich poprzedników byli bardzo 
dobrze wykształceni. Do nich należał także Hara, pierwszy „premier 
z ludu", którego działalność wpłynęła na umocnienie pozycji Seiyii.kai. 
Należy jednak pamiętać, że o jego nominacji zdecydowała jeszcze 
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oligarchia, która uznała, że tylko nowy polityk może doprowadzić do 
złagodzenia antyrządowych nastrojów społecznych. Główną ich przy
czyną były tzw. bunty ryżowe (1918), czyli połączone z paleniem ma
gazynów ryżowych w całej Japonii rozruchy ludności niezadowolo
nej z pogłębiających się różnic w dochodach i ubożeniem najbiedniej
szych oraz z braku praw obywatelskich i możliwości nacisku na koła 
rządzące. Bezpośrednim powodem wystąpień stał się katastrofalny 
deficyt artykułów konsumpcyjnych, także ryżu, którego cena wzrosła 
ponad dwukrotnie (z 1,2 jena za 10 kg w 1916 r. do 2,6 w 1918 r.) 
i rosła nadal (3, 7 jena w 1920 r.). Do takiej sytuacji doprowadziła prze
de wszystkim błędna polityka rządu, który zbyt wiele tego towaru 
przeznaczył na eksport, a jednocześnie zwiększył jego rezerwy na cele 
ekspedycji syberyjskiej, co zmniejszyło podaż, choć wzrósł popyt 
w rozwijających się miastach. Nie bez znaczenia była też spekulacja 
pośredników handlowych. 

Hara nie zamierzał jednak dokonać zwrotu.w dotychczasowej po
lityce Japonii. Wbrew oczekiwaniom nie podjął dyskusji nad demo
kratyzacją życia politycznego, a przede wszystkim nad wprowadze
niem powszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn i rozszerze
niem zakresu rządów parlamentarnych. Chciał nie tylko zapobiec 
szerszemu udziałowi społeczeństwa w rządach, obawiając się ogra
niczenia bądź utraty władzy, ale także dążył do zmniejszenia wpływów 
innych grup politycznych, co miało prowadzić do umocnienia pozycji 
Seiyii.kai. To wszystko oraz skandale, w które byli zamieszani nie
którzy członkowie partii, a także pogarszająca się sytuacja gospodar
cza wywołały ostrą krytykę premiera i jego rządu. Przeciwko Harze 
występowali członkowie partii opozycyjnych w parlamencie, m.in. Ken
seikai. Ostatecznie rząd rozwiązał parlament, a w wyborach przepro
wadzonych 10 maja 1920 r. Seiyukai zagwarantowało sobie zwycię
stwo i znaczną większość w parlamencie (278 z 464 miejsc, których 
liczbę ustalono w 1919 r., zwiększając ją stopniowo z 300 w 1890 r.), 
co dało mu możliwość odrzucania projektów ustawy o wyborach po
wszechnych podczas kolejnych sesji. Zwycięstwo Seiyii.kai spowodo
wane było głównie poparciem w nowo stworzonych małych okręgach 
wyborczych, gdzie pozytywnie oceniano politykę Hary, którego rząd 
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rozbudował sieć kolei w całej Japonii oraz upowszechnił oświatę przez 
zwiększenie liczby średnich szkół publicznych i przekształcanie pry
watnych wyższych szkół specjalistycznych w uniwersytety. Hara wie

dział, że wykształcona klasa średnia jest niezbędna do rozwoju kraju. 

4 listopada 1921 r. osiemnastoletni Nakaoka Kon'ichi, pracownik 
kolei, zabił premiera na Dworcu Tokijskim, zadając mu cios sztyletem. 
W czasie przesłuchania Nakaoka twierdził, że działał sam i nie był 
związany z żadną organizacją, a bezpośredni wpływ na jego czyn mia
ło zabójstwo Yasudy Zenjiró, przemysłowca, założyciela Banku Ya
sudy (Yasuda Ginkó; później Bank Fuji - Fuji Ginkó) i związanego 
z tym bankiem zaibatsu, którego dokonał we wrześniu Asahi Heigó, 
wyrażając w ten sposób niezadowolenie z powodu wyzysku kapita
listów i korupcji w kręgach wielkiej finansjery i przemysłu. 

N owym premierem został minister finansów Takahashi Korekiyo. 
Pozostawiono dotychczasowy skład gabinetu, czego przyczyną była 
konieczność zapewnienia mocarstw o kontynuacji dotychczasowej 
polityki w związku z organizowaną wówczas konferencją waszyng
tońską. Takahashi, nowy przewodniczący Seiyiikai, nie cieszył się 
jednak poparciem większości kolegów z partii. Dochodziło do licz
nych sporów wewnętrznych, co ostatecznie doprowadziło do dymisji 
gabinetu. Z powodu konieczności doprowadzenia do końca negocjacji 
w Waszyngtonie w czerwcu 1922 r. tekę premiera powierzono do
tychczasowemu ministrowi marynarki, politykowi bezpartyjnemu, 
admirałowi Kato Tomosaburó, następnie kolejnemu admirałowi Ya
mamoto Gonnohyóe (Gombee) i znowu politykowi bezpartyjnemu 
Kiyourze Keigo. Politycy partyjni powrócili do władzy dopiero w czerw
cu 1924 r. dzięki porozumieniu przedstawicieli Kenseikai, Seiyiikai 
i utworzonego w 1922 r. Klubu Reform (Kakushin Kurabu; w 1925 r. 
włączony do Seiyiikai), którzy w ten sposób zareagowali na działania 
polityków wydzielonej z Seiyiikai Prawdziwej Partii Przyjaciół Polityki 
(Seiyil Honto), dążących do przejęcia władzy z porozumieniu z Kiyou
rą Keigo. Ostatecznie na czele nowego gabinetu koalicyjnego stanął 
Kato Takaaki, przewodniczący Kenseikai, ugrupowania mającego naj
więcej miejsc w parlamencie, a w 1926 r, zastąpił go na tym stano
wisku kolega partyjny, W akatsuki Reijiró. 
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Na początku lat dwudziestych zmienił się ostatecznie układ sił 
na scenie politycznej Japonii. W 1922 r., po śmierci generała Yama
gaty Aritomo, jednego z ostatnich genro, oligarchia Meiji, decydu
jąca dotychczas o polityce kraju, przestała istnieć. Nadal, co prawda, 
książę Saionji Kimmochi, ostatni genro, miał duży autorytet i wpływ 
na cesarza oraz większość polityków, jednak nie mógł już działać 
sam, bez wsparcia nowych elit politycznych. Należeli do nich człon
kowie zachowawczych partii politycznych: Seiyiikai i Kenseikai, przed
stawiciele biurokracji cywilnej wysokiego szczebla (mombatsu), gru
py wojskowych (gumbatsu) skupiające w swych kręgach wyższych 

Premier W akatsuki Reijiró 

oficerów, przemysłowcy i finansiści z zaibatsu, a także wielcy posia
dacze ziemscy. 

Nowe elity polityczne musiały także stawić czoła nowym proble
mom ekonomicznym, które pojawiły się po pierwszej wojnie świato
wej. Japonia nie była przygotowana na boom gospodarczy, który na
stąpił po wojnie. W zrastał eksport, wzrastał popyt wewnętrzny, ale nie 
nadążano z podażą. W sposób naturalny prowadziło to do wzrostu 
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cen, a następnie inflacji. Po zakończeniu wojny p�zed_siębio:stwa z��chodnie powróciły na rynki międzynarodowe, wyp1eraJąc z mch częsc
japońskich towarów, czego skutkiem był spadek koniunktury w Japo
nii i ponowny deficyt w japońskim bilansie płatniczym. Ponadto po
lityka :finansowa Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które w la
tach 1919-1920 przywróciły system waluty opartej na parytecie zło
ta, doprowadziła do znacznego spadku cen, co z kolei spowodow:110 
zmniejszenie opłacalności japońskiego eksportu. Wywołało to parukę 
finansową w Japonii, kończącą w 1920 r. boom gos��darc�. Ce�y 
hurtowe spadły średnio o 41 proc., a jeszcze bardz1eJ obnizyły się 
ceny jedwabiu (65 proc.) i przędzy bawełnianej (73 proc.). Ch?ć po
dobnie (w latach 1921-1922) działo się na przykład w Stanach ZJedn�: 
czonych, gdzie ceny hurtowe spadły o 44 proc., to jednak w J aponn 
sytuacja gospodarcza mimo wysiłków rządu i pomocy c�n�alne�o 
Banku Japonii nie poprawiała się tak szybko jak po drugieJ str�me 
Pacyfiku. W 1922 r. doszło do paniki z powodu bankructwa wielu 
małych spółek handlowych, zakładów przemysłowych i �ankó�. 
Duże straty poniosły także mniejsze zaibatsu, a jedyme potęzne M1t
sui, Mitsubishi, Sumitomo i Yasuda, które nie uzależniły się od speku
lacyjnego handlu w czasie wojny, stosunkowo dobrze przetrwały ten 
okres. Rząd Hary nie potrafił przeprowadzić reform, które dosto
sowałyby gospodarkę do nowych warunków. �inistrowi _finansów
Takahashiemu Korekiyo nie udało się przekonac władz woJskowych 
0 konieczności zmniejszenia olbrzymich wydatków budżetowych na 
armię, co prowadziło do ekspansywnej polityki fiskalnej. 

. . Ciągle złą sytuację gospodarczą kraju znacznie pogorsz,ył? wielkie 
trzęsienie ziemi w rejonie Kantó, do które�o doszł? � wrzesma 1923 �
Szczególnie tragicznie dotknęło ono okolice Tokio 

_
1 Jo�ohamy. �aJ:

większe zniszczenia w przeważającej nadal drewn1aneJ, tr,adycYJneJ
zabudowie spowodowały pożary. Zginęło ponad 100 tys. osob, 30 tys. 
odniosło rany, 250 tys. straciło pracę, a ogółem ucierpiało około 
3 4 mln Japończyków. Zniszczenia materialne oszacowano aż na 5 mld 
j�nów. Wielkie straty poniosły też banki i �r�edsiębior:stwa prow�: 
dzące działalność w Kantó, co miało dalekos1ęzne skutki dla sytuaq1 
:finansowej kraju. Choć rząd ogłosił miesięczne moratorium na spłatę 
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należności wekslowych, na które firmom dotkniętym przez trzęsieniezabrakło pieniędzy, nie poprawiło to istotnie sytuacji. Okazało siębowiem, że przyczyny złej kondycji wielu fum tkwią znacznie głębiej.Zdecydowano więc, że Bank Japonii wykupi weksle, a rząd pokryjejego straty, jednak ich wartość znacznie przekroczyła tę przewidywaną i gwarantowaną przez rząd. Z takiej okazji chciały bowiem skorzystać także i te przedsiębiorstwa, które z powodu recesji były za-dłużone już przed trzęsieniem ziemi. Trudny do rozwiązania problemweksli stał się jedną z przeszkód w przywróceniu zawieszonego w czasie wojny systemu waluty opartej na parytecie złota, do którego Japo-
Skutki wielkiego trzęsienia 1 ·-�-----�----------------------------·-------------·, ziemi w rejonie Kantó -To
kio, 1923 r. 

nia jako jedno z nielicznych mocarstw nie powróciła zaraz po wojnie. 
Wpływało to m.in. na niestabilność jena. Inną przyczyną był tzw. kry
zys finansowy okresu Showa z 1927 r. Zaczął się od bankructw kilku 
mniejszych banków z powodu wzrastającej nieufności do instytucji 
finansowych. Następnie działalność zawiesiły inne większe banki, na 
przykład Bank Tajwański (Taiwan Ginko). Kryzysowi zaradził do
piero mianowany po raz kolejny na stanowisko ministra finansów 
doświadczony finansista Takahashi Korekiyo, który zdobył dodatko
we środki na ratowanie upadających banków i wprowadził morato
rium na wypłaty oszczędności w całym kraju. Sytuacja została opano
wana, Takahashi zrezygnował więc z powierzonej mu funkcji. Mini-
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strem (po raz drugi) został Inoue Junnosuke, mający za sobą doświad
czenia prezesa w dużych bankach. Ostatecznie 11 stycznia 1930 r. 
w Japonii przywrócono system waluty opartej na parytecie złota. Jed
nak, jak się okazało, moment był jak najrnniej odpowiedni. Pod koniec 
października 1929 r. krach na nowojorskiej giełdzie zapoczątkował 
panikę :finansową, która przerodziła się w trwający cztery lata, wielki 
kryzys światowy. Wpłynął on na dalsze, znaczne pogorszenie sytuacji 
ekonomicznej Japonii i jej mieszkańców. 

Demokracja okresu Taisho 

Określenie „demokracja okresu Taishó", które powstało w Japonii 
dopiero po drugiej wojnie światowej, jest dziś używane dość powszech
nie, ale różne są nadal jego definicje. Najogólniejsza i najbardziej 
popularna obejmuje wszelkie tendencje demokratyczne i liberalne 
zachodzące w drugiej i trzeciej dekadzie XX w., głównie za panowanj_a 
cesarza Yoshihito. Dotyczyły one zarówno polityki, społeczeństwa, jak 
i kultury, a objawiały się w masowych ruchach na rzecz większej re
prezentacji społecznej we władzy, w dążeniu do demokratyzacji i libe
ralizacji życia oraz we wzrastającym znaczeniu środków masowego 
przekazu. Choć nie była to jeszcze demokracja w pełnym znaczeniu 
tego słowa, a raczej walka o jej wprowadzenie, terminu tego używa się 
także dla podkreślenia różnicy z tym, co było charakterystyczne dla 
rządów oligarchii Meiji. 

Po pierwszej wojnie światowej w Japonii, pod wpływem rewolucji 
w Chinach, rewolucji październikowej i wzrostu nastrojów demokra
tycznych na świecie, a także buntów ryżowych w kraju, nasiliły się 
ruchy społeczne mające na celu demokratyzację. Były one także skut
kiem uprzemysłowienia, urbanizacji, wyższego poziomu oświaty oraz 
wzrostu świadomości klasowej i uczestnictwa mas w życiu politycz
nym. Działać zaczęli przedstawiciele inteligencji, robotnicy i chłopi, 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 

Minobe Tatsukichi, profesor prawa Uniwersytetu Tokijskiego, 
właśnie wtedy zaczął otwarcie zastanawiać się nad rolą cesarza w pań
stwie i uznał, że cesarz jest jedynie organem państwa G,rządzi nie dla 
siebie, a dla kraju"), nie zaś ucieleśnieniem państwa. Teoria ta otwie-
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rała drogę do nowoczesnego konstytucjonalizmu, ale kilkanaście latpóźniej stała się pretekstem do silnych ataków na jej autora ze stronynacjonalistów. 
Jednym z najaktywniejszych działaczy na rzecz demokratyzacji życia polityczneg? w drugiej dekadzie XX w. był Y oshino Sakuzo, profesor nauk. polityczn�ch Uniwersytetu Tokijskiego. To on stworzyłnowy ten_run oznaczaJący demokrację, przekształcając minshu shugi(dosłowrue: rządy ludu) w mimpon shugi (dosłownie: rządy na bazieludu). Opowiadał się przede wszystkim za „rządami dla ludu" a nie,,rządami ludu", dzięki czemu niepodważone zostały zasady określone w Konstytucji Meiji, według których cesarz stał na czele państwa. W 1918 r. Yoshino wraz z profesorem nauk ekonomicznych, Fukudą Tokuzó, założył Stowarzyszenie Świt (Reimeikai, 1918-1920),którego celem było propagowanie idei demokratycznych, reformyspołeczne, wolność słowa, rządy partyjne. Pod jego wpływem studenciUni��:sytetu Tokijskiego utworzyli Stowarzyszenie Nowych Ludzi(Shzn1znkaz), rozpoczynając tym samym ruch studencki na rzecz demokratyzacji. Za ich przykładem poszli studiujący na innych stołecznych uniwersytetach, takich jak Waseda, Meiji i Chuó. 

Nierównomierny rozwój przemysłowy w okresie wojny spowodował �óźnice w �ołożeniu materjalnym pracowników zatrudnionychw róznych gałęziach przemysłu. Pogłębiła się także przepaść międzydochodami rob�tników, których liczba znacznie wzrosła w czasie wojn!, � d_ochod� bogatych przemysłowców czy kupców. Wykształciłasię swiadomosć klasowa, nasilały żądania poprawy warunków pracyi podwyżki płac. 
Szczególną rolę w walce o prawa robotników odegrały związki zawodowe, gdyż organizacje lewicowe z powodu stosunkowo małej liczby �zł�nkó

': 
i silnych r:presji ze strony władz miały niewielki wpływna zyc1e polityczne. Związki organizowały strajki i demonstracje brutalnie tłumione przez policję. W 1921 r. z przekształcenia istniejącej od1912 r. organizacji robotniczej Stowarzyszenie Przyjaźni (Yuaikaz) powstała] apońska Federacja Pracy (Nihon Rodo Sodómez). Liczba członków wzrosła z 20 w 1912 r. do 20 tys. w 1916 r., a liczba organizowanych strajków z 50 w 1914 r. do 417 w 1918 r. Wkrótce jednak na
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skutek różnic poglądów działaczy doszło do podziałów na różne orga
nizacje, w tym m.in. do oddzielenia się będącego pod wpływem ko
munistów lewego skrzydła, które jako odrębna organizacja przetrwało
do 1928 r.

W niedzielę 2 maja 1920 r. z powodu pogarszającej się sytuacji
gospodarczej kraju w Parku Ueno w Tokio doszło do pierwszej w Ja
ponii demonstracji pierwszomajowej robotników. Wzięło w niej udział
ponad 10 tys. osób z piętnastu organizacji. Domagano się likwidacji
bezrobocia, ośmiogodzinnego dnia pracy, ustalenia poziomu najniż
szych pensji i zniesienia zakazu ruchu robotniczego. Choć demon
stracje pierwszomajowe nie przynosiły wymiernych rezultatów i czę
sto były rozpędzane przez policję, organizowano je do 1936 r., kiedy
zostały zakazane przez władze.

Po wojnie nasiliły się też antagonizmy klasowe na wsi w związku
z narastającym problemem agrarnym. Rozwój przemysłu i urbaniz;a
cja nie wpłynęły na zmianę modelu zacofanego rolnictwa japońskie
go. 50 proc. ziemi uprawiali drobni dzierżawcy, którzy musieli płacić
wielkim posiadaczom ziemskim wysokie renty dzierżawne. Zakładali
więc własne związki zawodowe, domagając się poprawy warunków.
W 1922 r. powstał Związek Zawodowy Japońskich Rolników (Nihon
Nomin Kumiaz), który działał na rzecz wszystkich chłopów. W spierali
go działacze z różnych organizacji, w tym także inteligencja z Y oshino
Sakuzo na czele. Istniał do 1937 r., a następnie ulegał podziałom i prze
kształceniom spowodowanym zarówno różnicą poglądów działaczy,
jak i wydarzeniami politycznymi w kraju.

Walczyć o swoje prawa zaczęły także japońskie kobiety. Już w 1911 r.
Hiratsuka Raichó założyła Stowarzyszenie Niebieskich Trzewików
(Seitosha), które wydawało „Seito" (,,Niebieskie Trzewiki'), pierwsze
czasopismo dla kobiet redagowane przez kobiety. Nakład miesięcz
ny osiągnął 3 tys. egzemplarzy. Początkowo było to pismo literackie,
ale wkrótce zajęto się na jego łamach również problemami emancy
pacji. Choć z powodów finansowych grupa zakończyła działalność
w 1916 r., zainspirowała ruch wyzwolenia kobiet. W 1920 r. Hiratsuka
wraz z Ichikawą Fusae założyła Stowarzyszenie Nowych Kobiet (Shin

fa1Yn Kyokaz), które włączyło się do ruchu na rzecz praw politycznych
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kobi�t __ Dzięki jego działalności władze zmodyfikowały część ustawyo poliq1 do spraw porządku publicznego (z 1900) i w 1922 r. pozwoliłyna wstępowanie kobiet do organizacji politycznych. W 1921 r. z inicjatywy Y amakawy Kikue i Itó Noe powstało Stowarzyszenie Czerwonych Fal (Sekirankaz), które walczyło o prawa kobiet, podpierając sięideologią socjalistyczną. 
W końcu 1920 r. doświadczeni działacze lewicowi (Sakai Toshihiko, Yamakawa Hitoshi), robotniczy, studenci i anarchiści założyliJapoński Sojusz Socjalistyczny (Nihon Shakai Shugi Domet). Była topierwsza organizacja jednocząca socjalistów z różnych organizacjii środowisk. Jednak z powodu represji istniała zaledwie sześć miesięcy. Opró_cz tego prześladowania anarchistów w Rosji Radzieckiej doprowadziły do ostrego konfliktu między japońskimi anarchistami a komunistami, którzy podjęli działania w celu utworzenia filii Kominternuw Japonii. Ostatecznie w lipcu 1922 r. powstała Komunistyczna PartiaJaponii (Nihon Kyosanto), której założycielami byli m.in. Sakai Toshihiko, Yamakawa Hitoshi, Arahata Kanson, Nosaka Sanzó. Na jejpro�am decydujący wpływ miała Międzynarodówka Komunistyczna,a także przebywający na emigracji Katayama Sen. Celem, do któregod�ł� P�a, miała być tzw. _dwustopniowa rewolucja, połączona zezn1es1emem systemu cesarskiego. Wśród członków Nihon Kyósantob�akow�ł? �ednak zgodności póglądów, co wynikało przede wszystkim z rozmc w pochodzeniu społecznym. Japońscy komuniści wywodzili się głównie z inteligencji, choć byli wśród nich również robotnicy. Partia oficjalnie przestała istnieć w 1924 r. z powodu licznycharesztowań przeprowadzanych wówczas przez władze wśród działaczy lewicowych w związku z rozruchami społecznymi po wielkimtrzęsieniu ziemi w rejonie Kanto. Odnowiła działalność dwa Iata później, nawiązując bliższe kontakty ze związkami zawodowymi alerepresje i kolejne masowe aresztowania ponownie doprowadzify dor?�ązania partii i zmusiły ją do prowadzenia działalności w podziemiu. 

Charakterystyczną cechą ruchów demokratycznych pierwszej połowy lat dwudziestych, łączącą zarówno intelektualistów, lewicowePartie polityczne, jak i związki zawodowe robotników oraz chłopów,
103 



Japonia 

było dążenie do zwiększenia uczestnictwa mas w rządach, czyli do 
poszerzenia praw wyborczych obywateli i ograniczenia praw izby wyż
szej na korzyść izby niższej. Ruch na rzecz wyborów powszechnych, 
którego celem było rozszerzenie prawa wyborczego do izby niższej 
parlamentu, istniał z przerwami od 1899 r. i skupiał głównie robotni
ków, działaczy związków zawodowych i organizacji lewicowych oraz 
studentów i dziennikarzy. Działalność tego ruchu nasiliła się po pierw
szej wojnie światowej, na przełomie 1918 i 1919 r., wkrótce po buntach 
ryżowych. Organizowano zgromadzenia i demonstracje w dużych mia
stach całej Japonii, głównie w Osace, Tokio, Kioto i Nagoi. Wystąpie
nia te wpłynęły częściowo na popartą przez rząd Hary zmianę ordy
nacji wyborczej i obniżenie wysokość podatku uprawnionych do gło
sowania do izby niższej z 10 do 3 jenów. Dzięki temu ich liczba wzrosła 
z 1,5 mln do 3 mln, czyli do 5,5 proc. ludności, ale w praktyce ozna
czało to jedynie umocnienie się pozycji rządzącej Seiyiikai. Niezado
woleni rzecznicy ruchu doprowadzili wówczas podczas sesji parla
mentu do największej demonstracji, do której doszło 10 lutego 1920 r. 
w Tokio. We wspólnym proteście wzięło wówczas udział 75 tys. przed
stawicieli ponad stu różnych organizacji, a ich żądania wsparło oficjal
nie Kenseikai. Rząd Hary rozwiązał parlament, rozpisał wybory, w któ
rych Seiyiikai dzięki nowej ordynacji zdobyło znaczną większość gło
sów. Wtedy też nastąpiło chwilowe osłabienie działań na rzecz wybo
rów powszechnych, gdyż wycofali się z nich robotnicy, reprezentujący 
związki z syndykalizmem. Inicjatywę przejęły partie, a przede wszyst
kim Kenseikai, które w 1922 r. przedstawiło w parlamencie projekt 
nowej ordynacji wyborczej. 

Mimo protestów Seiyiikai projekt ustawy został przyjęty przez 
parlament w marcu 1925 r., dzięki czemu wszyscy mężczyźni powyżej 
dwudziestego piątego roku życia, bez względu na wysokość płaco
nych podatków, otrzymali czynne prawo wyborcze do izby niższej. 
Uczba wyborców wzrosła do około 12,4 mln, czyli 20,8 proc. ludności. 
Spowodowało to krótkotrwały rozwój partii masowych. W marcu 1926 r. 
powstała Partia Robotniczo-Chłopska (Rodo Nomintó), której część 
członków kilka miesięcy później przyłączyła się do tworzonej wówczas 
Japońskiej Partii Robotniczo-Chłopskiej (Nihon Rónótó), działać za-
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częły też Japońska Partia Rolników (Nihon Nóminto) i Partia Socjal
demokratyczna (Shakai Minshuto).

Jednak już w tym samym roku wprowadzono w życie nową ustawę
o utrzymaniu porządku publicznego, ograniczając swobodę zgroma
dzeń, tworzenia organizacji antyrządowych i antypaństwowych oraz
wolność słowa. Aparatowi państwowemu umożliwiono natychmiasto-
wą ingerencję w tego typu działalność. Dano w ten sposób podstawy
prawne do działań, które policja i żandarmeria podjęły już w czasie
zamieszek związanych z tragicznymi skutkami trzęsienia ziemi w Kan-
tów 1923 r. Niezadowolenie społeczne i ogólny zamęt stały się pretek-
Pomnik Tanaki Giichiego �---��----:--c------ -- - ------,
w rodzinnym mieście Hagi, 
prefektura Y amaguchi 

stem do rozprawienia się z najbardziej niebezpiecznymi dla władzydziałaczami lewicowymi i anarchistami. W śród ofiar znaleźli się teżpracujący w Japonii Koreańczycy, niesłusznie posądzeni przez policjęo rozpoczęcie powstania w celu wyzwolenia spod japońskiej władzy.Zginęło ich wtedy około 6 tys.
Ustawę o utrzymaniu porządku zaostrzono w 1928 r., kiedy premierem był polityk z Seiyiikai, Tanaka Giichi, zdecydowany przeciwnik wszelkich ruchów lewicowych i demokratycznych. Możliwe stałosię stosowanie kary śmierci bądź dożywocia wobec osób posądzo-
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nych o działalność antypaństwową. Nasiliły się prześladowania nie 
tylko członków ugrupowań lewicowych, ale też wszelkich innych, 
uznanych za antyrządowe. Okres demokracji Taishó kończył się bez
powrotnie. 

Hirohito 
25 grudnia 1926 r. po długotrwałej chorobie, spowodowanej głów

nie wylewem krwi do mózgu, zmarł cesarz Yoshihito. Zgodnie z za
sadami sukcesji, niepozwalającymi na interregnum, tego samego dnia 
regalia - symbole władzy cesarskiej - przejął jego najstarszy syn, 
Hirohito, pełniący już niemal pięć lat obowiązki regenta. Nastała era 
Shówa (Oświecony Pokój) i najdłuższy w czasach historycznych okres 
panowania jednego cesarza (1926-1989). Oficjalna uroczysta intro
nizacja miała się odbyć dopiero po okresie żałoby, 10 listopada 1928 r. 
w starym pałacu cesarskim w Kioto. Hirohito wychowany przez daw
nych samurajów oraz doświadczonych dowódców sił lądowych i mor
skich (Kawamurę Sumiyoshiego, Nogiego Maresuke, Tógó Heiha
chiro) różnił się od ojca zarówno charakterem, jak i stosunkiem do 
sprawowania władzy. Wychowawcy nauczyli go skromności, praco
witości, wytrwałości, odporności na trudne warunki, a także wstrze
mięźliwości w ocenach ludzi i sytuacji. Interesowała go polityka i de
cyzje ministrów, początkowo nawet lubił zabierać głos podczas spot
kań z politykami, co nie podobało się jego doradcom i było sprzeczne 
z praktyką polityczną stosowaną od 1868 r. ,,Boski" cesarz miał być 
ponad wszystkimi i wszystkim w państwie, a w związku z tym miał nie 
zaprzątać sobie głowy tak przyziemnymi sprawami jak rządzenie. 
W miarę upływu lat Hirohito zaczął stosować się do tych niepisanych 
wymogów i coraz rzadziej zabierał głos podczas oficjalnych spotkań 
w liczniejszym gronie. Nadal jednak pytał swych bezpośrednich do
radców o najważniejsze sprawy państwowe i w oszczędny sposób ko
mentował wydarzenia polityczne. Zgodnie z Konstytucją Meiji cesarz 
sprawował władzę suwerenną, a przede wszystkim był naczelnym 
dowódcą sił zbrojnych, które nie podlegały zatem premierowi. Teo
retycznie to cesarz miał podejmować najważniejsze decyzje wojskowe, 
co jednak w praktyce zdarzało się niezmiernie rzadko. Taka sytuacja 
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by!a bardzo �or�stna dla wojskowych w latach trzydziestych i czterdzies,tych. Hirohito szybko przystosował się do wizerunku władcy okreslonego przez dotychczasową praktykę polityczną z nostal · jednak wspominał lata młodzieńcze (zanim został regent�m) a szc!:gólnie półroczną podróż do Europy (marzec-wrzesień 1921)'. 
. Po ukończ�niu nauki przewidzianej dla następcy tronu na dworze
1 w sferach politycznych uznano, że książę powinien poznać inne monarchie k�n.stytucyj�e. Poza tym, na co nalegał premier Hara, podróżprzedstaW1c1ela rodziny cesarskiej była w tym czasie bardzo wskazanaze względu na pozycję Japonii w świecie. Następca tronu miał nie
Cesarz Hirohito (Showa), naczelny
dowódca japońskich sił zbrojnych 

tylk? sp?tkać. si� z �łowami najważniejszych państw europejskich,na�ązac pr�ac1elskie stosunki i zapewnić je o gotowości Japonii dowsp��r_acy międzynarodowej, ale też miał odwiedzić pola bitew i pokłomc się przed grobami poległych w wojnie. 
. �naleźli_ się też jednak przeciwnicy podróży, zarówno na dworze,Jak 1 poza, mm, prze?e. w�zystk:im wśród członków organizacji prawico:'7YCh, ktor� o?aWJali się o bezpieczeństwo następcy tronu i uważali,z: w s�aq1, kiedy cesarz jest poważnie chory, podróż jest niezgodna
z Japonską moralnością i miłością synowską. Doszło do demonstracji
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(m.in. przed Chramem Meiji w Tokio) i rozruchów, których głównymi

organizatorami byli dwaj ultranacjonaliści, Toyama,Mitsuru i Uchida

Ryohei. Obaj działali w założonym przezToyamę Mitsuru już w 1881 r.

Stowarzyszeniu Ciemnego Oceanu (Gen'yosha), które współpraco

wało z utworzonym w 1901 r. przez Uchidę Stowarzyszeniem Amuru

(Kokuryukai, znane też jako Stowarzyszenie Czarnego Smoka). Oba

opowiadały się za rozbudzaniem uczuć patriotycznych w narodzie,

wskrzeszeniem ducha samurajskiego, za umacnianiem cesarstwa

i jego przewodnią rolą w Azji, czyli za podbojami terytorialnymi. Już

od końca XIX w. ich przedstawiciele prowadzili działalność wywiadow-

Chram poświęcony cesarzo

wi Meiji (Meiji]ingu) -Shi

buya, Tokio 

czą, najpierw w Korei, a następnie w Mandżurii i w Chinach, a w kra

ju współpracowali z politykami cywilnymi i wojskowymi, będącymi

zwolennikami agresji i zwalczającymi ruchy demokratyczne, głównie

lewicowe. Ich wpływy rosły w miarę narastania problemów wynikają

cych z kryzysu ekonomicznego. Znajdowali coraz więcej zwolenni

ków wśród najbardziej pokrzywdzonych, którzy zaczęli szukać lekar

stwa na biedę i inne problemy w powstających coraz liczniej na przeło

mie lat dwudziestych i trzydziestych organizacjach nacjonalistycznych.

Mimo protestów prawicy nie przerwano przygotowań do podró

ży Hirohito i zgodnie z planem 3 marca wyruszył z Jokohamy wraz
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z 850 osobami towarzyszącymi. Przez Hongkong, Singapur, Kolom
bo, Maltę i Gibraltar 9 maja dopłynął do Portsmouth. Pobyt w Wielkiej 
Brytanii, który trwał prawie miesiąc, wspominał potem najmilej. Przez 
trzy dni był gościem Jerzego V i rodziny królewskiej, przez pięć na
stępnych rządu brytyjskiego, a potem już nieoficjalnie odwiedził Cam
bridge, Edynburg i inne miejsca w Szkocji, gdzie raczej odpoczywał 
w towarzystwie tamtejszej arystokracji, łowiąc ryby i bawiąc się wie
czorami, a na koniec udał się do Manchesteru. W czasie całej wizyty 
dużo zwiedzał, spotykał się z różnymi ludźmi, poznawał europejskie 
zwyczaje. Z Wielkiej Brytanii Hirohito udał się z wizytą nieoficjalną 
do Francji i spędził tu ponad miesiąc. Zwiedził Paryż, m.in. był na 
Wieży Eiffla, duże wrażenie zrobiło na nim metro. Odwiedził też 
Verdun i inne miejsca związane z wojną. Z Francji pojechał do Bel
gii, gdzie spotkał się z królem Leopoldem III, a następnie do Holandii, 
gdzie gościła go królowa Wilhelmina. W lipcu przez kilka dni prze
bywał we Włoszech u króla Wiktora Emanuela odwiedził także 
papieża Benedykta XV, spotkał się z królem Hiszpanii Alfonsem XIII 
i prezydentem Czechosłowacji Tomasem G. Masarykiem. 18 lipca wy
ruszył z Neapolu w drogę powrotną i 3 września dotarł do Jokohamy. 
Podróż miała bardzo ważne znaczenie państwowe, gdyż udało się jej 
organizatorom doprowadzić do oficjalnych spotkań z ośmioma gło
wami państw. Poza tym była bardzo dobrze oceniona we wszystkich 
odwiedzonych krajach oraz przez opiekunów Hirohito, którzy uznali, 
że zdał celująco egzamin praktyczny. 

Wkrótce po powrocie, 25 listopada, został mianowany regentem, 
co było konieczne ze względu na bardzo zły stan zdrowia cesarza. 
Przede wszystkim spodziewano się wizyt zagranicznych, a cesarz nie 
był w stanie udzielić audiencji. Oprócz tego sytuacja międzynarodowa 
i pogarszająca się z powodu recesji sytuacja wewnętrzna wymagały, 
aby na czele państwa stała osoba sprawna fizycznie. Miało to jednak 
i złe konsekwencje. Dwudziestotrzyletni bezrobotny, niezrównoważo
ny psychicznie, nienależący do żadnej organizacji Nampa Taisuke 
uznał właśnie Hirohito za winnego sytuacji społeczno-ekonomicz
nej najniższych i 27 grudnia 1923 r. w okolicy Bramy Tygrysa 
(Tora no mon), przed terenem pałacowym, oddał strzały do samocho-
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du wiozącego następcę tronu. Hirohito nic się nie stało, a zamachowca 
ujęto i skazano na karę śmierci za obrazę majestatu. Można dodać, że 
kilka lat później, 8 stycznia 1932 r., Hirohito - już jako cesarz - stał się 
celem kolejnego zamachu, tym razem zaplanowanego przez Koreań
czyka, niezadowolonego z dyskryminacji swoich rodaków w J aponil 

• (incydent przy Bramie Wiśniowych Drzew, Sakuradamon). Podobnie
jak poprzednio cesarz uniknął śmierci, a zamachowca ujęto i stracono.

26 stycznia 1924 r. następca tronu poślubił Nagako, córkę księcia 
Kuni Kuniyoshiego, z którą miał siedmioro dzieci, w tym urodzonego 
23 grudnia 1933 r. obecnego cesarzaAkihito. 

Dyplomacja Shldehruy, dyplomacja Tanaki 

Takahashi Korekiyo, przyjmując w listopadzie 1921 r. tekę pre
miera, pozostawił cały dotychczasowy skład gabinetu, w tym także 
ministra spraw zagranicznych Uchidę Kosaia, co miało być gwarancją 
kontynuacji polityki zagranicznej. Konieczne stało się bowiem roz
wiązanie problemów wynikających przede wszystkim z międzynaro
dowej krytyki japońskiej ekspansji na Syberii. Zdawano sobie spra
wę z tego, że Japonia, by uniknąć izolacji na arenie międzynarodo
wej, musi prowadzić politykę współpracy z mocarstwami i godzić się 
na pewne ustępstwa. Dlatego poparto inicjatywę prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, Warrena Hardinga, i delegacja Japonii wzięła udział 
w konferencji waszyngtońskiej, trwającej od 12 listopada 1921 r. do 
6 lutego roku następnego. W konferencji uczestniczyli przedstawi
ciele dziewięciu państw, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Bry
tanii, Francji, Włoch, Belgii, Holandii, Portugalii i Japonię re
prezentowali Kato Tomosaburo (minister marynarki) późniejszy pre
mier, Tokugawa Iesato (przewodniczący izby wyższej parlamentu) 
i Shidehara Kiju.ro (ambasador Japonii w Waszyngtonie). W wyniku 
wielomiesięcznych dyskusji podpisano tam kilka traktatów i kilka
naście rezolucji, z których część dotyczyła bezpośrednio Japonii. 

13 grudnia 1921 r. przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wiel
kiej Brytanii, Francji i Japonii podpisali tzw. traktat czterech mocarstw. 
Dotyczył on przede wszystkim wzajemnego poszanowania przez za
wierające go strony praw do ich posiadłości w rejonie Pacyfiku, a tak-
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że wspólnego rozwiązywania wszystkich kwestii spornych dotyczą
cych tego obszaru. Miał obowiązywać przez dziesięć lat od momentu
wejścia w życie. W przypadku Japonii traktat ten zastąpił bilateralny
układ o sojuszu z Wielką Brytanią z 1911 r. (który miał obowiązywać
dziesięć lat), co uspokoiło Stany Zjednoczone, obawiające się o swoje
interesy na Dalekim Wschodzie. Japonia więc nie tylko utrzymała
przyjazne stosunki z Londynem, ale też poprawiła swoje relacje z Wa
szyngtonem. 

6 lutego 1922 r. przedstawiciele wszystkich dziewięciu państw bio
rących udział w konferencji podpisali układ dotyczący Chin (tzw. trak
tat dziewięciu państw). Strony zobowiązały się m.in. do poszanowania
suwerenności i niezależności oraz integralności terytorialnej i admi
nistracyjnej Chin, do przestrzegania zasady otwartych drzwi, a także
zagwarantowania równych szans dla wszystkich przedsiębiorców in
westujących w Chinach. Zaznaczono również, że nie będzie prowa
dziło się tam działań sprzecznych z interesami tego kraju lub innych
mocarstw. Po podpisaniu traktatu Japonia i Stany Zjednoczone uznały,
że porozumienie Lansing-Ishii jest już nieaktualne, co oficjalnie ogło
szono 16 kwietnia 1923 r. Należy dodać, że 4 lutego, czyli zanim pod
pisano traktat, Japonia i Chiny zawarły układ dotyczący Szantungu.
Japonia zrzekła się praw do posiadłości poniemieckich w tym rejo
nie, a także zrezygnowała z części przywilejów zagwarantowanych jej
w Pekinie w 1915 r. 

Oprócz tego po długich dyskusjach przedstawiciele Stanów Zjed
noczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji i Włoch zawarli traktat
ograniczający zbrojenia morskie, ustalający m.in. dopuszczalne wiel
kości ich sił morskich, a przede wszystkim wspólnie uznali koniecz
ność ograniczenia tonażu pancerników w stosunku 5 : 5 : 3 : 1, 75 : 1, 75.
Oznaczało to, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania mogły dyspo
nować okrętami, których tonaż wynosił 525 tys. ton, Japonia - 325 tys.
ton, Francja i Włochy - 175 tys. ton. 

Japonia, akceptując tzw. system waszyngtoński, to znaczy mię
dzynarodowy układ sił na Dalekim W schodzie, musiała teraz jak naj
szybciej zakończyć interwencję syberyjską i ostatecznie wycofać swe
wojska. D_zięki temu unormowała swoje stosunki zagraniczne, szcze-
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gólnie ze Stanami Zjednoczonymi. Było to zasługą głównie Shidehruy 
Kiju.ro, który już wtedy opowiadał się za pokojową, polityką zagra
niczną, tzw. polityką współpracy, czyli rozwiązywaniem wszystkich 
sporów na drodze dyplomatycznej, przez negocjacje, porozumienia, 
ustępstwa. Jednak w kraju postanowienia waszyngtońskie spotkały 
się z krytyką, głównie przedstawicieli kręgów wojskowych, którzy nie 
mogli pogodzić się z cięciami w budżecie na cele wojskowe i z ogra
niczeniem wpływów Japonii w Chinach. Właśnie od tego momentu 
zaczął rozwijać się konflikt między rzecznikami pokojowej polityki 
zagranicznej a zwolennikami agresji. Upraszczając, można uznać, że 
do pierwszych należeli politycy z Kenseikai (w 1927 r. przekształ
conego w Konstytucyjną Partię Rządów Demokratycznych - Rik.:. 

ken Minseito, w skrócie Minseitó), do drugich politycy z Seiyukai. 
Dlatego w gabinetach tworzonych przez to pierwsze ugrupowanie, 
na których czele stali Kato Takaaki, Wakatsuki Reijiro i Hamaguchi 
Osachi, tekę ministra spraw zagranicznych powierzano zawsze Shide
harze. Sprawował on tę funkcję łącznie przez pięć lat i trzy miesią
ce, kontynuował politykę pokojowego współistnienia. Dyplomacja 
Shidehruy opierała się przede wszystkim na międzynarodowej współ
pracy, oznaczającej działania zgodne z polityką Ligi Narodów, a głów-

Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Poza tym miała to być 
tzw. dyplomacja ekonomiczna, nastawiona na pokojową ekspansję 
gospodarczą, bez konieczności uciekania się do ekspedycji wojsko
wych czy stawiania drugiej stronie Gak np. w przypadku 
,,21 żądań"). Shidehara podkreślał także konieczność nieinterwenio
wania w wewnętrzne sprawy Chin, co oznaczało poparcie dla idei ich 
zjednoczenia. 

Jednym z bardzo ważnych osiągnięć dyplomacji japońskiej tego 
okresu było doprowadzenie do normalizacji stosunków ze Związkiem 
Radzieckim, które zostały zerwane w 1917 r. Długotrwałe oficjalne 
i nieoficjalne rozmowy dwustronne rozpoczęto w 1921 r., ale z powo
du różnicy zdań na temat wycofania wojsk japońskich z Syberii i uzna
nia Republiki Dalekiego W schodu do porozumienia doszło dopiero 
20 stycznia 1925 r. w Pekinie. Przede wszystkim przywrócono sto
sunki dyplomatyczne i konsularne między obu krajami. Uznano, że 
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w mocy pozostaje traktat z Portsmouth z 1905 r., natomiast inne ukła
dy dwustronne mają być renegocjowane. Przyjęto zasadę niemiesza
nia się w sprawy wewnętrzne drugiej strony i niepodejmowania ja
kichkolwiek działań wymierzonej przeciwko sobie. ZSRR uznał, że 
Japonia może starać się o uzyskanie koncesji na eksploatację bogactw 
mineralnych i lasów na całym jego terytorium. Japonia zobowiązała
się do wycofania wojsk_� północnego Sachalinu do 15 maja 1925 r.,
a w zamian uzyskała wstępną zgodę na eksploatację tamtejszych zaso
bów ropy naftowej i węgla. Oficjalne porozumienie w tej sprawie pod
pisano w grudniu 1925 r. 

Traktat ze Związkiem Radzieckim został przyjęty w J aponil z mie
szanymi uczuciami. Jego zwolennicy uważali, że wzmacnia pozycję
Japonii na Dalekim Wschodzie, zmniejszając jej uzależnienie od po
lityki mocarstw zachodnich, a głównie Stanów Zjednoczonych. Prze
ciwnicy natomiast nadal wyrażali obawy związane z rozszerzeniem
się wpływów ideologii komunistycznej. Shidehara Kiju.ro, wyjaśnia
jąc przyczyny zawarcia traktatu, twierdził, że uznanie Związku Ra
dzieckiego i nawiązanie z nim stosunków dyplomatycznych jest ko
nieczne ze względu na bliskie sąsiedztwo i wynikające stąd liczne
wspólne problemy, a poza tym może przynieść Japonii korzyści po
lityczne i gospodarcze. Jednak z powodu silnej opozycji japońscy poli
tycy odrzucili w 1926 r. propozycję podpisania paktu o neutralności,
a później paktu o nieagresji, czego żałowali pod koniec lat trzy
dziestych, kiedy sami wystąpili z taką propozycją wobec wahającego
się wówczas Stalina. 

W drugiej połowie lat dwudziestych najwięcej uwagi poświęcano
jednak sprawom Chin, które nadal były obiektem zainteresowań wielu
polityków, wojskowych i przedstawicieli biznesu, widzących w eks
pansji na kontynent lekarstwo na różne bolączki J aponil, w tym brak
surowców i problem przeludnienia. Jednak Shidehara kontynuował
politykę nieagresji i nie zgodził się na poparcie oddziałów brytyjskich
i amerykańskich nawet wówczas, kiedy w marcu 1927 r. dowodzone
przez Jiang Jieshia (Czang Kaj-szek, Chiang Kai-shek) oddziały Kuomin
tangu zaatakowały konsulaty i rezydencje cudzoziemców w Nankinie.
Shidehara dążył bowiem do stabilizacji stosunków z Chinami, nawet
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z Chinami zjednoczonymi przez Jiang Jieshiego, do czego nie chciały 
dopuścić mocarstwa, obawiając się o swe interesy w tym rejonie. Po
stawa Shidehary spotkała się z ostrą krytyką polityków z Seiyukai, 
przeciwników politycznych Kenseikai. Nazywali ją „dyplomacją hańby 
narodowej" i „dyplomacją słabości". Jeden z nich, Mori Kaku, powie
dział: ,,Przez ostatnie kilka lat, a szczególnie, kiedy Shidehara został 
ministrem spraw zagranicznych, praktykowany był u nas nieinter
wencjonizm. Ale w czasie wydarzeń w Nankinie Cesarskie Godło 
Chryzantemy wiszące na naszym konsulacie zostało połamane, a flaga 
państwowa zdarta. Czyż nie upadł prestiż narodowy Japonii?". 

Krytyka ta pogorszyła sytuację gabinetu W akatsukiego, który prze

de wszystkim nie potrafił opanować paniki :finansowej, spowodowanej 
bankructwem kilku małych i średnich banków. Rząd podał się do 
dymisji, a władzę w kraju przejęło Seiyukai. 

Premierem i jednocześnie ministrem spraw zagranicznych został 
20 kwietnia 1927 r. generał w stanie spoczynku Tanaka Giichi, zwó
lennik „twardej dyplomacji", czyli polityki agresji na kontynencie. 
Pierwszym krokiem w kierunku realizacji tej polityki było wysłanie 
w maju oddziałów japońskich do Szantungu. Celem miało być po
wstrzymanie dalszego marszu na północ oddziałów Jiang Jieshiego 
i tym samym obrona popierającego Japonię marszałka Zhang Zuolina 
(Chang Tso-lin), jednego z możnowładców mającego duże wpływy 
w Mandżurii. Szczegółowe zasady polityki zagranicznej rządu Tanaki 
wobec Chin opracowano na konferencji wschodniej, która odbywała 
się od 27 czerwca do 7 lipca 1927 r. Ustalono tam m.in., że należy 
oddzielić Mandżurię i Mongolię jako obszary specjalnych praw i inte
resów Japonii od reszty Chin i wpływów rewolucji. Uznano także, że 
ponieważ sytuacja w Chinach zagraża bezpieczeństwu japońskich re
zydentów, rząd zmuszony jest podjąć odpowiednie środki samoobro
ny. Choć Tanaka nie był przeciwnikiem zjednoczenia Chin, o czym 
zapewnił Jiang Jieshiego w czasie rozmów w Tokio w listopadzie 
1927 r., jeszcze dwa razy wysłał oddziały do Szantungu, gdy Jaing 
wznowił ekspedycję północną. 

Działania w Chinach nie przeszły bez echa na arenie międzynaro
dowej. Od 1927 r. trwały zapoczątkowane przez Stany Zjednoczone 

114 

Liberalizm lat dwudziestych 

negocjacje na temat układu o wyrzeczeniu się wojny jako środka
polityki zagranicznej. W rozmowach brała udział także Japonia. Rząd
japoński po długich dyskusjach zdecydował, że przystąpi do układu,
jeśli nie będzie on zabraniał prawa państwa do samoobrony - powo
łując się na to prawo, uzasadniano działania w Chinach. Ostatecznie
27 sierpnia 1928 r. Japonia, tak jak czternaście innych państw, pod
pisała w Paryżu traktat o wyrzeczeniu się wojny, zwany też paktem
Brianda-Kellogga lub paktem paryskim. Potępiono w nim prowadze
nie wojen w celu rozwiązywania sporów międzynarodowych i uznano,
że wszelkie konflikty będą rozstrzygane za pomocą środków poko
jowych. 

Po konferencji przedstawiciel Japonii, były minister spraw zagra
nicznych Uchida Kósai, udał się m.in. do Waszyngtonu i Londynu
w celu przedstawienia polityki Japonii wobec Chin i uzyskania apro
baty mocarstw. Jednakże wydarzenia w Mandżurii przeszkodziły mu
w pomyślnym zakończeniu misji. 4 czerwca 1928 r. żołnierze Armii
Kwantuńskiej, stacjonujący od 1906 r. na Półwyspie Llaodong, któ
rych liczebność wzrosła w tym czasie pięciokrotnie, do około 50 tys.,
dokonali zamachu na marszałka Zhang Zuolina, dotychczasowego
sojusznika Japonii. Kiedy jednak zaczęto obawiać się, że Zhang doj
dzie porozumienia z Jiang Jieshim i wzmocni swą władzę bez po
mocy Japonii, wysadzono pociąg, którym wracał do Mukdenu. Choć
zarnac:n ten zorganizowano bez wiedzy premiera i władz wojskowych
w doprowadził on do dymisji Tanaki i jego gabinetu. Tym
razem dość szybko zakoriczył się okres, w którym problemy polityki
zagranicznej miały być rozwiązywane przez działania zbrojne. Pre
mierem został ponownie przewodniczący Minseitó, Hamaguchi Osa
chi, a politykę zagraniczną dla uspokojenia międzynarodowej opinii
publicznej powierzono Shideharze. Jak wiadomo, był on, podobnie jak
premier, zwolennikiem pokojowego rozwiązania konfliktu z Chinami,
a poza tym ograniczenia wydatków na zbrojenia w związku z ciągle
bardzo trudną sytuacją ekonomiczną kraju.

Japonia poparła więc inicjatywę Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjed
noczonych i wzięła udział w konferencji w Londynie (21 stycznia
-22 kwietnia 1930), gdzie podpisała nowy układ dotyczący redukcji sił
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morskich. Utrzymano w nim proporcje dotyczące tonażu pancerni
ków, a zwiększono w porównaniu z ustaleniami konferęncji w Waszyng
tonie proporcje tonażu całkowitego japońskich krążowników ciężkich 
w stosunku do krążowników posiadanych przez pozostałe dwa pań
stwa z 3 :  5: 5 do 3,5: 5: 5 (odpowiednio Japonia, Stany Zjednoczone, 
Wielka Brytania). Mimo to zawarcie układu wywołało ostrą krytykę 
w kraju. Protestowali przede wszystkim przedstawiciele marynarki 
wojennej oraz koncerny związane z przemysłem ciężkim, głównie 
zbrojeniowym. Japonia bowiem, podobnie jak Wielka Brytania i Stany 
Zjednoczone, godziła się na wstrzymanie do 1936 r. budowy nowych 
wielkich jednostek. Przeciw rządowi zaczęli występować także człon
kowie partii opozycyjnych oraz różnych ugrupowań nacjonalistycz
nych. Nasiliła się krytyka całości polityki zagranicznej Japonii. Wy
nikiem tych nastrojów był zamach na życie premiera Hamaguchiego, 
który 14 listopada 193 0 r. został ciężko postrzelony na Dworcu To
kijskim przez działacza organizacji prawicowej. Mimo to dopilno
wał ratyfikacji traktatu i 14 kwietnia 193 1 r. przekazał urząd Waka
tsukiemu Reijiro. Zmarł cztery miesiące później. Tekę ministra spraw 
zagranicznych otrzymał ponownie Shidehara, ale atmosfera w kra
ju nie sprzyjała realizacji jego polityki międzynarodowego współ
istnienia. 

Nowoczesne dziewczyny, nowocześni chłopcy 

Reformy okresu Meiji, a następnie pierwsza wojna światowa i re
wolucja październikowa wpłynęły również na kształt japońskiej kul
tury lat dwudziestych. Dzięki upowszechnieniu oświaty, zlikwidowa
niu analfabetyzmu, zwiększeniu udziału kobiet w życiu społecznym 
oraz napływowi nowych prądów intelektualnych i ideologii wzrosła 
znacznie liczba jej odbiorców. Kultura stała się masowa, choć nadal 
ograniczony dostęp miała do niej japońska wieś. Ogromnym, jeśli nie 
największym, impulsem do ogólnych zmian w życiu codziennym, 
w architekturze i sztuce, szczególnie w miastach, były niewątpliwie 
tragiczne skutki wielkiego trzęsienia ziemi w rejonie Kantó. 

Powstały nowe, prężne wydawnictwa, których publikacje miały 
teraz dotrzeć do masowego odbiorcy. Bardzo powiększył się nakład 
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prasy. Cztery największe dzienniki -,,Osaka Asahi Shimbun", ,,Tókyo 
Asahi Shimbun", ,,Osaka Mainichi Shimbun" G,Osacka Gazeta Co
dzienna") i „Tókyó Nichinichi Shimbun" (,,Tokijska Gazeta Codzien
na") -wydawały dziennie od 1 mln do 1,5 mln egzemplarzy. Powodem 
ich popularności stała się zarówno większa przystępność i atrakcyj
ność artykułów, drukowane w odcinkach powieści historyczne, jak 
i teksty odpowiadające wymogom demokracji okresu Taisho, których 
autorami byli m.in. wspomniani wcześniej działacze (Y oshino Sakuzo, 
Minobe Tatsukichi), krytykujący aktualną sytuację w kraju i politykę 
rządu. 

Zaczęły powstawać przeznaczone dla wszystkich czasopisma wy
sokonakładowe. Najpopularniejszy i najbardziej masowy stał się „King", 
wydawany przez założone wówczas i działające do dziś wydawnictwo 
Kodansha (dosłownie: Firma Opowiadaczy ; kodan -tradycyjny, wę
drowny gawędziarz, opowiadający historie z przeszłości). Pierwszy 
numer tego pisma ze stycznia 1925 r. liczył 350 stron i ukazał się 
w nakładzie 7 4 0  tys. Poważniej o konieczności demokratyzacji pisano 
w takich czasopismach jak „Chu.o Koron" (,,Opinia Publiczna Cen
trum"), ,,Bungei Shunju" (,,Literacko-artystyczne Wiosny i Jesienie"), 
„Kaizo" G,Odbudowa"), które było chyba najbardziej krytyczne wobec 
japońskiej rzeczywistości. 

Dużą popularnością cieszyły się tanie (książka za jena, embon)
wielotomowe zbiory literatury japońskiej i światowej, pisma i serie 
książkowe dla kobiet i dzieci oraz komiksy (manga). W literaturze 
pojawiły się nowe nurty, na przykład realistyczny nurt proletariacki 
(Kobayashi Takiji, Poławiacze krabów - Kani kosen, 1929) i bardzo 
złożony, wzorujący się na ówczesnej awangardzie europejskiej nurt 
modernistyczny. Do tego grona zalicza się też jednego z najsłynniej
szych pisarzy japońskich Kawabatę Yasunariego, mistrza portretu 
psychologicznego, autora wielu opowiadań i powieści, a przede wszyst
kim Krainy śniegu (Yukiguni, 1935-1937), za którą w 1968 r. otrzymał 
literacką Nagrodę Nobla. Nadal obowiązywał nurt naturalizmu (Shima
zaki Toson, Przed świtem - Yoake mae, 1929 -1935; Masamune Ha
kucho, Szczęście życia ludzkiego -]insei no kofuku, 1924) i związany 
z nim nurt „powieści o sobie" (Hirotsu Kazuo, Tanizaki Seiji) oraz 
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antynaturalizm reprezentowany przez Szkołę Białej Brzozy (Shira
kabaha), której przedstawiciele (Mushanokoji Saneatsu, Szczęściarz
Kofukumono, 1919; Shiga Naoya, Droga w mroku nocy -Anya koro, 
1921) odwoływali się do humanitaryzmu i idealizmu. Obecny był tak
że neoromoantyczny estetyzm, z którym związany był Nagai Kafii 
(Rywalizacja - Udekurabe, 1916), podkreślający w swej twórczości 
tradycyjne wartości kultury japońskiej, a przede wszystkim jeden z naj
wybitniejszych pisarzy Japonii, Tanizaki Jun'ichiro, początkowo za
inspirowany europejskim romantyzmem, a następnie odwołujący się 
w twórczości do tradycji rodzimej, dawnej historii i literatury klasy-

Fragment obrazu Takehisy Yumejiego, 

malarza z okresu Taisho 

cznej (Miłość szaleńca - Chijin no ai, 1925; Niektórzy wolą pokrzywy -
Tade kuu mushi, 1928-1929). Istniał również nurt neointelektualistów, 
reprezentowany przez Akutagawę Ryunosuke, który podejmował te
maty zarówno współczesne, jak i historyczne, poruszając w nich pro-
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bierny moralne i egzystencjonalne (Nos - Hana, 1916; W gąszczu -
Yabu no naka, 1922). 

Nowe prądy, takie jak impresjonizm, ekspresjonizm, kubizm, sur
realizm, pojawiły się w malarstwie (Umehara Ryuzaburo). Nie za
brakło jednak artystów tworzących w stylu japońskim, głównie tu
szem (Y okoyama Taikan), a także łączących elementy rodzime z za
pożyczonymi (Y asui Sotaro). Symbolem malarstwa okresu Taisho stał 
się modny już wówczas Takehisa Yumeji. Tradycyjne i nowe motywy 
kreślił nowoczesną linią, stosując farby i tusz. Przede wszystkim jed
nak malował portrety urokliwych, choć smutnych, smukłych Japonek 
w kimonach. Idący z duchem czasu rzeźbiarze (fakamura Kotaro, 
Asakura Fumio) tworzyli pod silnym wpływem Auguste'a Rodina 
i :francuskiej secesji, a przedstawiciele innych sztuk plastycznych, 
głównie wzornictwa przemysłowego i architektury wnętrz, ulegli uro
kowi kierunku art deco. 

Rozwijała się też nauka. Pojawiały się nowe teorie w naukach praw
niczych i ekonomicznych, rozpoczęto rzetelne badania nad historią 
Japonii. Szczególne zasługi położyli tu m.in. Kuroita Katsumi, Tsuji 
Zennosuke i Tsuda Sokichi, który po raz pierwszy poddał krytycznej 
analizie stare kroniki (Studia nad Księgą dawnych wydarzeń i Kroniką 
japońską - Kojiki oyobi Nihon shoki no kenkyil, 1924) i uznał, że spre
parowano je w VIII w. w ceh{umocnienia pozycji rodu cesarskiego 
w państwie. Duży wpływ na te i inne nauki miał marksizm i pierwsze 
pełne tłumaczenie na język japoński Kapitału Marksa. Na przykład 
Kawakami Hajime, znany w Japonii ekonomista, początkowo opo
wiadający się za gospodarką liberalną, stał się rzecznikiem gospodarki 
socjalizmu, a poglądy głosił zarówno w założonym przez siebie czaso
piśmie zajmującym się problemami społecznymi, jak i w książkach, 
m.in. w Historii biedy (Bimba monogatari, 1916).

W okresie Taisho powstała japońska folklorystyka, której twórcą
był Y anagita Kuni o, wnikliwy badacz ludowych przekazów, zwyczajów 
i obrzędów. Y anagi Muneyoshi (Sóetsu) rozpoczął badania nad sztu
ką ludową w obawie, że piękne i proste przedmioty używane trady
cyjnie w życiu codziennym Japończyków znikną na zawsze zastąpione 
masową produkcją. Należał do wspomnianej Szkoły Białej Brzozy, 
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a współpracował też z wybitnymi ceramikami, m.in. z Hamadą Shó
jim, któiy tworzył w Mashiko (pref. Tochigi) i rozpropagował tamtej
sze ludowe naczynia z gliny. Efektem ich działań jest muzeum, Pawi
lon Japońskiej Sztuki Ludowej (Nihon Mingeikan) w Komabie, w to
kijskiej dzielnicy Meguro. 

Osiągnięciami mogły pochwalić się także nauki ścisłe. Bakteriolog 
Noguchi Hideyo odkiył krętka bladego, drobnoustrój wywołujący 
kiłę, fizyk Honda Kotaro wynalazł stal KS, odznaczającą się wyjątko
wymi właściwościami magnetycznymi, a inżynier elektiyk Y agi Hide
tsugu specjalną antenę do fal krótkich. 

Zachowane do dziś, nowo

czesne osiedle z lat dwudzie
stych przy Omote Sandó -

Shibuya, Tokio 

Rozwój przemysłu, wzrost liczby ludności miejskiej, stały kontakt 
ze światem wpłynęły na europeizację stylu życia w miastach. W du
żych miastach, szczególnie w Tokio, budowano coraz więcej domów 
mieszkalnych w stylu zachodnim. Ich liczba wzrosła szczególnie po 
wielkim trzęsieniu ziemi, kiedy trzeba było odbudować znaczną część 
stolicy. Pojawiły się wówczas przeznaczone głównie dla warstw śred
nich pierwsze osiedla mieszkaniowe, przeważnie na przedmieściach, 
ale też w centrum, jak na przykład to, które istnieje do dziś przy Omo te 
Sando, niedaleko Chramu Meiji. Nazywano je „kulturalnymi miesz
kaniami" (bunka jutaku), gdyż słowo „kultura'' (bunka) świadczyło 

120 

Liberalizm lat dwudziestych 

wówczas o nowoczesności i nadążaniu za modą. Choć z zewnątrz wy
glądały jak budynki na Zachodzie, ich wnętrza zawierały wiele ele
mentów tradycyjnych. Podłogi w pokojach nadal pokrywały maty (ta
tami), posiłki spożywano przy niskich stołach, siedząc na podusz
kach, spano na materacach rozkładanych na noc na matach, a na 
dzień chowanych do szaf, ale czasami wstawiano też meble euro
pejskie, na przykład wysokie stoły, krzesła i nawet łóżka. Te nowe 
mieszkania były większe od tradycyjnych i dawały mieszkańcom wię
cej swobody i piywatności. Szybko postępująca elektryfikacja miast 
sprawiła, że zlikwidowano oświetlenie gazowe. Gaz służył do ogrze
wania mieszkań (w 1926 r. 85 proc. mieszkań miało ogrzewanie ga
zowe). Jednak tylko najnowocześniejsze budynki były podłączone 
do wodociągów. Nadal przeważnie korzystano ze studni i prawie nig
dzie, głównie z powodu możliwości trzęsień ziemi, nie istniała kanali
zacja. Ponieważ tak samo było w fabiykach, urzędach, domach to
warowych, w dużych miastach zaczął się problem zanieczyszczenia 
środowiska. 

W miastach nastał „czas prędkości". Po Tokio zaczęły krążyć tak
sówki, któiych kierowcy bez względu na odległość pobierali opłatę 
w wysokości jena (taksówka za jena - entaku), za co można było kupić 
około litra sake lub około 2 kg cukru (1926). Rozrosła się sieć piywat
nych linii kolejowych (głównie elektrycznych), zarówno miejskich, 
podmiejskich, jak i między miastami. W 1927 r. w Tokio między Ueno 
a Asakusą (2,2 km) ruszyła pierwsza w Japonii linia metra, nazwana 
wówczas kolejką krecikiem (mogura densha). Na początku lat dwu
dziestych zaczęły kursować pierwsze pociągi pospieszne między Osa
ką a Kobe i wkrótce w Osace wybudowano pierwszy dworzec typowy 
dla współczesnych dużych miast japońskich, na któiym znalazł się 
i dom towarowy, i restauracje. Wzdłuż linii kolejowej powstawały 
osiedla mieszkaniowe i tereny zabaw. Inwestowano także w rozwija
jącą się turystykę. Właśnie wtedy otwarto jeden z najpopularniejszych 
do dziś terenów wypoczynkowych niedaleko Tokio, wokół jeziora 
Hakone, skąd roztacza się piękny widok m.in. na górę Fuji, symbol 
Japonii. Budowano też boiska sportowe, głównie do modnego base
balla. 

121 



Japonia 

Nowe czasy sprzyjały rozwojowi rozrywki masowej. Modne stały 
się musicale i rewie, a szczególnie zespół złożony z ,samych kobiet, 
który w 1913 r. rozpoczął działalność w miejscowości Takarazuka 
(pref. Hyógo). Występował w wielu miastach Japonii i w 1934 r. otwo
rzył Teatr Takarazuka w Tokio (Tókyó Takarazuka Gekijó), oblega
ny przez miłośników również obecnie. W 1938 r. zespół odwiedził 
Polskę, gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Od początku 
okresu Taisho rozwijało się japońskie kino nieme, dużą popularnoś
cią cieszyły się filmy samurajskie (tzw. chambara eiga, dosłownie: 
filmy o walce na miecze). Najsłynniejszą gwiazdą stał się aktor teatru 

--------- -----=-====::::i Reklama domu towarowe
go Mitsukoshi - Ginza, To-

M IT SUK Q S H 
· kio

i!JRANCH!iSt 

Oi••• ·T�•'.· tlłaiajUa \l'lląoJ: 

O.al• Kol,♦ 

, ........ ,... �----···· 

---·� ,..,,_. 
-AN•' Daitt-.t 

kabuki Onoue Matsunosuke, który wystąpił w ponad tysiącu fil
mów, reżyserowanych przeważnie przez Makino Shózó, ojca japoń
skiego filmu historycznego. Zaczęły też powstawać filmy o tematy
ce współczesnej i filmy o zwykłych ludziach (Ozu Yasujiró, Urodziłem 
się wprawdzie, ale ... - Umarete wa mita keredo, 1932). Chętnie oglą
dano filmy zagraniczne, na przykład te z Charlie Chaplinem. Od po
czątku lat trzydziestych filmy dźwiękowe zaczęły stopniowo zastępo
wać filmy nieme. 

W lipcu 1925 r. pierwszą audycję nadała Tokijska Stacja Nadaw
cza (Tókyó Hósókyoku), z której wyrosła największa w Japonii insty
tucja telewizyjno-radiowa NHK (Nippon Hósó Kyókai, Japońskie Sto
warzyszenie Nadawcze). Llczba słuchaczy w ciągu trzech lat wzro
sła z około 5,5 tys. do ponad 500 tys. Radio szybko zdobywało słu
chaczy dzięki coraz tańszym odbiornikom produkcji krajowej (3,5 jena 
w 1925 r.), atrakcyjnym audycjom, w tym także nadawanej od 1928 r. 
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gimnastyce porannej, a przede wszystkim dzięki modnym piosenkom. 
Przebojem stał się na przykład Tokijski marsz (Tókyó koshinkyoku) -
sprzedano 250 tys. płyt- w którym Sato Chiyako śpiewała o urokach 
nowoczesnego Tokio. Była to piosenka tytułowa popularnego filmu 
(1929) wyreżyserowanego przez Mizoguchiego Kenjiego na podsta
wie powieści Kikuchi Kana, drukowanej w odcinkach w czasopiśmie 
,,King". 

Symbolem masowej konsumpcji były domy towarowe. Już w 1914 r. 
pojawił się pochodzący z popularnej piosenki slogan „dziś Teatr Ce
sarski, jutro Mitsukoshi" (Kyó wa Teigeki, asu wa Mitsukoshi). Od-

Kobieta pracująca na stacji benzynowej -

okres Taisho 

nosił się do stylu życia zamożnych ludzi, którzy bywali zarówno 
w Teatrze Cesarskim (Teikoku Gekijó), powstałym w 1911 r. pierw
szym w Japonii teatrze w stylu zachodnim, jak i w bardzo eleganc-
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kim dornu towarowym Mitsukoshi, do dziś istniejącym w położonej 
w centralnej części Tokio dzielnicy Ginza, gdzie sprzedawano eks
kluzywne, drogie towary. Po wojnie, a szczególnie po wielkim trzę
sieniu ziemi, oba miejsca zyskały znacznie większą popularność 
w związku z umasowieniem kultury i przestawieniem się domów 
towarowych na masową sprzedaż tańszych produktów. Poza Mitsu
koshi w Ginzie, najmodniejszej dzielnicy w Tokio, działały inne do
my towarowe, wabiące klientów nie tylko produktami krajowymi i za
granicznymi, ale też ogródkami jordanowskimi na dachach, ga
leriami, kawiarniami i restauracjami na najwyższych piętrach i dell-

Dzieci w szkole podstawo

wej - lata dwudzieste XX w. 

katesami z wyszukanymi zagranicznymi artykułami spożywczymi 
w podziemiach. 

Zarówno w domach, jak i restauracjach zaczęto jadać nowe, euro
pejskie potrawy- omlety, krokiety i kotlety schabowe (tonkatsu od ton 
- wieprz i katsu - skrót od katsuretsu - kotlet). Wtedy też w jadło
dajniach pojawił się katsudon, czyli ryż podawany z kotletem i innymi
dodatkami w miseczce (domburi). Zmienił się też wystrój restauracji
- do wielu wstawiono europejskie stoły i krzesła.

Coraz popularniejsze stawały się europejskie stroje, w okresie
Meiji noszone tylko przez wojskowych (mundury) i urzędników (uni-
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formy). W latach dwudziestych spodnie, koszule i marynarki założyli 
też robotnicy. Po zachodnie stroje, zarówno w godzinach pracy, jak 
i po pracy, sięgnęły także pracujące kobiety zatrudnione w innych 
niż tradycyjnie japońskie zawodach, czyli urzędniczki, konduktorki, 
obsługa w domach towarowych, a także nauczycielki i robotnice. 
Wierne ubraniom w stylu japońskim pozostały przedstawicielki za
wodów tradycyjnych i gospodynie domowe. Dalsze zmiany nastąpiły 
po wielkim trzęsieniu ziemi, kiedy część tych ostatnich, szczególnie 
mieszkanki dużych miast pochodzące z niższych warstw społecznych, 
dostrzegły wygodę prostych sukienek. Nie była to jednak jeszcze 

Moga - nowoczesne kobie

ty z lat dwudziestych XX w. 

tendencja masowa. Według badań przeprowadzonych przez redakcję 
czasopisma dla kobiet „Fujin-no Tomo" G,Przyjaciel Pań") w 1937 r. 
stosunek do zachodnich ubrań różnił się nie tylko w zależności od 
zawodu, wieku, przynależności społecznej, ale też rejonu Japonii. Na 
obszarze rdzennych Wysp Japońskich stroje zachodnie nosiło tylko 
21,6 proc., ale w Tokio 25 proc., a w kolebce tradycji, Kioto, tylko 
13,9 proc. Najczęściej ubrania europejskie nosiły dzieci w miastach 
(91 proc.). Zmieniło się też uczesanie kobiet, które rozpuściły i skró
ciły włosy, związywane dotychczas w koki. Pod koniec lat dwudzies
tych powszechna stała się trwała ondulacja. 
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Znów, tak jak w latach siedemdziesiątych XIX w., obowiązywała

moda na nowoczesność. Teraz jednak dla jej określenia używano

słowa modan zapożyczonego z angielskiego modern. Powstały cha

rakterystyczne dla pokolenia drugiej połowy lat dwudziestych neolo

gizmy: moga i mobo, będące skrótem od modan giiru (ang. modern

girl) i modan boi (ang. modern boy). Japońskie nowoczesne dziewczęta

i nowocześni chłopcy ubierali się w europejskie stroje, często bywali

w kinach, na rewiach i dancingach, pili kawę i alkohol w kawiarniach,

czytali czasopisma, jeździli na wycieczki za miasto. Ten styl życia

obowiązywał głównie w dużych miastach do 1937 r. Wszystko zaczęło

się zmieniać po wybuchu wojny z Chinami. 

Wojna w Azji i na Pacyfiku 
(1931-1945) 

Odnowa Showa 

Kryzys światowy z lat trzydziestych XX w. dotknął również gospo
darkę Japonii. Ponad 30 proc. spadły ceny artykułów przemysłowych, 
a produktów rolniczych, głównie surowego jedwabiu, 50 proc. Gwał
townie zmalała też produkcja konkurencyjnego dotychczas na ryn
kach światowych przemysłu włókienniczego, przede wszystkim jed
wabniczego, co było spowodowane krachem na nowojorskim rynku 
i zmniejszeniem importu japońskiego jedwabiu przez Stany Zjedno
czone. Prowadziło to do ubożenia Japończyków w rejonach wiejskich. 
Spadek cen i ograniczenie popytu odbiły się negatywnie na przed
siębiorstwach włókienniczych, a ponadto znikomy dostęp do surow
ców zagranicznych i niemożność eksportu znacznie pogorszyły sy
tuację mniejszych firm w innych gałęziach przemysłu. Wiele przed
siębiorstw bankrutowało, co z kolei stało się źródłem wzrostu bezro
bocia i dalszego pogarszania się sytuacji japońskiego społeczeństwa. 
Rosło więc niezadowolenie, a winą za taką sytuację obarczano rząd 
i polityków. 

To wszystko sprzyjało nasilaniu się tendencji nacjonalistycznych. 
Powstawały rozmaite stowarzyszenia, ugrupowania, nieformalne gru
py tworzone przede wszystkim, ale nie tylko, przez przedstawicieli 
japońskich sił zbrojnych, głównie wojsk lądowych. Do najważniej
szych należały m.in.: Stowarzyszenie Wiśni (Sakurakaz), utworzone 
w 1930 r. przez podpułkownika Hashimoto Kingoró, Stowarzyszenie 
Jimmu (Jimmukai; utworzone w 1932), które przez osobę założyciela 
i głównego ideologa, Ókawę Shumeia, nawiązywało w swych działa
niach do Stowarzyszenia Aktywistów (Kochisha lub Gyochisha, utwo-
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rzone w 1925) i Stowarzyszenia Tych, Którzy Przetrwają (Yuzo
nsha utworzone w 1919), a także Grupa Braterstwa Krwi (Ketsumei
dan, 

'utworzona w 1932) Inoue Nissho. Dużą rolę odegrywali w nich
tzw. młodzi oficerowie (seinen shokó), głównie z sił lądowych. Ponadto 

w siłach lądowych ogromne znaczenie miały w latach trzydzies!Ych 
dwie nieformalne, rywalizujące między sobą o władzę grupy złozone 

z wyższych rangą oficerów, a mianowicie nacjonalistyczne U grupo
wanie Drogi Cesarskiej (Kódóha), reprezentowane m.in. przez gene
rałów Masakiego Jinzaburo i Arakiego Sadao oraz faszyzujące Ugru
powanie Kontroli (Tóseiha), gdzie działali na przykład gen�rało�e 

Tojo Hideki i Hayashi Senjiiro. Wielu wyższych rangą oficerow maJą
cych wpływ na politykę państwa działało także w Stowar�szen�u Po�
staw Państwowości (Kokuhonsha, utworzone w 1924), JedneJ z naJ
ważniejszych organizacji nacjonalistycznych, do której należeli także 

politycy cywilni, przedsiębiorcy, naukowcy. 
Podstawowej przyczyny złej sytuacji w kraju nacjonaliści zaczęli 

upatrywać w przyjęciu przez Japonię po przewrocie Meiji zbyt wielu 
elementów kultury Zachodu, co naruszyło japoński charakter narodo
wy. Rozpoczęli więc działania na rzecz jego oczysz�zenia. N a począ�u 
1935 r. na forum izby wyższej parlamentu prawica - w tym także 
członkowie Stowarzyszenia Rezerwistów Cesarstwa (Teikoku Zaigó
Gunjinkaz), którego celem była m.in. poprawa morale w armii i wpro� 
wadzenie jej kontroli nad społeczeństwem - zarzuciła profesorowi 
prawa konstytucyjnego Minobe Tatsu�chi�mu antyn�od?wy c�a
rakter jego teorii „cesarza - organu panstwa . Uznano, ze n�� m?zna 
boskiego" władcy traktować tak jak na przykład cesarza chmskiego. 

Choć Minobe obalił wszystkie zarzuty, a jego teoria nie została skry
tykowana przez cesarza, musiał zrezygnować ze stanowiska na Uni
wersytecie Tokijskim. Zakazano sprzedaży większości jego książek. 
W 1937 r. Ministerstwo Edukacji opublikowało broszurę Podstawo
we znaczenie charakteru narodowego (Kokutai-no hongz), wyjaśniając 
w niej specyfikę japońskiego cesarstwa i takich wartości j� lo��ość
wobec cesarza, miłość synowska, patriotyzm. W ten sposob mlllister
stwo podpisało się pod zasadniczymi punktami ideologii nacjonali�
tów, według których cesarz był najwyższą i najważniejszą wartością 
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Japonii. Tylko on jako ojciec wielkiej japońskiej rodziny mógł właściwie rządzić krajem. Konieczna więc była, poza oczyszczeniem kokutai,odbudowa państwa (kokka kaizo) wraz z ponowną restauracją władzycesarskiej. Sięgnięto do wzorów sprzed ponad pół wieku i uznano, że trzeba przeprowadzić kolejną odnowę, tym razem Odnowę Showa
(Shawa ishin; zwaną też Restauracją Showa). Podstawowym hasłem„odnowicieli", a szczególnie młodych oficerów cesarskiej armii, stałsię zwrot „czcić cesarza, zniszczyć zdrajców" (sonnó tókan), wzorowany także na haśle procesarskich samurajów z połowy XIX w. (sonnó
tobaku). Ponieważ cele były nieco inne, ostatni ideogram oznaczający
Generał Masaki Jinzaburo, 
jeden z głównych działaczy 
nieformalnego Ugrupowa-
nia Drogi Cesarskiej - lata 
trzydzieste XX w. 

siogunat (baku) zastąpiono znakiem oznaczającym zdrajcę (kan). Dążono więc do przywrócenia realnej władzy cesarza i wyeliminowaniaz życia politycznego wszystkich tych, którzy wbrew kokutai działalizgodnie z ideologią z Zachodu, a nad wartości moralne przedkładaliwartości materialne. Do „zdrajców'' zaliczono polityków partyjnych,przedstawicieli zaibatsu, wielkich posiadaczy ziemskich i tych doradców cesarskich oraz wyższych rangą oficerów, którzy działali na szkodę państwa. Za niebezpiecznych uznano też naukowców i myślicieligłoszących publicznie zachodnie teorie. Najbardziej skutecznym środkiem służącym „zniszczeniu zdrajców'' stały się zamachy, zwane w japońskiej historiografii incydentami. Pochłonęły wiele ofiar. W wyniku
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zamachu zorganizowanego przez Grupę Braterstwa Krwi, w której

obowiązywała zasada ,jeden człowiek [członek organizacji] jedno za

bójstwo" (hitori issatsu), zginął były minister finansów Inoue Junno

suke (9 lutego 1932) i Dan Takuma (5 marca 1932), jeden z ,dyrek

torów zaibatsu Mitsui. 15 maja 1932 r. grupa młodych oficerow ma

rynarki i kadeci wojsk lądowych, wspierani �rze! Szk?łę �atriotów

Stron Rodzinnych (Aikyojuku), cywilną orgaruzaqę naqonalistyczną,

założoną przez Tachibanę Kosaburó, zaatakowali w Tokio kilk� ban

ków, elektrownię i siedzibę partii Seiyukai, a przed; wszys�m z�

strzelili premiera Inukaia Tsuyoshiego. W ten sposob zakonczył się

Premier Okada Keisuke, niedoszła ofiara mło

dych oficerów podczas incydentu 26 lutego

1936r. 

okres rządów partyjnych, a kolejnymi premierami zostawali odtąd

politycy bezpartyjni lub wojskowi.
Najtragiczniejszy w skutkach był incydent 26 lutego w 1936 r. Pod

rozkazami dwudziestu jeden młodych oficerów znalazło się wówczas

około 1,4 tys. żołnierzy. Zabito Tak�ashi�go Koreki!o .-:. 1:1inis�a 

finansów, admirała Saitó Makoto - mm1stra srodka (nazdaz;tn, termin
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ten jest tłumaczony także jako strażnik cesarskich pieczęci), najważ
niejszego doradcę cesarzaJgen. Watanabe Jótaró

1
i generalnego in

spektora oświaty wojskowęj'. Nie powiodły się zamadhy na kilku innych 
,,zdrajców''. Zamiast premiera Okady Keisuke rebelianci zabili jego 
szwagra, pułkownika Matsuo Denzó. Poważnie raniono marszałka 
dworu admirała Suzukiego Kantaró, który jednak przeżył i powrócił 
do aktywnego życia politycznego. Ocalał także były minister środka 
i dyplomata Makino Nobuaki. W Tokio wprowadzono stan wyjątko
wy. Centrum miasta wraz z najważniejszymi urzędami znalazło się 
w rękach organizatorów zamachu, których poparli wysocy rangą ofi-

Pomnik Kannon poświęcony młodym 

o:ficerom, którzy zginęli w wyniku in
cydentu 26 lutego 1936 r. - Shlbuya, 

Tokio 

cerowie. Rozpoczęto rozmowy z władzami wojskowymi. W manifeś
cie młodzi oficerowie napisali: ,,Aby zniszczyć zdrajców, aby najwyż
sze cnoty uczynić jak najbardziej wartościowymi, aby chronić narodo-

131 



Japonia 

wy charakter i aby pozwolić mu się objawić, całkowicie poświęcamy 
nasze własne szczere serca, serca dzieci świętej ziemi". 

Jednak cesarz nie poparł Odnowy Shówa i zgodnie z jego rozka
zami rebelia po kilku dniach została stłumiona, a główni organizatorzy 
surowo ukarani. Trzynastu z nich skazano na karę śmierci, pięciu na 
dożywocie, dwaj, nie mogąc znieść hańby przegranej, popełnili sa
mobójstwo. Czterdziestu czterech niższych rangą oficerów osadzono 
w więzieniu na kilka do kilkunastu lat Większość żołnierzy biorących 
udział w akcji przeniesiono na służbę do Mandżurii. Rozstrzelani zo
stali także Nishida Mitsugi i Kita Ikki. Nishida, oficer rezerwy, był 
pośrednikiem między młodymi oficerami a cywilnymi ideologami 
i działaczami prawicowymi dążącymi również do Odnowy Shówa. Na
leżał do nich Kita ekscentryczny myśliciel o zmieniających się po
glądach, który początkowo opowiadał się za socjalizmem, następnie 
za anarchizmem, a ostatecznie za panazjatyzmem i japońskim naro
dowym socjalizmem. W najważniejszej pracy Ogólne założenia do pla
nu odbudowy państwa (Nihon kaizó hóan taiko, 1920) wzywał do ra
dykalnych reform w celu stworzenia państwa totalitarnego. Cesarz 
miał wprowadzić stan wojenny, zawiesić konstytucję, rozwiązać parla
ment, znieść przywileje arystokracji i powołać specjalny organ do
radczy. Prywatna własność ziemi i kapitału miała zostać znacznie 
ograniczona, niektóre gałęzie przemysłu znacjonalizowane, odrzuco
ny indywidualizm i zapożyczenia z Zachodu. Japonia miała stanąć na 
czele ruchu wyzwoleńczego Azji spod władzy obcych państw, w tym 
też Rosji. 

Szczególną rolę Japonii w Azji podkreślali wszyscy japońscy nacjo
naliści. Wierzyli bowiem, że dzięki powrotowi do tradycyjnych war
tości Japonia pod kierunkiem cesarza odzyska swój wyjątkowy cha
rakter i będzie mogła wypełnić mesjańskie posłannictwo. Uważali, 
że skoro cesarz jako jedyny na świecie pochodził od bóstw, a wszys
cy Japończycy, jak dzieci, są mu bezwzględnie posłuszni, tylko na
ród japoński może odegrać rolę narodu wybranego i wyruszyć z mi
sją dziejową, by zaprowadzić ład i spokój w Azji oraz na świecie. 
Organizatorem miała być armia japońska, która jako jedyna siła 
w kraju wiernie służyła cesarzowi i była oddana całemu narodowi. 
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Jeden_ z �łównych �zec�ików odbudowy kokutai, gen. Masaki Jinzabur�, pisał w dzienrukach: , ,Kiedy idea Wielkiej Japonii ogarnieludzkie umysły, �ozpocznie się - jako sprzeciw wobec ideologii Zachodu - proces mtegrowania się świadomości narodów Dalekiego W�chodu,. który skupi się wokół Ducha Wielkiej Japonii. [ ... ][�rma] �owmn� �świecać ! prowadzić ludzkie serca, gdyż czerpie�Jemną s1.łę ze �WI�tego Miecza Sprawiedliwości. [ ... ] Japoński żołruerz musi pam1ę�c o �• że jest wojownikiem cesarskim, walczącym dla Cesarza 1 swego Jedynego w świecie Narodu, który bóstwawybrały do wypełnienia dziejowej misji zjednoczenia świata".
Żołnierze japońscy w Chra
mie Yasukuni, poświęconym 
poległym w czasie wojen -
lata trzydzieste XX w. 

. Ideologia ta spr�ała realizacji planów podboju Azji, szczególnie,
ze wed1?g przec1wn1ków dyplomacji Shidehary, w tym głównie oficerów sił lądowych, agresja na kontynent miała stanowić jeden z podstawowych sposobów wyjścia z kryzysu.

Marsz na północ

. N aj_ważniejsze miejsce w tych planach zajmowała Mandżuria. Uwazano, ze dzięki zdobyciu tam rynków zbytu dla japońskich towaróworaz źródeł surowcó�_dla p�zei:nys1? można byłoby poprawić sytuacjęg?s�odarczą V: J�ponn
'. 
a dzięki ermgracji rozwiązać problem przeludruerua. Mandżuna znaJdowała się w rejonie, który wraz z Koreą, pół-
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nocnymi Chinami, Mongolią i Syberią był obszarem szczególnego 
zainteresowania Japonii już od drugiej połowy XlX"w. Za podbojem 
tych terenów, czyli marszem na północ, opowiadali się głównie, co 
zrozumiałe, przedstawiciele sił lądowych, a także przeciwnicy komu
nizmu, który miał zagrażać Japonii nie tylko ze strony Związku Ra
dzieckiego, ale też Chin i Mongolii Zewnętrznej (Mongolska Repub
lika Ludowa). 

Do działań przystąpiono 18 września 1931 r. Żołnierze stacjonu
jącej w Mandżurii Armii Kwantuńskiej zaatakowali koszary chińskie 
niedaleko Mukdenu, usprawiedliwiając się spowodowanym rzekomo 
przez Chińczyków wybuchem na torach Kolei Południowomandżur
skiej. 19 września zaskoczony wydarzeniami rząd japoński polecił nie 
prowadzić dalszych działań. Następnie w dwóch oficjalnych oświad
czeniach stwierdził, że incydent rozpoczęli żołnierze chińscy, a Armia 
Kwantuńska działała jedynie w celu samoobrony. Winą obarcząno 
stronę chińską, która, prowadząc działania antyjapońskie, zagrażała 
bezpieczeństwu Japończyków przebywających w tym rejonie. Zapew
niono jednak, że nie nastąpi eskalacja działań, gdyż Japonia nie dąży 
do żadnych zdobyczy terytorialnych, i że oddziały wycofają się po 
przywróceniu spokoju w tym rejonie. Postanowiono rozwiązać kon
flikt na drodze bezpośrednich negocjacji i jak najszybciej przywrócić 
dobre stosunki z Chinami. Ponieważ żołnierze japońscy zajmowali 
kolejne miasta Mandżurii, co było sprzeczne z oficjalnym kursem 
polityki zagranicznej Japonii, a także z traktatem dziewięciu państw 
i traktatem o wyrzeczeniu się wojny, 11 grudnia gabinet Wakatsu
kiego podał się do dymisji. Dwa dni później nowy gabinet utworzył 
przewodniczący Seiyukai, Inukai Tsuyoshi. Przejęcie władzy przez 
Seiyukai oraz powierzenie funkcji ministra sił lądowych generało
wi Arakiemu Sadao, znanemu z nacjonalistycznych poglądów, mogło 
wskazywać na to, że nowy rząd będzie prowadził aktywną politykę 
na kontynencie. Mimo tego Inukai jako polityk partyjny, czyli „zdraj
ca", stał się ofiarą zamachu. Zginął zastrzelony przez młodego ofice
ra w swojej rezydencji 15 maja 1932 r. Od tego momentu partie prze
stały mieć decydujący wpływ na politykę kraju. Uznano, że potrzebny 
jest rząd ogólnonarodowy, który ograniczy niezadowolonie społeczeń-
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stwa, a przede wszystkim nie będzie obiektem ataków zwolennikówodbudowy kokutai. Nowym premierem został admirał w stanie spoczynku, wicehrabia Saitó Makoto, który 26 maja utworzył tzw. gabinet jedności narodowej. 
Tymczasem już 21 września 1931 r. sprawa konfliktu japońsko-chińskiego w Mandżurii znalazła się na forum Llgi Narodów. Przedstawiciel rządu chińskiego złożył oficjalną skargę, prosząc o pośredniczenie Ligi w rozwiązaniu konfliktu. Reprezentant Japonii utrzymywał, że wydarzenia w Mandżurii mają charakter lokalny, a wojskazostaną wycofane, gdy tylko zapewnią bezpieczeństwo obywatelom

Premier Inukai Tsuyoshi 

japo�skim. Ponieważ jednak oddziały japońskie nie przerwały działańzbroJnych, 10 grudnia Rada Ligi podjęła decyzję o powołaniu międzynarodowej komisji, pod kierunkiem Brytyjczyka, lorda Edwarda Lyttona, do zbadania sytuacji w Mandżurii i w Japonii. 29 lutego1932 r. delegacja dotarła do Tokio. Tymczasem już następnego dnia(1 marca) w Mandżurii ogłoszono utworzenie państwa Mandżukuo ": którego granicach znalazły się prowincje Heilongjiang (Heilung�kiang), Jilin (Kirin), Shenjang (Shenyang). Początkowo była to repub-
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1ilrn, a od marca 1934 r. cesarstwo - na jego czele stanął ostatni cesarz 
dynastii Qing (fsing), Puyi (Pu-yi).15września 1932 r.Japonia uznała 
oficjalnie ten nowy twór polityczny, chcąc w ten sposób dowieść opinii 
międzynarodowej, że jest to państwo niezawisłe. Podpisany wówczas 
dwustronny dokument świadczył jednak o tym, że był to rejon cał
kowicie od niej uzależniony. Zalegalizowano interwencję japońską 
w Mandżurii i przyznano Japonii niemal nieograniczone prawa. Obie 
strony zobowiązały się do udzielania wzajemnej pomocy w celu utrzy
mania bezpieczeństwa narodowego i dlatego na terytorium Mandżu
kuo mogła stacjonować niezbędna liczba wojsk japońskich. Poza tym 

Japonia miała prawo wykorzystywać ten rejon jako źródło surowców 
lub rynek zbytu, a także jako bazę wypadową na Chiny i ZSRR. We 
wszystkich dziedzinach życia działali doradcy japońscy, koncerny ja
pońskie otwierały tu swoje filie, zwiększono także osadnictwo Japoń-
czyków. 

2 października 1932 r. Komisja Lyttona opublikowała raport do
tyczący sytuacji w Mandżurii. Stwierdzono w nim, że Mandżuria sta
nowi integralną część Chin, a Mandżukuo nie można uznać za nie
zależne państwo, gdyż nie powstało wskutek spontanicznego ru
chu niepodległościowego i jest uzależnione od Japonii, co pozostaje 
w sprzeczności z zasadą suwerenności. Potępiono działania Armil 
Kwantuńskiej, których nie uznano za samoobronę. Podkreślono jed
nak specyfikę tego rejonu i to, że rząd chiński nie jest w stanie pra
widłowo nim zarządzać. Zalecano zachowanie pewnej autonomii Man
dżurii, konieczność zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa, między
narodową współpracę w odbudowie Chin, zawarcie nowych umów 
między Japonią a Chinami, ale także potwierdzono specjalne interesy 

Japonii w tym rejonie. 
Następnie przez kilka miesięcy dyskutowano na forum Llgi Na

rodów nad wspólną rezolucją, w której ostatecznie stwierdzono, że 
Mandżukuo nie można uznać za niezawisłe państwo. Japonia miała 
wycofać swe siły do strefy wzdłuż Kolei Południowomandżurskiej 
i zgodzić się na zwierzchnictwo Chin nad całym rejonem Mandżu
rii. Z taką decyzją rząd japoński nie mógł się jednak zgodzić. Kiedy 
więc 24 lutego 1933 r. na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Ligi 
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42 �losami za (1 ?fos wstrzymujący się - Syjam, 12 nieobecnych)przyięto tę :ezoluqę,_ delegacja Japonii opuściła salę obrad, wyraźając
V: ten sp�sob sprzeciw. 25 marca rząd w Tokio oficjalnie oświadczył,ze 1:'l�dżukuo powstało � � działań niepodległościowych i podkreslił _ zn.acze�1e t��o �anstwa Jako strefy ochronnej przed rozprzestrzeruan1em się chińskiego komunizmu na Daleki W schód. 27 marcaces_ru:z wyd� edykt, a japoński rząd ogłosił, że Japonia występujez Ligi Narodow. 

. Wydarzeniami w Mandżurii szczególnie zaniepokojone były StanyZJednoczone, które obawiały się naruszenia systemu waszyngtoń-
Matsuoka Yósuke, szef de
legaqi japońskiej, odmawia 
przyjęcia rezolucji Llgi Na
rodów w sprawie nieuzna
nia Mandżukuo i działań Ja
ponii w Mandżurii (24 lute
go 1933) 

ski ego i uważały, że zagrożona jest zasada otwartych drzwi. 7 stycznia1932 r. s�kretarz stanu, Henry Lewis Stimson, przekazał Japonii i Chinom ofiq�ną not�: Am_erykani_e oświadczyli, że nie uznają żadnegou�ad� an1 s1?1aq1, ktora moze zaszkodzić prawom rządu amerykańskiego lub Jego obywateli w Chinach, że respektują postanowieniakonferencji waszyngtońskiej i pakt paryski oraz że będą domagać sięposzanowania praw związanych z zasadą otwartych drzwi. Choć Stany zabiegały o to, by inne państwa, w tym Francja i Wielka Brytania, podpisały się również pod tą deklaracją, początkowo nieuzys� po_v�cia, gdyż działani� Japonii w Mandżurii nie zagrażałybezposredruo mteresom tych panstw w Chinach. Dopiero tzw. pierw-
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szy incydent szanghajski - czyli rozpoczęte 28 stycznia 1932 r. walki 
wojsk japońskich i chińskich w Szanghaju, największym porcie hand
lowym Chin, z którego korzystało większość mocarstw - wywołał 
niepokój zarówno Brytyjczyków, jak i Francuzów oraz wpłynął na 
zmianę ich nastawienia. Wspólnie 2 lutego zmuszono Japonię do 
zakończenia walk. 

Incydent mandżurski wpłynął też na stosunki japońsko-radzieckie. 
Strona radziecka, obawiając się, że Armia Kwantuńska rozszerzy dzia
łania poza Mandżurię, zaproponowała Japonii ponownie pakt o nie
agresji, jednocześnie jednak zwiększyła liczbę żołnierzy na Dalekim 
W schodzie. Rząd japoński odrzucił raz jeszcze propozycję paktu. Prze
ciwnicy porozumienia uważali, że różnice interesów politycznych 
i ideologicznych, dzielące niemal zawsze oba kraje, muszą ostatecznie 
doprowadzić do wojny. Jeśli Japonia jako sygnatariusz paktu o nie
agresji nie będzie mogła wystąpić przeciw ZSRR, to państwo to z pe".V
nością nasili działania na szkodę japońskich przedsięwzięć gospo
darczych w Azji. Rząd zgodził się natomiast przyjąć rolę mediatora 
i gwaranta finansowego w rozmowach radziecko-mandżukuańskich 
dotyczących sprzedaży radzieckich udziałów w Kolei W schodnio
chińskiej. Porozumienie podpisano 3 marca 1935 r. Tym samym Zwią
zek Radziecki uznał de facto Mandżukuo. 

Umocniwszy swą pozycję w Mandżurii, Japonia kontynuowała 
marsz na północ. W lutym 1933 r. zajęła prowincję Rehe O ehol) w Mon
golii Wewnętrznej, przyłączając ją do Mandżukuo, a 25 maja podpi
sała rozejm z rządem nankińskim, na mocy którego ustanowiono 
strefę zdemilitaryzowaną na południe od Wielkiego Muru w prowin
cji Hebei (Hopei) i tym samym zakończono walki. Japonia więcej 
uwagi poświęcała teraz rozwojowi Mandżukuo, aby w ten sposób 
wpłynąć na poprawę sytuacji wewnątrz kraju. Już bowiem pod ko
niec 1932 r., głównie dzięki polityce ministra finansów Takahashie
go Korekiyo (1931-1936) opierającej się na niskim kursie waluto
wym, niskich stopach procentowych i ekspansywnej polityce fiskal
nej, pojawiły się pierwsze symptomy poprawy koniunktury. 13 grud
nia 1931 r. odstąpił on od systemu waluty opartej na złocie, powo
dując spadek wartości jena i wzrost konkurencyjności towarów ja-
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pońskich na rynkach zagranicznych, co wpłynęło korzystnie na eks
port. Drogi import, a także zwiększanie wydatków budżetowych sta
ły się przyczyną rozwoju przemysłu. Wydatki budżetowe wzrosły
z 1,5 mld w 1931 r. do 2, 7 mld jenów w 1937 r., a największą ich część
przeznaczano na cele wojskowe. W związku z działaniami w Man
dżurii zwiększono je o 50 proc. (z 450 mln w 1931 r. do 690 mln rok
później), a w 1937 r. z powodu dalszych nacisków przedstawicieli ar
mil i działań zbrojnych w Chinach osiągnęły poziom 2,2 mld jenów,
czyli ponad 90 proc. budżetu państwa. Początkowo dało to silny im
puls do rozwoju przemysłu ciężkiego, głównie stalowego, stocznio
wego i maszynowego. Pojawiły się i szybko rozwijały tzw. nowe zai
batsu, na przykład Przemysł Japonii (Nihon Sangyo, czyli Nissan),
produkujące też samochody. Systematycznie wzrastała wartość pro
dukcji przemysłu ciężkiego i chemicznego, która w 1929 r. wynosiła
30,2 proc. całości produkcji kraju, w 1932 r. przekroczyła po raz
pierwszy wartość produkcji przemysłu włókienniczego, a w 1938 r.
stanowiła już 54,8 proc. W tym samym czasie udział produkcji prze
mysłu włókienniczego spadł z 35,1 proc. w 1929 r. do 22, 2 proc. w ro
ku 1938. Nie znaczy to jednak, że dotychczas wiodący przemysł Japo
nii upadał. Włókiennictwo rozwijało się wolniej i zmieniła się jego
struktura. Dominować zaczął przemysł bawełniany, a spadała pro
dukcja jedwabiu w związku z małym popytem za granicą i coraz więk
szą modą na włókna sztuczne. W 1937 r. produkcja sztucznego jed
wabiu w Japonii wynosiła 28-29 proc. produkcji światowej, co dawało
jej pierwsze miejsce w świecie. O poprawie sytuacji gospodarczej Ja
ponii w 1932 r. świadczy także jej Produkt Narodowy Brutto, który
spadł w latach 1929-1931 z 16,3 mld do 13,3 mld jenów, a w 1932 r.
zaczął wzrastać o około 1,5 mld rocznie (10,3 proc.), by osiągnąć
w 1936 r. poziom 19,3 mld jenów. Wtedy ponownie zaczęły się kłopo
ty, co wynikało głównie z niemożności zrównoważenia budżetu z po
wodu zbyt wielkich wydatków na mającą coraz większe wymagania
japońską armię. 

W lipcu 1934 r. z powodu korupcji gabinet Saitó podał się do dy
misji i 8 lipca nowy rząd utworzył kolejny admirał w stanie spoczynku
Okada Keisuke. Jednak dotychczasowy minister spraw zagranicz-
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nych, Hirota Koki, pozostał na stanowisku, co oznaczało kontynuację 
polityki zagranicznej. Uważał on, że Japonia ponosi całkowitą odpo
wiedzialność za pokój w Azji W schodni ej i musi czuwać nad tym, co 
dzieje się w Chinach. W październiku 1935 r. gabinet opracował głów
ne założenia dotyczące stosunków z Chinami, zwane trzema zasadami 
Hiroty. Miały one doprowadzić do: 

1) podjęcia przez stronę chińską ostatecznych środków w celu
zakończenia działań antyjapońskich, uwolnienia się Chin od zależ
ności od Europy i Stanów Zjednoczonych oraz wprowadzenia tam 
polityki przyjaźni wobec Japonii; 

Premier Hirota Koki, jedyny cywilny polityk 
skazany na karę śmierci przez Trybunał Toki} 
ski 

2) faktycznego uznania niezależności Mandżukuo oraz do ekono
micznej i kulturalnej współpracy między Mandżukuo a Chinami pół
nocnymi; 

3) współpracy Chin z Japonią w celu wyeliminowania czerwonego
niebezpieczeństwa z rejonu graniczącego z Mongolią Zewnętrzną, po
nieważ jest ono wspólnym niebezpieczeństwem dla Japonii, Man
dżukuo i Chin. 
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Hirota kontynuował tę politykę, kiedy po incydencie 26 lutego 
stanął 9 marca 1936 r. na czele nowego rządu. Stopniowo przygo
towywano też kraj do wojny na szerszą skalę. Po raz kolejny ograni

czono swobody obywatelskie, wprowadzając m.in. zakaz obchodów 
1 Maja, zwiększono liczbę żołnierzy stacjonujących w Chinach, a od 
maja ministrem sił lądowych lub marynarki mógł być tylko generał 

lub admirał w służbie czynnej. 

Najważniejsze założenia polityki państwa ogłoszono 7 sierpnia 
1936 r. Uznano wówczas m.in., że Japonia musi wyeliminować nie
bezpieczeństwo ze strony Związku Radzieckiego, a także przygoto
wać się do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, 
co będzie możliwe dzięki ścisłej współpracy z Mandżukuo i Chinami. 
Zamierzano także stworzyć projapońską i promandżukuańską strefę 
antybolszewicką w północnych Chinach. W tym rejonie miano pro
wadzić poza tym specjalną politykę, która zapewniłaby Japonii po
zyskanie nowych źródeł surowców, niezbędnych dla zwiększenia 
obronności kraju. Należy dodać, że właśnie wtedy po raz pierwszy 
uznano, iż dla dalszego rozwoju gospodarczego Japonii równie waż
ne jest zwrócenie większej uwagi na morza południowe, czyli Azję 
Południowo-W schodnią i wyspy na Pacyfiku, co oznaczało możliwość 
marszu na południe. 

Tymczasem z powodu niemożności pogodzenia politykówwojsko-
z cywilnymi rząd Hiroty musiał podać się do dymisji i 2 lutego 

1937 r. nowy gabinet utworzył na krótko gen. Hayashi Senjuró. Jed
nak już 4 czerwca stery rządu przekazał członkowi rodziny cesarskiej, 
księciu Konoe Fumimaro, który cieszył się poparciem zarówno po
lityków partyjnych, jak i wojskowych, gdyż był zwolennikiem idei 
,,Azja dla Azjatów", czyli Azji podporządkowanej Japonii. 

Wkrótce potem, 7 lipca, wojska japońskie rozpoczęły dalsze dzia
łania zbrojne na kontynencie. Bezpośrednim pretekstem do rozpo
częcia tych działań stało się starcie między oddziałami japońskimi 
i chińskimi na moście Marko na przedmieściach Pekinu. Prze
rodziły się one w trwającą aż do 1945 r. i tragiczną w skutkach woj
nę z Chinami. Podobnie jak w przypadku incydentu mandżurskiego 
armia japońska nie słuchała zaleceń władz cywilnych dotyczących 
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nierozszerzania działań i zajmowała kolejne miasta, najpierw w pół

nocnych Chinach, a następnie centralnych. 13 grudnia po ciężkich 

walkach padł Nankin, co spowodowało, że rząd Jiang Jieshiego prze

niósł się do Chongqingu ( Chungking). Zginęło wówczas tysiące cywili

i wojskowych, wielu z nich zostało rozstrzelanych lub zamordowa

nych przez żołnierzy japońskich. 

Wydarzenia ówczesne do dziś wywołują wiele kontrowersji i burz

liwych dyskusji. Nie ma bowiem zgodności co do liczby ofiar. Ocenia 

się, że mogło zginąć od 40 tys. do 1 mln osób. Oficjalnie Międzynaro

dowy Trybunał W oj skowy dla Dalekiego W schodu stwierdził, że zgi-

Oddziały japońskie podczas 

wojny z Chinami - 1938 r. 

nęło wówczas 200 tys. Chińczyków. Sąd wojskowy ds. zbrodni wo

jennych w Nankinie (1947) uznał, że liczba ta wyniosła 300 tys., co 

oficjalnie przyjęła strona chińska. Grupa radykalnych historyków 

i dziennikarzy japońskich twierdzi, że ofiarami „gwałtu nankińskiego" 

lub „masakry nankińskiej" było więcej niż 400 tys. osób, natomiast 

umiarkowani badacze japońscy uważają, że na podstawie dotychczas 

zbadanych, ale ciągle niewystarczających źródeł (m.in. dane z po

chówków, liczba mieszkańców Nankinu) można uznać, iż w „incyden

cie nankińskim" zginęło od 40 tys. do 100 tys. ludzi. 

Do końca 1938 r. Japończycy zajęli większość ważniejszych miast 

i linii kolejowych Chin, ale nie udało im się, głównie z powodu silnego 
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oporu oddziałów partyzanckich, podbić całego kraju. 3 listopada pre
mier Konoe ogłosił, że celem działań zbrojnych Japonii jest ustano
wienie „nowego porządku we wschodniej Azji". Stabilizacja w tej częś
ci kontynentu azjatyckiego miała opierać się na sojuszu, wzajemnej 
pomocy i koordynacji między Japonią, Mandżukuo i Chinami w sfe

rach politycznej, ekonomicznej i kulturalnej, przy jednoczesnym ogra
niczaniu, a następnie całkowitej likwidacji wpływów mocarstw zachod
nich w tym rejonie. Japonia miała odgrywać rolę nadrzędną, opraco
wując i koordynując plany działań, dostarczając specjalistów do spraw 
przemysłu, zarządzania i finansów. Chiny i Mandżukuo mogły po
dejmować tylko takie decyzje, które byłyby zgodne z wytycznymi 
Tokio, i miały zaopatrywać Japonię w surowce. Japończycy mieli też 
czuwać nad produkcją przemysłową. 

Jednak duża liczba ofiar i bardzo wysokie koszty wojny (przypo
mnijmy, że pod koniec 1937 r. wydatki na cele wojskowe - 2,5 mld 
jenów - były niemal równe budżetowi państwa na ten rok) wymagały 
zmian w polityce państwa. Rząd postanowił wzmocnić kontrolę nad 
przemysłem i handlem zagranicznym oraz nad społeczeństwem, jego 
stylem życia, poglądami politycznymi. Czasy demokracji i mody na 
nowoczesność w stylu zachodnim odchodziły w niepamięć. 

Mobilizacja 

W 1937 r. parlament uchwalił pierwsze ustawy pozwalające rządo
wi na kontrolę gospodarki państwa. Odtąd nadzorował on podsta
wowe jej dziedziny i mógł ingerować w działalność przedsiębiorstw. 
Kontrolował dostawy surowców i dbał o to, aby importowane surowce 
nie trafiły do firm produkujących dla konsumentów indywidualnych. 
W październiku utworzono nowy organ administracyjny - Radę Pla
nowania (Kikakuin), która miała regulować podaż towarów pierwszej 
potrzeby niezbędnych dla działalności ekonomicznej oraz opracowy
wać plany mobilizacji zasobów ludzkich i naturalnych. Dotyczyły one 
głównie importu surowców, bez których nie mógłby praktycznie funk
cjonować japoński przemysł ciężki i chemiczny, a także włókienniczy. 
Dzięki kontroli handlu zagranicznego deficyt z 1937 r. został zlikwido
wany. Przez następne lata, do 1941 r., Japonia miała bilans dodatni 
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w handlu zagranicznym (tabela). Było to spowodowane głównie nad

wyżkami japońskiego eksportu do strefy jena ( część Chin zajęta przez

Japończyków i Mandżukuo), skąd importowała m.in. węgiel i rudy

żelaza. Natomiast cały czas miała deficyt w handlu ze strefą dolara

i funta (głównie Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią), gdzie

kupowała ropę naftową, nikiel i kobalt, kauczuk, a także surową ba

wełnę i wełnę. 

1 kwietnia 1938 r. ogłoszono ustawę o powszechnej mobilizacji

państwa, która dawała rządowi pełną kontrolę nad całą gospodarką,

czyli kapitałem, dystrybucją surowców, handlem zagranicznym, trans

portem, komunikacją, zatrudnieniem, a także prawo do ingerowania

we wszystkie sfery życia społeczeństwa i ograniczania swobód obywa

telskich podczas wojny. Rząd stopniowo obejmował nadzorem dystry

bucję i sprzedaż różnych surowców (m.in. przędzy bawełnianej, ben

zyny i olei ciężkich). Przyjęto też zasadę kontroli cen towarów, ale nie

powstrzymało to ich wzrostu. Sytuacja ta sprzyjała rozwojowi czar

nego rynku i spekulacjom. Brakowało zarówno paliw, energii elek

trycznej, artykułów spożywczych, jak również towarów codziennego

użytku. Znaczny spadek produkcji ryżu, podstawowego składnika

japońskiej kuchni, był jedną z przyczyn przejęcia przez rząd w grudniu

1939 r. kontroli nad jego dystrybucją i ustalenia przydziałów dla lud

ności (35 dkg na osobę dziennie). Wkrótce wprowadzono też kartki

na rowery, zapałki, cukier, soję (pasta miso, sos sojowy), jajka, ryby,

a następnie na większość artykułów spożywczych. Do 1942 r. regla

mentacją objęto wszystkie artykuły niezbędne w życiu codziennym,

w tym także ubrania. Nie oznaczało to wcale, że podaż tych towarów

była wystarczająca. 

Konieczne było także ujednolicenie i umocnienie politycznej struk

tury państwa. Od 1938 r. politycy, w tym przede wszystkim Konoe

Fumimaro, dążyli do stworzenia tzw. nowego systemu (shintaisez),

który pozwoliłby pogodzić interesy wszystkich ruchów politycznych

i zjednoczyć Japończyków w działaniach na rzecz kraju. Chciano

utworzyć tylko jedną, ogólnonarodową partię. Nie było to jednak

sprawą prostą z powodu różnicy poglądów różnych grup politycz

nych, głównie wojskowych i cywilów. Działania te nasiliły się na po-
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Kwartalny bilans hand.IOWY Japonii w czasie wojny (w mln jenów) 

Rok 
Wysokość Handel Handel 

i miesiąc 
handlu ze strefą jena z innymi krajami 

a b C a b C a b C 

1937marzec 1036 1197 -161 159 258 -99 877 939 -62

kwiecień 982 1072 -90 200 244 -44 782 828 -46

1938 styczeń 925 956 -31 264 225 39 661 731 -70 

luty 899 894 5 345 201 144 554 694 -60 

marzec 906 901 5 400 191 209 506 710 -204 

kwiecień 948 915 33 436 198 238 512 717 -205 

1939 styczeń 1035 931 104 494 208 286 541 732 -182 

luty 1137 960 177 555 221 334 582 739 -157 

marzec 1224 1008 216 614 234 380 610 774 -164 

kwiecień 1292 1046 146 670 242 428 622 804 -182 

1940 styczeń 1302 1067 235 677 247 430 625 820 -195 

luty 1250 1117 133 641 251 390 609 866 -257

marzec 1196 1143 53 601 254 347 596 889 -293 

kwiecień 1158 1152 6 557 263 294 602 889 -287

1941 styczeń 1079 1147 -68 533 273 260 545 874 -329 

luty 949 1046 -97 543 281 262 407 766 -359 

a -eksport, b -import, c -bilans 

Na podstawie: T. Nakamura, Economic Growth in Prewar Japan, New Haven-London 1983, 
s.287.

czątku 1940 r., a gdy Konoe został w lipcu ponownie premierem, idea 
ta stała się oficjalną polityką rządu. Ostatecznie wszystkie partie po
lityczne rozwiązały się, nie chcąc, by posądzono je o brak patriotyzmu, 
i w październiku - po wielu debatach i sporach - na ich miejsce powo
łano Stowarzyszenie W spierania Władzy Cesarskiej (Taisei Yokusan
kai), na którego czele stanął premier. Wbrew intencjom Konoe i in
nych zwolenników ,,nowego systemu" organizacja nie przerodziła się 
w silną partię polityczną, a jedynie w rozbudowany, biurokratyczny 
instrument ścisłej kontroli i indoktrynacji społeczeństwa. 

Zniszczono system parlamentarny, gdyż - począwszy od siedem
dziesiątej szóstej sesji zwołanej pod koniec 1940 r. - zakazano inter-
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pelacji poselskich i praktycznie wszystkie rządowe propozycje ustaw 
były akceptowane. Parlament utracił funkcję ustawodawczą, nadzoro
wania administracji i możliwość wpływania na wysokość budżetu. Ko
lejne wybory do izby niższej, z kwietnia 1942 r., zorganizowano tak, 
że aż 82 proc. mandatów (381 z 466) zdobyli kandydaci, którzy zna
leźli się na nieoficjalnych listach przygotowanych przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, policję i wojsko. 

Tworzono w tym czasie nowe organizacje społeczne pozostające 
faktycznie pod kontrolą rządu. W miejsce dotychczasowych związ
ków zawodowych robotników i chłopów powstały: Stowarzyszenie 
Patriotyczne w Przemyśle Wielkiej Japonii (Dainihon Sangyo Hoko
kukaz), Liga Patriotyczna w Rolnictwie (Nogyo Hokoku Rem met), Sto
warzyszenie Patriotyczne w Handlu (Shogyo Hokokukaz), Grupa Pa
triotyczna w Transporcie Morskim Japonii (Nihon Kaiun Hokoku
dan). Do Grupy Dzieci i Młodzieży Wielkiej Japonii (Dainihon Sei
shonendan) należeli zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, których przy
gotowywano do pracy dla dobra kraju, uczono zachowań w czasie 
wojny, wysyłano na praktyki do Chin i Mandżurii, by tam tworzyli 
Strefę Wspólnego Dobrobytu. Grupa Młodych Wspierających Wielką 
Japonię (Dainihon Yokusan Sonendan) stała się trzonem ruchu na 

rzecz Wspierania Władzy Cesarskiej. Stowarzyszenie Kobiet Wielkiej 
Japonii (Dainihon Fujinkai) zjednoczyło wszystkie dotychczasowe 
organizacje kobiece. Zbierało pieniądze dla żołnierzy, przygotowy
wało dla nich specjalne wyprawki, prowadziło też propagandę zgodną 
z wytycznymi rządu na temat zwiększenia japońskiej populacji. 

Na najniższym szczeblu nowego systemu w celu mobilizacji mo
ralnej społeczeństwa od 1940 r. działało 19 tys. Stowarzyszeń Miej
skich ( Chonaikai) i Stowarzyszeń Wiejskich (Burakukai). Podpo
rządkowano im 1,2 mln związków sąsiedzkich (tonarigumz), obejmu
jących od pięciu do dwudziestu domostw. Podlegały one kontroli 
rządu i służyły indoktrynacji, a także inwigilacji ludności. Odpowie
dzialne były w swym rejonie za morale mieszkańców, rozprowadza
nie tekstów rozporządzeń rządowych i upowszechnianie polityki 
władz, obronę przeciwlotniczą, ochronę zdrowia, przydział kartek 
na żywność i przedmioty codziennego użytku, gromadzenie i podział 
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zapasów, oszczędny tryb życia, a także zbieranie przedmiotów z me
tali szlachetnych oraz z żelaza i miedzi do wykorzystania w prze
myśle. 

W celu aktywizacji obywateli prowadzono zakrojone na szeroką
skalę akcje propagandowe pod hasłami patriotycznymi, takimi jak
,Jedność narodu", ,,lojalność i patriotyzm", ,,zawzięta wytrwałość".
Czuwały nad tym Departament Informacji Rządu (Naikaku Joho
kyoku) i Stowarzyszenie Wspierania Władzy Cesarskiej. W 1940 r.
w całym kraju zorganizowano wiele masowych uroczystości upamięt
niających 2600 rocznicę wstąpienia na tron legendarnego władcy Jim
mu i założenia cesarstwa w 660 r. p.n.e. Rozpropagowano wówczas
hasło „cały świat pod jednym dachem" (hakko ichiu), zapożyczone
z rzekomego edyktu Jimmu, o którym wspomniano już w Kronice
japońskiej. Użył go po raz pierwszy rząd Konoe w podstawowych
założeniach polityki państwa dotyczących ustanowienia nowego po
rządku w Azji pod kierunkiem Japonii. Wszyscy Japończycy mieli
poczuć wyjątkowość charakteru narodowego i zrozumieć koniecz
ność misji dziejowej. 

Szkolnictwo zostało również poddane indoktrynacji. Na zajęciach
wpajano dzieciom i młodzieży idee patriotyczne, poczucie więzi naro
dowej, oddanie cesarzowi i cesarstwu. W 1941 r. szkoły podstawowe
nazwano szkołami dla narodu, a ich głównym celem stało się wycho
wanie młodych obywateli zgodnie z zasadami charakteru narodowe
go Japonii. Ważny stał się zarówno rozwój psychiczny i wiedza, jak
i rozwój fizyczny - do programu dodano na przykład zajęcia z mu
sztry, prowadzone przeważnie przez wojskowych.

Do akcji propagandowej włączyły się gazety i radio, które także
miały podnieść morale narodu. Dziennikarze i pisarze jako korespon
denci wojenni lub żołnierze wyruszyli na front i w rejony okupowane.
Pisali o wojnie tak, jak nakazywała ówczesna propaganda. Powstawała
tzw. literatura wojenna (Ozaki Shiró, Tysiąc mil wichrów -Hi/il senri,
1937, Kumulusy - Sekiran'un, 1944; Hino Ashihei, trylogia o żołnie
rzach: Zboże i żołnierze - Mugi to heitai, Ziemia i żołnierze - Tsuchi to
heitai, Kwia-ty i żołnierze - Hana to heitai, 1938). Część pisarzy, na

przykład dwaj wybitni twórcy, Tanizaki Jun'ichiró i Nagai Karu, nie
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chcąc podporządkować się ówczesnej polityce, usunęła się na jakiś 
czas w cień. Niektóre ich utwory zostały objęte zakazem publikacji. 

Nasilono nie tylko indoktrynację, ale i kontrolę ludności. Często 
plotki, insynuacje i podejrzenia o działania sprzeczne z ideologią „duszy 
Japonii" wystarczały, by wtrącić do więzienia lub pozbawić stanowis
ka. Aresztowano i usuwano z funkcji publicznych tych wszystkich, któ
rych poglądy nie odpowiadały wymogom czasów, zarówno lewicowych 
działaczy, jak i liberalnych naukowców. Zwolniono wówczas z pra
cy na Uniwersytecie Tokijskim m.in. profesorów ekonomii Y anaiharę 
Tadao, który krytykował japońską politykę kolonizacyjną, i Kawaia 
Eijiro za krytykę faszyzmu. Z Uniwersytetu Waseda musiał odejść 
profesor Tsuda Sokichi, historyk starożytności, ponieważ stwierdził, 
że stare kroniki, Kojiki i Nihon shoki, nie są wiarygodnymi źródłami 
historycznymi i zostały napisane, by uzasadnić pozycję cesarza. 

Zaostrzono cenzurę wypowiedzi, mediów, literatury i sztuki. Zaka
zano publikacji wszystkiego, co kojarzyło się z wolnością i liberalizmem. 
Przestały ukazywać się popularne w okresie Taisho czasopisma, w tym 
także pisma dla kobiet. W 1944 r. zamknięto redakcje wydawnictw 
Kaizo i Chu.o Koron. Z ponad 18 tys. gazet i pism, które wydawano 
pod koniec 1941 r., trzy lata później zostało tylko 2548. Wiązało się to 
również z koniecznością oszczędzania, dlatego przestały wychodzić 
wieczorne wydania gazet, a poranne miały tylko dwie strony. 

Władze nasiliły też kontrolę życia codziennego. Pierwszymi ofia
rami stała się młodzież, w tym przede wszystkim „nowoczesne dziew
czyny" i „nowocześni chłopcy'' z końca okresu Taisho. W połowie 
1938 r. kobietom, a następnie uczniom i studentom zabroniono po
kazywania się w salach tanecznych i na lekcjach tańca. Następnie 
zaczęły się „polowania na studentów'', czyli masowe aresztowania 
młodzieży w salach kinowych, parkach, kawiarniach. Zgodnie ze slo
ganem „luksus jest wrogiem" lub ,Japończycy nie powinni żyć w luk
susie" wprowadzono przepisy ograniczające produkcję towarów luksu
sowych (np. drogich kimon i wyrobów ze złota). Określono szcze
gółowo kształt i rodzaj ubrań oraz fryzur. Kobietom zakazano robienia 
trwałej ondulacji, a uczniom noszenia długich włosów. Z ulic zniknęły 
modne stroje, a pod koniec 1940 r., zgodnie z postanowieniem władz, 
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obok mundurów wojskowych pojawiły się mundurki narodowe dla 
dzieci i młodzieży. Kobiety na kimona założyły używane dotychczas 
w kuchni białe fartuchy z rękawami lub zamiast kimon mompe, robo
cze spodnie związywane w kostce, i poza zaciszem domowym zaczęły 
pracę dla kraju. 

Sojusznicy i wrogowie 

Od 1935 r. Japonia stopniowo wycofywała się z ustaleń między
narodowych, które ograniczały jej politykę agresji. Najpierw przesta
ła być członkiem Ligi Narodów. 15 stycznia 1936 r. wycofała się 
z udziału w kolejnej konferencji rozbrojeniowej w Londynie, gdzie 
miały być podpisane porozumienia uzupełniające traktat z 1930 r., 
gdyż jej żądania zniesienia ograniczeń proporcji morskich sił zbroj
nych w stosunku do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych nie 
zostały przyjęte. Z końcem 1936 r. wchodziły także w życie postano
wienia zawarte w zawiadomieniu rządu japońskiego z 29 grudnia 
1934 r. skierowanym do rządu amerykańskiego, dotyczące anulowa
nia przez Japonię traktatu waszyngtońskiego o ograniczeniu zbrojeń 
morskich. Systemy wersalski i waszyngtoński ulegały więc rozpado
wi, co wraz z rozwojem ideologii faszystowskiej i zmieniającą się po
zycją Związku Radzieckiego w Europie wpłynęło na wzrost napięcia 
międzynarodowego. 

W 1936 r. w wytycznych dotyczących polityki zagranicznej rząd 
Japonii uznał ZSRR i komunizm za szczególnie niebezpieczne dla ce
sarstwa i świata oraz postanowił rozwijać przyjazne stosunki z Niemca
mi i innymi państwami. Stopniowe zbliżenie między Japonią i Niem
cami następowało od połowy lat trzydziestych, czego powodem było 
coraz większe wyobcowanie Japonii na arenie międzynarodowej. Do 
pierwszych rozmów na temat sojuszu doszło wkrótce po VII Kon
gresie Międzynarodówki Komunistycznej (sierpień 1935), na której 
potępiono Japonię i Niemcy jako „podżegaczy wojennych". Zarów
no w Tokio, jak i Berlinie uznano, że należy wyjść poza tradycyjną 
formułę bilateralnego układu politycznego i podkreślić ogólne cele 
walki z komunizmem międzynarodowym, co mogło złagodzić obawy 
państw zachodnich i jednocześnie uczynić układ otwartym dla innych. 

149 



Japonia 

Ostatecznie 25 listopada 1936 r. w Berlinie ambasador Japonii, Mu
shanokoji Kintomo, i ambasador niemiecki w Londynie, Joachim von 
Ribbentrop, podpisali tzw. pakt antykominternowski, czyli układ skie
rowany przeciwko Międzynarodówce Komunistycznej. 

W bardzo ogólnej części zasadniczej obie strony zobowiązały się 
do informowania o działalności Międzynarodówki. Układ miał obo
wiązywać pięć lat i był otwarty dla innych państw. Ważniejsza była 
część tajna paktu, gdzie zaznaczono wyraźnie, że porozumienie jest 
wymierzone przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Zobowiązano się 
nie zawierać bez porozumienia z drugim sygnatariuszem żadnych 
politycznych układów z ZSRR. 6 listopada 1937 r. do paktu przystąpiły 
Włochy, które wkrótce potem wystąpiły z ligi Narodów, a dwa lata 
później Węgry, Mandżukuo i Hiszpania. 

Strona japońska próbowała włączyć do paktu także Polskę, którą 
ze względów geopolitycznych, już od czasu nawiązania stosunków 
dyplomatycznych w 1919 r., uważała za sojusznika w polityce wobec
Związku Radzieckiego. Choć działania te nie przyniosły rezultatu -
Polska opowiadała się wówczas za polityką równowagi w Europie 
i była przeciwna tworzeniu bloków - stosunki polsko-japońskie nadal 
układały się dobrze. Pogarszająca się sytuacja Japonii na arenie mię
dzynarodowej sprawiła, że szczególnie w drugiej połowie lat trzydzies
tych, po rozpoczęciu działań wojennych przeciw Chinom, kiedy nie 
była już członkiem ligi Narodów, zaczęła bardziej interesować się 
kontaktami z Polską. Strona polska natomiast przyjęła wówczas wy
raźnie projapońską postawę. O dobrych dwustronnych stosunkach 
może świadczyć fakt, że od 1 października 1937 r. poselstwa obu 
państw podniesiono do rangi ambasad. Pierwszy ambasador Polski 
w Tokio, Tadeusz Romer, pisał: ,,Ocieplenie naszych stosunków z Ja
ponią pod wpływem ostatnich wypadków przeszło moje oczekiwania. 
Reakcja jest nadspodziewanie szeroka i głęboka, co tłumaczy się roz
powszechnionym tu nie bez racji poczuciem, że Japonii grozi izolacja 
polityczna i gospodarcza. Przyjaźń okazywana w chwilach trudnych 
jest zawsze cenniejsza". 

Przedstawiciel rządu japońskiego w Warszawie, ambasador Sakó 
Shuichi próbował z kolei pomóc Polakom, podejmując się pod koniec 
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1938 r. mediacji między Polską a Niemcami. Podkreślał, że Japonii
zależy na przyjaznych stosunkach z obu państwami. Utrzymywa
niu i rozwijaniu przyjaznych stosunków dwustronnych, zarówno cy
wilnych, jak i wojskowych, sprzyjało położenie geograficzne Polski.
Można było stąd obserwować działania jej obu sąsiadów - Związ
ku Radzieckiego i Niemiec. Można było także zdobywać potrzebne
informacje. Współpraca z polskim wywiadem wojskowym trwała od
początku lat dwudziestych, kiedy kapitan Jan Kowalewski, specjalista
w zakresie kryptologii, pojechał do Sztabu Generalnego w Tokio na
cykl wykładów na temat szyfrów, w tym używanych przez ZSRR

Tadeusz Romer, pierwszy i ostatni przed 
wojną ambasador Polski w Tokio 

Na początku 1938 r. w Japonii postanowiono wzmocnić dotych
czasowe sojusze i przystąpiono do rozmów z Niemcami na temat roz
szerzenia paktu antykominternowskiego. Uważano, że nowy układ
z Niemcami, a także z Włochami, powinien dotyczyć wzajemnej po
mocy na wypadek wojny ze Związkiem Radzieckim. Jednak w Japonii
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zaznaczyła się różnica zdań między przedstawicielami różnych grup 
politycznych odnośnie do zakresu przyszłego układu. Większość po
lityków cywilnych z otoczenia cesarza i Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych oraz część oficerów z Ministerstwa Marynarki uważała, że 
nie może on być skierowany przeciw Wielkiej Brytanii i Stanom Zjed
noczonym, gdyż doprowadzi to do odcięcia Japonii od źródeł niezbęd
nych surowców. Ich przeciwnicy, w tym głównie oficerowie sił lądo
wych, twierdzili natomiast, że nowy pakt powinien być ogólnym ukła
dem o pomocy na wypadek wojny, a nie tylko wojny z ZSRR Szcze
gólnie aktywnie w tym kierunku działał ambasador Japonii w Niem
czech, generał Óshima Hiroshi, który wbrew instrukcjom ministra 
spraw zagranicznych, Arity Hachiró, forsował w Berlinie taką właśnie 
koncepcję. Te kontrowersje stały się główną przyczyną dymisji ga
binetu Konoe i przekazania władzy 5 stycznia 1939 r. przewodniczą
cemu Tajnej Rady, Hiranumie Kiichiró. Nowy rząd nie zdołał jednak 
zapobiec działaniom przeciwników Wielkiej Brytanii i Stanów Zjedno
czonych. 

Wojska japońskie kontynuowały akcje zbrojne w Chinach, co szko
dziło interesom mocarstw. Ponieważ Llga Narodów nie potrafiła pod
jąć żadnych konkretnych decyzji prowadzących do zakończenia kon
fliktu, Stany Zjednoczone nałożyły w sierpniu 1938 r. tzw. moralne 
embargo na dostawy sprzętu wojskowego do Japonii i wraz z Wiel
ką Brytanią udzieliły kredytów chińskiemu rządowi Jiang Jieshiego. 
Ponadto 26 lipca 1939 r. Amerykanie wypowiedzieli Japonii traktat 
o handlu i żegludze z 21 lutego 1911 r. (przestał obowiązywać 26 stycz
nia 1940), co dawało im możliwość decydowania o wysokości eks
portu do tego kraju.

Pogarszały się także stosunki ze Związkiem Radzieckim. Wpłynęło 
na to przede wszystkim podpisanie przez Japonię paktu antykominter
nowskiego oraz zawarcie przez ZSRR w sierpniu 1937 r. układu o nie
agresji z Chinami. Nasiliły się również kontrowersje wokół linii gra
nicznej między Mandżukuo a Związkiem Radzieckim. Choć rząd Ja
ponii uważał, że dopóki trwa wojna z Chinami, Japonia nie może 
angażować się w wojnę z ZSRR, oficerowie Armii Kwantuńskiej i od
działów japońskich stacjonujących w Korei gotowi byli natychmiast 
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przystąpić do walki. Do pierwszego zatargu doszło 29 lipca 1938 r., 
kiedy wojska japońskie zaatakowały posterunki radzieckie w pobliżu 
granicy radziecko-mandżukuańsko-koreańskiej nad jeziorem Chasan, 
w okolicy Władywostoku. Ostatecznie Japończycy musieli się wyco
fać, a po ogłoszeniu rozejmu komisja demarkacyjna wytyczyła do
kładną granicę. Do kolejnego, znacznie groźniejszego starcia doszło 
latem 1939 r. nad rzeką Chałchyn-goł na pograniczu Mongolskiej 
Republiki Ludowej, w miejscowości Nomonhan. Do walk prowadzo
nych już od maja przez oddziały Mandżukuo i Mongolii przystąpili 
żołnierze Armii Kwantuńskiej i Armii Czerwonej. W końcu sierpnia 
oddziały radzieckie zadały Japończykom ciężkie straty, co doprowa
dziło do podpisania rozejmu (16 września). W tej sytuacji nowego 
znaczenia nabrała idea marszu na południe. 

Tymczasem 23 sierpnia doszło do podpisania traktatu o nieagresji 
między Niemcami a Związkiem Radzieckim (pakt Ribbentrop-Moło
tow), co Japonia odebrała jako zdradę ze strony Niemiec, z którymi 
od ponad roku prowadzono negocjacje w sprawie układu wojsko
wego. Nie pomogły wyjaśnienia Ribbentropa, że ponieważ nie udało 
się osiągnąć porozumienia z Japonią, Niemcy- wobec nasilającej się 
antyniemieckiej polityki Wielkiej Brytanii i Francji oraz pogarszania 
stosunków z Polską- musiały zapewnić sobie bezpieczeństwo ze stro
ny ZSRR 25 sierpnia rząd Japonii przekazał władzom niemieckim 
decyzję o przerwaniu negocjacji w sprawie sojuszu wojskowego. Ta 
nowa sytuacja wpłynęła na znaczne osłabienie grup proniemieckich 
w rządzie, co z kolei wzmocniło pozycję zwolenników pokojowych 
stosunków z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, czyli przed
stawicieli dworu i sfer przemysłowych niezwiązanych z przemysłem 
zbrojeniowym. Uznali oni, że trzeba zrewidować politykę zagraniczną 
kraju. Konieczna stała się więc zmiana rządu. Na czele nowego ga
binetu 30 sierpnia stanął generał w stanie spoczynku Abe Nobuyuki. 
O tym, że nowy rząd będzie dążył do poprawy stosunków ze Stanami 
Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, świadczyły m.in. nominacje pro
amerykańskich polityków na odpowiedzialne stanowiska. Nomura 
Kichisaburó, admirał w stanie spoczynku, został ministrem spraw 
zagranicznych, a Kurusu Saburó ambasadorem w Berlinie. 
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Trzy dni po wybuchu wojny w Europie, 4 września 1939 r., nowy 
rząd ogłosił, że Japonia nie zamierza przystępować do działań wo
jennych, koncentrując wysiłki na rozwiązaniu konfliktu z Chinami. 
Należy wspomnieć, że już od końca 1937 r. prowadzono nieoficjalne 
rozmowy na temat zakończenia wojny z przedstawicielami Kuomin
tangu, w tym z Jiang Jieshim, a przede wszystkim z W ang Jingweiem, 
który był nawet gotów podpisać kapitulację. Jednak nie osiągnię
to porozumienia, a wbrew przewidywaniom działania zbrojne w Chi
nach pochłaniały coraz większe koszty i coraz więcej ofiar. Chcąc 
uniknąć incydentów, stawiających Japonię w trudnej sytuacji, zaleco
no państwom zaangażowanym w wojnę w Europie wycofanie oddzia
łów z Chin. 

Politykę neutralności wobec wojny w Europie potwierdzono 28 grud
nia 1939 r. w dokumencie rządowym na temat polityki zagranicznej 
cesarstwa. Szczególnie ważna stała się sprawa doprowadzenia do 
poprawy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ obawiano 
się ograniczenia eksportu z tego państwa po wygaśnięciu w styczniu 
1940 r. traktatu handlowego lub nawet wprowadzenia embarga. Naj-' 
ważniejszy dla Japonii był import pochodzącej stamtąd ropy nafto
wej i jej pochodnych, co stanowiło w latach 1938-1941 aż 77 proc. 
całego importu ropy. W dokumencie zaznaczono więc gotowość Japo
nii do poszanowania interesów amerykańskich w Chinach, obiecy
wano ochronę przebywających tam obywateli Stanów Zjednoczonych, 
liberalizację restrykcji dotyczących ich podróży służbowych, a oprócz 
tego szybkie rozwiązanie innych najpilniejszych problemów. Jednak 
próby poprawy stosunków się nie powiodły- fiaskiem zakończyły się 
bowiem rozmowy na temat nowego traktatu handlowego. Osłabiło to 
znacznie pozycję rządu Abe, który nie mogąc sobie również poradzić 
z problemami wewnętrznymi, musiał podać się do dymisji. 

16 stycznia 1940 r. nowy gabinet utworzył admirał Yonai Mitsu
masa, który podobnie jak minister spraw zagranicznych, Arita Hachi
ro, był przeciwny zacieśnianiu współpracy z Niemcami. Ogłoszono, 
że Japonia będzie kontynuować niezależną politykę zagraniczną 
oraz dążyć do uregulowania konfliktu w Chinach i poprawy stosun
ków z wszystkimi krajami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi oraz 
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Wielką Brytanią, które nie były przeciwne japońskim wysiłkom zmie
rzającym do wprowadzenia „nowego porządku w Azji Wschodniej". 
Jednak wprowadzanie „nowego porządku" musiało naruszyć „stary 
porządek" w Chinach, czyli ostatecznie pogorszyć, a nie poprawić 
stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Już pod koniec 
stycznia w amerykańskim Kongresie przedstawiono projekt ustawy 
dotyczącej wprowadzenia embarga na handel z Japonią. Oprócz tego, 
kiedy 30 marca w Nankinie powstał projapoński i kontrolowany przez 
Japończyków rząd Wang Jingweia, władze amerykańskie oświadczy
ły, że uznają jedynie rząd Jiang Jieshiego i udzieliły mu kolejnej po-

Admirał Yonai Mitsumasa, wielokrotny rr;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::==� 
minister marynarki i premier, na okładce 
tygodnika „Time" z 30 sierpnia 1937 r. 

życzki w wysokości 20 mln dolarów (pierwsza z 1939 r. - 25 mln), 
a w listopadzie 1940 r. kredytu na 100 mln dolarów. Teoretycznie wła
dza Nankinu obejmowała wszystkie tereny okupowane, ze względu 
jednak na słabość Wanga i jego ograniczone poparcie w Chinach, 
Japonii nie udało się doprowadzić do kapitulacji wojsk chińskich. 

155 



Japonia 

Pogarszanie się stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i kolejne 

zwycięstwa Niemiec wpłynęły zdecydowanie na zwiększenie zainte

resowania wojną w Europie i wzrost proniemieckich nastrojów w Ja
ponii. 15 kwietnia Arita oświadczył, że Japonia ma specjalne interesy 
w Holenderskich Indiach Wschodnich i że będzie śledzić dokładnie 

rozwój wydarzeń w Europie, gdyż mogą one mieć wpływ na sytuację 

na Dalekim W schodzie. Wkrótce po kapitulacji Holandii zażądano od 
władz w Batawii znacznego zwiększenia dostaw do Japonii, głównie 
ropy naftowej, co jednak spotkało się z odmową. 

Po upadku Francji Japonia zainteresowała się także Indochinami. 

29 czerwca po wystąpieniu Arity na temat sytuacji międzynarodowej 

stało się jasne, że „nowy porządek" obejmować będzie nie tylko pań

stwa Azji Wschodniej, czyli Japonię, Mandżukuo i Chiny, lecz także 

państwa mórz południowych, czyli Azję Południowo-W schodnią. Mi

nister uważał, że wszystkie te kraje łączyły ścisłe związki historyczne, 

rasowe oraz ekonomiczne i dlatego powinny znaleźć się w jednej stre

fie współistnienia i współdobrobytu. Pozwoliłoby to utrzymać stabili
zację w całym rejonie. Arita miał także nadzieję, że państwa Europy 

i Stany Zjednoczone nie będą działały na szkodę tak pojętej stabilizacji 
w Azji. Dzięki ekspansji na południe Japonia mogłaby kontrolować re

jony bogate w surowce naturalne i ważne ze względów strategicznych. 

Choć pod wpływem sytuacji w Europie zmieniały się założenia 

polityki zagranicznej, rząd nie proponował jeszcze żadnych konkret

nych działań. Doprowadziło to do jego ostrej krytyki, głównie ze 
strony przedstawicieli wojsk lądowych i marynarki wojennej, którzy 

w tym czasie żądali rozpoczęcia ostatecznych przygotowań do marszu 
na południe. Domagali się oni zacieśnienia stosunków z Niemcami, 

rewizji polityki wobec Związku Radzieckiego, przyjęcia polityki kon

frontacji ze „starym porządkiem", a przede wszystkim rezygnacji z do
tychczasowej polityki neutralności i nieingerowania w wojnę w Euro

pie. Obawiali się bowiem, że Japonia nie zostanie uwzględniona przy 

podziale kolonii, że utraci szansę zdobycia wpływów w cennych, cho
ciażby ze względu na surowce, Indochinach Francuskich, Holender
skich Indiach Wschodnich, a może również w dotychczasowych ko
loniach brytyjskich na Dalekim Wschodzie. Doprowadziło to do kolej-
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nej zmiany gabinetu - tekę premiera 22 lipca otrzymał ponownie 
Konoe Fumimaro, a obowiązki ministra spraw zagranicznych przejął 
proniemiecki Matsuoka Yosuke. 

W ogłoszonych kilka dni później wytycznych dotyczących podsta
wowej polityki państwa nowy rząd stwierdził, że będzie dążył do usta
nowienia „nowego porządku w Wielkiej Azji Wschodniej" (Daitoa 
shinchitsujo). Dodanie do dotychczas używanej nazwy przymiotnika 
„wielka" (daz) świadczyło o oficjalnym zainteresowaniu Japonii nie 
tylko Azją W schodnią, lecz także Azją Południowo-W schodnią. Zna
lazło to potwierdzenie w nowym terminie, który zaczął się pojawiać 
właśnie w tym okresie, a mianowicie Strefa Wspólnego Dobrobytu 
Wielkiej Azji Wschodniej (Daitoa Kyoeiken). Polityka Japonii zmie
rzała do tego, by doprowadzić do stworzenia bloku państw w tym 
rejonie Azji. Państw wyzwolonych spod wpływów Europy i Stanów 
Zjednoczonych, które pod przewodnictwem Japonii miały ściśle współ
pracować pod względem politycznym i ekonomicznym. Praktycznie 
oznaczało to podporządkowanie tego regionu Japonii, co miało być 
lekarstwem na dotkliwy brak surowców. 

Realizacja tych założeń wymagała pewnych zmian w polityce za
granicznej. Władze cywilne i wojskowe uznały, że konieczne jest teraz 
szybkie rozwiązanie konfliktu z Chinami, uregulowanie stosunków 
ze Związkiem Radzieckim, opracowanie zasad polityki wobec państw 
na południu, a przede wszystkim wzmocnienie sojuszu z Niemcami 
i Włochami. Zdawały już sobie sprawę, że taka polityka musi dopro
wadzić do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. 

Pierwszym krokiem była wymiana not (30 sierpnia 1940) między 
ministrem Matsuoką a przedstawicielem francuskiego rządu Vichy, 
ambasadorem Charlesem Arsenem Henrym, dotyczących stacjono
wania wojsk w północnej części Indochin Francuskich. Japonia po
twierdzała suwerenność Francji nad Indochinami, a rząd Petaina uzna
wał nadrzędne prawa Japonii na Dalekim W schodzie. Wojska japoń
skie uzyskały prawo tranzytu i korzystania z lotnisk oraz zakładania 
baz. Dlatego 23 września weszły do północnych Indochin. 

Dla Matsuoki najważniejsze było jednak teraz zacieśnienie sojuszu 
z Niemcami i Włochami. Sprzyjała temu zmiana sytuacji w Europie po 
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dojściu do władzy w Wielkiej Brytanii w maju 1940 r. Winstona Chur
chilla. Okazało się bowiem, że wbrew wcześniejszym oczekiwaniom 
Londyn nie zamierza skapitulować. Ponadto w zamian za dostawę 
amerykańskich niszczycieli dla swej floty godził się przyznać Stanom 
Zjednoczonym nieodpłatną dzierżawę baz morskich na Nowej Fund
landii i na Karaibach. W tej sytuacji sojusz z Japonią stawał się znów 
korzystny dla Niemiec. 

7 września do Tokio przyjechał specjalny wysłannik Ribbentropa, 
Heinrich Stahmer. Choć różne były oczekiwania stron wobec przy
szłego sojuszu, ostatecznie udało się osiągnąć kompromis i 27 wrześ
nia 1940 r. w Berlinie ambasador Kurusu Saburó, minister spraw za
granicznych Rzeszy, Joachim von Ribbentrop, oraz minister spraw 
zagranicznych Włoch, Galeazzo Ciano, podpisali tzw. pakt trzech. 
Postanowiono, że Japonia uznaje i respektuje przywództwo Niemiec 
i Włoch w tworzeniu nowego porządku w Europie, a Niemcy i Wło
chy uznają i respektują przywództwo Japonii w tworzeniu nowego po
rządku w Wielkiej Azji Wschodniej. Stwierdzono też, że sygnatariusze 
zobowiązują się do udzielania sobie wzajemnej pomocy wszystkimi 
środkami politycznymi, gospodarczymi i wojskowymi w przypadku 
wybuchu konfliktu zbrojnego z państwem niebiorącym udziału w woj
nie w Europie lub konflikcie japońsko-chińskim. Zaznaczono poza 
tym, że traktat w żaden sposób nie zmienia stosunków politycznych 
istniejących między każdą ze stron a Związkiem Radzieckim. 

Pakt trzech wzmacniał znacznie międzynarodową pozycję Japonii, 
co ostatecznie miało ułatwić jej marsz na południe. Matsuoka błędnie 
sądził, że układ ten pomoże także w negocjacjach ze Stanami, dopro
wadzi do złagodzenia ich postawy wobec Japonii i powstrzyma od 
interwencji zbrojnej podczas działań na południu. 

Kolejnym warunkiem pomyślnej realizacji marszu na południe 
było uzyskanie gwarancji, że Związek Radziecki nie przystąpi w tym 
czasie do działań przeciw Japonii. W marcu 1941 r. Matsuoka poje
chał do Niemiec, by nakłonić sojuszników Japonii do przyłączenia 
ZSRR do paktu trzech. W tym czasie jednak Hitler odstąpił już od 
planu lądowania na Wyspach Brytyjskich, a jego sztab pracował nad 
planem Barbarossa, odrzucił więc propozycję Japonii. W związku z tym 
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Matsuoka udał się do Moskwy i zaproponował Stalinowi zawarcie 
traktatu o nieagresji oraz kupno północnego Sachalinu. Jednak Stalin 
odrzucił tę propozycję, twierdząc, że ZSRR nie uznaje umów zawar
tych przez carską Rosję i w związku z tym warunkiem podpisania 
układu z Japonią musi być zwrot południowego Sachalinu. Ponieważ 
jednak obawiał się wojny z Niemcami, postanowił zabezpieczyć się 
od wschodu i dlatego zaproponował traktat o neutralności. Podpisa
no go 13 kwietnia. Dawał on Japonii gwarancje bezpieczeństwa od 
północy na pięć lat 

Tymczasem nadal pogarszały się stosunki ze Stanami Zjednoczo
nymi.Jednym z głównych powodów tej sytuacji stał się traktat zawarty 
30 listopada 1940 r. między Japonią a Republiką Chin, a dokładnie 
marionetkowym rządem Wanga, będącym w opozycji do rządu Jiang 
Jieshiego i nieakceptowanym przez Waszyngton. Tokio ponownie 
uznało rząd w Nankinie za jedyny w Chinach, a ten z kolei zgodził 
się na stacjonowanie wojsk japońskich na północy tego kraju, utrzy
mywanie przez nie porządku w tym rejonie oraz eksploatację złóż 
mineralnych. Oprócz tego Japończycy mieli pełnić funkcje doradców 
przy rządzie Wanga. Choć rząd ten nie miał praktycznie żadnego 
wpływu na sytuację w kraju i nie pomógł we wzmocnieniu pozycji 
Japonii w tym rejonie, Stany Zjednoczone zwiększyły pomoc dla Jiang 
Jieshiego, a w marcu 1941 r. Roosevelt podpisał ustawę o pożyczce
-dzierżawie dotyczącą pomocy dla państw, których obrona ma ży
wotne znaczenie dla Stanów Zjednoczonych (m.in. zaliczono do nich 
Chiny). Ponieważ premier Konoe chciał uniknąć wojny z tym krajem, 
postanowił przystąpić do rozmów dwustronnych. 

W lutym 1941 r. ambasadorem w Waszyngtonie został Nomura 
Kichisaburó, który był w dobrych stosunkach z prezydentem Roose
veltem. W kwietniu rozpoczął negocjacje z sekretarzem stanu Cor
dellem Hullem. Od samego początku istniały jednak rozbieżności, 
szczególnie odnośnie do Chin i miejsca Japonii w Azji. W pierwszym 
projekcie porozumienia Amerykanie zaproponowali m.in. poszano
wanie integralności terytorialnej i suwerenności Chin, a więc wyco
fanie wojsk japońskich z ich terenu, wyłonienie jednego ośrodka wła
dzy, przestrzeganie zasady otwartych drzwi, ale też uznanie Mandżu-
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kuo przez Chiny. Poza tym ograniczony miał być zakres pomocy

wojskowej w ramach paktu trzech, przywrócony handel J aponil ze

Stanami Zjednoczonymi, a japoński marsz na południe miał mieć cha

rakter pokojowy i służyć jedynie zapewnieniu dostępu Japonii do su

rowców. Należy podkreślić, że od samego początku przeciwny ta

kiemu rozwiązaniu był minister Matsuoka, który uważał, że osłabia

ono znaczenie paktu trzech, stanowiącego, według niego, najważniej

szy element polityki zagranicznej Japonii.

Wkrótce okazało się jednak, że Niemcy po raz kolejny nadużyły

zaufania Japonii, tym razem rozpoczynając bez uprzedzenia sojusz-

Matsuoko Yosuke (z laską), minister

spraw zagranicznych, jeden z twórców

tzw. paktu trzech - 1932 r. 

nika wojnę przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Japonia znalazła się

w trudnej sytuacji, gdyż z jednej strony, zgodnie z paktem trzech,

powinna przystąpić do wojny po stronie Niemiec, co z drugiej strony

było naruszeniem traktatu o neutralności ze Związkiem Radzieckim. 
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Jednak według niektórych polityków taka sytuacja mogła sprzyjać 
działaniom zarówno na południu, jak i na północy. Znalazło to nawet 
wyraz w dokumencie opracowanym 2 lipca 1941 r. podczas posiedze
nia najważniejszych przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych, na 
którym obecny był także cesarz Hirohito (gozen kaigi, dosłownie: 
narada przed cesarskim obliczem). W dokumencie tym stwierdzono, 
że konieczne jest nie tylko nasilenie przygotowań do marszu na po
łudnie, co będzie się wiązać zapewne z rozpoczęciem wojny przeciw
ko Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii, ale także pamiętanie 
o możliwości wykorzystania wojny niemiecko-radzieckiej do rozwią
zania kwestii spornych w rejonach północnych.

Mimo to kontynuowano rozmowy w Waszyngtonie. Ponieważ pre
mierowi Konoe nadal zależało na uniknięciu wojny ze Stanami Zjedno
czonymi, a odmienne stanowisko prezentował minister spraw zagra
nicznych Matsuoka, szef rządu doprowadził do dymisji swojego gabine
tu. W nowym rządzie, który utworzył ponownie 18 lipca 1941 r., tekę 
ministra spraw zagranicznych powierzył bardziej umiarkowanemu 
Toyodzie Teijiró, co miało świadczyć o jego przychylności wobec USA 

Większość członków rządu jednak uważała, że należy przystąpić 
do realizacji marszu na południe i w drugiej połowie lipca na podsta
wie kolejnego porozumienia z rządem Vichy oddziały japońskie wkro
czyły do południowych Indochin. Tym razem Amerykanie zareago
wali ostro. Rozmowy Nomura-Hull zostały zerwane. Wprowadzono 
w życie wcześniejsze postanowienia odnośnie do zamrożenia kapita
łów japońskich w Stanach Zjednoczonych, wkrótce podobnie uczyniła 
Wielka Brytania i Holandia. 1 sierpnia w Waszyngtonie ogłoszono wpro
wadzenie embarga na eksport do Japonii ropy naftowej i benzyny 
lotniczej, co było ciosem dla nieposiadającej tych surowców Japonii, 
a szczególnie dla sił zbrojnych, których rezerwy paliwa mogły star
czyć zaledwie na dwa lata. Wojskowi nalegali więc na rozpoczęcie 
działań wojennych na Pacyfiku, by w ten sposób zapewnić stałe dosta
wy surowców. Przeciwny wojnie Kanoe usiłował doprowadzić do bez
pośredniego spotkania z prezydentem Rooseveltem i wpłynąć na zmia
nę decyzji o embargu. Ostatecznie do spotkania takiego nie doszło, 
ale rozmowy wznowiono. Jednakże rozbieżność zdań była nadal duża, 
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na Łącznym Posiedzeniu Cesarskiego Sztabu Dowodzenia i Rządu

(Daihon'ei Seifu Renraku Kaigz) wTokio na początlrn września ustalo

no więc, że jeśli do pierwszej dekady października nie bę�zie postę�u

w rozmowach, Japonia podejmie decyzję dotyczącą woJny przeciw

Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii i Holandii. Dokument w tej

sprawie został oficjalnie przyjęty 6 września na . kolejnej n�ra_dzie

w obecności cesarza. Hirohito zabrał głos na komec spotkania 1 od

czytał wiersz napisany przez swego dziadka, cesarza Meiji, na po

czątku wojny japońsko-rosyjskiej, gdy ten bardzo ni:pokoił się o r:zul

taty wojny: ,,Dlaczego w świecie, w którym wszystkie morza uwazane

są za braci, burzą się fale i ryczą wicł1117?"· Następnie zap� o zdan��
milczących dotąd dwóch szefów sztabow, marszałka Sugiyamę HaJ1-

me i admirała Nagano Osamiego. Dwaj zapytani odrzekli wówczas

zgodnie, że nadal priorytet mieć powinny negocjacje dyplomatyczne.

Jednak propozycje Hulla przedstawione Nomurze 2 października,

w tym m.in. żądanie wycofania wojsk japońskich nie tylko z Chin, ale

też z Indochin, doprowadziły do kolejnego impasu. Konoe i Toyoda 

nie znaleźli w tej sytuacji poparcia dla swej polityki unikania wojny

ze Stanami Zjednoczonymi wśród pozostałych członków gabinetu.

W związku z tym rząd musiał podać się do dymisji, a 18 października

1941 r. nowym premierem został gen. Tójó Hideki, który musiał także

spełnić oczekiwania armii. 
5 listopada na kolejnej naradzie przedstawicieli rządu i sił zbroj-

nych cesarz sankcjonował decyzję dotyczącą ostatnich przygotowań

do wojny ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Holandią, do

której miało dojść, gdyby negocjacje z Amerykanami nie zakończyły

się pomyślnie do północy 1 grudnia. Do Waszyngtonu �słano K�

rusu Saburó, który 20 listopada przedstawił nowe propozyqe. Japoma

miała nie podejmować działań zbrojnych w Azji Południowo-W schod

niej i wycofać się z części Chin oraz północnych Indochin Francus

kich. Stany Zjednoczone natomiast miały przywrócić handel z Japo

nią. Propozycje te zostały odrzucone, a 26 listopada Hull przekaz�

kolejne amerykańskie warunki porozumienia (tzw. nota Hulla). Japo�a 

m.in. miała zgodzić się na podpisanie wielostronnego traktatu o me

agresji ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Chinami, Ho-
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Iandią i Związkiem Radzieckim, zrezygnować z sojuszu z Niemcami 
i Włoch�, wy�ofa� się z Indochin oraz z Chin, w których za jedyny
�a,rząd Jiang �1eshiego. Propozycja ta nie została przyjęta przez stronę
Japonską. W związku z tym 1 grudnia, ponownie w obecności cesarza 
�irohito,, c�łonko:'1: gabinetu i przedstawiciele władz wojskowych
Jednomyslnie podJęli ostateczną decyzję o rozpoczęciu działań wo
jennych przeciw Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii i Holandii. 

Marsz na południe i Strefa Wspólnego Dobrobytu 
Wielkiej Azji Wschodniej 

8 grudnia 1941 r. według czasu japońskiego, a 7 grudnia według 
czas� lokalnego, japońskie siły marynarki wojennej zaatakowały ame
ry�ans�ą b�ę morską w Pearl Harbor na Hawajach. Rozpoczęły się 
działania woJenne nazywane dziś powszechnie wojną na Pacyfiku 
a wówczas w Japonii wojną w Wielkiej Azji Wschodniej (Daitoa senso)'. 
Ponieważ jednak walki toczyły się także na kontynencie azjatyckim 
zarówno w Chinach, jak i na innych obszarach, zasadne wydaje się 
nazywać ówczesne wydarzenia wojną w Azji i na Pacyfiku. Choć infor
macje na temat przygotowań Japończyków do wojny docierały do 
Was��nu, nie �rzek�ano ich do dowództwa Floty Pacyfiku, 
uwazaJąc, ze tylko meprzewidziany atak może usprawiedliwić decyzję 
pr�zydenta Roosevelta o przystąpieniu Stanów Zjednoczionych do 
woJn�. Atak z zaskoczenia i do tego z powietrza miał być dla J apoń
czykow gwarancją powodzenia. Twórca tego planu, admirał Y amamo
to Isoroku, głównodowodzący Połączonej Floty, pamiętał z wojny ja
pońsko-rosyjskiej, jak duże znaczenie dla zwycięstwa Japonii miał 
wówczas pierwszy, niespodziewany atak japońskiej floty na bazę 
w Port Artur, a z pobytu w Stanach Zjednoczonych i z wojennych do
świad?zeń brytyjs�ch.wiedział, że możliwe jest zniszczenie okrętów
z powietrza przy uzycm bomb i torped, nawet na płytkich wodach. 
Yam�oto jednak b��o sceptycznie oceniał możliwość zwycięstwa
Ja�o�11 nad Stanami ZJednoczonymi. Przez wiele lat sprzeciwiał się 
woJ�e z Ameryką, uważając, że przy tak ogromnym potencjale eko
noffilcznym Stanów Zjednoczonych niemożliwa jest długa walka Ja
ponii na kilku frontach. Kiedy jednak wojna stała się nieunikniona, 
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aktywnie włączył się do przygotowań, przestrzegając jedynie przed

działaniami trwającymi dłużej niż dwa lata.

Atak na Pearl Harbor zespołu uderzeniowego (31 okrętów), dowo

dzonego przez wiceadmirała Nagumo Chf:tichiego, przebiegł zgod

nie z planem. Japończycy całkowicie zaskoczyli przeciwnika i w ciągu

dwóch nalotów, w których łącznie wzięło udział około 350 samolotów,

zniszczyli ponad 20 okrętów amerykańskich (w tym pancerniki ,,Ari

zona" i „Oklahoma") i prawie 200 samolotów. Zginęło około 2,5 tys.

wojskowych i cywilów, ponad 1 tys. odniosło rany. Straty po stronie

japońskiej były znacznie mniejsze: 29 samolotów, 5 małych okrętów

Admirał Yamamoto Isoroku, głównodo

wodzący Połączonej F1oty 

podwodnych oraz około 60 marynarzy. Sukces nie był jednak całko

wity, gdyż najważniejsze w tej wojny lotniskowce G,Saratoga", ,,Enter

prise'' i „Lexington'') przebywały wówczas poza bazą. W dodatku Ja

pończycy nie zbombardowali zbiorników paliwa i urządzeń porto

wych, co miało potem duże znaczenie dla odbudowującej się Floty

Pacyfiku. Warto dodać, że wiele okrętów, które ucierpiały podczas
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nalotu, zostało wkrótce odremontowanych i ku zaskoczeniu Japończy
ków wzięło udział w późniejszych walkach. Dziś uważa się także, że 
błędem było pozostawienie wyspy Oahu i reszty Hawajów w rękach 
Amerykanów. Zmuszenie ich do wycofania się na kontynent na pewno 

opóźniłoby przygotowania do dalszych działań. 
Nota w sprawie rozpoczęcia wojny, wysłana 6 grudnia 1941 r. przez 

ministra spraw zagranicznych Togo Shigenoriego do ambasadora 
Nomury, została dostarczona Amerykanom dopiero po rozpoczęciu 
działań wojennych. Następnego dnia Stany Zjednoczone i Wielka Bry
tania wypowiedziały Japonii wojnę, a 11 grudnia uczyniła to Polska. 
Wtedy też Niemcy i Włochy ogłosiły stan wojny ze Stanami Zjedno
czonymi. Można wspomnieć, że ambasada Rzeczpospolitej w Tokio 
działała aż do października 1941 r., a zamknięto ją dopiero na skutek 
nacisków Niemiec. Przez całą wojnę działalność w Japonii kontynuo
wali natomiast polscy franciszkanie, których misję założył w 1930 r. 
ojciec Maksymilian Kolbe wraz z bratem Zen o, czyli Zenonem Żebrow
skim. Oprócz tego do 1945 r. Polska i Japonia utrzymywały kontakty 
nieoficjalne za pośrednictwem wywiadów wojskowych, m.in w Kow
nie, Królewcu, Berlinie i Sztokholmie. Dość znana jest już obecnie 
historia Sugihary Chiune, konsula w Kownie (1939-1940), który -
narażając nie tylko karierę, ale i życie - wydał bez zgody swoich 
zwierzchników w Tokio wizy tranzytowe polskim Żydom uciekającym 
z Europy, ratując od niechybnej śmierci ponad 6 tys. osób. Głównym 
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zadaniem konsula było prowadzenie wywiadu skierowanego zarówno 
przeciwko ZSRR, jak i Niemcom. W zbieraniu informacji pomagali mu 
m.in por. Leszek Daszkiewicz i kpt. AlfonsJakubianiec. Podobną dzia
łalność prowadził gen. Onodera Makoto, atache wojskowy Japonii
w Sztokhohnie (1941-1945), i zatrudniony tam mjr Michał Rybikowski.

Jednocześnie z atakiem na Pearl Harbor przystąpiono do działań 
w innych regionach Azji. Wszystkie kończyły się zwycięstwami ja
pońskich żołnierzy, co spowodowało, że do maja 1942 r. pod kontro
lą Japonii znalazł się wielki obszar Azji Południowo-Wschodniej, 
a mianowicie Birma, Malaje, Tajlandia, Filipiny, Holenderskie Indie 

Atak Japończyków na Pearl 
Harbor 

W schodnie, a także Guam, Wake, Wyspy Salomona, północna część 
Nowej Gwinei i wiele innych wysp. Wojska japońskie stacjonowały też 
w Indochinach Francuskich. 

Za druty japońskich obozów jenieckich trafiło w tym czasie ponad 
170 tys. żołnierzy alianckich: 130 tys. Brytyjczyków lub obywateli kra
jów Wspólnoty Brytyjskiej, 22 tys. Holendrów, 22 tys. Amerykanów. 
Japończycy bardzo źle traktowali jeńców wojennych, co wynikało 
m.in. z wyniesionej z kodeksu samurajów (bushido, czyli drogi wojow
nika) pogardy dla zhańbionych żołnierzy, którzy nie walczyli do końca
i oddali się w ręce wroga. Trzymani byli w zatłoczonych pomiesz
czeniach, źle odżywiani, pozbawieni opieki medycznej, szykanowani
i torturowani. Przykładem okrucieństwa może być tzw. marsz śmierci
po kapitulacji amerykańskich i :filipińskich żołnierzy na Półwyspie
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Baatan (9 kwietnia 1942). Ponad 70 tys. przeważnie wygłodzonych
i chorych jeńców zmuszono do przebycia, prawie bez wody i żyw
ności, stukilometrowej trasy. Drogi tej nie pokonało aż 7 tys. żołnie
rzy. Jeńców zatrudniano także przy zakazanych przez prawo mię
dzynarodowe robotach związanych z prowadzeniem działań wojen
nych. Na przykład na granicy tajsko-birmańskiej, nad rzeką Kwai Noi,
jeńcy pracowali wraz z lokalną ludnością przy wyrębie dżungli i ukła
daniu torów kolejowych, które miały połączyć Bangkok z Rangunem.
Praca ponad siły, epidemie, biegunka, brak wody i pożywienia sprawiły, że zginęła jedna trzecia z 46 tys. jeńców i połowa ze 150 tys.
Ojciec Kolbe (trzeci od pra
wej), brat Zeno (pierwszy 
od lewej) i inni franciszka
nie w drukarni - Óura, Na
gasaki 1930 r. 

robotników cywilnych. Oprócz tego jeńców wykorzystywano także
w okrutnych eksperymentach medycznych oraz doświadczeniachz bronią chemiczną i biologiczną. 

Zwycięstwa Japończyków nad aliantami w Azji i na Pacyfiku oznac�ały także rea�acj_ę ?ropagandowego hasła ,,Azja dla Azjatów''. Dzięki temu, przynaJmmeJ na początku, pozyskano sobie życzliwość lokalnej ludności, która miała nadzieję na odzyskanie niepodległości. Poddanymi Japonii stało się dodatkowo ponad 150 mln ludzi.
Władze japońskie nie miały jednak żadnego konkretnego planuodnośnie do kontynuacji wojny po tak spektakularnych zwycięstwach
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ani zarządzania terenami podbitymi. Przede wszystkim istniała duża 
różnica poglądów między przedstawicielami sił lądowych i morskich 
na temat sposobu kontynuacji wojny. Pierwsi uważali, że należy skon
centrować się na okupacji i eksploatacji zajętych terenów, by dzięki 
zdobytym źródłom surowców móc prowadzić walkę dłużej niż przez 
dwa lata. Jeśli w ogóle brali oni pod uwagę dalsze działania, to rozwa
żali atak w kierunku południowo-wschodnim, czyli na południową 
część Nowej Gwinei i wyspy Fiji, Samoa i Nową Kaledonię, co miało 
doprowadzić do odcięcia Australii od Stanów Zjednoczonych. Drudzy 
opowiadali się za kontynuacją ofensywy, zwolennikiem tego był ad-

,---------����---, Sugihara Chiune, wicekonsul Japonii w Kow

nie, któiy ratował uchodźców żydowskich -
1940r. 

mirał Yamamoto. Twierdził, że Japonia nie wygra wojny, jeśli przesta
nie atakować. Przedstawiciele marynarki proponowali w planach strate
gicznych wschodni kierunek ataku - na Hawaje, czyli przeciw Stanom 
Zjednoczonym, bądź zachodni - Cejlon, przeciwko Wielkiej Brytanii. 

W lutym i marcu 1942 r. na Łącznym Posiedzeniu Cesarskiego 
Sztabu Dowodzenia i Rządu uznano, że należy doprowadzić do kapi
tulacji Wielkiej Brytanii i do podpisania korzystnego rozejmu ze Sta· 
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nami Zjednoczonymi. Ważne było także utrzymanie zdobytych terenów i administrowanie nimi, aby maksymalnie wykorzystać tamtejszesurowce, niezbędne dla bezpieczeństwa narodowego Japonii i zwiększenia jej potencjału wojennego. Status prawny zajętych terenów miałzależeć od ich wkładu w tworzenie Strefy Wspólnego Dobrobytu,a przede wszystkim od ich przydatności dla samej Japonii.
W listopadzie 1942 r. utworzono Ministerstwo ds. Wielkiej AzjiWschodniej (Daitoasho), które miało zająć się terenami okupowanymi, z wyjątkiem tych, podporządkowanych znacznie wcześniej, czyliKorei, Tajwanu i Sachalinu. Przejęło ono obowiązki takich instytucji,
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jak na przykład Ministerstwo Kolonizacji (Takumushó), powołane do 
życia w 1929 r., oraz Rada Rozwoju Azji (Koain), istniejącą od 1938 r. 
Głównym celem nowego urzędu miało być stworzenie Strefy W spól
nego Dobrobytu Wielkiej Azji W schodni ej oraz koordynowanie i nad
zorowanie prowadzonych tam działań, zgodnie z interesami wojsk 
lądowych i marynarki. Ograniczało ono znacznie wpływ Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych na politykę zagraniczną w tym rejonie, czemu 
sprzeciwił się minister Tógó Shigenori i w związku z tym musiał po
dać się do dymisji. Nowe ministerstwo miało szkolić urzędników 
administrujących terenami okupowanymi, przygotowywać i realizo-

Japończycy b iorą do niewoli 
żołnierzy brytyjskich pod 
Singapurem - luty 1942 r. 

wać plany rozwoju gospodarczego, dbać o interesy japońskich firm 
w tym rejonie, prowadzić propagandę kulturalną. Jednak w rzeczy
wistości dominującą rolę odgrywali w tym ministerstwie wojskowi, co 
sprawiło, że nie wywiązywało się ono dobrze ze swoich zadań. 

Już pod koniec 1941 r. w rejonach okupowanych wyznaczono stre
fy wpływów sił lądowych i morskich, nakazując im jednak współpracę. 
Armia wprowadziła swoją administrację. Rządy rozpoczęła od przy
wracania spokoju, czyli demilitaryzacji, zakazu zgromadzeń i wystą
pień politycznych oraz od ograniczenia wpływów Zachodu. Zabro
niono więc słuchania zachodniej muzyki i oglądania zachodnich fil
mów. W szkołach obowiązkowy stał się język japoński i historia Japo
nii. W administracji zaczęto zatrudniać urzędników lokalnych, któ
rymi byli często dotychczasowi działacze niepodległościowi. Przygo-
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Zasięg ekspansji japońskiej do czerwca 1942 r. 

Linia frontu 6 sierpnia 1945 r. 

Zasięg terytorialny Japonii do czerwca 1942 r. 
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to�ano się do stopniowego wprowadzania częściowej niepodleg
łosc1 na okupowanych terenach. Uważano, że czasami łatwiej będzie 
współpracować z państwami niezależnymi, odpowiednio je kontro
lując, niż z koloniami. 

,w. sierpniu 194� r. utworzono lokalną administrację w Birmie, na 
ktoreJ czele stanęli przeszkoleni już wcześniej przez Japończyków 
radyk� dzi�a�ze. Nadal jednak wszystkie ważniejsze decyzje leżały
w gestii Japonskich doradców. Rok później miała miejsce uroczystość 
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odzyskania niepodległości. Japonia zawarła jednak z Birmą korzystny 

dla siebie traktat sojuszniczy. Podobnie było na Filipinach. Po rozpo

częciu okupacji Japończycy zapewnili sobie współpracę niektórych 

polityków lokalnych, a gdy w październiku 1943 r. powstała tam nie

zależna republika, podpisali korzystną umowę o współpracy. Z Taj

landią, która jako jedyna od początku wojny była niepodległa, także 

zawarto dwustronne porozumienie. W zamian za obietnicę pomocy 

w odzyskaniu utraconych na rzecz Wielkiej Brytanii terenów J apoń

czycy zajęli w Tajlandii stanowiska doradców, wprowadzili również 

tam wojsko, które miało walczyć jedynie poza granicami tego kraju. 

Na początku listopada 1943 r. w Tokio zwołano propagandową 

konferencję państw Wielkiej Azji W schodni ej, której przewodniczył 

premier Tojo. Wzięli w niej udział przedstawiciele Mandżukuo, rządu 

nankińskiego, Tajlandii, Filipin, Birmy i Tymczasowego Rządu Wol

nych Indii. Miała ona służyć podsumowaniu dotychczasowej realizacji 

założeń Strefy Wspólnego Dobrobytu, wzmocnieniu współpracy z Japo

nią, a także być miejscem dyskusji nad stworzeniem nowego porząd

ku w Azji wyzwolonej spod dominacji Zachodu. Podpisano wspólną de

klarację, w której uczestnicy zobowiązali się do utrzymywania przyjaz

nych stosunków, politycznej i ekonomicznej współpracy, wzajemnego 

poszanowania niezależności i własnych tradycji. Była to także odpo

wiedź Japończyków na konferencję w Teheranie i Kartę Atlantycką. 

Inaczej władze japońskie podchodziły do pozostałych rejonów oku

powanych. Nad Holenderskimi Indiami Wschodnimi i Malajami ze 

względu na bogate zasoby naturalne, głównie ropę naftową, cynę 

i kauczuk, Japonia sprawowała bezpośrednią kontrolę. Japończycy 

postanowili, że obszar ten zostanie włączony do Wielkiego Cesarstwa 

Japonii. Dopiero kolejne klęski Japonii oraz coraz większe niezadowo

lenie miejscowej ludności z polityki władz okupacyjnych spowodo

wały, że w 1945 r. władze w Tokio zaczęły myśleć o wprowadzeniu 

częściowej niepodległości również w tych krajach. Jeszcze inaczej 

wyglądała sytuacja w Indochinach Francuskich. Japończycy na mocy 

umów z rządem Vichy do marca 1945 r. uznawali zwierzchność Fran

cji nad tym rejonem, a sami prowadzili działalność wojskową i gos

podarczą. Dzięki kontroli Francji gospodarka Indochin uniknęła takie-
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go zniszczenia, jak w innych krajach okupowanych. Ale na początku 
1945 r. w obawie przed porozumieniem władz francuskich w Sajgonie 
z Amerykanami Japonia rozpoczęła oficjalną okupację Indochin, roz
brajając wojska francuskie i doprowadzając do ogłoszenia niepodleg
łości Wietnamu, Kambodży i Laosu. Choć oficjalnie władzę przejęły 
lokalne siły polityczne, to sprzyjały one Japończykom, którzy zajęli 
wysokie stanowiska w nowych władzach. 

Najważniejszym celem eksploatacji podbitych terenów było do
starczenie Japonii surowców naturalnych. Dlatego przekazywano lo
kalny przemysł w ręce japońskich firm, wprowadzano także oparty na 
japońskim jenie nowy system walutowy - nową jednostką walutową 
stały się bony południowe. Miało to ułatwić długofalowe gospodaro
wanie tymi terenami. W miarę jednak narastania trudności spowodo
wanych przedłużającą się wojną drukowano coraz więcej bankno
tów, bardzo obniżając ich siłę nabywczą. Trudności nastręczała też 
reorganizacja przemysłu - często trzeba było najpierw odbudować 
zakłady przemysłowe, a następnie poradzić sobie z brakiem wykwa
lifikowanej siły roboczej. Komplikacje występowały również w handlu 
zagranicznym, gdyż rejony te były bardziej powiązane z dotychczaso
wymi kolonizatorami zachodnimi niż z Japonią, a zmiana tych po
wiązań podczas wojny okazywała się często niemożliwa. W miarę 
upływu czasu, gdy wojska japońskie przeszły do defensywy i traciły 
coraz więcej sprzętu, którego nie można już było odbudować z po
wodu złej sytuacji gospodarczej na Wyspach Japońskich, zaczęto co
raz bardziej eksploatować rejony zaliczone do Strefy W spólnego Do
brobytu, doprowadzając niejednokrotnie do ruiny gospodarki lokalne. 
Wszystko to prowadziło do deficytu towarów na tamtejszych rynkach, 
do konieczności reglamentacji, co z kolei było przyczyną rozwoju 
czarnego rynku, wzrostu inflacji i niezadowolenia ludności, stało się 
przyczyną licznych protestów ostro i często krwawo tłumionych przez

japońskie wojsko i żandarmerię. Wywoływało to negatywne reakcje 
lokalnej ludności i zmianę nastawienia wobec władz japońskich. Po
czątkowe zadowolenie z wyrzucenia kolonizatorów i nadzieja na od
zyskanie wolności przerodziły się w nienawiść wobec nowego oku
panta, czego wyrazem było powstanie nowego ruchu oporu. 
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Klęska 
Wspomniane wcześniej spoty między przedstawicielami wojsk lą

dowych i marynarki odnośnie do sposobu kontynuacji działań wo
jennych zakończyły się prawdopodobnie z powodu zaskakującego 
ataku samolotów amezykańskich na Wyspy Japońskie. 18 kwietnia 
1942 r. eskadra dowodzona przez pułkownika Jamesa Doolittle'a zrzu
ciła bomby na Tokio i jego okolice, a następnie na Nagoję, Kobe 
i Osakę, po czym odleciała na lądowiska w Chinach. Choć szkody 
były niewielkie, zbombardowanie stolicy i duży zasięg bombowców 
wroga przeraził dowódców japońskich. Uznali oni bowiem, że ma
szyny startowały z atolu Midway, nie podejrzewając, że mogły wy
ruszyć z lotniskowca na zachodnim Pacyfiku, któty podpłynął do Japo
nii na odległość około 700 mil. Dlatego przedstawiciele sztabów zgod
nie uznali, że jak najszybciej należy ruszyć na wschód, czyli na Mid
way, i uniemożliwić Amezykanom dalsze rajdy powietrzne. 

Autor planu ataku admirał Yamamoto uważał, że ta bitwa musi być 
decydująca Według niego Amezykanie, obawiając się o bezpieczeństwo 
Hawajów, skierują do walki o Midway wszystkie siły, w tym przede 
wszystkim lotniskowce. Admirał zamierzał także zająć wyspy i stwo
rzyć tam japońską bazę lotniczą. Integralną częścią planu była opera
cja na Morzu Koralowym (7-8 maja 1942). Rozpoczęta 5 czerwca wielka 
bitwa morsko-powietrzna o Midway zakończyła się całkowitą klęską 
zespołu uderzeniowego pod dowództwem wiceadmirała Nagumo Chiii
chiego. Japonia została w tej wojnie po raz pierwszy pokonana, za co 
niektórzy histozycy obarczają winą admirała Yamamoto i jego po
śpiech, któty nie pozwolił na solidne przygotowania do decydującej 
bitwy. Bardzo ważnym powodem przegranej Japonii był brak zasko
czenia przeciwnika, gdyż dowódca Floty Pacyfiku, admirał Chester 
Nimitz, dzięki złamaniu japońskiego szyfru znał główny cel ataku J apoń
czyków. Niepotrzebne było więc nakazanie całkowitej ciszy radiowej, 
które doprowadziło jedynie do braku bieżących informacji na japoń
skich okrętach i uniemożliwiło skuteczne dowodzenie. Dużym błędem 
było także znaczne rozproszenie okrętów japońskich, z któzych część, 
mając odciągnąć uwagę przeciwnika, dzień wcześniej zaatakowała 
Aleuty i Japończycy zajęli bez większego oporu wyspy Attu i Kiskę. 
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. W ?itwi� o Midway Japonia s�aciła 4 najlepsze lotniskowce, cięż
ki krązownik, ponad 300 samolotow, 3,5 tys. pilotów i marynarzy. Stra
ty Amezykanów były znacznie mniejsze: lotniskowiec, niszczyciel, 
150 samolotów i 300 pilotów i marynarzy. Był to moment przełomowy 
w wojnie, po któzym alianci przystąpili do ofensywy i stopniowo od
bierali Japonii jej zdobycze terytorialne. W lutym 1943 r. w ich rękach 
znalazł się Guadalcanal, ważna strategicznie wyspa w Archipelagu 
Salomona, a następnie Aleuty. 

Admirał Yamamoto opracował plan kolejnej ofensywy, tym razem 
na bazy i pozycje aliantów na Nowej Gwinei i Wyspach Salomona. 
Punktem dowodzenia stał się Rabaul na Nowej Btytanii. Przepro
wadzono udane ataki na Guadalcanal i Nową Gwineę. Yamamoto 
postanowił udać się na inspekcję baz japońskich na Wyspach Salomo
na, o czym poinformował tamtejszych dowódców w depeszach za
wierających dokładny plan jego podróży. Ich treść poznali także Ame
rykanie i 18 kwietnia 1943 r. ich myśliwce przechwyciły nad Buin na 
wyspie Bougainville dwa bombowce wiozące Yamamoto oraz jego 
oficerów sztabowych. Obie maszyny zestrzelono, a samolot, na któ
rego pokładzie leciał głównodowodzący, runął w dżunglę. Do dziś nie 
wiadomo dokładnie, jak do tego doszło. W czasie dochodzenia w Ja
ponii dotyczącego przyczyn śmierci admirała stwierdzono, że na po
czątku kwietnia zmieniono kody szyfrowe używane przez marynarkę 
wojenną, niemożliwe było więc ich rozszyfrowanie przez Ameryka
nów. Istnieją jednak również dowody na to, że informacja o podróży 
Yamamoto dotarła do Waszyngtonu. Oprócz tego w Japonii są też 
zwolennicy teorii, że było to zaplanowane samobójstwo, gdyż admirał 
nie mógł znieść myśli o przegranej i ciężaru odpowiedzialności. Wia
domość o śmierci trzymano w tajemnicy do 21 maja. 5 czerwca w To
kio odbył się pogrzeb państwowy, w któzym wzięło udział kilkadzie
siąt tysięcy ludzi. Stanowisko głównodowodzącego Połączonej Floty 
objął admirał Koga Mineichi, którego w marcu 1944 r. zastąpił admi
rał Toyoda Soemu. 

. Odkąd Japończycy zaczęli przegzywać, pojawiła się konieczność
Jeszcze dokładniejszej kontroli gospodarki, która od 1938 r. funk
cjonowała tak, jak cały kraj, zgodnie z ustawą o powszechnej mo-
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bilizacji. Rosnące potrzeby produkcji na cele wojenne zmusiły rząd 

do dalszych zmian. Już pod koniec lat trzydziestyc]l zlikwidowano 

małe firmy włókiennicze i inne, produkujące dla indywidualnych 

konsumentów, a w 1943 r. również te większe zostały zmuszone do 

przestawienia się na produkcję uzbrojenia. Rząd szczególnie dbał 

o priorytetowe gałęzie przemysłu ciężkiego, to znaczy hutnictwo, ko

palnie wegla, przemysł maszynowy (budowa okrętów i samolotów).

Do nich musieli przenieść się robotnicy z fabryk przemysłu lekkie

go, głównie włókienniczego. Od 1944 r. w związku z mobilizacją

wszystkich dorosłych mężczyzn do pracy w fabrykach kierowano

Amerykański myśliwiec zestrzeli
wuje bombowiec, w którym leci 
admirał Yamamoto - wyspa Bou
gainville, 18 kwie1nia 1943 r. 

także kobiety, a przede wszystkim uczniów szkół średnich, którzy 

zmuszeni byli przerwać naukę. 

Na początku wojny, w 1942 r., Japonia przestała odczuwać problem 

braku surowców. Ich źródłem stała się Strefa Wspólnego Dobrobytu. 

Trzeba je było jednak przewieźć na Wyspy Japońskie. Niezwykle 
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ważne stało się więc zwiększenie możliwości transportu morskiego. 

Choć produkcja nowych statków systematycznie rosła do końca 
1944 r., flota powiększała się tylko do połowy 1943 r. Jej tonaż wzrósł 
od czerwca do grudnia 1942 r. z 2,34 do 2, 71 mln ton, rok później 
jednak wyniósł już 2,17 mln, w grudniu 1944 r. 1,63 mln, a w sierpniu 
1945 r. już tylko 670 tys. ton. Dostawy nie równoważyły strat, coraz 
większych z powodu walk na Pacyfiku. 

Po przegranej bitwie o Midway stopniowo zaczęły pojawiać się 
trudności z zaopatrzeniem w surowce. Alianci, zajmując kolejne wys
py na Pacyfiku, ograniczali możliwości transportowe Japonii ze Strefy 
Wspólnego Dobrobytu. W związku z tymi kłopotami rząd w listopa
dzie 1943 r. utworzył Ministerstwo Zaopatrzenia (Gunjush6), które 
przejęło wszystkie funkcje Rady Planowania i część zadań Minister
stwa Przemysłu i Handlu. Nowy urząd miał czuwać nad produkcją 
najważniejszych gałęzi przemysłu, dbać o jej wzrost i niezbędne do
stawy. Konieczne było zwiększenie produkcji statków i samolotów. 
Nie było to jednak łatwe, gdyż od maja 1944 r. droga morska do 
wschodnich części Holenderskich Indii Wschodnich stała się niedo
stępna. Od początku 1945 r. wszystkie drogi morskie na południe od 
Tajwanu zostały zablokowane przez Amerykanów, potem również te 
prowadzące w jego kierunku. Pod koniec wojny trudno było się dostać 
nawet na Półwysep Koreański. Brak dostępu do surowców stał się 
jednym z najważniejszych powodów klęski w 1945 r. 

Stopniowo władze japońskie zaczęły sobie uświadamiać, że Japonia 
może w tej wojnie ponieść klęskę. W związku z tym na posiedzeniu 
rządu w obecności cesarza 30 września 1943 r. postanowiono, że poza 
głównymi Wyspami Japońskimi za wszelką cenę należy bronić Wysp 
Kurylskich, wysp Ogasawara, Marianów, Karolinów, obecnej Indo
nezji, Nowej Gwinei i Birmy. Nie było to jednak takie proste. Alianci 
kontynuowali ofensywę, zajmując w lutym 1944 r. Wyspy Marshalla, 
a następnie Karoliny, Aleuty i Mariany. Na Saipanie w wyniku krwa
wych starć podczas największej bitwy czołgów w rejonie Pacyfiku 
(15 czerwca-9 lipca) poległo około 27 tys. japońskich i około 4 tys. 
amerykańskich żołnierzy. Wielu pozostałych przy życiu] apończyków, 
wraz z dowódcą gen. Saito Y oshitsugu, oraz setki cywilów popełniło 
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samobójstwo. Honorową śmierć wybrał także wiceadmirał Nagumo, 
który był dowódcą wszystkich sił na Saipanie. Amerykanie odnieśli 
kolejne zwycięstwo i przede wszystkim zdobyli bazę dla bombowców, 
w których zasięgu znalazły się Wyspy Japońskie. 

Bardzo zła sytuacja na :frontach, a także kłopoty z reorganizacją 
rządu doprowadziły w lipcu 1944 r. do dymisji premiera Tójó i utwo
rzenia nowego gabinetu. Na jego czele stanął generał w stanie spo
czynku Koiso Kuniaki, ale dużą rolę w jego formowaniu odegrał też 
admirał Y onai Mitsumasa, nowy minister marynarki. Wyznaczenie 
tych dwóch osób na najważniejsze stanowiska w rządzie miało dać 
gwarancję współpracy nie tylko sił lądowych i morskich, ale też po
lityków wojskowych z politykami cywilnymi. Koiso jako generał w sta
nie spoczynku nie mógł uczestniczyć w posiedzeniach Cesarskiego 
Sztabu Dowodzenia, aby więc zwiększyć wpływ premiera na najważ
niejsze decyzje państwowe, a także umożliwić wspólne podejmowanie 
decyzji przez władze wojskowe i cywilne, na miejsce dotychczaso
wego łącznego Posiedzenia Cesarskiego Sztabu Dowodzenia i Rządu 
powołano w sierpniu 1944 r. nowy organ decyzyjny Najwyższą Radę 
ds. Prowadzenia Wojny (Saikó Sensó Shidó Kaigi). W jej skład wcho
dzili premier, minister spraw zagranicznych, ministrowie sił lądo
wych i marynarki oraz szefowie sztabów. W razie konieczności za
praszano innych przedstawicieli władz. Decyzje zapadały jednomyśl
nie, ale musiały być zatwierdzane przez rząd, który, jak się okazało 
w praktyce, był bezsilny wobec decyzji wojskowych. Na posiedze
niach Rady mógł być obecny cesarz, który miał prawo głosu, co było 
szczególnie ważne w sytuacjach, kiedy członkowie Rady nie mogli 
dojść do porozumienia. 

Tymczasem wydarzenia na morzu nie potwierdzały skuteczności 
działań nowego rządu. Po utracie Saipanu Japonia poniosła kolejne 
straty. Ponieważ brakowało już nie tylko dobrze wyposażonych, spraw
nych maszyn, broni i amunicji, ale też doświadczonych wojskowych, 
głównie pilotów, zaczęto powoływać do służby młodych, niedoświad
czonych chłopców. W październiku 1944 r. dowódca I Floty Powietrz
nej Marynarki Wojennej, wiceadmirał Onishi Takijiró, zorganizował 
Oddziały Boskiego Wiatru do Ataków Specjalnych (Shimpu Tokubetsu
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Kógekitai), których piloci (kamikaze) mieli ginąć śmiercią samobój
czą, atakując okręty wroga. 

Po raz pierwszy „boski wiatr" spadł na amerykańskie okręty 25 paź
dziernika 1944 r. na początku operacji na Filipinach, w walkach w Za
toce Leyte, ostatniej próbie pokonania przez Japończyków marynarki 
wojennej Stanów Zjednoczonych i jednocześnie największej bitwie 
morskiej w historii. Japończycy zatopili jeden i uszkodzili dwa ame
rykańskie lotniskowce eskortowe. Do grudnia piloci kamikaze z powo
dzeniem atakowali konwoje z zaopatrzeniem dla operacji ofensyw
nych na Filipinach, zadali też poważne straty desantowi amerykań
skiemu w pobliżu Luzonu. Był to najbardziej efektywny okres działań 
pilotów samobójców. Amerykanie poznali jednak ich taktykę i później 
potrafili już przygotować odpowiednią obronę przeciwlotniczą. Mło
dzi samobójcy ginęli także w pilotowanych bombach „Kwiat Wiśni" 
G,óka"), torpedach „Odnowiciel" G,Kaiten") i na łodziach motorowych 
zaopatrzonych w ładunek wybuchowy. 

Bitwa w Zatoce Leyte była wstępem do kolejnych operacji na Fili
pinach, które zakończyły się zwycięstwem Amerykanów. Generał 
Douglas MacArthur, dowódca wojsk amerykańskich na Dalekim 
Wschodzie, a następnie sił alianckich na południowo-zachodnim Pacy
fiku, zgodnie z obietnicą I shall return G,Wkrótce wrócę'), złożoną 
w momencie wycofywania się z Filipin w 1942 r., powrócił na wyspy, 
które ostatecznie znalazły się w rękach aliantów w czerwcu 1945 r. 
Wcześniej, 19 lutego 1945 r., żołnierze amerykańscy wylądowali na 
Iwojimie Gap. Iótó), położonej w południowej części Wysp Wulkanicz
nych (w Grupie Wysp Południowych) i weszli w ten sposób na rdzen
ne Wyspy Japońskie. W jednych z najkrwawszych walk w tej wojnie 
po obu stronach zginęło po ponad 20 tys. żołnierzy, wielu odniosło 
rany. W marcu rozpoczęła się inwazja na archipelag Riukiu, a 1 kwiet
nia 1945 r. Amerykanie wylądowali na jego głównej wyspie, Okinawie. 

Od czerwca 1944 r. Amerykanie bombardowali Japonię. Pod ko
niec wojny naloty te były coraz częstsze. Od marca 1945 r. do ostat
niego dnia wojny, czyli 15 sierpnia, trwały zmasowane naloty dywano
we na japońskie miasta przeprowadzane przez superfortece B-29 (bom
bowe startowały głównie z amerykańskich baz na Marianach, w tym 
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na Saipanie). Celem bomb zapalających, które powodowały ogromne 
zniszczenia w drewnianej zabudowie, stało się ponadJ60 miast w całej 
Japonii. Najtragiczniejsze w skutkach były naloty na Tokio, Osakę, 
Hyogo, Aichi, Shizuokę i Kanagawę. Szczególnie ucierpiało Tokio, 
atakowane aż 122 razy. Po raz pierwszy bomby z B-29 spadły na stolicę 
24 listopada 1944 r., ale najcięższy i najtragiczniejszy w skutkach był 
wielki nalot z 9 na 10 marca. 334 bombowce B-29 zamieniły w piekło 
niemal całą wschodnią, przemysłowo-robotniczą część stolicy. Zginęło 
85-100 tys. osób, rany odniosło ponad 40 tys., milion tokijczyków
stracił domy. Bardziej tragiczne było tylko mające wkrótce nastąpić
zrzucenie bomb atomowych. Podczas nalotu 25 maja ucierpiał Pałac
Cesarski, ministerstwa, rezydencje członków rządu i rodziny cesar
skiej. Uważa się, że na skutek tych nalotów w całej Japonii zginęło
400 tys. osób. Prowadzone regularnie bombardowania stały się utra
pieniem ludności cywilnej, której żyło się w miastach coraz gorzej.
Latem 1944 r. rozpoczęto ewakuację ludności z większych miast na
wieś, w tym przymusowo dzieci w wieku szkolnym. Coraz bardziej
brakowało rąk do pracy w zakładach przemysłowych.

Tymczasem premier Koiso, który nie zdobył takiego, jak oczeki
wano, poparcia ze strony sił lądowych i nie udało mu się doprowadzić 
do ostatecznej zwycięskiej bitwy na Pacyfiku ani do zakończenia woj
ny z Chinami, 5 kwietnia 1945 r. wraz z całym gabinetem podał się do 
dymisji. Odchodząc, radził, by na czele następnego rządu stanął czło
nek Cesarskiego Sztabu Dowodzenia, który dzięki temu nie będzie, 
tak jak on, pozbawiony aktualnych informacji z frontu. Jednak na 
wniosek cesarza tekę premiera przyjął wieloletni marszałek dworu, 
79-letni admirał w stanie spoczynku Suzuki Kantaro. W nowym ga
binecie ministrem spraw zagranicznych został ponownie Togo Shige
nori, ministrem sił lądowych Anami Korechika, a na stanowisku mini
stra marynarki pozostał Y onai Mitsumasa.

Najwyższa Rada 30 kwietnia podjęła decyzję o kontynuacji woj
ny. 1 kwietnia 1945 r. rozpoczęły się zacięte walki o Okinawę. Ja
pończycy zaciekle bronili pozycji, gdyż zdawali sobie sprawę, że za
jęcie tej wyspy umożliwi Amerykanom przeprowadzenie desantu na 
główne Wyspy Japońskie. Wzięło w nich udział prawie 1,9 tys. samo-
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lotów kamikaze, których ataki nie były już jednak tak skuteczne jak 
pod koniec 1944 r. Ogółem Japończycy stracili ponad 7,8 tys. samo
lotów, podczas gdy Amerykanie 800 maszyn. Ostateczną klęskę po
niosła także japońska marynarka wojenna, czego symbolem było za
topienie wielkiego pancernika „Yamato", durny Japonii. 23 czerwca 
Okinawa wraz z całym archipelagiem Riukiu znalazła się pod oku
pacją Amerykanów. Ogółem zginęło ponad 12 tys. żołnierzy ame
rykańskich i aż 150 tys. Japończyków, w tym ludność cywilna. W wal
kach wzięła także udział młodzież japońska, rn.in. 200 sanitariuszek 
z Oddziału Konwalii (Himeyuri Butat) - uczennic szkół średnich. Te, 

Ostatni rejs pancernika „Ya
mato". Amerykańskie sa
moloty torpedowe atakują 
największy na świecie okręt 
wojenny - kwiecień 1945 r. 

które przeżyły, popełniły samobójstwo w obliczu klęski. Na honoro
wą śmierć zdecydowała się też większość pozostałych przy życiu żoł
nierzy i cywilnych mieszkańców wyspy. 7 tys. żołnierzy oddało się 
do niewoli. 

Tymczasem nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych został 
Harry Truman, a w maju skończyła się wojna w Europie. Niemcy, 
najbliższy sojusznik Japonii, poniosły klęskę. W japońskich kołach 
rządzących coraz wyraźniej rysował się podział na zwolenników walki 
do końca i zwolenników kapitulacji. Do pierwszych zaliczali się przede 
wszystkim przedstawiciele sił lądowych, z ministrem Anamim na cze
le. Uważali oni, że tylko decydująca bitwa na Wyspach Japońskich, 
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w której weźmie udział cały naród, może rozstrzygnąć o zwycięstwie 
i doprowadzić bądź do sprawiedliwych negocjacji pokojowych, bądź 

do zgodnej z „duszą Japonii" ,,honorowej śmierci 100 mln" (ichioku

gyokusai). Nie przyjmowali do wiadomości tego, w jakim stanie są 
gospodarka i armia. Ich przeciwnicy, a wśród nich cesarz Hirohito, 
jego najbliższy doradca Kido Kóichi, premier Suzuki oraz ministro
wie Tógó i Y onai, chcieli doprowadzić do jak najszybszych rozmów 

z aliantami. Wszyscy natomiast odrzucali możliwość bezwarunkowej 

kapitulacji. Zaczęto poszukiwać neutralnego pośrednika takich roz
mów. Ostatecznie, po nieudanych próbach porozumienia ze Szwecją 

i Szwajcarią, wybór padł na Związek Radziecki, mimo że 5 kwietnia 
powiadomił on Japonię, że nie zamierza odnowić traktatu o neutral
ności, który miał wygasnąć 25 kwietnia 1946 r. Chcąc zapobiec przy
stąpieniu ZSRR do wojny przeciw Japonii i doprowadzić do jego po

średnictwa w negocjacjach odnośnie do warunków kapitulacji, na 
prośbę ministra spraw zagranicznych były premier Hirota Koki przy
stąpił do rozmów z ambasadorem radzieckim w Tokio, Jakubem Ma
likiem. Kontynuowano je bez rezultatów do końca czerwca. Na po

czątku lipca włączył się do nich ambasador w ZSRR, Sató Naotake, 

który przedłoźył w tamtejszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

popartą przez cesarza propozycję skierowania do Moskwy specjal

nego wysłannika, byłego premiera Konoe Fumimaro. Miano nadzieję, 

że dojdzie do porozumienia, zanim Stalin spotka się w Poczdamie 
z przywódcami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jednak 

rząd radziecki miał już wobec Japonii inne plany, które zaczęto realizo
wać mimo kontynuacji rozmów w Moskwie. 

Zanim doszło do konferencji w Poczdamie (17 lipca-2 sierpnia 
1945), przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związ
ku Radzieckiego spotykali się kilkakrotnie, by ustalić wspólną polity
kę wobec Japonii. Już podczas konferencji w Teheranie (przełom lis
topada i grudnia 1943) Stalin wspomniał, że ZSRR będzie mógł przy
łączyć się do wspólnego frontu przeciw Japonii po ostatecznym poko
naniu Niemiec. Potwierdził to w Quebecu we wrześniu 1944 r., a kon
kretne porozumienie w tej sprawie zawarł z prezydentem Roosevel
tem na konferencji w Jałcie 8 lutego 1945 r. Związek Radziecki miał 
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przystąpić do wojny przeciw Japonii po stronie państw sprzymierzo
nych dwa lub trzy miesiące po kapitulacji Niemiec i zakończeniu 
wojny w Europie. Najważniejsze jednak decyzje w sprawie Japonii 
zapadły w Poczdamie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Tru
man, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill (zastąpiony po 
28 lipca przez Clementa Attlee) i Stalin ustalili, że Japonia musi przyjąć 
bezwarunkową kapitulację. 26 lipca pod deklaracją poczdamską, któ
rej treści nie konsultowano ostatecznie ze Stalinem, podpisali się 
Truman i Churchill, a za pomocą depeszy sygnował ją także Jiang 
Jieshi. Uważano, że sygnatura Stalina byłaby naruszeniem prawa, 
gdyż oficjalnie ZSRR obowiązywał jeszcze traktat o neutralności z Ja
ponią. Tak naprawdę jednak chciano ograniczyć prawa Moskwy do 
decydowania o przyszłych losach Japonii. W deklaracji domagano się 
od Japonii przede wszystkim bezwarunkowej kapitulacji, odsunię
cia od władzy tych, którzy wprowadzili naród japoński na błędną dro
gę walki o zdobycie świata, ograniczenia suwerenności do czterech 
głównych wysp, rozbrojenia, demokratyzacji, zniszczenia przemysłu 
zbrojeniowego i wprowadzenia gospodarki pokojowej. Zapowiedzia
no też okupację wyznaczonych obszarów, która zostanie zakończona 
w momencie zrealizowania celów nakreślonych w deklaracji. 

Następnego dnia japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
uznało, że trzeba przyjąć warunki kapitulacji i zakończyć wojnę. Jed
nak Tógó miał wątpliwości co do niektórych jej punktów - niejasna 
była na przykład sprawa instytucji cesarza. Warto wspomnieć, że 
w pierwszej wersji deklaracji, której autorem był Joseph Grew, amba
sador Stanów Zjednoczonych w Tokio (1932-1942) i specjalista do 
spraw Japonii, wyraźnie zaznaczono, że system cesarski zostanie za
chowany, co miało ułatwić przyjęcie warunków kapitulacji. Sprzeciwił 
się temu sekretarz stanu James Byrnes, powołując się na amerykań
ską opinię publiczną. Wiadomość o pozytywnie zakończonej pró
bie z nową bronią o niespotykanej dotąd sile rażenia - bombą atomo
wą - umocniła prezydenta Trumana w przekonaniu, że zbyteczne jest 
umieszczenie w deklaracji zapewnienia o zachowaniu instytucji ce
sarza. Tógó uznał poza tym, że ponieważ Stalin nie przyłączył się 
jeszcze oficjalnie do aliantów, nadal istnieją szanse na mediację ZSRR 
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i w związku z tym należy przemilczeć sprawę deklaracji. Przeciwni 
takiej postawie byli przedstawiciele sił lądowych, nalegający na ka
tegoryczne jej odrzucenie i kontynuację wojny. Ostatecznie, na skutek 
ich nacisków Suzuki wydał oświadczenie, że rząd ignoruje deklarację 
i będzie nadal prowadził działania wojenne, co strona przeciwna przy
jęła jako odrzucenie warunków kapitulacji. 

Tragiczne wydarzenia, które nastąpiły wkrótce potem, doprowa
dziły do poddania się Japonii. 6 sierpnia na Hirosimę spadła pierwsza 
bomba atomowa G,Llttle Boy''), o czym Waszyngton zadecydował 
już 24 lipca, czyli jeszcze przed podpisaniem deklaracji poczdamskiej 
i przedstawieniem jej warunków stronie japońskiej. Decyzja ta do dziś 
budzi kontrowersje. Na pewno chciano przyspieszyć kapitulację Japo
nii, ale z pewnością także udowodnić szykującemu się do wojny z Ja
ponią Związkowi Radzieckiemu przewagę Amerykanów w tym rejo
nie. Skutki wybuchu pierwszej bomby atomowej były przerażające. 
W ciągu kilku sekund przestało istnieć niemal całe miasto, zginęło 
ponad 100 tys. osób, liczba ofiar śmiertelnych wkrótce wzrosła do 
około 200 tys., czego przyczyną była głównie choroba popromienna. 
Trzy dni później druga bomba G,Fat Man") zniszczyła ponad 50 proc. 
Nagasaki, zginęło 90 tys. ludzi (według danych z 1945 r.). Powodem 
zrzucenia tej bomby z pewnością nie był tylko brak decyzji japońskich 
władz o kapitulacji, ale także przystąpienie ZSRR do wojny przeciwko 
Japonii, co nastąpiło dzień wcześniej, 8 sierpnia, czyli trzy miesiące po 
zakończeniu działań w Europie. Wojska radzieckie wbrew obowią
zującemu jeszcze traktatowi o neutralności wkroczyły do Mandżurii 
i szybko posuwały się na południe, ponieważ Armia Kwantuńska, 
pozbawiona większości żołnierzy przerzuconych do działań na Pacy
fiku, nie mogła skutecznie się bronić. Poza tym żołnierze Armii Czer
wonej wkroczyli do południowego Sachalinu i wylądowali na Kuty
łach oraz w Korei. 

9 sierpnia mimo beznadziejnej już sytuacji zdania wśród członków 
Najwyższej Rady były nadal podzielone. Przedstawiciele sił lądowych 
z ministrem Anarnirn na czele nadal nie widzieli możliwości poddania 
się Japonii. Suzuki, Tógó i Y onai opowiadali się za kapitulacją, ale pod 
jednym warunkiem - zachowania instytucji cesarza. Podobnie roz-
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kładały się głosy wśród członków gabinetu i wobec tego nie można 
było podjąć ostatecznej decyzji. Późnym wieczorem odbyło się kolejne 
posiedzenie, tym razem w obecności cesarza, który polecił przyjąć 
deklarację poczdamską. Nad ranem 10 sierpnia ministrowie jedno-
myślnie przyjęli decyzję o kapitulacji i sformułowali odpowiedź dla 
aliantów, zamieszczając w niej jednak jeden warunek - konieczność 
zachowania systemu cesarskiego. Strona amerykańska, choć i tu gło
sy były podzielone, nie widziała konieczności przyjęcia warunku stro
ny japońskiej. Ostatecznie jednak odpowiedź, zwana notą Byrnesa, 
uspokoiła Tokio. Napisano tam bowiem, że „od momentu kapituła-

Obraz przedstawiający ostat
nią naradę w obecności ce
sarza, podczas której Hiro
hito zdecydował o przyjęciu 
bezwarunkowej kapitulacji 
-14 sierpnia 1945 r.

cji władza cesarza i rządu japońskiego w zakresie kierowania pań
stwem zostanie podporządkowana Naczelnemu Dowódcy Sił Sojusz
niczych, który podejmie takie kroki, jakie uzna za odpowiednie dla 
realizowania warunków kapitulacji. [ ... ] Zgodnie z deklaracją pocz
damską, formę rządu Japonii ustali w ostatecznym rezultacie naród 
japoński, drogą swobodnego wyrażenie swej woli". 

W Tokio, po nieoficjalnym zapoznaniu się z treścią noty, zdania 
wśród najwyższych władz były nadal podzielone. Ponieważ nalo
ty Amerykanów nie ustawały i krążyła plotka o przygotowaniach do 
zrzucenia trzeciej bomby atomowej, postanowiły one jednak podjąć 
ostateczną decyzję. 14 sierpnia odbyło się ostatnie podczas tej wojny 
i tym samym ostatnie w historii Japonii posiedzenie w obecności ce-
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sarza. W naradzie tej wzięli udział członkowie Najwyższej Rady i po
zostali członkowie rządu. Hirohito polecił zgodzić się na amecykań
skie warunki. Przyznał jednak, że robi to z ciężkim sercem, gdyż wie, 
że choć żołnierze dobrze wypełniali swe obowiązki, po kapitulacji 
odpowiedzialni za wojnę zostaną ukarani. Dodał, że musi znieść to, co 
trudne jest do zniesienia, by uratować cały naród i zachować państwo. 

W twej sytuacji rząd i przedstawiciele armii nie mieli innego wyj
ścia, jak zgodzić się z decyzją cesarza. Przygotowali więc ostateczną 
odpowiedź dla aliantów i edykt cesarski o kapitulacji. Postanowili też, 
że cesarz odczyta go przed mikrofonem i że 15 sierpnia w południe 
nada go rozgłośnia radiowa NHK Tak też się stało.Japończycy po raz 
pierwszy usłyszeli głos „boskiego" cesarza, a że używał klasycznego 
i typowego jedynie dla japońskiego władcy języka, prawie nikt nie 
rozumiał jego słów. Cesarz mówił: ,,Rozważywszy głęboko sytuację 
światową i obecny stan Cesarstwa, podjęliśmy szczególne środki, nie
zbędne w tych warunkach, co przekazuję teraz Wam, Nasi Poddani. 
Poleciliśmy rządowi Cesarstwa poinformować Stany Zjednoczone, 
Wielką Bcytanię, Chiny i Związek Radziecki, że przyjmujemy ich 
wspólną deklarację. 

Przede wszystkim, zapewnianie spokoju naszym poddanym i po
myślności wszystkim narodom jest obowiązkiem przekazanym nam 
przez Naszych Cesarskich Przodków i leży nam mocno na sercu. 
Powodem wypowiedzenia wojny Amecyce i Wielkiej Btytanii było 
ponadto pragnienie samoobrony naszego cesarstwa oraz stabilizacji 
w Azji Wschodniej, ale inwazja na obce terytoria, stanowiąca naru
szenie ich suwerennych praw, od początku nie była zgodna z naszą 
wolą.Jednak wojna trwa już cztecy lata i niezależnie od odważnej walki 
naszych żołnierzy i marynarzy, niezależnie od pracowitości wszyst
kich naszych urzędników, niezależnie od publicznej służby 100 mln 
naszych poddanych sytuacja na frontach, jak i ogólne tendencje świa
towe stały się niekorzystne dla Japonii. Ponadto wróg posłużył się 
nową okrutną bronią, dwukrotnie powodując masakrę niewinnych 
ludzi i nieobliczalne zniszczenia. Kontynuowanie w tych warunkach 
wojny oznaczałoby nie tylko unicestwienie naszego ludu, ale także 
mogłoby doprowadzić do zagłady całej ludzkiej cywilizacji. 
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Jak więc możemy ochronić miliony naszych dzieci i przeprosić 
święte dusze Naszych Cesarskich Przodków? To właśnie dlatego 
poleciliśmy rządowi Cesarstwa przyjąć wspólną deklarację. 

Musimy wyrazić głęboki żal wobec wszystkich sprzymierzeńców, 
którzy od początku do końca współpracowali z Cesarstwem w celu 
oswobodzenia Azji Wschodniej. A co do poddanych Cesarstwa to 
myśl o tych, którzy zginęli na polu walki, o tych, co poświęcili swe 
życie, wypełniając obowiązki, o tych, co umarli śmiercią gwałtowną, 
i ich ocalałych rodzinach rozcywa nasze serce. Jednocześnie naszą 
głęboką troską jest dobro tych wszystkich, którzy odnieśli rany na 
wojnie, cierpieli z powodu nieszczęść, stracili domy i pracę. Z pewnoś
cią trud i cierpienia, które teraz musi wziąć na siebie Cesarstwo będą 
większe niż zwykle. Jasno zdajemy sobie sprawę z Waszych najskryt
szych uczuć, Nasi Poddani, jednakże czas i przeznaczenie wymagają, 
abyśmy utorowali drogę do wspaniałego pokoju dla przyszłych poko
leń i wytr�alitQL�9jęsttru_d,ne do wytrzymania, znieśli to, co jest 
nie do zniesienia. By zachować nasz narodowy charakter, będę zaw
sze z Wami, wierząc w Waszą szczerość, Lojalni Poddani. [ ... ] 

Wierzymy w wieczność naszej świętej ziemi, z pokolenia na poko
lenie mocno spajającej cały kraj jako jedną rodzinę. Biorąc na siebie 
ciężkie obowiązki i myśląc o czekającej nas długiej drodze, skierujcie 
Wasze wszystkie siły na budowę przyszłości. Oczekujemy, że wysokie 
morale i jasno określony cel rozwiną istotę charakteru narodowego 
i pozwolą nam nadążyć za postępem światowym. 

Nasi Poddani, bądźcie posłuszni naszej woli". 
Decyzję o kapitulacji wielu przyjęło z ulgą, wielu z przerażeniem, 

a wielu nie mogło się z nią pogodzić i wzorem dawnych samurajów 
wybrało honorową śmierć. Należał do nich m.in. twórca oddziałów 
kamikaze, Ónishi Takijiró, któcy pod koniec wojny został zastępcą 
szefa Sztabu Generalnego Marynarki. Do końca podkreślał swą nie
złomną wolę walki. Kapitan Inoguchi Rikihei wspomina: ,,W owym 
czasie podjął już decyzję, że w przypadku kapitulacji Japonii popełni 
seppuku. Wiedział, że nie pozostało mu wiele życia, że inni oficerowie 
nie postąpią zgodnie z kodeksem samurajskim, i gdy patrzył na ich 
bezwolną akceptacją klęski, popadał w furię. [ ... ] za wszelką cenę 
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starał się przekonać współpracowników do idei walki do końca. Po
dobno w czasie swego ostatniego spotkania z ministrem marynarki 
Yonaiem, płacząc, domagał się kontynuowania wojny". 

Nad ranem 16 sierpnia rozstał się z życiem, rozcinając sobie 
brzuch w tradycyjny sposób. W ostatnim liście napisał: ,,Pragnę wy. 
razić swe najgłębsze uznanie dla ducha bojowego oddziałów specjal
nych. Walczyli i umierali bohatersko, pełni wiary w nasze ostateczne 
zwycięstwo. Śmierć będzie moją pokutą za to, że byłem jednym z tych, 
którzy zawiedli - nie zdołali doprowadzić do zwycięstwa. Poległych 
lotników i ich rodziny proszę o wybaczenie". 

W obliczu kapitulacji Japonii odebrało sobie życie wielu Japończy
ków (prawdopodobnie kilkaset osób), w większości byli to wojskowi 
i ich żony. Uczynił tak również minister sił lądowych, generał Anami 
Korechika. Nie chcąc sprzeciwić się woli cesarza, podpisał się wbrew 
swym poglądom pod decyzją o kapitulacji. Gdy cesarz zgodził się 
przemówić w tej sprawie do narodu, generał podjął decyzję o samo
bójstwie, gdyż nie chciał słyszeć słów o hańbiącej kapitulacji z ust 
samego cesarza. Nad ranem 15 sierpnia popełnił rytualne samobój
stwo seppuku (dosłownie: rozcięcie brzucha, potocznie: harakiri),
a w ostatnim liście napisał: ,,Śmiercią przepraszam za winy". 

Z życiem rozstał się także marszałek Sugiyama Hajime, który był 
m.in. szefem Sztabu Generalnego i ministrem sił lądowych, a także
wojskowym doradcą cesarza. Strzelił sobie w serce 12 września. Tego
samego dnia samobójstwo popełniła jego żona.

Honorową śmierć wybrali także niektórzy młodzi oficerowie, któ
rym nie udało się nakłonić cesarza do zmiany decyzji. Początkowo 
uważali, że jeśli zbuntuje się część wojska, na przykład Cesarska 
Gwardia Przyboczna, reszta pójdzie w ich ślady. Dlatego postanowili 
zająć Pałac Cesarski i dotrzeć do cesarza. Działania rozpoczęli w nocy 
z 14 na 15 sierpnia. Ponieważ dowódca Gwardii nie chciał wydać 
stosownych rozkazów, został zabity. Dwaj przywódcy, Shiizaki Jiró 
i Hatanaka Kenji, zmienili wówczas plan. Wiedząc, że cesarz nagrał na 
płytę swe wystąpienie do narodu, postanowili nie dopuścić do jej 
odtworzenia. Choć udało im się dostać na teren pałacowy, nie znaleźli 
ukrytej płyty. Wtedy Hatanaka po raz kolejny zmienił plan. Dotarł do 
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rozgłośni radiowej NHK i - grożąc użyciem broni - zaczął domagać 
się umożliwienia mu przemówienia do narodu. Jednak i do tego nie 
doszło dzięki odważnej postawie pracownika radia. Ostatecznie, nie 
mogąc pogodzić się z przegraną, o godz. 11.20 na placu przed te
renem Pałacu Cesarskiego obaj buntownicy popełnili samobójstwo. 
Rozstali się z życiem czterdzieści minut przed przemówieniem ce
sarza. 

Większość Japończyków przyjęła decyzję o końcu wojny z dużą 
ulgą. Oznaczała koniec tragedii z powodu straty najbliższych, strachu 
przed nalotami, obawy o utratę życia. Jednak teraz czekała ich wielka 
niewiadoma - pierwsza w historii okupacja obcych wojsk i trudne do 
przewidzenia zmiany. Czekały ich także ciężkie lata, co wynikało 
z bardzo złej sytuacji w kraju. Japonia zapłaciła bowiem niezmiernie 
wysoką cenę za swój udział w wojnie w Azji i na Pacyfiku. Choć trudno 
jednoznacznie oszacować straty, różne źródła podają bowiem róż
ne dane, przeważnie uważa się, że w wojnie utracono 25 proc. mająt
ku narodowego, a zniszczenia objęły 25 proc. budynków. Ponad 160 
miast uległo poważnym zniszczeniom, z czego 20, w tym Tokio i Jo
kohama, straciło ponad połowę zabudowy. Ocalały jedynie szczególne 
zabytki kultury Kioto, Nara, Kanazawa, Kurashiki, Yamaguchi. Pod
czas wojny zginęło około 2,1-2,5 mln Japończyków, z czego poło
wę stanowiły osoby cywilne. 700 tys. Japończyków uznano za zagi
nionych, 9 mln straciło dach nad głową (w 1944 r. w Japonii było 
ok. 74,5 mln ludności). Wielka Strefa Wspólnego Dobrobytu rozpadła 
się bezpowrotnie, a teren Japonii ograniczono do czterech głównych 
i kilku mniejszych wysp. Japonia zaczynała tworzyć nową historię. 
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Nowy I.ad w Japonii, 
czyli ambitne początki amerykańskiej okupacji 

Jeszcze podczas konferencji poczdamskiej amerykańscy planiści 
zastanawiali się nad liniami podziału Japonii na strefy okupacyjne 
(amerykańską, radziecką, brytyjską i chińską), jednak po zrzuce
niu bomby atomowej Waszyngton już w sposób jawny zmierzał do 
zapewnienia sobie decydującej roli w okupacji tego kraju. 10 sierp
nia 1945 r. prezydent Harry Truman mianował Naczelnym Dowód
cą Sił Sojuszniczych (Supreme Commander of Allied Powers, SCAP) 
gen. Douglasa MacArthura. Amerykanie nie dopuścili do wkroczenia 
armii radzieckiej na główne Wyspy Japońskie, wyrażając jedynie zgo
dę na zajęcie przez nią południowego Sachalinu i Wysp Kurylskich. 

17 sierpnia premierem Japonii został książę Higashikuni N aru
hiko. Uważano, że jako członek rodziny cesarskiej będzie miał więk
sze szanse utrzymać dyscyplinę w armii i zapobiec zamieszkom spo
łecznym. Higashikuni postanowił wzmocnić siły policyjne oraz za
inicjował kampanię pod hasłem „spowiedź stu milionów'', służącą 
przerzuceniu ciężaru odpowiedzialności za klęskę wojenną na spo
łeczeństwo i zmobilizowaniu go do wspólnych działań na rzecz ochro
ny kokutai, w tym utrzymania systemu cesarskiego. W swoich wy
stąpieniach podkreślał, że zakończenie wojny to nie tyle wynik zwy
cięstwa państw sojuszniczych co „wspaniałomyślnego gestu cesarza". 

Pierwsze oddziały wojsk amerykańskich wylądowały w Japonii 
28 sierpnia. Do tego czasu z japońskich sztabów wojskowych, urzę
dów i przedsiębiorstw zniknęło wiele materiałów, które alianci mogli
by wykorzystać przeciwko Japończykom. W ostatnich dniach sierpnia 
całe Tokio było zasnute dymem palonych dokumentów. Społeczeń
stwo, które jeszcze niedawno było gotowe walczyć do ostatniej kropli 
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J,awi, powitało okupantów w sposób tak zdyscyplinowany i spokojny, 
,że zastanawiano się nawet, czy to nie pułapka. Z perspektywy czasu
można stwierdzić, że zachowanie to wynikało nie tylko z posłuszeń
stwa wobec cesarza i szacunku dla władzy zwierzchniej, ale także 
skrajnego wyczerpania wojną (porównywanego w tym czasie do stanu 
zbiorowej zapaści - kyodatsu). 

2 września w Zatoce Tokijskiej na pokładzie okrętu marynarki
.wojennej Stanów Zjednoczonych „Missouri" przedstawiciel Cesarskie
go Sztabu Dowodzenia, gen. Umezu Yoshijiró, i minister spraw za
granicznych, Shigemitsu Mamoru, podpisali akt kapitulacji Japonii. 

Moment podpisania aktu 
kapitulacji Japonii (© Kyo
do News) 

W tym dniu naród amerykański usłyszał przez radio przemówienie
gen. MacArthura, w którym porównał on podległe mu oddziały do
eskadry komodora Perry'ego (92 lata wcześniej zmusiła ona Japonię
do zarzucenia polityki izolacji i otwarcia się na wpływy Zachodu).
W opinii MacArthura Japończycy stanęli przed drugą szansą na stwo
rzenie demokratycznego państwa. Proces ten miał być tym razem
ściśle nadzorowany przez władze okupacyjne. Japończycy nie mieli
prawa wyjazdu za granicę, odwołano także przedstawicieli japońskich
misji dyplomatycznych. Strzępy wiadomości ze świata docierały na
Wyspy Japońskie jedynie za pośrednictwem rozgłośni Far Eastern
Network, nadającej audycje dla armii amerykańskiej. 
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2 października Sztab Generalny Armii Stanów Zjednoczonych Re-
jonu Pacyfiku został przekształcony w Kwaterę Główną Naczelnego 
Dowódcy Sil �ojuszniczych (General Headquarter, GHQ), której sie
dzibę przeniesiono w okolice Pałacu Cesarskiego (centrum Tokio). 
Personel pionu wojskowego oraz cywilnego Kwatery Głównej liczył 
ponad 5 tys. osób. Siły sojusznicze składały się w przewaźającym stop
niu z wojsk amerykańskich oraz kilku jednostek Wspólnoty Brytyj
skiej. Na przełomie roku 1945 i 1946 do Japonii skierowano około 
400 tys. żołnierzy. Stalin zrezygnował z wysłania kontyngentu, który 
miałby podlegać amerykańskiemu dowódcy. Z kolei Jiang Jieshi oba
wiał się uszczuplenia swych oddziałów w związku z coraz większą 
aktywnością komunistów na terenie Chin. Od marca 1945 r. woj
ska amerykańskie stacjonowały także na wyspach Okinawa i Arna
mi, a także na Ogasawarze i Wyspach Wulkanicznych. Amerykanie 
utrzymali tam zarząd wojskowy po podpisaniu przez Japonię aktu 
kapitulacji, a to oznaczało wyłączenie tych terenów spod nadzoru 
aliantów. 

Rozbrajanie cesarskiej armii, liczącej około 7,9 mln żołnierzy, zo
stało zakończone pod koniec października 1945 r. Na czterech głów
nych wyspach udział sojuszników w formułowaniu polityki wobec 
Japonii miał być realizowany za pośrednictwem Komisji ds. Dalekiego 
Wschodu (z siedzibą w Waszyngtonie) oraz Rady Sojuszniczej ds. 
Japonii (z siedzibą w Tokio). Decyzja o ich powołaniu zapadła podczas 
moskiewskiej konferencji ministrów spraw zagranicznych w grudniu 
1945 r. Obie instytucje nie odegrały jednak większej roli w reformo
waniu Japonii, działalność bowiem rozpoczęły dopiero w początkach 
1946 r., kiedy Amerykanie realizowali już własny program. Osiąg
nięcie porozumienia między państwami członkowskimi utrudniał do
datkowo narastający konflikt zimnowojenny. 

W związku z ograniczeniem japońskiego terytorium do około 
5 6  proc. w stosunku do obszaru, który zajmowała Japonia w czasie 
wojny w Azji i na Pacyfiku, powstał problem repatriacji około 6,9 mln 
osób, w tym 3,7 mln żołnierzy. Dzięki pomocy wojsk okupacyjnych do 
końca 1946 r. udało się przewieźć do Japonii blisko 5 mln osób. Na 
powrót najdłużej czekali jeńcy przetrzymywani przez Związek Ra-
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dziecki na Syberii oraz kobiety i dzieci pozostawione w MandżuriiKilkaset tysięcy osób uznano na zaginione. 
W pie1:"szych oświadczeniach dotyczących polityki okupacyjnejAme:Ykame deklarowali: że będą dążyli do ustanowienia w JaponiipokoJowego rządu szanuJącego prawa innych narodów oraz popierającego zasady Karty Narodów Zjednoczonych. Osiągnięciu tego celumiały s�ć reform� re�owane pod hasłem demilitaryzacji, demokrao/zaCJI 1 �ecentralizaq1. 

_
Istotną różnicą w stosunku do programów kr�slo?ych Jeszc�e,w czasie wojny była decyzja o pośredniczeniu japonskich urzędmkow w zarządzaniu okupowanym krajem. Była onapodykt�wana

_
w dużeJ n:iierz� �e?ostatkiem personelu mogącego wykazać się znaJomośc1ą JaponskieJ kultury i języka. Wytyczne Naczelne�o Dowódcy trafiały więc zarówno do władz japońskich, jak i pionuwoJskowego Kwatery Głównej, którego zadaniem było kontrolowanieich realizacji. 

.... Jednym z określeń początkowego okresu okupacji Japonii byłrooseveltowski „N owy Ład" (New Dea{) ze względu na szeroko zakrojony pl':11 refon:1, które miały uczynić z niej demokratyczne, pokojowonas�w_ione �ans�o. �eformatorzy, skupieni w większości w SekcjiAd�1straq1 Cywilnej Kwatery Głównej (m.in. gen. Courtney Whit
ne! 1 �harles Ka�es), �w?je wyobrażenia na temat Japonii czerpaligłownie z ?rac onentali�to�, antropologów i socjologów, takich jak?wen Lattimore (Solufton in Asia, 1945), Andrew Roth (Dilemmazn]apan, 1945), Ruth Benedict (The Chrysanthemum and the Sword 1?46), a brak wiedzy i doświadczenia rekompensowali wielkim entu�Zjazrnem dla dość utopijnego programu reform. 

Okupacja Japonii rozpoczęła się od nakazu aresztowania zbrodniar� wojennych. W zorując się na amerykańskiej Karcie Praw (Bill0(Rzgh�s), 4
_
paźd�iemika.1945 r. gen. MacArthur skierował do rząduHigashik

_
un�eg? ms���Je w s�rawie uwolnienia więźniów politycznych,

_ 
zmes1ema policJ1 ideologicznej, usunięcia ze stanowisk ludzi�eru�ących aparatem przymusu oraz unieważnienia zarządzeń ograru�za�ąc!ch swobodę myśli, słowa, wyznania i zgromadzeń, w tymzmes1ema zakazu krytyki systemu cesarskiego.
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Paradoksalnie, dwa tygodnie wcześniej Kwatera Główna, zaniepo

kojona wypowiedziami potępiającymi wykorzystanie bomby atomo

wej, wprowadziła w japońskiej prasie i radiu własną cenzurę. Stara

no się także ograniczyć przepływ informacji o przypadkach rozboju

z udziałem stacjonujących w Japonii żołnierzy. Wprawdzie Ameryka

nie nie przypominali „złych demonów" opisywanych przez wojenną

propagandę, ale „w trosce o czystość rasy" japońskie Ministerstwo

Spraw Wewnętrznych wystąpiło w tym czasie z inicjatywą tworzenia

domów publicznych w celu złagodzenia ubocznych skutków obec

ności obcych wojsk. W styczniu 1946 r. Kwatera Główna wycofała

---------------------:;;; Fosa okalająca teren Pałacu

Cesarskiego. Na piewszym pla

nie widoczny budynek firmy

ubezpieczeniowej Daiichi Sei�

mei - siedziby Kwatery Głów

nej gen. Douglasa MacArthu

ra - Chiyoda, Tokio (widok

współczesny) 

poparcie dla tego rodzaju przedsięwzięcia z uwagi na jego „niehuma

nitarny'' i „niedemokratyczny'' charakter (bardziej prozaicznym po

wodem było szerzenie się chorób wenerycznych). Apele o poświę

cenie dla kraju, skrajna bieda i marzenia o lepszym życiu powod<r

wały, że wiele Japonek uciekało się do prostytucji, a obraz „kobiety

ciemności" (pan pan) towarzyszącej amerykańskiemu żołnierzowi

utrwalił się w pamięci o tamtych czasach. 

194 

Pod okupacją (1945-1952) 

. Nie _będ�c w stan�e sprostać oczekiwaniom władz okupacyjnych,
Higash1kum podał się do dymisji. 9 października 1945 r. na czele 

n?::e?o rządu stanął były minister spraw zagranicznych Shidehara 
KiJuro. Efe�em kol_�jnych wytycznych MacArthura dotyczących de
mokratyzaq� J aponn było m.in. zniesienie ustawy o utrzymaniu po
rzą?ku publiczn�go z 1925 r. (15 października 1945), wprowadzenie 

zmian w systemie ::Yb?rc�, w tym ustanowienie okręgów wielo
mandatowych, obmzeme granicy wieku wyborców do dwudziestu lat 
oraz _przyzn�ie prawa wyborczego kobietom (17 grudnia), a także

zatwierdzeme ustawy o związkach zawodowych (22 grudnia). 
�a początku listop��a 1945 r. na gruzach Stowarzyszenia Wspie

rania �a?2Y CesarskieJ zaczęły odradzać się ugrupowania politycz
ne: Soqalistyc�a Partia Japonii (Nihon Shakait6, SPJ), stanowiąca 
zlepek P:Ze�woJennych ugrupowań proletariackich, a także Japoń
sk� Partia _Iiber�na (Nihon Jiyut6, JPL) i Japońska Partia Postępu 

(N:h?n ��zmpoto: !PP), które można uznać za kontynuatorki partii 
Se1yuka1 1 �mse1to. � deklaracji powojennych partii konserwatyw
nych wykreslono takie sformułowania jak bezwzględne posłuszeń
stw? wobec _cesarza oraz mesjańskie posłannictwo Japonii. Główny 
n�c1sk ??łozono na s';�body. ?byw�telskie oraz wolną przedsię
b1orczosc. Konserwatysc1 głosili zarowno konieczność zachowania 
narodo':ej tożs�_ości, jak i potrzebę reform w duchu demokracji, nie

prec?z�Jąc do J�ego stopnia jest możliwe pogodzenie tych dwóch 

załozen. Poparcie dla „odgórnej rewolucji" zainicjowanej przez Ame
tykanó:; de�ar_o';ali japońscy komuniści wypuszczeni na początku 

okupaq1 z więzien. _Komunistyczna Partia Japonii (Nihon Ky6sant6,
KPJ) zos�a zalegalizowana 1 grudnia 1945 r. Chęć poszerzenia bazy 
wyborczeJ _sk�on�ła jej dział��zy do rezygnacji z postulatów doty
czących zn1es1ema monarchn 1 postawienia cesarza, który nadal po
zostawał dla narodu świętością, przed sądem ds. zbrodni wojennych. 
Jedynym �grupow�niem �iemającym odpowiednika przed wojną 
była Japo_nska Partia Wspołpracy (Nihon Kyod6t6, JPW) utworzona 
18_ grudma. Jej członkowie nawoływali do tworzenia związków spół
dzielczych oraz głosili ideę współpracy związków zawodowych i pra
codawców. 
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Sprzyjające rozwojowi ruchu związkowego rozporządzenia władz 
okupacyjnych spotkały się z entuzjastyczną reakcją japońskiego _spo
łeczeństwa. W rzeczywistości związki zawodowe zaczęto tworzyć Jesz
cze przed ogłoszeniem odpowiedniej ustawy. W ciągu zaled�e c� 
rech miesięcy od zakończenia wojny powstało 1,2 tys. związkow, 
zrzeszających 900 tys. członków. Pierwszą organizacją o zasięgu ogól
nokrajowym był Związek Zawodowy Japońskich Rolników (Nihon
Nomin Kumiai), założony w lutym 1946 r. W sierpniu 1946 r. z inicja, 
tywy socjalistów została reaktywowana} apońska Federacja Związków 
Zawodowych (Nihon Rodo Kumiai Sodom ei, w skrócie Sodom ei), do 
której przystąpiło 850 tys. związkowców (22 proc.), na co rywalizujący 
0 wpływy w środowisku robotniczym komuniści odpowiedzieli utwo
rzeniem Ogólnojapońskiego Kongresu Związków Zawodowych Po
szczególnych Zakładów Przemysłowych (Zennippon Sangyobetsu Rodo
Kumiai Kaigi, w skrócie Sambetsu), który zjednoczył blisko 1,6 mln 
związkowców ( 43 proc.). 

W ramach demilitaryzacji Japonii władze okupacyjne zajęły się 
likwidacją tych gałęzi gospodarki, które miały kluczowe znacze
nie w przygotowaniach do wojny. Za niezbędne Amerykanie uznali 
również likwidację zaibatsu. Pod koniec wojny grupa dziesięciu ro
dzin, w tym Mitsui, Iwasaki (koncern Mitsubishi), Sumito11:o i Y �suda, 
kontrolowała około 50 proc. japońskiego przemysłu. Siła zaibatsu
tkwiła nie tylko w potencjale gospodarczym, ale także ścisłych po
wiązaniach z dworem cesarskim, kołami rządowymi i wojskowymi. 
W październiku 1945 r. Sekcja Ekonomiczno-Naukowa Kwatery 
Głównej opracowała wstępny projekt przewidujący przekształce
nie kapitału należącego do zaibatsu w obligacje państwowe. Na na
ciski władz okupacyjnych najszybciej zareagował koncern Yasu• 
da. Propozycje Yasudy stały się podstawą do opracowania rozporzą
dzenia dotyczącego rozwiązania zaibatsu, ogłoszonego w listopadzie 
1945 r. 

z likwidacją potencjału militarnego był związany problem repara
cji dla państw biorących udział w wojnie z Japonią. Ponieważ Japonia 
nie posiadała rezerw dewizowych ani większych zapasów towaro
wych, w ramach odszkodowań miała przekazywać maszyny i urządze-
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nia z zakładów zbrojeniowych, stoczniowych, lotniczych, metalowych,chemicznych, stalowni, elektrowni i innych. Surowe wytyczne w tejsprawie, sformułowane przez doradcę Trumana, Edwina Pauleya,przewidywały zmniejszenie produkcji przemysłowej do poziomuosiągniętego przez Japonię w latach 1926-1930. W rzeczywistościroszczenia zainteresowanych państw przekraczały dwukrotnie wartość majątku przeznaczonego na reparacje. W związku z niemożnością osiągnięcia porozumienia co do wysokości odszkodowańprzysługujących poszczególnym krajom w kwietniu 1947 r. w Waszyngtonie podjęto decyzję dotyczącą podziału 30 proc. zarekwiro-
Pierwsze spotkanie cesarza Hiro
hito z gen. MacArthurem -wrze
sień 1945r. 

wanego majątku wartości około 40 mln dolarów między Chiny Filipiny, Holandię (Indie Wschodnie) i Wielką Brytanię (Birma i Malaje). 
W połowie grudnia 1945 r. na mocy rozporządzenia władz okupacyjnych nastąpiło rozdzielenie religii od państwa. Sintoizm państwowy, głoszący boskie pochodzenie cesarza oraz wyższość rasy japoń-
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skiej, uznano za czynnik hamujący rozwój demokracji i ograniczający 
wolność wyznania. Zakazano szerzenia doktryn sintoistycznych w Pań➔ 

stwowych placówkach oświatowych, składania oficjalnych wizyt w świą,;1 

tyniach przez członków rządu oraz dofinansowywania instytucji reU. 
gijnych ze środków publicznych. 

W przemówieniu noworocznym 1 stycznia 1946 r. Hirohito ob, 
wieścił, że cesarz Japonii nie jest „bóstwem wcielonym" i naród japoń; 
ski nie jest powołany do panowania nad światem. Głównym celem tej 
deklaracji człowieczeństwa'', skierowanej nie tylko do narodu japoń� 

;kiego, ale także krajów sojuszniczych, było złagodzenie ataków na 
system cesarski. W lutym cesarz rozpoczął pielgrzymkę po kraju, 
która prawdopodobnie miała służyć ograniczeniu wpływów komu
nistów wśród niższych warstw społecznych ( ostatnia z podróży po 
Japonii odbyła się w 1954 r.; cesarz odwiedził wszystkie prefektury 
z wyjątkiem Okinawy). 

W styczniu 1946 r. na mocy rozporządzenia gen. MacArthura roz
począł się proces delegalizacji stowarzyszeń nacjonalistycznych dzia• 
łających w okresie wojny. Rozwiązano takie organizacje jak Gen'yosha 
i Kokuryukai. Do tego czasu na liście głównych oskarżonych o po
pełnienie zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości, a także pospolite 
przestępstwa wojenne znalazło się około 250 osób, w tym byli pre
mierzy i ministrowie. Na liście tej :figurowało również imię Hirohito. 
To że nie został on ostatecznie postawiony przed sądem, było w du
� stopniu zasługą MacArthura, który zgadzał się z opinią byłego 
ambasadora Stanów Zjednoczonych w Tokio, Josepha Grew, że utrzy
manie monarchii przyniesie większe korzyści niż jej zniesienie, a auto
rytet cesarza umożliwi sprawne reformowanie Japonii, ,,zastępując 
milionową armię okupacyjną''. 

Od maja 1946 r. do grudnia 1948 r. w Tokio odbywały się po
siedzenia Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekie
go Wschodu (zwanego potocznie Trybunałem Tokijskim). Na ławie 
oskarżonych znalazło się osiemnastu dowódców wojskowych i dzie
sięciu wysokich rangą urzędników cywilnych. Na karę śmierci ska
zano siedem osób: generałów Tojo Hidekiego, Doiharę Kenjiego, 
Itagakiego Seishiro, Kimurę Heitaro, Matsuiego Iwane, Muto Akirę 

198 

Pod okupacją (1945-1952) 

az byłego premiera Hirotę Kokiego. Ministrowie spraw zagranicz
ch Tógó Shigenori i Shigemitsu Mamom otrzymali kary więzienia, powiednio dwadzieścia i siedem lat. Szesnastu pozostałych, w tym 
sarskiego doradcę Kido Koichiego, gen. Umezu Yoshijiró, admi

,rała Shimadę Shigetaró, premiera Koiso Kuniakiego, a także amba
sadora w Niemczech gen. Óshimę Hiroshiego, skazano na dożywot
nie więzienie. Dwaj oskarżeni, dyplomata Matsuoka Yosuke i admirał 
Nagano Osami, umarli śmiercią naturalną w czasie trwania proce
�J.1. Propagator idei narodu wybranego w Azji, Ókawa Shumei, zostałzwolniony od zarzutów, gdyż uznano go za niepoczytalnego. 

'W czasie wojny siedziba 
fuzędów sil lądowych, w la
tach 1946-1948 miejsce 
obrad Trybunału Tokijskie
gą, a od 1959 r. jedna z baz 
Oddziałów Samoobrony -
khigaya, Tokio 

Biorąc pod uwagę, że udział w kształtowaniu i realizacji politykiekspansjonizmu mieli nie tylko dowódcy wojskowi, przywódcy polityczni, działacze organizacji nacjonalistycznych i służby policyjne,ale także urzędnicy państwowi, przedstawiciele japońskiej :finansjeryoraz nauczyciele zaangażowani w indoktrynację młodzieży, wytoczenie procesów sądowych wszystkim odpowiedzialnym za wojnę byłozadaniem niemożliwym do przeprowadzenia. Zakrojona na szerokąskalę czystka, czyli usuwanie takich osób z zajmowanych stanowisk, wydawała się bardziej realną metodą demilitaryzacji japońskiego społeczeństwa. Personel Kwatery Głównej sformułował jedynie ogólne
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zalecenia dotyczące oczyszczenia aparatu państwowego, które miało 
służyć, jak podkreślano, nie tyle ukaraniu odpowiedzialnych, ile raczej 
prewencji. Zadanie uściślenia kryteriów czystki oraz jej realizację po
wierzono japońskim urzędnikom. Do maja 1948 r. przeprowadzili oni 
weryfikację ponad 910 tys. osób, spośród których ze stanowisk usu� 
nięto ponad 210 tys. Tylko w pojedynczych przypadkach o wyelimino
waniu danej osoby z życia publicznego zadecydowały władze oku
pacyjne. 

Początkowe miesiące 1946 r. upłynęły w Japonii pod znakiem przy
gotowań do pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych. 
Czystka przedwojennych działaczy partii politycznych przygotowała 
grunt pod głosowanie nad nową konstytucją, mającą stanowić ukoro
nowanie procesu reform. Do kwietniowych wyborów do Izby Re
prezentantów przystąpiło 267 „partii" (w większości były to grupy 
osobistego poparcia określonych polityków bądź stowarzyszenia re
gionalne). Największą liczbę mandatów uzyskała JPL (30 proc.), dalej 
uplasowały się JPP (20 proc.), SPJ (19 proc.), JPW (3 proc.) i KPJ 
(1 proc.). 

Chociaż zadanie sformułowania ustawy zasadniczej powierzono 
Japończykom, ze względu na minimalny zakres proponowanych przez 
nich zmian, na początku lutego 1946 r. MacArthur zdecydował się 
zlecić to przedsięwzięcie swemu personelowi. Projekt konstytucji 
sporządziła w rekordowym czasie (około tygodnia) dwudziestokil
kuosobowa grupa amerykańskich ekspertów. Pośpiech ten wynikał 
prawdopodobnie z chęci niedopuszczenia do interwencji Komisji ds. 
Dalekiego W schodu i zapobieżenia ewentualnym sporom między pań
stwami sojuszniczymi. Amerykanom zależało na tym, aby opinia pub
liczna w Japonii i na świecie nie uznała, że treść powojennej kon
stytucji została japońskiemu narodowi narzucona. MacArthur obawiał 
się jednak, że przeciąganie się prac może zniweczyć jego plany do
tyczące zachowania systemu cesarskiego. W rzeczywistości rola Ja• 
pończyków sprowadzała się do przetłumaczenia tekstu. Po raz pierw
szy w historii Japonii dokument tej wagi miał być sformułowany w ję
zyku potocznym, dzięki czemu miał być zrozumiały nawet dla mniej 
wykształconych obywateli. Władze okupacyjne w zasadzie wykluczy-
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ły możliwość wprowadzenia zmian merytorycznych do projektu konstytucji, aczkolwiek japońskim negocjatorom udało się przeforsowaćpoprawkę pozwalającą zachować dwuizbowy parlament. Japończycyczynili także próby wzmocnienia pozycji cesarza, Amerykanie musieliwięc czuwać, aby za pomocą niuansów znaczeniowych w przekładzie
na język japoński nie został ograniczony zakres reformy.

Konstytucja została ogłoszona 3 listopada 1946 r., a weszła w ży
cie pół roku później. Japonia pozostała monarchią, jednakże cesarz
zachował jedynie funkcje ceremonialno-reprezentacyjne jako „sym
bol państwa i jedności narodu". Zniesiono system cesarskich dorad
ców. Za najwyższy organ władzy państwowej i jedyny organ ustawo
dawczy państwa uznano parlament złożony z dwóch izb powoływanych w drodze wyborów powszechnych: Izby Reprezentantów
(Shugiin), liczącej 466 posłów wybieranych na cztery lata, oraz IzbyRadców (Sangiin), liczącej 252 posłów wybieranych na sześć lat (cotrzy lata zmiana połowy składu). Izby te nie były równouprawnione,a w razie różnicy zdań przeważało stanowisko Izby Reprezentantów(niższej). Premier i większość ministrów miała być wybierana spośród posłów. 

Wiele emocji budził dziewiąty artykuł konstytucji zaakceptowanyprzez japoński parlament ze względu na bezpieczeństwo rodziny cesarskiej. Brzmiał on następująco: ,,Naród japoński szczerze dąży domiędzynarodowego pokoju opartego na sprawiedliwości i porządku,wyrzeka się na zawsze wojny jako suwerennego prawa narodu, jakrównież użycia siły jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych. Dla osiągnięcia celu określonego w poprzednim ustępie nigdynie będą utrzymywane siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne, anijakikolwiek potencjał wojenny. Nie uznaje się prawa państwa do prowadzenia wojny''. Z materiałów władz okupacyjnych opublikowanychw 1949 r. wynikało, że pomysłodawcą pacyfistycznej klauzuli był MacArthur, ale niewykluczone, że to gen. Whitney pierwszy zaproponował takie rozwiązanie. Zapis dotyczący wyrzeczenia się wojny mógł
?Yć �aczerpnięty z konstytucji Filipin, gdzie zarówno MacArthur, jakI Whitney przebywali z misją wojskową. W późniejszych latach MacArthur przekonywał, że inicjatywa w tym względzie należała do pre-
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miera Shidehary. W artykule tym nie sprecyzowano, czy Japonii od� 
mawia się także prawa do samoobrony. Sformułowanie „dla osiąg
nięcia celu określonego w poprzednim ustępie" zostało dodane przez 
Japończyków, jak zapewniano, jedynie w ramach poprawek stylistycz
nych. W obawie przed zróżnicowaną interpretacją tego artykułu oraz 
możliwością odrodzenia się japońskiego militaryzmu, na wniosek Ko
misji ds. Dalekiego Wschodu w konstytucji znalazło się zastrzeżenie, 
że członkami gabinetu mogą być wyłącznie osoby cywilne. 

W 1947 r. japoński parlament uchwalił czterdzieści pięć aktów 
prawnych dostosowujących przepisy do wymogów nowej konstytucji, 
od ustaw dotyczących Domu Cesarskiego począwszy. Dokonano tak
że poprawek w ustawie o urzędnikach państwowych, którzy przestali 
być „sługami cesarza" i rozpoczęli „służbę dla narodu". W mare� �a
twierdzono ustawę o szkolnictwie. Do tego czasu wręczono wymowie
nia nauczycielom zaangażowanym w wojenną propagandę, wstrzy
mano nauczanie takich przedmiotów, jak etyka, historia i geografia, 
a z podręczników szkolnych wym�zano :fragmenty głoszące boskie 
posłannictwo Japonii w wyzwalaniu narodów Azji. Powrót do działal
ności akademickiej umożliwiono profesorom ekonomii Y anaiharze 
Tadao i óuchiemu Hyóe oraz prawa Takikawie Yukitokiemu i innym, 
którzy za swe liberalne poglądy i krytykę polityki rządu zostali przed 
wojną zwolnieni z pracy. Reformę oświaty przeprowadzono, opierając 
się na zaleceniach komisji, której przewodził rektor Uniwersytetu 
Illinois George Stoddard. Dotychczasowy system sześć-pięć-trzy
-trzy zastąpiono modelem amerykańskim (tj. sześcioletnią sżkołą 
podstawową, trzyletnim gimnazjum, trzyletnim liceum i czteroletnimi 
studiami uniwersyteckimi). W prowadzono klasy koedukacyjne, a tak
że obowiązkowe nauczanie na poziomie gimnazjalnym. Nauczycielom 
zabroniono prowadzenia jakiejkolwiek agitacji politycznej. Wprowa
dzono także zakaz nadmiernej ingerencji państwa w sprawy oświaty. 
Wiązało się to m.in. z nową procedurą zatwierdzania podręczników do 
użytku szkół podstawowych, o czym miały odtąd decydować lokalne 
komisje oświatowe, a nie Ministerstwo Edukacji. Amerykanom nie 
udało się przeforsować reformy pisma, tak aby język był „środkiem, 
a nie barierą porozumiewania się". 
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Po przegranej wojnie Japonia znalazła się w trudnej sytuacji gospo
darczej. Nałożenie ograniczeń w rozwoju strategicznych gałęzi prze
mysłu, a także powrót do Japonii olbrzymiej rzeszy repatriantów, przy
czyniły się do wzrostu bezrobocia (w 1946 r. liczbę bezrobotnych 
szacowano na ponad 13 mln, tj. 17 proc. ludności). Pogłębiał się kry
zys energetyczny. Wyjątkowo niskie plony ryżu w 1945 r. (60 proc. 
średnich zbiorów) spowodowały katastrofalną sytuację na rynku żyw
nościowym, tym bardziej że ustały transporty żywności z Korei, Taj
wanu i Mandżurii. Przemysł rybny funkcjonował na poziomie 40 proc. 
dotychczasowych zdolności przetwórczych. W 1946 r. ceny wzrosły 
średnio szesnastokrotnie. Inflację potęgował napływ na rynek znacz
nej ilości pieniędzy bez pokrycia, pochodzących z oszczędności gro
madzonych w czasie wojny, żołdu zdemobilizowanych żołnierzy, od
szkodowań wypłaconych prywatnym przedsiębiorstwom na pokrycie 
strat wynikłych z produkcji na potrzeby wojska. 

Próby opanowania kryzysu podejmowane przez rząd Shidehary, 
w tym ograniczenie wypłat z rachunków oszczędnościowych oraz 
wprowadzenie kontroli cen, dały nikłe rezultaty. Nasilały się akcje
protestacyjne i strajki. W pierwszej połowie 1946 r. najpopularniejszą 
formą protestu było przejmowanie przez związkowców kontroli nad 
zakładami produkcyjnymi. W maju Japonię ogarnęły demonstracje 
spowodowane problemami zaopatrzenia w żywność. Zarzut obojęt
ności wobec głodujących nie ominął również cesarza. MacArthur słał 
do Waszyngtonu alarmujące raporty, z których wynikało, że klęska 
głodu uniemożliwia realizację reform i grozi śmiercią ponad 10 mln
ludzi. Jego zdaniem Japonia była traktowana jak swoisty obóz kon
centracyjny, decyzją Komisji ds. Dalekiego W schodu pomoc była 
bowiem kierowana przede wszystkim do innych krajów azjatyckich.

22 maja 1946 r., po ponadmiesięcznym okresie „bezkrólewia", na 
czele rządu koalicyjnego JPL i JPP stanął Y oshida Shigeru. Funkcję
przewodniczącego JPL przekazał mu Hatoyama Ichiró, który tuż po
zwycięskich wyborach został przez władze okupacyjne odsunięty od
działalności publicznej (głównym powodem były jego krytyczne wy
powiedzi na temat Hirosimy i Nagasaki). Nieprzejednana postawa
Yoshidy wobec środowisk robotniczych, strajkujących z powodu nie-
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dostatku żywności, redukcji zatrudnienia i niskich płac, doprowadziła 
do ostrego konfliktu. Na 1 lutego 1947 r. zapowiedziano strajk ge
neralny pracowników zakładów produkcyjnych, kopalni, transportu, 
łączności i szkół. Przewidywano, że weźmie w nim udział około 
2,6 mln osób. Jednakże dzień wcześniej MacArthur zaniepokojony 
skalą zapowiadanego protestu zdecydował się na interwencję, zaka
zując tego rodzaju akcji. Formalnie Naczelny Dowódca miał prawo 
podjąć taką decyzję tylko w przypadku, gdyby zamieszki społeczne 
stanowiły zagrożenie dla struktur okupacyjnych. 

Z ogarniętej falą strajków Japonii MacArthur apelował do władz 
w Waszyngtonie: ,,Przyślijcie żywność albo żołnierzy''. Pomoc ame
rykańska w postaci około 700 tys. ton żywności, udzielona J apończy
kom w tych krytycznych miesiącach, pozwoliła zapobiec śmierci gło
dowej wielu osób. Szanse na przezwyciężenie problemu braku żyw
ności stwarzała reforma rolna ogłoszona w październiku 1946 r. Z ini
cjatywą reform w tej dziedzinie wystąpili rok wcześniej sami Japoń
czycy, jednak zakres tych reform został znacznie rozszerzony przez 
władze okupacyjne. W końcowym okresie wojny 65 proc. rolników 
jedynie dzierżawiło ziemię, przy czym renta dzierżawna pochłaniała 
połowę ich zbiorów. W wyniku reformy posiadłości ziemskie ogra
niczono do 3 ha (12 ha na Hokkaido) pod warunkiem, że ich właś
ciciele zdecydowali się pracować na roli. Jeśli mieszkali z dala od 
swych posiadłości, mieli prawo zachować i wydzierżawić grunt wiel
kości hektara (4 ha na Hokkaido). W latach 1947-1950 od dawnych 
właścicieli wykupiono za symboliczną opłatę (ze względu na galo
pującą inflację) 80 proc. areału. Rozdysponowano także tereny będące 
własnością skarbu państwa. Ponad 1,9 mln ha ziemi uprawnej znalazło 
się w posiadaniu 4,7 mln dotychczasowych dzierżawców. O ile przed 
wojną dzierżawa obejmowała 46 proc. gruntów, o tyle po reformie -
już tylko 11 proc. 

Jak na tak rewolucyjne przedsięwzięcie, reforma rolna przebiegała 
bez większych konfliktów i została uznana za jeden z większych suk
cesów administracji MacArthura. Zapobiegła próbom wykorzystania 
konfliktów na wsi przez ruch komunistyczny i zapewniła ugrupowa
niom konserwatywnym znaczne poparcie w środowiskach wiejskich. 
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W 1947 r. w rolnictwie znalazło zatrudnienie 18 mln osób (ponad 
4 mln więcej niż przed wojną). W późniejszym czasie okazało się 
jednak, że zbyt duże rozdrobnienie działek rolnych obniża wydajność 
upraw i zwiększa koszty produkcji ryżu. 

Wiosną 1947 r. w celu złagodzenia konfliktu spowodowanego za
kazem strajku generalnego Kwatera Główna zaleciła przeprowadze
nie nowych wyborów do Izby Reprezentantów, o co od kilku miesięcy 
zabiegały środowiska robotnicze. Obawiając się niekorzystnego ukła
du sił w parlamencie, konserwatyści przeforsowali wniosek dotyczący 
przywrócenia systemu wyborczego obowiązującego w Japonii w la
tach 1925-1942, tj. okręgów wyborczych średniej wielkości ( od trzech 
od pięciu mandatów). Mimo tego rodzaju działań w kwietniowych 
wyborach zwycięstwo odnieśli socjaliści (30,6 proc. mandatów). Pod 
koniec maja po raz pierwszy w historii Japonii na czele rządu, opartego 
na koalicji SPJ, Partii Demokratycznej (Minshuto, do marca 1947 r. 
jako JPP; później jako PD) oraz Partii Współpracy Narodowej (Koku

min Kyodoto), stanął socjalista, Katayama Tetsu. Chociaż socjaliści 
zobowiązali się do zerwania kontaktów z komunistami, partia Y oshidy 
(28 proc. mandatów) nie zdecydowała się na udział w rządach. 

Za czasów Katayamy ogłoszono kolejne rozporządzenia służą
ce demokratyzacji gospodarki - ustawę antymonopolową (kwiecień 
1947) i ustawę o wyeliminowaniu nadmiernej koncentracji potencjału 
ekonomicznego, na mocy której planowano podzielić 325 koncernów 
(grudzień 1947). Ponadto zainicjowano wiele reform zmierzających 
do decentralizacji władzy. Do przekazania części uprawnień samo
rządom lokalnym obligowały już nie tylko wytyczne władz okupacyj
nych, ale także nowa konstytucja. We wrześniu powołano Minister
stwo Pracy, które przejęło część kompetencji Ministerstwa Opieki 
Społecznej. To ostatnie wchłonęło Urząd Demobilizacyjny, w który 
przekształcono dawne Ministerstwo Sił Lądowych i Ministerstwo Ma
rynarki. W Ministerstwie Dworu Cesarskiego i Ministerstwie Spra
wiedliwości znacznie ograniczono zatrudnienie i zredukowano je do 
poziomu urzędów. W grudniu zlikwidowano Ministerstwo Spraw We
wnętrznych. Zmodyfikowano kodeks kamy, z którego wykreślono 
m.in. kategorię przestępstw wobec rodziny cesarskiej. Z kodeksu cy-
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wilnego usunięto na!omiast artykuły świadczące o patriarchalnym sy. 
stemie rodzinnym. Scisłe pojęcie rodziny obejmowało odtąd jedynie 
rodziców i dzieci. 

W drożenie „systemu priorytetów produkcyjnych" służącego prze,.. 
zwyciężeniu kryzysu energetycznego (opracowanego jeszcz� za cza..i 
sów Y oshidy przez zespół ekonomistów pod kierunkiem profesora 
Uniwersytetu TokijskiegoArisawy Hiromiego) zaowocowało w 1947 r. 
wyraźnym wzrostem wydobycia węgla: z 21 mln do 27 mln ton. 
Oprócz tego nie odnotowano większych osiągnięć. Rządy Katayamy 
przypadły na okres największej inflacji. Na początku 1948 r. ceny były 
już średnio 110 razy wyższe niż przed wojną, przy czym płace wzrosły 
57 razy. Apelowano o „chwilowe zaciśnięcie pasa". Rolnicy nie wy
wiązywali się z obowiązkowych dostaw żywności, niechętnie wyzby
wając się produktów, które na czarnym rynku osiągały cenę kilka
dziesiąt razy wyższą niż oferowana przez państwo. Polityka rządu 
utrzymującego niski poziom płac i cen ryżu w stosunku do cen arty
kułów przemysłowych budziła niezadowolenie środowisk wiejskich. 
Zapowiedź masowych zwolnień w przedsiębiorstwach państwowych 
wywołała na jesieni 1947 r. kolejną falę protestów. Ustawa o zasiłku 
i ubezpieczeniach dla bezrobotnych tylko nieznacznie poprawiła na
stroje. Próby łatania budżetu przez podwojenie opłat pocztowych i cen 
biletów kolejowych zostały ostro skrytykowane przez lewe skrzydło 
SPJ. Działania w kierunku nacjonalizacji kluczowych gałęzi przemy
słu doprowadziły do konfliktu socjalistów z pozostałymi członkami 
koalicji. Nie radząc sobie z trudnościami, w lutym 1948 r. Katayama 
podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Centrowa koalicja nie uleg
ła jednak rozwiązaniu. Na stanowisko nowego premiera został wy
brany przewodniczący PD Ashida Hitoshi. Koalicjanci zgodzili się na 
udział w rządzie przedstawicieli lewicy socjalistycznej, licząc, że ich 
obecność wpłynie na złagodzenie akcji strajkowych, a to z kolei po
zwoli uniknąć interwencji Kwatery Głównej. 

W programie nowego rządu, oprócz walki z inflacją i działań na 
rzecz zwiększenia produkcji przemysłowej, znalazły się hasła przy
wrócenia wiarygodności Japonii za granicą oraz przyciągnięcia ka
pitału zagranicznego. Zajęto się także realizacją uchwalonej za czasów 
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i(atayamy ustawy o policji. Wprowadzony został podział na Państwo
wą Policję Regionalną (Kokka Chiho Keisatsu), podległą Państwowej 
Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego (Kokka Koan Iinkaz) i utrzy
mywaną z budżetu państwa (ok. 30 tys. funkcjonariuszy rozlokowa
nych w sześciu okręgach), oraz działającą niezależnie Policję Samo
rządową (Tichitai Keisatsu), utrzymywaną przez samorządy lokalne 
(ok. 95 tys. policjantów w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców). 
Mimo wcześniejszych zakazów szeregi nowo tworzonej policji, a także 
dziesięciotysięcznych Oddziałów Ochrony Wybrzeża (Kaijo Hoan
taz), powołanych za zgodą władz okupacyjnych w kwietniu 1948 r., 
zasilili byli żołnierze oraz funkcjonariusze przedwojennej policji. 
kwidacja instytucji wojskowych miała więc charakter dość powierz
chowny i w praktyce polegała na przemianowywaniu poszczególnych 
urzędów, zatrudniających te same kadry. We współpracy z amery
kańską sekcją wywiadowczą G-2 byli japońscy oficerowie kreślili plany 
rekonstrukcji armii. Fakt ten był skrzętnie ukrywany przed Mac
Arthurem, władzami w Waszyngtonie, a także państwami sojuszni
czymi. W opinii szefa tej sekcji, gen. Charlesa Willoughby'ego, większe 
zagrożenie stanowił w tym czasie komunizm niż japoński militaryzm. 

W 1948 r. związki zawodowe w Japonii skupiały 6,7 mln członków, 
tj. 55,8 proc. pracujących, przy czym 91 proc. związków stanowiły 
organizacje tworzone w ramach poszczególnych przedsiębiorstw, 
zrzeszające zarówno załogę danego zakładu, jak i kadrę kierowniczą. 
Do najbardziej aktywnych organizacji robotniczych należały w tym 
czasie związki zawodowe państwowych zakładów kolejowych i łącz
ności. W lipcu żądania związkowców dotyczące podwyższenia płac 
przybrały na sile. Reakcją na zapowiedź strajku generalnego było 
rządowe rozporządzenie zakazujące pracownikom przedsiębiorstw 
państwowych organizowania strajków. W sierpniu policja japońska 
i wojska amerykańskie wspólnie rozpędziły demonstracje skierowane 
przeciwko politycznie motywowanej redukcji zatrudnienia i organizo
wane od miesięcy w wytwórni filmowej Tóhó. 

Socjalistom zarzucano, że ich udział w rządzie w żaden sposób nie 
złagodził restrykcji wobec ruchu robotniczego. W łonie koalicji na
rastały konflikty. W październiku rząd Ashidy podał się do dymisji. 
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Bezpośrednim powodem upadku tego gabinetu było ujawnienie afery 
korupcyjnej związanej z zakładami nawozów sztucznych Showa Den
ko. Oskarżenia objęły sześćdziesięciu czterech wpływowych polity
ków oraz biznesmenów, w tym Ashidę, Nishio Suehiro i Fukudę Ta
keo (po dziesięciu latach Sąd Najwyższy w Tokio tylko dwóch ·z nich 
uznał winnymi). W późniejszych latach pojawiły się podejrzenia, że 
incydent ten został spreparowany przez personel sekcji G-2 i miał 
związek z tarciami w strukturach władz okupacyjnych. Przypuszcza
no, że chodziło o skompromitowanie koalicji popieranej przez „idea
listów'' z Sekcji Administracji Cywilnej i utorowanie drogi władzom 
skłonnym współpracować przy realizacji nowych amerykańskich ce
lów strategicznych w Japonii. 

Kurs zwrotny 

Narastający konflikt zimnowojenny powodował, że Japonia nabie
rała coraz większego znaczenia w amerykańskiej polityce „powstrzy
mywania" komunizmu w Azji. Tymczasem restrykcyjna polityka prze
mysłowa mająca na celu niedopuszczenie do odrodzenia się mili
taryzmu doprowadziła Japonię na skraj ruiny gospodarczej. W stycz
niu 1948 r. sekretarz armii, Kenneth Royall, oświadczył, że Amery
kanie są zdecydowani budować silną Japonię, aby mogła stanowić 
„bastion antykomunistyczny" na Dalekim W schodzie. Początkowy 
radykalizm reform miał być złagodzony w imię odbudowy gospo
darczej, tym bardziej że wydatki związane z okupacją Japonii stano
wiły znaczne obciążenie dla amerykańskich podatników. 

W ramach programu Administrowania i Pomocy Terenom Okupo
wanym (Government and Relief in OccupiedAreas, GARIOA) Japonia 
otrzymywała artykuły konsumpcyjne (źywność i leki) oraz surowce 
dla przedsiębiorstw obsługujących wojska amerykańskie. Wyjątek 
stanowił Fundusz Obrotu Bawełną przeznaczony na rozwój przemysłu 
tekstylnego. Dopiero w lipcu 1948 r. zdecydowano się skierować do 
Japonii pomoc w ramach programu Odbudowy Gospodarczej Terenów 
Okupowanych (Economic Rehabilitation in Occupied Areas, EROA) 
w postaci paliw i surowców. Całkowita wartość tej pomocy wyniosła 
około 2 mld dolarów (nie zrównoważyła ona kosztów stacjonowania 
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wojsk amerykańskich, pokrywanych przez stronę japońską i szaco
wanych w latach 1945-1953 na ok. 5,4 mld dolarów). 

W październiku 1948 r. amerykańska Rada Obrony Narodowej 
podjęła decyzję o wstrzymaniu działań mających na celu demonopo
lizację i dekoncentrację japońskiej gospodarki oraz ściągnięcie od
szkodowań. Planowano zredukowanie personelu okupacyjnego, wzmoc
nienie japońskich sił policyjnych, zaniechanie sądów zbrodniarzy wo
jennych oraz zwiększenie udziału ugrupowań konserwatywnych 
w rządzeniu państwem. Względy strategiczne brały górę nad dotych
czasowym dążeniem Waszyngtonu do demilitaryzacji i demokratyza
cji J aponli. MacArthur niechętnie odniósł się do instrukcji, które pod
ważały sens dotychczasowych reform, i z wyjątkiem sfery gospodar
czej starał się opóźniać ich realizację. 

Wkrótce po egzekucji siedmiu skazanych wyrokiem Trybunału 
Tokijskiego z więzienia śledczego w Sugamo zwolniono dziewiętna
stu wysokich rangą dowódców wojskowych i wpływowych polityków 
podejrzanych o zbrodnie wojenne kategorii A Przed sądem nie sta
nęli m.in. członkowie rządu Tojo, w tym Ando Kisaburo, Aoki Kazuo, 
Kishi Nobusuke. Na wolności znaleźli się również działacze organiza
cji prawicowych i nacjonalistycznych - Kodama Y oshio oraz Sasa
kawa Ryoichi. W kolejnych latach odegrali oni dużą rolę w polityce 
i gospodarce jako tzw. postaci zakulisowe (kuromaku). Wstrzyma
no także procesy niższych rangą żołnierzy (kategorie B i C). Ostatni 
z procesów odbył się w kwietniu 1951 r. na wyspie Manus, należącej 
do Australii. Spośród 5, 7 tys. oskarżonych o dokonanie zbrodni wo
jennych, na karę śmierci skazano 984 osoby (wykonano 920 wyro
ków), natomiast 475 osób - na kary dożywotniego więzienia. 

Y oshida, który w październiku 1948 r. jako przewodniczący najsil
niejszej w parlamencie Partii Demokratyczno-Liberalnej (Minshu Ji

yuto, do marca 1948 r. jako JPL, później jako PDL) ponownie objął 
stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych, nie od razu 
spotkał się z przychylnością Kwatery Głównej. Niekwestionowane 
zwycięstwo jego partii w wyborach do Izby Reprezentantów w stycz
niu 1949 r. (56,7 proc. mandatów) postawiło jednak władze okupacyj
ne wobec konieczności współpracy. Szanse porozumienia z admini-
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stracją Yoshidy zwiększał fakt, że znaczna część inicjatorów Nowe

go Ładu została w tym czasie odesłana do kraju bądź zrezygnowała

z pełnionych funkcji w ramach protestu przeciwko „wstecznym"

zmianom, m.in. w ustawodawstwie pracy (w listopadzie 1948 r. w par

lamencie przeforsowano ustawę pozbawiającą pracowników sektora

państwowego prawa do strajku i zbiorowych negocjacji). Wielu wy

borców zawiedzionych efektami działań socjalistów (10,3 proc. man

datów) przerzuciło swe głosy na partię komunistyczną (7,5 proc.

mandatów). Był to swego rodzaju protest przeciwko rządowi Yoshidy

i „dwulicowym" socjalistom, a niekoniecznie wyraz poparcia dla ideo

logii komunistycznej. Trzeci z kolei gabinet Yoshidy zdominowali

młodzi politycy z urzędniczym stażem, wśród nich Ikeda Hayato

i Sato Eisaku - jak pokazały kolejne lata - najzdolniejsi uczniowie

,,szkoły Yoshidy". 

W lutym 1949 r. do Japonii przybył amerykański ekspert Joseph

Dodge z zadaniem wdrożenia radykalnego programu stabilizacji gos

podarczej, obejmującego m.in. zrównoważenie budżetu przez ogra

niczenie kredytów i subwencji ze strony państwa, zamrożenie płac,

kontrolę cen, a ponadto redukcję etatów w sektorze państwowym.

W kwietniu wprowadzono stały kurs jena (dolar równał się 360 je

nów). W czerwcu złagodzono ustawę antymonopolową, tak że osta

tecznie zdołano podzielić zaledwie osiemnaście przedsiębiorstw, w tym

zakłady przemysłu ciężkiego, kopalnie i wielobranżowe przedsiębior

stwa handlowe (sago shosha) należące do grup Mitsubishi i Mitsui

oraz stalownię Nippon Seitetsu (podział na Yawata Seitetsu i Fuji

Seitetsu). We wrześniu 1950 r. przystąpiono do realizacji reformy

podatkowej, opracowanej przez zespół amerykańskich ekspertów pod

kierunkiem Carla Shoupa z Uniwersytetu Columbia, a obejmującej

m.in. wprowadzenie podatku bezpośredniego zarówno od osób fizycz

nych, jak i prawnych.

Program reorganizacji administracji i przedsiębiorstw państwo

wych realizowany od połowy 1949 r. służył nie tylko oszczędnościom

budżetowym, ale także dalszemu osłabieniu roli radykalnych związ

ków zawodowych. W kwietniu tego roku rząd Y oshidy wydał rozpo

rządzenie umożliwiające delegalizację stowarzyszeń organizujących

210 

Pod okupacją (1945-1952) 

akcje protestacyjne, w początkach czerwca zaś parlament zatwierdził 
zmiany w kodeksie pracy zaostrzające przepisy o związkach zawodo
wych. W lipcu fala zwolnień objęła 95 tys. (ok. 15 proc.) pracowników

kolei - przekształconej w tym czasie w korporację publiczną (podob

nie jak Japoński Monopol Tytoniowy i Solny) - dzięki czemu zacho
wali oni prawo do zbiorowych negocjacji. 

W czasie, gdy związkowcy prowadzili bezowocne pertraktacje z za
rządem, doszło do tragicznych wydarzeń, które stały się pretekstem 
do rozpętania kampanii antykomunistycznej - śmierci prezesa kolei 
Shimoyamy Sadamoriego i wykolejenia się pociągów w miejscowoś
ciach Mitaka i Matsukawa. O zabójstwo i sabotaż oskarżono radykal
nych działaczy związkowych (z powodu braku dowodów wszystkich 
oskarżonych uniewinniono na początku lat sześćdziesiątych. Obecnie 
uważa się, że Shirnoyama popełnił samobójstwo, w pozostałe incy
denty zaś były zamieszane służby amerykańskie). Dominującą po
zycję w centrali Sambetsu zdobyli wówczas przeciwni walce strajko
wej członkowie ligi [na rzecz] Demokratyzacji (Minshuka Domei, 
w skrócie Mindo). Rozłam w ruchu związkowym umożliwił rządowi 
przeprowadzenie dalszych zwolnień. Do czerwca 1950 r. wymówie
nia wręczono około 240 tys. pracowników sektora państwowego 
(ok. 15 proc.). W prywatnych przedsiębiorstwach zwolniono w tym 
czasie około 430 tys. osób. Restrykcyjne ustawy oraz masowe zwol
nienia wywołały panikę i protesty w całym kraju. MacArthur i Y oshida 
otrzymywali wiele listów z pogróżkami. Obawiano się zamachów na 
ich życie. Organizatorami wystąpień antyamerykańskich byli dzia
łacze partii komunistycznej, ostro skrytykowani w styczniu 1950 r. 
przez Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych 
(Korninform), a następnie Komunistyczną Partię Chin (KPCh) za chy
biony program pokojowej rewolucji pod auspicjami władz okupacyj
nych. Na początku czerwca MacArthur zażądał od japońskiego pre
miera objęcia zakazem działalności publicznej czołowych działaczy 
KPJ oraz członków redakcji gazety ,,Akahata" G,Czerwony Sztandar"). 

Instrukcje MacArthura dotyczące „czystki czerwonych" trafiły na 
podatny grunt. Ogółem w latach 1949-1951 z instytucji publicznych, 
szkół, agencji informacyjnych, a także przedsiębiorstw prywatnych 
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usunięto około 21 tys. aktywnych działaczy komunistycznych i związ
kowych. Przeprowadzenie czystki antykomunistycznej wśród nauczy
cieli akademickich, której potrzebę usilnie starał się dowieść podczas 
wykładów na japońskich uniwersytetach W alter C. Eells, utrudniły 
akcje protestacyjne zorganizowane przez Ogólnojapońską Unię Samo
rządów Studenckich (Zennippon Gakusei ]ichikai Soreng6, w skrócie 
Zengakuren), skupiającą w tym czasie około 350 tys. członków. Z wy
jątkiem kierownictwa KPJ i redakcji ,,Akahaty" działacze lewicowi byli 
eliminowani pod pretekstem reorganizacji danej instytucji, braku kwa
lifikacji lub nieefektywności pracy. Do delegalizacji KPJ, liczącej 
w tym okresie około 108 tys. członków, ostatecznie nie doszło z uwagi 
na zapis w konstytucji dotyczący swobody zrzeszania się. Również 
w opinii MacArthura nie było to konieczne, gdyż w wyniku czystki 
partia ta utraciła dwudziestu dziewięciu deputowanych, a wpływy ko
munistów w organizacjach robotniczych wyraźnie osłabły. Kierownic
two KPJ kontynuowało jednak działalność w podziemiu. W sierpniu 
1950 r. Kominform instruował japońskich komunistów jak zorganizo
wać „powstanie powszechne" przy współpracy działaczy chińskich 
i koreańskich, zobowiązując się jednocześnie do dostarczenia ponad 
120 tys. sztuk karabinów i pistoletów. 

Wybory do izby wyższej z czerwca 1950 r. wykazały pewien wzrost 
popularności socjalistów plasujących się na drugiej pozycji po Partii 
Llberalnej (Jiyiito, do marca 1950 r. jako PDL, później jako PL). Po
parcie dla socjalistów deklarowała Generalna Rada Japońskich Związ
ków Zawodowych (Nihon Rodó Kumiai Sohyo Gikai, w skrócie Sohyo)
utworzona w połowie lipca 1950 r. Sóhyo była uważana za kolejny, po 
Mindo, ,,produkt" władz okupacyjnych, trudno bowiem zaprzeczyć, że 
Amerykanom zależało na stworzeniu w Japonii silnego antykomu
nistycznego frontu związkowego, szczególnie po wybuchu wojny 
w Korei. W momencie powstania Sohyo skupiła około 2,76 mln człon
ków z siedemnastu związków branżowych, głównie kolejarzy, nauczy
cieli, pracowników łączności, marynarzy i górników. 

W czasie, gdy trwała „czystka czerwonych", do działalności w insty
tucjach publicznych zaczęli powracać wpływowi politycy, finansiści 
i przemysłowcy okresu przedwojennego. Jako przeciwnicy komuniz-
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mu stali się oni dla Waszyngtonu „elementem pożądanym" (w momen
cie zakończenia okupacji zakaz działalności na forum publicznym obo
wiązywał już tylko 8,7 tys. osób). W marcu 1950 r. rozpoczęły się przed
terminowe zwolnienia odbywających kary więzienia. Jednocześnie Ko
mitet Centralny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewi
ków), oceniając krytycznie „łagodne" stanowisko władz okupacyjnych 
wobec japońskich zbrodniarzy wojennych, podjął w październiku 1949 r. 
decyzję o postawieniu przed sądem wojskowym części jeńców prze
trzymywanych na terenie Związku Radzieckiego. Na przełomie roku 
1949 i 1950 w Chabarowsku odbył się proces 1,5 tys. Japończyków, 
w tym oficerów Armii Kwantuńskiej, oskarżonych o przestępstwa wo
bec ZSRR. Podniesiono także kwestię eksperymentów z bronią biolo
giczną prowadzonych przez Oddział 731 w północnych Chinach, któ
re spowodowały śmierć około 3 tys. jeńców (Amerykanie nie dopuś
cili, aby sprawa ta, wraz z wynikami eksperymentów, została ujawnio
na podczas Trybunału Tokijskiego). W ślad za Rosjanami w maju 
1950 r. premier ChRL Zhou Enlai (Chou Enlai) zażądał postawienia 
przed sądem kolejnych japońskich zbrodniarzy kategońi A W 1956 r. 
w Chinach odbyły się procesy 140 oskarżonych o zbrodnie wojenne 
popełnione na ludności chińskiej. Kilkunastu Japończyków skazano 
na kary do 25 lat więzienia i ciężkich robót. 

Wybuch wojny w Korei skłonił gen. MacArthura do podjęcia 
pierwszych kroków w kierunku zwiększenia potencjału obronnego 
Japonii. 8 lipca 1950 r. wystosował on do rządu japońskiego instrukcje 
w sprawie utworzenia Rezerwowych Oddziałów Policji Państwowej 
(Kokka Keisatsu Yobitaz) w sile 75 tys. funkcjonańuszy oraz uzupeł
nienia stanu liczebnego Oddziałów Obrony Wybrzeża o 8 tys. osób. 
Decyzję tę argumentował potrzebą wzmocnienia japońskich sił po
licyjnych w celu ochrony porządku publicznego w związku z prze
rzuceniem większości oddziałów armii amerykańskiej (ok. 80 tys. żoł
nierzy) na front koreański (w Japonii pozostało ok. 30 tys. żołnierzy). 

Oddziały rezerwowe miały być :finansowane z funduszu Dodge'a, 
pierwotnie przeznaczonego na odbudowę gospodarki i spłatę kre
dytów. Wbrew obawom, że nie zgłosi się dostateczna liczba ochot
ników, przed komisją stanęło aż 382 tys. kandydatów, wśród których 
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większość stanowili byli policjanci i urzędnicy zatrudnieni w struk� 
turach administracyjnych dawnych japońskich kolonii. Chociaż głów. 
nie przyjmowano osoby cywilne, do kadry oficerskiej postanowiono 
dopuścić byłych oficerów. Preferowano żołnierzy z oddziałów �tacjo
nujących w czasie wojny na terenie Mandżurii, a więc tych, którzy 
zetknęli się z armią radziecką. Szkolenia rozpoczęły się w sierpniu 
i odbywały się w szkołach policyjnych, a także na terenie amerykań
skich baz wojskowych. W lutym 1951 r. na prośbę MacArthura do 
dyspozycji oddziałów rezerwowych policji przekazano część uzbro
jenia (w tym czołgi) przeznaczonego dla wojsk amerykańskich wal
czących w Korei. 

Biorąc pod uwagę ewentualność ataku ze strony Związku Radziec
kiego, członkowie Departamentu Obrony sugerowali, by oddziały te 
rozbudować. Plany te nie zostały jednak zrealizowane ze względu na 
obawy amerykańskich dyplomatów, że decyzje tego rodzaju wpły
nęłyby niekorzystnie na negocjacje państw sojuszniczych w sprawie 
traktatu pokojowego z Japonią. Świadczył o tym m.in. ostry sprzeciw 
prezydenta Republiki Korei Yi Sung-mana (Rhee Syngman) jesienią 
1951 r. w związku z pogłoskami, że Amerykanie zamierzają skierować 
japońskich ochotników na front koreański. Yi zapowiedział, że w ta
kim wypadku połączy swe wojska z siłami północnokoreańskimi 
i zwróci broń przeciwko Japończykom. 

W połowie kwietnia 1951 r. prezydent Truman odwołał gen. Mac
Arthura z pełnionych :funkcji, -zaniepokojony jego planami wykorzys
tania bomby atomowej w Korei oraz autokratycznym stylem zarzą
dzania Japonią. Stanowisko Naczelnego Dowódcy objął gen. Matthew 
B. Ridgway. 3 maja, tj. w czwartą rocznicę wejścia w życie powojennej
konstytucji, Ridgway upoważnił rząd japoński do uchylenia ustaw 
i zarządzeń wydanych na podstawie wytycznych MacArthura, ,jeśli 
przedsięwzięcia w tej dziedzinie nie będą sprzeczne z istotą polityki 
państw sojuszniczych". W niedługim czasie przy urzędzie premiera 
została powołana komisja konsultacyjna z zadaniem rewizji najbar
dziej niewygodnych aktów prawnych okresu okupacji (działała do 
1954). Podjęła ona m.in. kroki w kierunku centralizacji aparatu po
licyjnego, polegające na stworzeniu możliwości łączenia (za zgodą 
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f,połeczności lokalnych) oddziałów Policji Samorządowej z Państwo
wą Policją Regionalną. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zaintereso
waniem, przede wszystkim z powodu deficytu środków w kasach sa
morządowych. Zmianom polityki Stanów Zjednoczonych wobec Japo
nii zawiedziona część społeczeństwa nadała nazwę „kurs zwrotny". 
Yoshida, stojący w tym czasie na czele rządu, preferował określenie 
,,adaptacja demokracji do realnych uwarunkowań". 

Terytorium Japonii stanowiło w wojnie koreańskiej dogodną bazą 
przerzutową dla armii amerykańskiej, walczącej pod flagą ONZ. Ja
pończycy brali w konflikcie udział pośredni - stanowili załogi statków 

Generałowie Matthew B. Rid
gway (siedzi pierwszy z le
wej), Doyle Hickey i Doug

las MacArthur - 3 kwietnia 
1951 r. 

transportujących żołnierzy amerykańskich i zaopatrzenie z J aponil do 
Korei oraz trałowców oczyszczających z min wody przybrzeżne wokół 
Półwyspu Koreańskiego. Japończycy byli zatrudnieni także na terenie 
Korei jako kolejowy personel techniczny. Japonia stanęła wobec za
dania zapewnienia sprzętu wojskowego, łączności, zaplecza remonto
wo-budowlanego oraz usługowego. Kwatera Główna nie tylko anu
lowała wszelkie dotychczasowe ograniczenia ilościowe, ale także ze
zwoliła na produkcję broni. Odpowiednie parametry produkowanego 
w Japonii sprzętu miały zagwarantować szkolenia z metod kontroli 
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jakości, przeprowadzane przez specjalistów amerykańskich, w tym 
W. Edwardsa Deminga (metody te zostały w kolejnych latach znacz,
nie udoskonalone przez samych Japończyków).

W ciągu trzech lat tzw. zamówienia specjalne na potrzeby wojsk 
walczących w Korei osiągnęły wartość około 1 mld dolarów, z tego 
70 proc. stanowiły wpływy ze sprzedaży amunicji, samochodów cię-
żarowych, zbiorników paliwowych dla lotnictwa, artykułów metalo
wych oraz tekstyliów, pozostałe zaś 30 proc. - ze sprzedaży usług. 
W szerszym znaczeniu zamówienia specjalne obejmowały również 
utrzymanie personelu wojskowego stacjonującego w Japonii w związ
ku z wojną koreańską ( ok. 250 tys. żołnierzy amerykańskich), a także 
materiały i usługi budowlane w Korei Południowej. Ogółem w latach 
1950-1955 wpływy dewizowe z tego tytułu wyniosły od 2,4 do 3,6 mld 
dolarów. Co roku stanowiły one 60-70 proc. wartości japońskiego 
eksportu. Wielkość produkcji w przemyśle wydobywczym i przetwór
czym osiągnęła średni poziom z lat 1934-1936 już w październiku 
1950 r., natomiast wartość PKB powróciła do poziomu przedwojen
nego w 1951 r. Nastąpiły przy tym wyraźne zmiany w strukturze pro
dukcji, przemysł włókienniczy zaczął odgrywać odtąd rolę drugo
planową w stosunku do przemysłu ciężkiego i chemicznego. 

Nie ulega wątpliwości, że wojna koreańska otworzyła nowy etap 
w rozwoju japońskiej gospodarki. W opinii Y oshidy była prawdziwym 
,,darem niebios", który złagodził negatywne skutki drastycznej po
lityki deflacyjnej Dodge'a. Boom ekonomiczny sprzyjał umocnieniu 
się pozycji konserwatystów. W oświadczeniach partii opozycyjnych 
dawały się odczuć wyraźne obawy dotyczące zbyt dużego uzależnienia 
ekonomicznego od Stanów Zjednoczonych. Wprawdzie jeszcze na 
przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych powstawało wiele orga
nizacji popierających współpracę w sferze gospodarczo-kulturalnej 
m.in. z Chinami Ludowymi, lecz w związku z konfliktem w Korei Ko
mitet Koordynacyjny ds. Handlu z ChRL ( China Trade Coordinating
Committee, CHINCOM) zobowiązał Japonię do wprowadzenia em
barga na handel z tym krajem. Możliwość rozwoju współpracy z blo
kiem wschodnim ograniczała także ustawa o wzajemnej pomocy
i współpracy obronnej uchwalona przez amerykański Kongres w ma-
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ju 1951 r. W ramach rekompensaty za utratę rynku koreańskiego
i chińskiego Stany Zjednoczone oferowały Japonii własny rynek i su
rowce, a także pomoc kapitałową i technologiczną. 

,,Zamówienia specjalne" pobudzały inwestycje, ale japońscy eko
nomiści coraz wyraźniej zdawali sobie sprawę, że towary produko
wane w Japonii są zbyt drogie, aby w przyszłości, tj. po zakończeniu 
konfliktu w Korei, mogły konkurować na rynkach zagranicznych. 
Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Przemysłu (Tsusho Sangyosho,

MHZP), utworzone w maju 1949 r., wskazywało na pilną potrzebę 
modernizacji kluczowych gałęzi przemysłu w celu obniżenia kosztów 
produkcji i wzrostu wydajności. Kluczową rolę w restrukturyzacji ja
pońskiej gospodarki miały odegrać specjalnie powołane do tego celu 
banki. W grudniu 1950 r. na bazie tzw. funduszu uzupełniającego, 
uzyskanego ze sprzedaży towarów przekazanych Japonii w ramach 
programu GARIOA-EROĄ został utworzony Japoński Bank Ekspor
towy (Nihon Yushutsu Ginko, od 1952 r. jako Japoński Bank Eksporto
wo-Importowy-Nihon Yushutsunyu Ginko). W 1951 r. powstał Japoń
ski Bank Rozwoju (Nihon Kaihatsu Ginko), w 1952 r. zaś Japoński 
Bank Kredytów Długoterminowych (Nihon Chóki Shin'yo Ginko). 
Udzielały one niskooprocentowanych kredytów przedsiębiorstwom 
wprowadzającym nowoczesne technologie oraz produkującym towa
ry eksportowe. Bankom tym przyznano wyłączność na emisję obli
gacji, co miało służyć utrzymaniu zrównoważonego budżetu. 

Władze centralne odegrały niepoślednią rolę w koordynacji pro
gramów inwestycyjnych realizowanych w Japonii w kolejnych latach. 
Formalnoprawną podstawę oddziaływania takich instytucji, jak MHZP 
czy Ministerstwo Finansów na struktury organizacyjne i działalność 
prywatnych przedsiębiorstw stanowiła ustawa o wymianie dewizowej 
i kontroli handlu zagranicznego z grudnia 1949 r., przyznająca admini
stracji państwowej szerokie uprawnienia reglamentacyjne w dziedzinie 
walutowej i surowcowej, a także ustawa o popieraniu racjonalizacji 
przedsiębiorstw uchwalona w marcu 1952 r., przewidująca m.in. pre
ferencyjne odpisy amortyzacyjne, korzystne lokalizacje pod budowę 
nowoczesnych zakładów produkcyjnych, rozbudowę infrastruktury 
oraz finansowanie przez państwo podstawowych badań w najbardziej 
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obiecujących gałęziach przemysłu. Zakres kontroli państwa nad kierun
kami rozwoju gospodarczego został rozszerzony przez selektywny 
przydział pożyczek i kredytów na realizację projektów inwestycyjnych, 
ochronne taryfy celne, system ulg podatkowych, a ponadto praktykę 
zwaną „naprowadzaniem administracyjnym" (gyosei shidó), polegającą 
na nieformalnym oddziaływaniu przez system sugestii, upomnień i na
cisków na struktury organizacyjne i działalność przedsiębiorstw prze
mysłowych w celu skłonienia ich do podjęcia działań uważanych przez 
rząd za wskazane. Pierwszym z serii posunięć tego rodzaju była 
zapowiedź odmowy przydziału dewiz na zakup surówki bawełnianej 
wystosowana przez MHZP do dziesięciu największych przędzalni ba
wełny w lutym 1952 r., jeśli nie zredukują one produkcji o około 
60 proc. Zacieśnianiu współpracy między przemysłowcami a władza
mi centralnymi sprzyjała zapoczątkowana w latach pięćdziesiątych 
praktyka „zstępowania z nieba" (amakudan), polegająca na podejmo
waniu pracy w zarządzie przedsiębiorstw przez emerytowanych wy
sokich rangą urzędników administracji państwowej. 

Geneza sojuszu japońsko-amezykańskiego 

Chociaż już w marcu 1947 r. MacArthur zapewniał o gotowości 
narodu japońskiego do podjęcia rozmów w sprawie traktatu pokojo
wego, w ciągu kolejnych lat nie odnotowano istotnych postępów w tej 
dziedzinie. Przyczyną były nie tylko spory proceduralne wśród sojusz
ników, ale także narastające konflikty w stosunkach amerykańsko-ra
dzieckich. W zmieniającej się sytuacji międzynarodowej surowe wa
runki, które początkowo miały być podyktowane Japonii, nie odpo
wiadały interesom Stanów Zjednoczonych w regionie Azji i Pacyfiku. 
Amerykanie musieli teraz zadbać nie tylko o system bezpieczeństwa 
chroniący ten region przed odrodzeniem się japońskiego militaryzmu, 
ale także nie dopuścić do ekspansji komunizmu. W maju 1949 r. pod
jęto decyzję o przedłużonej okupacji Okinawy i przystąpiono do inten
sywnej rozbudowy tamtejszych obiektów wojskowych. 

W rzeczywistości z propozycją utrzymania baz amerykańskich 
w archipelagu Riukiu nieoficjalnie wystąpił już dwa lata wcześniej 
sam cesarz Hirohito, obawiający się wzrostu aktywności japońskich 
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komunistów. Generał MacArthur i personel Departamentu Stanu
zwracali uwagę na niekorzystne aspekty przeciągającej się okupacji, 
ale stratedzy z Pentagonu niechętnie myśleli o wycofaniu wojsk 
z głównych Wysp Japońskich, w czym utwierdziły ich wydarzenia 
kolejnych lat - udana próba z radziecką bombą atomową (wrzesień 
1949), sukces rewolucji ludowej w Chinach (październik 1949), ra
dziecko-chiński traktat o przyjaźni i wzajemnej pomocy (luty 1950), 
a ostatecznie wojna koreańska (1950-1953). 

Ponieważ przyszłość amerykańskich baz w Japonii stała się kluczo-
wą kwestią wstrzymującą zakończenie okupacji, premier Yoshida posta-

Znaczek amerykański upa- �P""'lll,...."'llill""'l!Rlllil""'IIIP'""l!.._."'8""�111""11""!111'"'llill""'lll"ll""ll"'VT'W""lill

miętniający walki na Okinawie 

nowił przejąć inicjatywę, składając Amerykanom pod koniec kwietnia 
1950 r. nieoficjalną propozycję zawarcia porozumienia przewidujące
go utrzymanie tychże baz po zawarciu traktatu pokojowego. Miał przy 
tym nadzieję, że zmniejszy to presję Waszyngtonu na remilitaryzację 
Japonii i pozwoli wykorzystać zaoszczędzone w ten sposób środki na 
odbudowę gospodarki. Sprawa traktatu pokojowego z Japonią, w której 
Amerykanie widzieli kandydata na sprzymierzeńca w zimnej wojnie, 
stała się jeszcze bardziej nagląca po wybuchu wojny koreańskiej. Nie 
wykluczano już podpisania porozumienia bez udziału państw obozu 
wschodniego. Plany te budziły ostry sprzeciw wśród japońskich lewi
cujących intelektualistów, działaczy SPJ i Sohyo, postulujących zacho
wanie przez Japonię neutralności wobec konfliktu Wschód-Zachód. 
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W konferencji pokojowej, która odbyła się na początku września 
1951 r. w San Francisco, wzięły udział pięćdziesiąt dwa państwa. Po
przedziły ją dwustronne negocjacje z zainteresowanymi krajami prowa
dzone przez amezykańskiego pełnomocnika ds. traktatu pokojowego, 
Johna Dullesa. Oprócz ChRL i Tajwanu na konferencję nie zaproszo
no delegacji Demokratycznej Republiki Wietnamu i Mongolskiej Re
publiki Ludowej. Poparcie Francji Waszyngton zyskał obietnicą prze
konania do podpisania traktatu szefa Państwa Wietnamskiego Bao 
Daia oraz władz Laosu i Kambodży. Przedstawicieli nie wydelegowały 
Indie, Jugosławia i Birma, motywując to względami merytozycznymi 
oraz proceduralnymi. Udział Związku Radzieckiego w tej konferencji 
miał służyć ,,zdemaskowaniu nielegalnego charakteru porozumienia". 

8 września uczestnicy konferencji, z wyjątkiem przedstawicieli ZSRR, 
Polski i Czechosłowacji zgłaszających liczne zastrzeżenia, złożyli pod
pisy pod traktatem pokojowym z Japonią, która uznała niepodległość 
Korei, zrzekła się praw i roszczeń do Tajwanu, Peskadorów, Wysp 
Kuzylskich, części Sachalinu (uzyskanej na mocy traktatu z Portsmouth 
z 1905 r.) i innych terytoriów mandatowych, a ponadto praw do ko
rzystania ze strefy antarktycznej oraz praw do wysp Spratly i Wysp 
Paracelskich położonych na Morzu Południowochińskim. Status tezy
toriów odebranych Japonii nie został określony. Grupa Wysp Połu
dniowo-Zachodnich (w tym wyspy Riukiu i Daitó), a także część z Gru
py Wysp Południowych rozciągająca się na południe od wyspy So
fuiwa znalazły się w systemie powiernictwa ONZ, przy czym kontrolę 
administracyjną miały sprawować Stany Zjednoczone. Japonię zobo
wiązano do wypłacenia państwom sojuszniczym reparacji wojennych, 
jednocześnie jednak stwierdzono, że posiadane zasoby nie są wystar
czające do zapłacenia pełnego odszkodowania za wszystkie szkody, 
a zbyt duże wymagania mogłyby zaważyć na odbudowie japońskiej 
gospodarki oraz uniemożliwić wypełnienie innych zobowiązań. Wyso
kość i termin wypłat reparacji, kwestie korzystania z łowisk, umów 
lotniczych i inne pozostawiono do uzgodnienia między Japonią a za
interesowanymi państwami. 

W traktacie podkreślono, że Japonia jako suwerenne państwo ma 
zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych niezbywalne prawo do indy-
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'Widualnej lub zbiorowej obrony. Zapowiadano wycofanie wojsk oku
pacyjnych w ciągu dziewięćdziesięciu dni, przewidziano jednak moż
liwość stacjonowania obcych wojsk na terytorium Japonii w przypad
ku, gdyby zwróciła się ona do któregoś państwa o udzielenie pomocy 
wojskowej. Ustalenia te stały się punktem wyjścia do japońsko-ame
rykańskiego porozumienia o bezpieczeństwie, podpisanego w ostat-
nim dniu konferencji. 

Amezykanom nie udało się zapewnić Japonii udziału w zbiorowym 
systemie obrony. Główną przeszkodą był sprzeciw Australii, Nowej 
Zelandii i Filipin, spowodowany doświadczeniami ostatniej wojny. 
Ostatecznie poprzestano na porozumieniach dwustronnych. Pozosta
jące na terenie Japonii amezykańskie siły zbrojne mogły być wyko
rzystane do utrzymania pokoju na Dalekim W schodzie oraz do ochro
ny Japonii przed atakiem z zewnątrz. Sformułowanie „mogą być użyte 
do obrony tego kraju" nie było korzystne dla Japończyków. Rozsze
rzenie zasięgu obowiązywania traktatu na bliżej nieokreślony obszar 
Dalekiego W schodu oznaczało możliwość wykorzystywania przez 
Stany Zjednoczone baz wojskowych zlokalizowanych w Japonii do 
prowadzenia akcji niezwiązanych bezpośrednio z jej bezpieczeństwem, 
czyli na przykład na terenie Chin albo Związku Radzieckiego. Na 
dodatek, w porozumieniu przedstawionym Y oshidzie w San Francis
co pojawiła się klauzula dotycząca udziału wojsk amerykańskich w tłu
mieniu zamieszek wewnętrznych, chociaż pół roku wcześniej Dulles 
zgodził się ten fragment usunąć. Była to swego rodzaju kara za opie
szałość Y oshidy w zakresie współpracy wojskowej. Niesprecyzowany 
pozostał okres obowiązywania traktatu. 

Szczegóły techniczne porozumienia określono w umowie admini
stracyjnej z lutego 1952 r. Japonię zobowiązano do bezpłatnego udo
stępnienia terenów, przygotowania infrastruktuzy oraz poktycia 
jednej trzeciej kosztów utrzymania wojsk amezykańskich na swoim 
terytorium. Przysługujące żołnierzom amezykańskim prawo ekste
rytorialności wywołało w Japonii falę społecznego oburzenia, co spo
wodowało, że już rok później klauzulę tę nieco zmodyfikowano. Odtąd 
mieli oni podlegać sądownictwu japońskiemu w przypadku prze
stępstw popełnionych w czasie wolnym od służby lub w sytuacji, gdy-
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by zostali przyłapani na gorącym uczynku przez policję japońską. 
W dniu wejścia w życie umów z San Francisco, tj. 28 kwietnia 1952 r., 
Japonia podpisała traktat pokojowy z Tajwanem, od czego Amery
kanie nieoficjalnie uzależnili ratyfikację dokumentów. 

Rozbieżność stanowisk na temat porozumień zawartych w San 
Francisco doprowadziła do rozłamu w SPJ. Odłam prawy stanowili 
członkowie prawego skrzydła i centrum, którzy ostatecznie zaaprobo
wali separatystyczny traktat pokojowy, sprzeciwiając się jedynie trak
tatowi o bezpieczeństwie. Odłam lewy, wybierając sojusz z coraz sil
niej akcentującą antyamerykańskie nastawienie centralą Sohyo, zde
cydowanie skrytykował oba dokumenty. 

Wyniki badań opinii publicznej przeprowadzone we wrześniu 1951 r. 
wskazywały, że większość społeczeństwa (79,9 proc.) zaakceptowała 
porozumienie japońsko-amerykańskie, aczkolwiek nie wszyscy Ge
dynie 31,1 proc.) byli przekonani, że traktat ten rzeczywiście zwiększy 
bezpieczeństwo Japonii. W każdym razie spodziewano się, że obec
ność obcych wojsk będzie miała charakter przejściowy. Porozumienia 
zawarte w wyniku negocjacji między Dullesem a Y oshidą traktowano 
jako pierwszy krok ku likwidacji skutków wojennej porażki. Rozu
miano, że traktat o bezpieczeństwie stanowi warunek sine qua non

zakończenia okupacji. Wojna w Korei skutecznie rozwiała złudzenia 
co do możliwości zawarcia przez Japonię wielostronnego traktatu 
pokojowego, tj. z udziałem komunistycznych Chin i Związku Radziec
kiego. Dla wielu osób dodatkowym argumentem, przemawiającym za 
uznaniem separatystycznego traktatu pokojowego i sojuszem ze Sta
nami Zjednoczonymi, było poparcie cesarza dla polityki „przyjaźni 
z blokiem zachodnim". 

Uwarunkowania rozwoju kultury 

Niekwestionowanym bestsellerem pierwszych miesięcy okupacji 
były minirozmówki angielsko-japońskie (od września do grudnia 
1945 r. sprzedano ponad 3,6 mln egzemplarzy). Dużą popularność 
zyskały również nadawane przez radio lekcje angielskiego ( Come

Come English), komiks „Blondie" G,Burondi"), prezentujący styl życia 
typowej amerykańskiej rodziny, oraz hollywoodzkie produkcje filmo-
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we. Zezwolono na działalność klubów rozrywkowych i występy re
wiowe. Do łask powróciła muzyka jazzowa i baseball. Wkrótce po
jawiły się pierwsze efekty amerykanizacji Japonii w postaci licznych 
zapożyczeń językowych. 

Co dla jednych było „rewolucyjną kontrkulturą", dla innych -
,,kontrrewolucyjnym spiskiem" władz okupacyjnych i ugrupowań kon
serwatywnych. W opinii działaczy lewicowych kuszenie produktami 
amerykańskiej popkultury (na równi ze swobodami obywatelskimi) 
czy nawet krzewienie kultury :fizycznej miały podtekst polityczny i słu
żyły odciągnięciu społeczeństwa od zaangażowania w radykalny ruch 
polityczny. Załamanie się tradycyjnego systemu wartości i trudna sy
tuacja gospodarcza przyczyniły się bowiem do wzrostu zaintereso
wania marksizmem, co w sytuacji nasilającej się zimnej wojny nie było 
dla Waszyngtonu zjawiskiem pożądanym. 

O zagubieniu społeczeństwa w powojennym chaosie pisali m.in. 
Sakaguchi Ango, Dazai Osamu i Tamura Taijiro. W głośnym eseju 
Rzecz o dekadencji (Darakuron, 1946) Sakaguchi krytykował m.in. 
bezgraniczne poddaństwo cechujące naród japoński w okresie wojny, 
namawiając swoich rodaków do odrzucenia dotychczasowego sys
temu wartości i „zamierzonej degeneracji", która w tym wypadku by
łaby wyrazem indywidualizmu i jedynym sposobem na uwolnienie 
się od bagażu wojennych doświadczeń. Z powieści Dazaia Zmierzch
(Shayó, 194 7) zostało zaczerpnięte popularne w tym czasie określenie 
shayozoku G,ludzie zmierzchu"), oznaczające zubożałą arystokrację 
i innych powojennych bankrutów. 

Odcięcie się od militarystycznej przeszłości symbolizować miało 
hasło „budowa państwa kultury''. W początkach okupacji wznowio
no wydawanie przedwojennych gazet i czasopism. N a rynku pojawiła 
się także olbrzymia liczba nowych tytułów. Forum dyskusyjnym le
wicujących intelektualistów (do których zaliczyć można m.in. Ma
ruyamę Masao, autora kontrowersyjnego studium na temat systemu 
cesarskiego) stały się czasopisma „Shinnihon Bungaku" G,Literatura 
N owej Japonii"), ,,Sekai" G,Świat'') i inne. Pisarze starszego pokolenia, 
w tym Nagai Kafil, Tanizaki Jun'ichiro (Drobny śnieg- Sasameyuki,
1948-1949) i Kawabata Yasunari (Tysiąc żurawi - Sembazuru, 1949; 
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Głos góry-Yama no oto, 1949-1952; Śpiące piękności-Nemureru bijo, 
1961), mogli znowu publikować swoje utwory. Rozwijał się także nurt 
,,powieści o sobie" (Kambayashi Akatsuki, Ozaki Kazuo, Hayashi Fu
miko). Dużą rolę w rozwoju twórczości prozatorskiej po 1945 r: ode
grała tzw. szkoła powojenna (sengoha; apure geru), której przedsta
wicielami byli m.in. Norna Hiroshi (Ciemny obraz - Kuroi e, 1947; 
Strefa próżni - Shinku chitai, 1952), Óoka Shohei ( Ognie polne - N obi, 
1949), Shimao Toshio (Kronika odejścia z samotnej wyspy - Shukko
toki, 1949), Mishima Yukio (Wyznania maski - Kamen no kokuhaku, 
1949), Abe Kobo (Ściana - zbrodnia pana S. Karu ma - S. Karuma shi 

Znaczek japoński przedstawiający Kawabatę 
Yasunariego 

no hanzai - kabe, 1951; Kobieta z wydm - Suna no onna, 1962). Zróż
nicowane pod względem stylistycznym i formalnym utwory zdomino
wała tematyka rozrachunkowa dotycząca doświadczeń wojennych, 
odpowiedzialności intelektualistów za wojnę, zaangażowania litera
tury w politykę, relacji jednostka- społeczeństwo. Awangardową poe
zję tworzyli m.in. Tamura Ryuichi i Ayukawa Nobuo związani z czaso
pismem ,,Arechi" (,,Ziemia Jałowa"). 
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W rzeczywistości, mimo gwarantowanej przez konstytucję wol
ności słowa, do października 1949 r. w Japonii obowiązywał nie tylko 
zakaz krytykowania okupantów (zabroniono m.in. projekcji filmu do
kumentalnego na temat skutków zrzucenia bomby atomowej oraz 
publikacji Drogi tytoniowej Erskine'a Caldwella, ukazującej ciemną 
stronę życia w Ameryce). Amerykańscy cenzorzy eliminowali także te 
fragmenty japońskich utworów literackich, artykuły w prasie, wido
wiska teatralne i filmy, które świadczyły o nacjonalizmie, nietolerancji 
religijnej i rasowej, zawierały sceny samobójstw, poniżania kobiet lub 
miały wydźwięk antydemokratyczny, a w późniejszym okresie - tak
że lewicowy. Amerykanie zapewnili sobie ponadto wgląd w oficjalną 
i prywatną korespondencję. Konfiskacie uległy obrazy czołowych ma
larzy zaangażowanych w wojenną propagandę (Fujity Tsuguharu, 
Ino kurny Gen'ichiro i innych). Ze względu na „naleciałości feudalne" 
j „barbarzyństwo" cenzurą objęty został również teatr kabuki (w tym 
przedstawienie o czterdziestu siedmiu wiernych samurajach, Chushin
gura). Przykładem przedsięwzięcia, które zyskało w tym czasie akcep
tację władz okupacyjnych, była seria filmów poświęconych „kobiecie 
nowych czasów'', wyprodukowana przez ocalałą ze zniszczeń wojen
nych wytwórnię Shochiku, w tym film Zwycięstwo kobiet (Josei no shori, 
1946) w reżyserii Mizoguchiego Kenjiego. 

W 1946 r., po dwuletniej przerwie, pod patronatem Ministerstwa 
Edukacji wznowiono Wystawy Sztuki Japońskiej (Nihon Bijutsu Ten
rankai, w skrócie Nitten), na których prezentowano malarstwo, drze
woryty, rzemiosło artystyczne oraz kaligrafię. Próbę unowocześnie
nia malarstwa japońskiego przez wprowadzenie elementów kubizmu 
i surrealizmu podjęła w 1948 r. awangardowa grupa Panreal. Łączenie 
stylu japońskiego i zachodniego proponowała również grupa artystów 
o nazwie Sztuka Kreatywna (Sozo Bijutsu). Eksperymentalny nurt
w dziedzinie ceramiki reprezentowało Stowarzyszenie Nurzających
się w Glinie (Sodeisha), kaligrafii- Stowarzyszenie Ludzi Tuszu (Bo
kujinkai), ikebany - szkoły Ohara i Sogetsu.

W opozycji do sponsorowanego przez rząd tzw. nurtu akademic
kiego (udział w Nitten był warunkiem uzyskania członkostwa w Ja
pońskiej Akademii Sztuki) pozostawało m.in. reaktywowane po wojnie 
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Stowarzyszenie Drugiej Sekcji (Nikakai), grupujące artystów specjali
zujących się w tzw. malarstwie zachodnim, a także Stowarzyszenie 
Niezależnych Artystów (Jiyu Bijutsuka Kyokai), Stowarzyszenie Sztu. 
ki Akcji (Kodo Bijutsu Kyokai), Stowarzyszenie Sztuki Modernistycz
nej (Modan Ato Kyokai), oscylujące w kierunku abstrakcjonizmu, oraz 
Stowarzyszenie Sztuki Demokratycznej (Demokurato Bijutsu Kyokai), 
postulujące wolność ekspresji. Ich członkowie prezentowali swoje 
prace na wystawach sztuki niezależnej organizowanych od 1946 r. 
przez Towarzystwo Sztuki Japońskiej (Nihon Bijutsukaz), a od 1949 r. 
także przez koncern prasowy Y omiuri. Powstawały także obrazy w du
chu realizmu socjalistycznego. Artyści związani z KPJ zapoczątkowali 
tzw. malarstwo reportażowe. Polityczne akcenty, m.in. problem ofiar 
bomby atomowej, były widoczne w pracach małżeństwa Maruki (Iri 
i Toshi). Interdyscyplinarnym charakterem odznaczało się stowarzy
szenie Wieczorne Spotkania (Yoru no kai) założone przez awangardo
wych artystów, a także pisarzy i krytyków literackich reprezentują
cych tzw. szkołę powojenną (Okamoto Taro, Teshigahara Hiroshi) 
oraz Warsztaty Eksperymentalne (Jikken Kobo), ukierunkowane na 
integrację sztuki wizualnej i utworów muzycznych (w grupie tej ka
rierę artystyczną rozpoczynał m.in. kompozytor Takemitsu Toru). 
Powojenne środowiska artystyczne łączył wspólny cel wyzwolenia 
się ze sztywnych kanonów artystycznych oraz uniwersalizacji sztuki 
współczesnej dzięki wzbogaceniu zachodnich nurtów elementami tra
dycji Dalekiego Wschodu. 

Pożar w kompleksie świątynnym Horyiiji (okolice Nary) stał się 
bodźcem do nowelizacji w 1950 r. ustawy o ochronie zabytków. Usta
nowiono także kategorię tzw. niematerialnych zabytków kultury, do 
których zaliczono tradycyjne dziedziny sztuki, takie jak teatr no i ka
buki oraz rytualne tańce kagura związane z religią sintoistyczną. 
W 1951 r. w Nagoi uruchomiono pierwszą prywatną rozgłośnię radio
wą, a w ciągu roku liczba tego typu stacji wzrosła do piętnastu. 

MacArthur, który nota bene kontakty z okupowanym narodem 
ograniczał do przedstawicieli najwyższych władz, przemawiając w ame
rykańskim Kongresie w maju 1951 r., porównał społeczeństwo japoń
skie do chłonącego wiedzę dwunastoletniego dziecka (wiek społe-
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czeństw anglosaskich ocenił na czterdzieści pięć lat, przyjmując zakryterium stopień ich unowocześnienia). Na uwagę zasługuje ponad
to osobiste zaangażowanie Naczelnego Dowódcy w szerzenie w Japo
nii religii chrześcijańskiej jako „duchowej bariery przeciwko infiltracji
totalitarnej ideologii". MacArthur wspierał działalność misyjną i akcję
rozdawania Biblii (bezpłatne egzemplarze trafiły do ok. 10 mln osób),
a w 1947 r. udzielił poparcia premierowi Katayamie, który wprawdzie
był socjalistą, ale należał do kościoła prezbiteriańskiego. MacArthuro
wi udało się jednak odnieść sukcesu na tym polu - w 1951 r.
w Japonii było około 200 tys. protestantów i 157 tys. katolików, a więc
niemal tyle samo co przed wojną. 

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że skuteczność większości
reform okupacyjnych okazała się wątpliwa, i to nie tylko z powodu
odmienności kulturowej Japonii, ale również ze względu na brakkonsekwencji w ich realizacji ze strony Amerykanów. OczekiwaniaWaszyngtonu przerosła natomiast siła, z jaką na gruncie japońskimprzyj�ła się idea pacyfizmu. W ruch na rzecz pokoju, a także kampanięprzeciwko separatystycznemu traktatowi pokojowemu oraz dalszemuutrzymaniu baz amerykańskich zaangażowały się nie tylko ugrupowania lewicowe, ale także wiele organizacji społecznych i środowiskaakademickie. 
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Modyfikacja okupacyjnego ustawodawstwa 

Trzy dni po zakończeniu okupacji, w czasie obchodów 1 Maja 
w roku 1952, w Tokio doszło do krwawych starć z policją, w wyniku 
których zginęły dwie osoby, a ponad 2 tys. odniosło ranny. Areszto
wano ponad 1,2 tys. osób, spośród których 261 stanęło przed sądem. 
Protestowano przeciwko niekorzystnym zmianom w kodeksie pracy 
oraz zapowiadanej przez rząd Yoshidy represyjnej ustawie o bezpie
czeństwie publicznym. Hasło ,Jankesi do domu" oraz akty wandaliz
mu wo bee pojazdów z amerykańską rejestracją zaparkowanych w oko
licach parku Hibiya świadczyły o rozczarowaniu niepełną niepodleg
łością. Część uczestników demonstracji podburzana przez działaczy 
Zengakuren usiłowała przedostać się na plac przed terenem Pałacu 
Cesarskiego, gdzie do 1950 r. organizowane były tego typu manifes
tacje. Żądano przy tym zmiany nazwy na Plac Ludowy. 

Y oshidzie, zaniepokojonemu organizowanymi przez komunistów 
zamieszkami (m.in. 30 maja w Tokio, 24 czerwca w miejscowości 
Suita koło Osaki) oraz aktami sabotażu (np. zniszczenie zapory w rejo
nie Okutama pod Tokio), nie udało się wprawdzie doprowadzić do 
utworzenia w parlamencie Komisji ds. Wykrywania Działalności Anty
japońskiej (na wzór komisji McCarthy'ego), ale pod koniec lipca 
1952 r. konserwatyści przeforsowali kontrowersyjną ustawę o zapo
bieganiu działalności wywrotowej, zabraniającą urządzania de
monstracji, publicznych zebrań, dystrybucji biuletynów partyjnych 
i związkowych. Rząd przestrzegał, że organizacja, której działalność 
stanowiłaby zagrożenie dla porządku publicznego, zostanie rozwią
zana. Zatwierdzono także dalsze zmiany w ustawie o policji, przyzna
jące premierowi prawo ingerowania w działalność Państwowej Ko
misji ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Dwa lata później mimo sprze-
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ciwu ugrupowań lewicowych uczyniono następny krok ku centralizacji aparatu policyjnego, polegający na połączeniu Państwowej PolicjiRegion�ej i Policji Samorządowej w Policję Prefekturalną (Tod6/u
ken Keisatsu) oraz uznaniu jej funkcjonariuszy za urzędników państwowych. 

Posunięcia rządu, a także brak szerszego poparcia społecznegozmusił japońskich komunistów do porzucenia planów wywołania rewolucji. Część wpływowych działaczy KPJ, w tym Tokuda Kyuichi
i Itó Ritsu, zbiegła do Pekinu. W kraju natomiast odradzały się organizacje o charakterze nacjonalistycznym. Do 1953 r. zarejestrowanookoło 750 tego typu ugrupowań (ok. 90 tys. członków).

W wyborach do izby niższej z października 1952 r. Jiyutó zachowała wprawdzie większość mandatów (51,5 proc.), ale powrót do działalności na forum publicznym starej gwardii zawodowych politykówwzmocnił opozycję wobec Yoshidy, i to nie tylko ze strony PartiiReform (Kaishint6, PR), utworzonej w lutym 1952 r. na bazie N arodowej Partii Demokratycznej (Kokumin Minshut6, do 1950 r. jako PDL),ale także wewnątrz jego własnego ugrupowania, co było spowodowane w dużej mierze niedotrzymaniem obietnicy wobec Hatoyamy Ichi-ró dotyczącej cesji stanowiska przewodniczącego partii. W marcu 1953 r.
�?l�°:nicy Hatoyamy wystąpili z PL. W przeprowadzonych miesiącpozmeJ wyborach parlamentarnych uzyskali 7,5 proc. mandatów.Układ sił w Izbie Reprezentantów nie przedstawiał się teraz korzystniedla liberałów (42,7 proc. miejsc) zmuszonych do współpracy z opozycją. W listopadzie część członków ugrupowania Hatoyamy postanowiła przystać na propozycję powrotu do macierzystej partii pod warunkiem utworzenia w jej strukturach komisji ds. rewizji konstytucji.�lku najbardziej zawziętych krytyków Y oshidy, w tym Miki Bukichi1 Kóno Ichiro, odmówiło jednak powrotu i utworzyło niewielkie ugrupowanie o nazwie Japońska Partia Llberalna (Nihon Jiyut6, JPL). Od połowy 1953 r. toczyły się rozmowy w sprawie udziału Japonii

"'." amerykańskim programie Wzajemnej Pomocy [w zakresie] Bezpieczeństwa (Mutual Secun·-ty Assistance), przewidującym wsparciegospodarcze i wojskowe dla krajów bloku zachodniego. Warunkiemskorzystania z tego rodzaju pomocy było aktywne uczestnictwo w roz-
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wijaniu własnych zdolności obronnych. Wprawdzie po zakończeniu
okupacji liczebność Rezerwowych Oddziałów Policji Państwowej
(przemianowanych następnie na Oddziały Bezpieczeństwa) zwiększo
no do 110 tys., Waszyngton jednak oczekiwał, że formacje te ,będą
liczyć co najmniej 350 tys. funkcjonariuszy. W tym wyjątkowym przy
padku Yoshida nie dążył do rewizji okupacyjnego ustawodawstwa
i starał się opóźniać proces remilitaryzacji Japonii, zasłaniając się ogra
niczeniami wynikającymi z konstytucji, koniecznością odbudowy gos,.
podarki japońskiej, a nawet czynnikami natury psychologicznej. Idea
pacyfizmu zyskała bowiem w Japonii wielu zwolenników. Z badań
opinii publicznej przeprowadzonych w pierwszej połowie lat pięćdzie
siątych wynikało, że remilitaryzacji sprzeciwia się blisko jedna trzecia
społeczeństwa. 

Zakrojoną na szeroką skalę kampanię przeciwko sprzecznym
z konstytucją projektom zbrojeń prowadzili działacze lewego odłamu
SPJ oraz związkowcy z Sóhyó, widzący Japonię w roli kraju neutralne
go, pełniącego rolę „trzeciej siły'' łagodzącej napięte stosunki W schód
-Zachód. Odmienne stanowisko w tej sprawie prezentowała konser
watywna opozycja, z której opinią musiał się teraz liczyć mniejszościo
wy gabinet Yoshidy. Zdaniem takich polityków, jak Hatoyama Ichiró,
Ashida Hitoshi, Shigemitsu Mamoru czy Kishi Nobusuke remilita
ryzacja - umożliwiająca przejęcie przez Japończyków odpowiedzial
ności za obronę własnego kraju - była warunkiem odzyskania przez
ten kraj pełnej suwerenności i pozycji na forum międzynarodowym.
Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon, który w listo
padzie 1953 r. przybył z oficjalną wizytą do Japonii, otwarcie przyznał,
że dziewiąty artykuł konstytucji był błędem. 

Jednym z punktów przetargowych w negocjacjach japońsko-ame
rykańskich była kwestia długu, zaciągniętego przez Japonię w ramach
programu GARIOA-EROA. Ku rozczarowaniu Japończyków okaza
ło się, że Amerykanie nie traktowali przekazywanej im w czasie oku
pacji pomocy jako darowizny (na mocy porozumienia osiągniętego
w styczniu 1962 r. Japonia uznała 20 proc. kwot otrzymanych w czasie
okupacji, dług ten miał być spłacony w ratach w ciągu kolejnych pięt
nastu lat). 
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Podpisując w marcu 1954 r. układ o wzajemnej pomocy wojsko
wej, rząd japoński zobowiązał się do współpracy z amerykańskimi 
ekspertami w zakresie rozwijania potencjału militarnego. Układowi 
temu towarzyszyły umowy gospodarcze, przewidujące m.in. sprzedaż 
do Japonii nadwyżek produktów rolnych. Fundus:.: uzyskane z tych 
transakcji Amerykanie zamierzali przeznaczyć w znacznej mierze na 
sprzęt wojskowy dla japońskich formacji obrony, rozwój produkcji 
zbrojeniowej itp. Finansowano z nich także rozwój szkolnictwa japoń
skiego. W niedługim czasie konserwatyści przeforsowali w parlamen
cie ustawy dotyczące przekształcenia dotychczasowego Urzędu Bez
pieczeństwa w Urząd Obrony (Boeichó) i utworzenia Oddziałów Sa
moobrony (Jieitai) na bazie Oddziałów Bezpieczeństwa i Oddziałów 
Patrolowych Wybrzeża. Ustawy te obowiązywały od lipca 1954 r. Od
działy, których liczebność ustalono na około 152 tys. osób (siły lądowe 
130 tys., morskie 15 tys., powietrzne 7 tys.), miały być odpowiedzialne 
nie tylko za utrzymanie porządku publicznego, jak to miało miejsce 
w przypadku oddziałów istniejących do tej pory, ale także za obronę 
pokoju i ochronę niepodległości Japonii. Zastrzeżono jednak, że od
działy te mogą działać wyłącznie na terenie kraju. Dyrektor Generalny 
Urzędu Obrony w randze ministra stanu miał być osobą cywilną. 
Decyzja o wykorzystaniu Oddziałów Samoobrony miała zapadać po 
uprzedniej konsultacji premiera z członkami Rady Obrony Kraju 
(J(okubó Kaigi), utworzonej w lipcu 1956 r. 

Chociaż w 1946 r. Y oshida utrzymywał, że dziewiąty artykuł od
mawia Japonii nawet prawa do samoobrony, w miarę rozwoju sytuacji 
zmienił oficjalne stanowisko, stwierdzając, że Japonia wyrzekła się 
w tym zapisie prawa do wojny agresyjnej, ale nie obronnej. Jak pod
kreślał, Oddziały Samoobrony nie były regularną armią mającą zdol
ności ofensywne, a jedynie „siłą, która przyjmie pierwsze uderzenie 
napastnika", dlatego nie widział potrzeby rewizji konstytucji w celu 
legalizacji tego rodzaju zbrojeń. Zmian w ustawie zasadniczej doma
gali się natomiast konserwatyści krytykujący „linię Y oshidy". Ich zda
niem należało jasno sformułować prawo Japonii do posiadania sił 
zbrojnych w celu obrony przed atakiem z zewnątrz oraz prawo udziału 
w zbiorowym systemie bezpieczeństwa. Postulowano także przereda-
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gowanie pod kątem japońskiej tradycji preambuły konstytucyjnej, acz
kolwiek z uwzględnieniem zasad demokracji i idei wyrzeczenia się
wojny agresyjnej. Poza tym propon?wano pr�óc��e �e�arzo�
części uprawnień, tak by pełnił funkqę ,,głowy panstwa , a me Je1yn1e
,,symbolu narodu", a ponadto - zniesienie publicznego r�fer�ndum,
w którym były zatwierdzane nominacje sędziów Sądu NaJwyzszego,
ponowne rozpatrzenie kwestii praw i obowiązków obywateli oraz pro
blemu samorządów lokalnych i funduszy publicznych.

Zadania przeprowadzenia rewizji konstytucji, choćby przez wzgląd
na okoliczności, w jakich została sformułowana, podjął się Hatoyama
Ichiro, który w listopadzie 1954 r. stanął na czele Japońskiej Partii
Demokratycznej (Nihon Minshuto, JPD) jednoczącej jego zwolenni- ·
ków z PL, członków PR oraz JPL. W grudniu tego roku partia Hatoya
my we współpracy z dwiema partiami socjalistycznymi przegłosowała
wniosek o odwołanie Yoshidy, krytykowanego nie tylko za „pokrętną
politykę zbrojeń", ale także apodyktyczny styl rządów. Nie zatarły się
również w pamięci społecznej niedawne próby zatuszowania przez
Yoshidę afery łapówkowej z udziałem jego protegowanych, Ikedy
Hayato i Sato Eisaku. 

Forsowanie przez konserwatystów kolejnych reform pod hasłem
,,rewizji za daleko posuniętych ustaw okresu okupacji" oraz niebez
pieczeństwo rewizji konstytucji po objęciu funkcji_ premiera prz��
Hatoyamę skłoniło oba odłamy partii socjalistyczneJ do konsohdaq1.
Utrzymanie dziewiątego artykułu konstytucji stało się w latach pięć
dziesiątych jednym z kluczowych haseł socjalistów: W styczniu 1

_
954 �:

lewy odłam SPJ wystąpił z inicjatywą utworzema NarodoweJ Unu
Ochrony Konstytucji (Kempo Yogo Kokumin Rengo, w skrócie �o
kenren). Członkostwg_, w Unii, na której czele stanął były premier
Katayama, zadekl.trowało sto kilkadziesiąt organizacji, ogółem oko�o
5 mln osób. Jej działalność publicystyczno-oświatowa spotkała się
z dużym oddźwiękiem społecznym, przyczyniając się do wyraźnego
wzrostu popularności lewicy socjalistycznej. Na uboczu tego ruchu
zdecydowała się pozostać :frakcja Nishi? Suehi�o, uważana za skrajną
prawicę socjalistyczną, oraz reprezentuJący umiarkowany ruch �ąz
kowy Ogólnojapoński Kongres Związków Zawodowych (Zennippon
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Rodo Kumiai Kaigi, w skrócie Zenro Kaigi), utworzony w kwietniu 
1954 r. (ok. 850 tys. członków). 

W połowie października 1955 r. doszło do zjednoczenia SPJ. W tej 
sytuacji również konserwatyści mimo znacznych antagonizmów zde
cydowali się na połączenie sił w celu stworzenia skutecznej przeciw
wagi dla rosnącego w siłę ruchu lewicowego. Istotną rolę odegrała 
w tym procesie presja ze strony środowisk gospodarczych, w tym 
takich instytucji, jak: Japońska Federacja Stowarzyszeń Pracodaw
ców (Nihon Keieisha Dantai Remmei, w skrócie Nikkeiren), Federacja 
Organizacji Gospodarczych (Keizai Dantai Rengokai, w skrócie Kei
danren) czy Japońska Izba Handlu i Przemysłu. W wyniku fuzji zdo
minowanej przez byłych urzędników PL oraz JPD, skupiającej w prze
ważającym stopniu polityków z przedwojennym stażem nastawionych 
krytycznie do linii politycznej Y oshidy, w połowie listopada została 
utworzona Partia Liberalno-Demokratyczna (fiyu Minshuto, PLD). 
Scena polityczna uległa w ten sposób dwubiegunowemu podziałowi 
na prozachodni obóz konserwatywny i obóz radykalny, który mimo 
deklaracji neutralności zdradzał inklinacje prochińskie i proradziec
kie. Konsolidacja obu środowisk nie zażegnała sporów wewnątrzpar
tyjnych, czego dowodem był utrzymujący się w obu partiach podział 
na skrzydła i frakcje. 

Biorąc pod uwagę wyniki wyborów z lutego 1955 r., PLD dyspono
wała 64 proc. miejsc w izbie niższej, co wprawdzie zapewniało jej 
dominującą pozycję w parlamencie, ale w dalszym ciągu nie dawało 
szans na rewizję ustawy zasadniczej, gdyż SPJ kontrofowała 33 proc. 
miejsc, wystarczających do zablokowania tego rodzaju zmian. Podjęta 
w połowie 1956 r. przez rząd Hatoyamy próba wprowadzenia jedno
mandatowego systemu wyborczego, zwiększającego szanse na 
przełamanie bariery dwóch trzecich mandatów, została zablokowana 
nie tylko przez partie opozycyjne, ale także część członków PLD, 
preferujących „linię Y oshidy". 

,,Kurs zwrotny" dotyczył także szkolnictwa. Zainteresowanie mar
ksizmem w środowiskach nauczycieli i rola, którą odgrywał w kam
paniach przeciwko remilitaryzacji Japonii i sojuszowi japońsko-ame
rykańskiemu liczący blisko 500 tys. członków Japoński Związek Pra-
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cowników Oświaty (Nihon Kyoshokuin Kumiai, w skrócie Nikkyoso),

budziły zaniepokojenie władz zarówno w Tokio, jak i Waszyngtonie. 
Dostrzegano teraz potrzebę patriotycznej edukacji w celu złagodze
nia skutków „nadmiernej demokratyzacji" Japonii. Nie powiodła się 
jednak próba przywrócenia w szkołach zajęć z etyki, podjęta w 1951 r. 
przez ministra oświaty Amano Teiyii. Nie udało się także doprowa
dzić do oficjalnego zatwierdzenia symboli państwowych: :flagi Hi no

Maru i hymnu Kimi ga Yo, uważanych przez znaczną część społe
czeństwa za atrybuty militaryzmu cesarskiej Japonii. W maju 1954 r. 
konserwatyści przeforsowali natomiast dwie ustawy o edukacji za
kazujące nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjów, tak pań
stwowych, jak i prywatnych, działalności politycznej oraz propa
gowania wśród uczniów jakiejkolwiek ideologii. Dwa lata później 
rząd Hatoyamy doprowadził do przejęcia przez Ministerstwo Eduka
cji kontroli nad programami i podręcznikami szkolnymi. W 1958 r. 
do szkół wróciła etyka, a w ciągu kolejnych dwóch lat, mimo akcji 
protestacyjnych organizowanych przez związkowców, wprowadzono 
program weryfikacji pracowników oświaty i związany z tym system 
płac (teoretycznie uwzględniający osiągnięcia zawodowe, w rzeczy
wistości duże znaczenie miały ich poglądy polityczne). W tym cza
sie z pracy w szkolnictwie usunięto 112 nauczycieli zaangażowanych 
w działalność polityczną, ponad 1 tys. osób zdegradowano, 52 tys. 
obniżono pensje. 

Skok technologiczny 

Jednym z pierwszych spektakularnych osiągnięć polityki racjona
lizacji przemysłu było otwarcie w 1953 r. supernowoczesnej linii pro
dukcyjnej w stalowni Kawasaki Seitetsu. Wdrażanie nowych metod 
hutniczych na podstawie zagranicznych licencji (głównie amerykań
skich, niemieckich i szwedzkich) rozpoczęły w tym czasie także za
kłady Yawata Seitetsu, NKK, Sumitom o, Kobe Seikosho. W zrost pro
dukcji stali oraz zastosowanie najnowocześniejszych osiągnięć w dzie
dzinie konstrukcji silników (diesel) i budowy statków przyczyniły się 
do dynamicznego rozwoju przemysłu stoczniowego. Na czołową po
zycję wysunęły się w tej dziedzinie zakłady Mitsubishi, do których 
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w kolejnych latach dołączyły takie przedsiębiorstwa, jak Mitsui, Ishi
kawajima HarimaJiikogyo, Sumitomo i inne. 

Słabe rezultaty odnotowano natomiast w przemyśle węglowym, na 
co złożyła się niska jakość japońskich złóż, a także strajki w kopal
niach i elektrowniach, które wybuchły jesienią 1952 r. pod hasłem 
zaprzestania zwolnień oraz podwyżki płac. Nie tylko utrudniły one 
proces restrukturyzacji tej gałęzi gospodarki, ale także naraziły budżet 
państwa na poważne straty, co skłoniło konserwatywny rząd do prze
forsowania w sierpniu 1953 r. ustawy ograniczającej prawo do strajko
wania w energetyce. W ramach przestawiania się na alternatywne 
źródła energii przystąpiono wówczas do rozbudowy sieci elektrowni 
wodnych (Sakuma, Okutadami, Tagokura, Kurobe). Pierwsza po
życzka w wysokości około 40 mln dolarów udzielona Japonii przez 
Bank Światowy została przeznaczona na zakup nowych technologii 
ciepłowniczych bazujących na względnie tanich olejach napędowych. 
W listopadzie 1955 r. podpisano japońsko-amerykańskie porozumie
nie o dostarczeniu Japonii wzbogaconego uranu oraz urządzeń do 
budowy reaktora atomowego. Rok później we wsi Tokaimura (pref. 
Ibaraki) rozpoczęto budowę Japońskiego Ośrodka Badań Energii 
Jądrowej (Nihon Genshiryoku Kenkyujo).

Wykorzystanie zagranicznych technologii pozwoliło Japonii znacz
nie przyspieszyć proces doganiania światowych potęg przemysło
wych. Urzędnicy Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Przemysłu 
ograniczali do niezbędnego minimum import gotowych maszyn, przy
znając na ten cel s�e środki dewizowe. Preferowano zakup li
cencji lub zawieranie z zagranicznymi przedsiębiorstwami umów o po
mocy technicznej. Współpracę w dziedzinie produkcji sprzętu elek
trycznego nawiązano między zakładami Tokyo Shibaura Denki a Ge
neral Electric, Matsushitą a Phillipsem, Mitsubishi a Westinghouse, 
NEC a RCA Japońskie firmy motoryzacyjne zdobywały doświadcze
nie, montując auta na zagranicznej licencji: Nissan -samochody Austi
na, Isuzu - Hillmana (Rootes), Hino - Renault. Uruchomienie pro
dukcji włókien sztucznych (w tym nylonu na licencji Du Pont de 
Nemours) przez zakłady Toyo Rayon, Teijin i inne zrewolucjonizo
wało japoński przemysł włókienniczy. 
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Rozwój przemysłu elektronicznego zapoczątkowała już w 1953 r. 
firma Sony, która mimo zastrzeżeń ze strony MHZP przystąpiła do 
masowej produkcji odbiorników radiowych, upowszechniając tran� 
zystory wykorzystywane dotąd jedynie przez wojsko amerykańskie. 

Do współzawodnictwa o miejsce na tym rynku przystąpiły także mniej 
znane zakłady, takie jak San'yo Denki i Hayakawa (Sharp). 

Widmo recesji związanej ze zmniejszającymi się „dostawami spe

cjalnymi", a także naciski ze strony stowarzyszeń przemysłowo-hand
lowych i MHZP skłoniły parlament do zatwierdzenia we wrześniu 
1953 r. dalszych poprawek w ustawie antymonopolowej. Dopuszczo-

Magnetofon Sony TYP-G 

z 1950 r. 

no m.in. możliwość wzajemnego posiadania akcji, co spowodowało, że 

w miejsce zaibatsu zaczęły powstawać konglomeraty grup kapitało

wych, tzw. keiretsu, skupione wokół własnych banków. Ponownie 

scalono przedsiębiorstwa handlowe Mitsubishi Shoji (1954) i Mitsui 

Bussan (1959). 
Zalegalizowano także kartele antyrecesyjne, w tym kartele ceno

we, regulujące minimalny poziom cen, i kartele produkcyjne, wyty

czające maksymalny poziom produkcji czy mocy wytwórczych. Reali

zację bardziej ryzykownych przedsięwzięć inwestycyjnych umożli-
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wiały tzw. kartele racjonalizacyjne. W rzeczywistości pierwsze kartele 
ułatwiające przezwyciężenie recesji były tworzone pod wpływem 
MHZP już niemal od roku. Zjawisko to objęło wiele gałęzi przemysłu, 
w tym włókienniczy, hutniczy, chemiczny, cukrowniczy, maszynowy 

i elektroniczny. 

W sferze monetarnej przejawem „naprowadzania administracyj
nego" było „przewodnictwo z okienka" (madoguchi shido) Banku Ja
ponii, czyli banku centralnego. Niskie stopy procentowe przyczyniały 
się do wysokiego popytu na kredyty bankowe, któremu prywatne 
banki handlowe (tzw. banki miejskie obsługujące keiretsu) nie były 

w stanie sprostać. Dzięki gwarancjom ze strony banku centralnego 
mogły one jednak prowadzić działalność pożyczkową przekraczającą 
rzeczywiste możliwości finansowe. Zależność tych banków od redys
konta Banku Japonii zapewniała administracji centralnej możliwość 
nadzorowania decyzji inwestycyjnych pożyczkobiorców. Dodatkowe, 
pozabudżetowe źródło finansowania rozwoju gospodarczego stanowił 
od 1953 r. fundusz bazujący na depozytach ludności w pocztowych 
kasach oszczędności. Jednakże i ten fundusz podlegał kontroli ze 
strony państwa. 

„Przewodnictwo z okienka" odegrało istotną rolę w zwalczaniu 
problemu deficytu w bilansie płatniczym, z którym borykała się powo
jenna japońska gospodarka od początku okupacji. Restrykcyjna po-
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Utyka monetarna wprowadzona pod koniec 1953 r., kiedy deficyt ten 
sięgnął 260 mln dolarów, spowodowała wprawdzie zwolnienie tempa 
wzrostu gospodarczego, ale zjawisko to miało charakter przejściowy, 
gdyż wraz z poprawą sytuacji bank centralny stopniowo cofał ,◊gra
niczenia kredytowe, umożliwiając ponowne zwiększenie zaangażo
wania inwestycyjnego. Tak zwana strategia „stop- naprzód" stanowiła 
jedną z przyczyn cykliczności, charakteryzującej odtąd rozwój gospo
darczy Japonii. 

Rozwiązanie problemu deficytu w rozliczeniach międzynarodo
wych oraz opanowanie inflacji złożyły się na tzw. koniunkturę ilościo
wą przełomu lat 1954 i 1955. Wyjątkowo dobre plony pozwoliły Japoń
czykom uniezależnić się od importu ryżu. We wrześniu 1955 r. Japonia 
została członkiem Układu Ogólnego w Sprawie Ceł i (Gene
ral Agreement on Tarijfs and Trade, GATT), przy czym kilkanaście 
państw, w tym Wielka Brytania, odmówiło przyznania jej pełnych 
przywilejów, zachowując wobec japońskich towarów wyższe taryfy 
celne i ograniczenia ilościowe. W raporcie rządowym pojawiło się w tym 
czasie znamienne stwierdzenie: ,,Zakończył się okres powojenny'', 
z którego wynikało, że japońska gospodarka została całkowicie od
budowana. Administracja Hatoyamy zapowiadała realizację pięciolet
niego planu osiągnięcia pełnej samodzielności gospodarczej. 

Znaczny wzrost inwestycji (o ok 50 proc. w stosunku do dwóch 
ubiegłych lat) oraz zamówień na maszyny i urządzenia do nowych 
zakładów (o 80 proc.) doprowadził w 1956 r. do „największego roz
kwitu gospodarczego od czasów legendarnego cesarza Jimmu" (od
wołując się do tego porównania, wzrost gospodarczy w tym okresie 
nazwano koniunkturą Jimmu). Jesienią tego roku ujawnił się jednak 
niedostatek zdolności produkcyjnych w przemyśle hutniczym oraz 
energii elektrycznej, który spowodował zwiększone zapotrzebowanie 
na importowane surowce i doprowadził w połowie 1957 r. do kolej
nego kryzysu w rozliczeniach międzynarodowych, co z kolei skłoniło 
Ministerstwo Finansów do ponownego wprowadzenia restrykcyj
nej polityki finansowej. Istotny wpływ na kondycję gospodarki ja
pońskiej miał w tym czasie kryzys sueski. W zrost cen ropy naftowej 
złagodziło jednak zwiększone zapotrzebowanie na świecie na pro-
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dukowane w Japonii supertankowce. W końcu tej dekady Japonia wy
sunęła się na pozycję światowego potentata w dziedzinie budownictwa 
okrętowego. 

Załamanie się koniunktury okazało się wbrew prognozom chwilo
we. W połowie 1958 r. rozpoczął się trwający blisko czterdzieści dwa 
miesiące bezprecedensowy okres prosperity. Ponieważ wskaźniki 
gospodarcze przewyższyły wszelkie dotychczasowe osiągnięcia, w po
szukiwaniu nazwy dla tego zjawiska sięgnięto do legendy o bogini 
Amaterasu, która skryła się w Niebieńskiej Pieczarze Iwato, a więc 
czasów poprzedzających pojawienie się cesarza Jimmu, stąd okreś-

Skuter Juno M85 z 1962 r. - •"----�--:-��---�----�----�--�

drugi z kolei model skutera 
wyprodukowany przez fir
mę Honda 

lenie „koniunktura Iwato". Naczelne hasło tego okresu brzmiało: ,,In
westycje rodzą inwestycje", a roczny wzrost nakładów inwestycyjnych 
przekroczył 30 proc. 

Na drugą połowę lat pięćdziesiątych przypadł początek rozwoju 
przemysłu petrochemicznego, bazującego na importowanej metodzie 
krakowania ropy naftowej (przetwarzania na olej i benzynę). Na czo
łowe miejsce w tej dziedzinie wysunęły się m.in. zakłady Sumitomo, 
Mitsui i Mitsubishi. Korzystne warunki rozwoju dotyczyły także bu
downictwa. Znakiem nowych czasów były potężne kombinaty prze
mysłowe usytuowane w pobliżu portów, przestronne hale i domy to
warowe (Seibu, Hankyii, Daimaru), pierwsze supermarkety (Daiei) 
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oraz osiedla mieszkaniowe z bieżącą wodą (danchz). Dynamicznie 
zaczęły rozwijać się branże wytwarzające dobra konsumpcyjne, w t::ym 
artykuły gospodarstwa domowego (Matsushita). Kwitł przemysł mo
toryzacyjny. Początkowo produkowano głównie motocykle oraz sku
tery (Honda, Suzuki). Popularnością cieszyła się także trójkołowa 
furgonetka Midget 360 (Mazda). Pierwszym modelem niedużego sa� 
mochodu osobowego opracowanym w całości przez japońskich kon
struktorów był Toyopet Crown, wyprodukowany w 1956 r. przez 
Toyotę, którą kilka lat wcześniej uratowały od bankructwa zamó
wienia na ciężarówki dla wojsk walczących w Korei. Duże zaintereso--

Samochód osobowy Suzu. 
light z 1955 r., napędzany 
dwusuwowym silnikiem po
jemności 360 cm sześc. 

wanie wzbudziła także opracowana w tym czasie przez Toyotę metoda 
„na czas" (kamban; ang. fust-in-time), polegająca na ścisłej współpracy 
z poddostawcami, bez potrzeby magazynowania elementów montażo
wych. W krótkim czasie na rynku pojawiły się kolejne samochody 
osobowe: Prince Skyline, Subaru 360 (Fuji Jukogyó), Datsun Bluebird 
(Nissan). Dzięki automatyzacji do 1962 r. produkcja samochodów 
wzrosła w Japonii z 32 tys. do 600 tys. 

Społeczeństwo i kultura 

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych liczba gospodarstw domo
wych wyposażonych w pralkę, lodówkę i telewizor (tzw. trzy skarby, 
w nawiązaniu do insygniów władzy cesarskiej: lustra, miecza i klejno
tów) wzrosła z 1 do około 50 proc. Dzięki masowej produkcji nowinki 
techniczne stały się ogólnodostępne, co przy dynamicznym rozwoju 
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odków masowego przekazu doprowadziło do wykształcenia się no-
ej klasy średniej składającej się z pracowników dużych korpora
. oraz administracji państwowej (dawną klasę średnią tworzyli drob
. posiadacze ziemscy i przedsiębiorcy). Niepokój starszego poko

lenia budził brak poszanowania dla tradycyjnych wartości i konsump
cyjne nastawienie do życia, charakteryzujące znaczną część młodych 
Japończyków określaną mianem „generacji słońca" (taiyózoku), za
czerpniętym z głośnej w tym czasie powieści Ishihary Shintaró Sezon

· słońca (Taiyó no kisetsu, 1956), nagrodzonej prestiżową Nagrodą Aku
tagawy (przyznawaną od 1935).

Óe Kenzaburo 

N a okres pierwszych lat dobrobytu przypada debiut literacki Kaikó 
Takeshiego (Nagi król - Hadaka no ósama, 1957; Japońska opera za
trzy grosze - Nihon sammon opera, 1959) oraz Óe Kenzaburó (Zdobycz
- Shiiku, 1958). Tak zwane trzecie pokolenie powojenne reprezento
wali Yasuoka Shótaró i Kojima N o buo, opisujący upadek tradycyjnego
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modelu rodziny. Tajniki kobiecej psychiki odkrywała Enchi Fumiko 
(Kobiety droga pod górę - Onnazaka, 1949-1957). Problem wojny 
koreańskiej podjął Hotta Y oshie (Samotność na rynku - Hiroba no

kodaku, 1951). Były dziennikarz Inoue Yasushi zyskał uznanie 1ako 
autor powieści o tematyce społecznej oraz historycznej (Lodowa

ściana - Hyoheki; Dachówka ery Tempyo - Tempyo no iraka, 1957). 
W poezji wyróżniali się twórcy związani z czasopismami „Retto" 
G,Archipelag") i „Kai" (,,Wiosło"). Dużą popularność, szczególnie 
wśród osób dojeżdżających do pracy zatłoczonymi środkami komu
nikacji, zdobyły w tym czasie powieści kryminalne (m.in. autorstwa 

Matsumoto Seichó), komiksy, a także tygodniki „Shukan Shincho" 
(,,Nowe Prądy''), ,,Shukan Taishu" G,Masy'') i inne. 

Po latach izolacji kulturalnej duże zainteresowanie wzbudziły w Ja
ponii prezentacje sztuki zachodniej, zapoczątkowane wystawami dzieł 
Matisse'a, Braque'a i Picassa. W 1952 r. japońscy artyści (m.in. Ume-
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hara Ryuzaburó i Y okoyama Taikan) po raz pierwszy wzięli udział 
w międzynarodowej wystawie (Biennale w Wenecji). Od tego roku 
z inicjatywy koncernu prasowego Mainichi organiz9wane było w To
kio międzynarodowe biennale sztuki współczesnej. Swiatowe uznanie 
zdobyły rn.in. drzeworyty Munakaty Shiko, prezentujące oryginalny 
styl nawiązujący do prehistorii i folkloru (w 1961 r. jego prace można 
było oglądać w warszawskiej Zachęcie). W 1955 r. ustawa o ochronie 
zabytków kultury objęła także indywidualnych twórców (tzw. żywe 
skarby narodowe), m.in. ceramika Hamadę Shojiego i Matsudę Go
nroku, mistrza wyrobów z laki. 

Obraz Imaia Toshimitsu Hi-

Sztukę lat pięćdziesiątych zdominował abstrakcyjny ekspresjonizm, 
czego przykładem były rzeźby Horiuchiego Masakazu i Mukaia Ryo
kichiego. Zbliżony nurt stanowiło malarstwo olejne informel, które zain
spirowało wielu artystów japońskich, takich jak Irnai Toshimitsu czy 
Domoto Hisao. Ze sztuką informel kojarzony był także oryginalny ruch 
awangardowy reprezentowany przez Stowarzyszenie Sztuki Konkre
tu (Gutai Bijutsu Kyokai) z Osaki, obejmujący nie tylko sztuki pla
styczne, ale także przedstawienia i happeningi, oraz Szkoła Kiusiu 
(Kyushuha), reprezentująca najbardziej radykalny nurt antysztuki. Syn
tezę kultur Japonii i Zachodu proponowali Okada Kenzo (malarstwo) 
oraz Noguchi Isamu (rzeźba), tworzący w Stanach Zjednoczonych. 
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Zło1y okres przeżywała w tym czasie japońska kinematografia. Po
wstały wówczas takie fihny, jak: Rashómon (1950), Piętno śmierci 
(!kiru, 1952), Siedmiu samurajów (Shichinin no samurai, 1954), Tron
we krwi (Kumo no sujo, 1957) w reżyserii Kurosawy Akiry, Opowieści
Oharu (Saikaku ichidai onna, 1952) oraz Opowieści księżycowe (Ugetsu 
monogatari, 1953) Mizoguchiego Kenjiego, Tokijska opowieść (Tokyo 
monogatari, 1953) Ozu Yasujiro, obraz antywojenny Haifa birmań
ska (Biruma no tategoto, 1956) i Ognie polne (Nobi, 1959) w reżyse
rii Ichikawy Kona, a także pierwsze odcinki popularnej serii Go
dzilla ( Gojira, 1954). W 1958 r. łączna frekwencja w kinach przekro-

Plakat japoński promujący film Siedmiu 

samurajów w reżyserii Kurosawy Akiry 

czyła mld osób. Szczytowy moment produkcji kinowej (57 4 filmy) 
w Japonii przypadł na rok 1960. 

Pierwsze programy telewizyjne publicznej stacji można było 
oglądać już od lutego 1953 r., pół roku później została uruchomiona 
także pierwsza stacja prywatna (Nihon Terebi H6s6m6, Szcze-
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gólny wzrost sprzedaży telewizorów zanotowano w kwietniu 1959 r., 
w,,.przededniu transmitowanej na żywo ceremonii zaślubin następ
cy tronu Akihito z córką potentata przetwórstwa mącznego Shodą 
]Vlichiko. 

Nieuregulowane stosunki z blokiem wschodnim 

Zarzucając Y oshidzie doprowadzenie do zbyt dużego uzależnienia 
Japonii od Stanów Zjednoczonych, Hatoyarna postawił sobie za cel 
zakończenie formalnego stanu wojny z ZSRR i ChRL. Sprzyjała ternu 
atmosfera odprężenia na świecie oraz pojednawcze ges1y wobec Japo
nii ze strony 1ych państw. Hatoyarna był zdecydowanym przeciwni
kiem komunizmu. Próby uregulowania stosunków z obozem wschod
nim służyły w głównej mierze przyćmieniu zasług Y oshidy, a także 
wzmocnieniu pozycji przetargowej wobec Waszyngtonu. liczył przy 
tym, że poparcie w społeczeństwie, które przyniósłby mu sukces dy
plorna1yczny, utorowałoby drogę ku rewizji kons1ytucji. 

Negocjacje japońsko-radzieckie prowadzone od czerwca do wrześ
nia 1955 r., a następnie w początkach 1956 r. w Londynie, nie przynio
sły jednak pożądanych rezultatów. Z powodu kry1ycznego stanowiska 
wobec pertraktacji z Moskwą prezentowanego przez wielu członków 
partii rządzącej, w tym ministra spraw zagranicznych Shigemitsu Ma
mom, a także polityków z otoczenia Yoshidy, premier Hatoyarna był 
zmuszony postawić stronie radzieckiej twarde warunki. Podpisanie 
traktatu pokojowego uzależniono rn.in. od zwrotu okupowanych od 
1945 r. przez wojska radzieckie wysp Habornai i Shikotan G,stano
wiących pod względem geograficznym część Hokkaido") oraz Etoro
fu i Kunashiri (tzw. Kuryli Południowych). W dalszej perspek1ywie 
domagano się zwołania międzynarodowej konferencji w celu ustale
nia przynależności pozostałych Wysp Kurylskich oraz południowego 
Sachalinu. 

W rzeczywistości ani w porozumieniu jałtańskim, w którym Stalin 
zobowiązał się przystąpić do wojny z Japonią pod warunkiem uzys
kania praw rn.in. do Wysp Kurylskich i południowego Sachalinu, ani 
w traktacie pokojowym z 1951 r., zgodnie z którym Japonia zrzekła się 
praw do Kuryli, nie został sprecyzowany ich zasięg. Po zajęciu spor-
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nych wysp przez wojska radzieckie deportowano stamtąd około 17 ty 
Japończyków, po czym sprowadzono osiedleńców z ZSRR. Władze 
radzieckie były skłonne przekazać Japonii jedynie „mniejsze Kuryle'i 
(Habomai i Shikotan) i ewentualnie zrezygnować z warunku n1ewy; 
korzystywania japońskiego. terytorium do celów militarnych (czyij 
wycofania z Japonii wojsk amerykańskich). Wobec trudności w osiąg
nięciu porozumienia sugerowano „formułę Adenauera", tj. nawiązanie 
stosunków dyplomatycznych i rozwiązanie kwestii jeńców wojennych 
bez rozstrzygania problemów terytorialnych. 

Stronie radzieckiej niewątpliwie zależało na przywróceniu stosun
ków dyplomatycznych z Japonią. Chruszczow pisał po latach we wspo
mnieniach, że Stalin popełnił błąd, rezygnując z podpisania traktatu 
pokojowego z Japonią i pozwalając Amerykanom na czerpanie 50;
rzyści z nieobecności Rosjan na Wyspach Japońskich. Wprowadzenie 
przez Moskwę ograniczeń w połowach na Morzu Ochockim i Mofzu 
Beringa skłoniło stronę japońską do podjęcia przerwanych rozmów 
w celu uzgodnienia warunków korzystania z łowisk w tych rejonach. 
Rosjanie zastrzegli jednak, że porozumienie w tej sprawie wejdzię 
w życie dopiero po nawiązaniu przez oba kraje stosunków dyplo
matycznych. 

Latem 1956 r. Shigemitsu udał się do Moskwy i wobec nieugiętej 
postawy radzieckich negocjatorów, przewidując, że po nawiązaniu sto
sunków dyplomatycznych Rosjanie nie będą już skłonni do ustępstw 
w sprawach terytorialnych i innych, gotów był podpisać traktat poko
jowy i zgodzić się na zwrot jedynie dwóch wysp. Tymczasem ame
rykański sekretarz stanu, John Dulles, ostrzegał, że jeśli Japonia sce
duje Etorofu i Kunashiri na rzecz Związku Radzieckiego, to na mocy 
dwudziestego szóstego artykułu traktatu pokojowego z 1951 r. Ame
rykanie zażądają na własność Okinawy i wysp Ogasawara. 

Problem przynależności tzw. Terytoriów Północnych (Hoppo Ryó
do) stał się elementem zimnowojennych rozgrywek, uniemożliwia
jącym zbliżenie na linii Tokio-Moskwa. Poza tym z powodu japońsko
-radzieckich sporów terytorialnych nasilające się w Japonii po zakoń
czeniu okupacji nastroje nacjonalistyczne mogły być częściowo skie
rowane przeciwko ZSRR. Nawet japońscy socjaliści żywotnie zainte-
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sowani podpisaniem traktatu pokojowego z Moskwą, uważali, że 
ależy dążyć do odzyskania terenów zagarniętych przez Rosjan (po

. obnie jak wysp w archipelagu Riukiu). 
W warunkach, gdy zawarcie traktatu pokojowego z ZSRR stało się 

praktycznie niemożliwe, mimo zdecydo�anej opozycji wewnątrz PLD, 
file mając poparcie socjalistów, Hatoyarna zdecydował się przystać na 
;Jorrnułę Adenauera". 19 października 1956 r. w Moskwie podpisano 
{vspólną deklarację Japonii i ZSRR, w której ustalono m.in. zakoń-
. czenie stanu wojny i przywrócenie stosunków dyplomatycznych mię
dzy Japonią a ZSRR, zwrot japońskich jeńców wojennych (Moskwa 
zgodziła się przekazać 1,4 tys. jeńców, chociaż według szacunków 
japońskich w radzieckiej niewoli pozostawało nadal ok. 10 tys. osób), 
przystąpienie do rozmów w sprawie porozumienia o współpracy gos
podarczej (pierwszą w historii japońsko-radziecką umowę handlową 
podpisano w grudniu 1957 r.), rezygnację ZSRR z odszkodowań wo
jennych, a także zwrócenie Japonii wysp Habomai i Shikotan, jednak 
dopiero po zawarciu traktatu pokojowego. 

Nie oznacza to, że Japończycy rezygnowali z dochodzenia swych 
praw także do Etorofu i Kunashiri. Spór o Terytoria Północne trakto
wali w kategoriach dumy narodowej, nie przedstawiały one bowiem 
dla Japonii większej wartości pod względem gospodarczym ani stra
tegicznym, szczególnie w dobie rozwiniętej techniki wojskowej (acz
kolwiek jeszcze w 1941 r. niezamarzający port na wyspie Etorofu sta
nowił bazę wypadową na Pearl Harbor). 

Połowiczny sukces Hatoyarny jeszcze bardziej osłabiły wydarzenia 
na Węgrzech, do których doszło cztery dni po podpisaniu porozu
mienia z ZSRR Radziecka interwencja zbrojna ujawniła fasadowość 
moskiewskich deklaracji dotyczących „pokojowego współistnienia'' 
i potwierdziła racje Y oshidy. Pojawiły się opinie, że gdyby do rozmów 
w sprawie Terytoriów Północnych doszło po tych wydarzeniach, 
prawdopodobnie strona japońska wynegocjowałaby lepsze warunki. 
W każdym razie nawiązanie stosunków dyplomatycznych ze Związ
kiem Radzieckim umożliwiło Japonii przystąpienie do ONZ, zgodnie 
bowiem z umową Rosjanie wycofali postawione weto. Podczas uro
czystego przemówienia w grudniu 1956 r. minister Shigemitsu po-
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wiedział: ,,Chciałbym, aby Japonia stała się pomostem między Wscho

dem a Zachodem dla zapewnienia pokoju na świecie". W październi
ku 1957 r. zaakceptowano kandydaturę Japonii na członka tymczaso
wego Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dwa lata później Japończycy weszli 
w skład Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ. W tym czasie podpisa
no porozumienia w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych 
z pozostałymi krajami obozu socjalistycznego-wJutym 1957 r. z Pol
ską i Czechosłowacją, w sierpniu 1959 r. z Węgrami, miesiąc później 
z Rumunią i Bułgarią. 

Po złożeniu przez Hatoyamę rezygnacji pod koniec grudnia 1956 r. 
zorganizowano pierwsze wybory na stanowisko przewodniczącego 
PLD, z których zwycięsko wyszedł Ishibashi Tanzan. Wybór ten entu
zjastycznie przyjęto w Pekinie, I�hJh€1.shi należał bowiem do orędo:o/"
ników normalizacji stosunków z pi� W rzeczywistości także Y oshi
da uważał, że nie należy rezygnów'ać z możliwości, które daje rynek 
kontynentalnych Chin. Dążąc do jak najszybszego zakończenia oku
pacji, zmuszony był jednak podpisać porozumienie z Tajwanem, co 
oznaczało zerwanie kontaktów z ChRL. Jedynym rozwiązaniem wy
dawało się w tej sytuacji oddzielenie sfery polityki od gospodarki. Za 
nieoficjalnym przyzwoleniem rządu w czerwcu 1952 r., a następnie 
w październiku 1953 r. podpisano pierwsze umowy barterowe o cha
rakterze prywatnoprawnym - transakcje miały być zawierane wy
łącznie między niepaństwowymi :firmami i organizacjami handlowy
mi. We wrześniu 1954 r. powstało Stowarzyszenie W spierania J apoń
skiego Handlu Międzynarodowego. Pierwszym widocznym efektem 
działalności tego stowarzyszenia była podpisana trzy miesiące później 
japońsko-chińska umowa dotycząca współpracy w zakresie połowów 
i przetwórstwa ryb. Za czasów Hatoyamy, w kwietniu 1955 r., doszło 
po raz pierwszy do spotkania chińskiej misji gospodarczej z przed
stawicielem japońskich władz.Japonię reprezentował minister handlu 
zagranicznego i przemysłu Ishibashi Tanzan, który jednak był zmu
szony rozwiać nadzieje na uregulowanie stosunków na szczeblu mię
dzyrządowym; m.in. w związku z przekazywanymi drogą nieoficjalną 
ostrzeżeniami ze strony władz amerykańskich, że wszelkie próby 
nawiązania bliższych kontaktów z blokiem wschodnim zaważą na współ-
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pracy gospodarczej między Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Tak 
więc trzecia z kolei umowa handlowa została podpisana podobnie jak 
poprzednie jedynie przez przedstawicieli pozarządowych organizacji 
działających na rzecz rozwoju dwustronnych kontaktów. W skazywa
no w niej wprawdzie na potrzebę uregulowania trybu rozliczeń japoń
sko-chińskich operacji handlowych, jednak rząd japoński w dalszym 
ciągu wykluczał możliwość udzielenia gwarancji :finansowych. Zapla
nowano otwarcie biur handlowych w Tokio i Pekinie (bez wyraźnego 
określenia, czy będą to przedstawicielstwa rządowe, czy prywatne) 
oraz zorganizowanie wspólnych targów (odbyły się jesienią 1955 r. 
w Tokio i Osace, a rok później w Pekinie i Szanghaju). Wspomnianą 
umowę handlową prolongowano na rok 1956 i 1957. W listopadzie 
1955 r. utworzono kolejną organizację zajmująca się kontaktami gos-

... 

podarczymi obu krajów, tj. Japońsko-Chiński Związek Eksportowo-
-Importowy, skupiający blisko 240 przedsiębiorstw, w marcu 1956 r.
zaś zainaugurowało działalność Japońsko-Chińskie Towarzystwo Wy
miany Kulturalnej.

Mimo ambitnych haseł o prowadzeniu niezależnej polityki następ
cy Yoshidy nie mogli sobie pozwolić na rezygnację z zasady „rozdziału 
polityki od ekonomii". Pekin podchodził realistycznie do problemu 
stosunków z Japonią i godził się na taktykę małych kroków, tj. ogra
niczenia kontaktów wyłącznie do sfery gospodarczo-kulturalnej, li
cząc w dalszej perspektywie na zmianę stanowiska japońskiego rządu 
w sprawie uznania władz komunistycznych za jedyną, prawowitą re
prezentację narodu chińskiego. Zmiany rzeczywiście nastąpiły, ale 
w kierunku, który nie rokował szans na pogłębienie dwustronnej 
współpracy i uregulowanie stosunków na szczeblu międzyrządowym. 

Z powodu choroby po niespełna trzech miesiącach urzędowania 
Ishibashi zmuszony był zrzec się stanowiska premiera. Zastąpił go 
Kishi Nobusuke, który ze sceptycyzmem obserwował próby uregulo
wania stosunków z ZSRR i ChRL czynione przez jego poprzedników. 
Z raportów ujawnionych w połowie lat dziewięćdziesiątych wynika, że 
Amerykanie od pewnego czasu „inwestowali" w Kishiego. On sam 
zresztą w narastającym konflikcie amerykańsko-radzieckim dostrze
gał „szansę dla Japonii". Kishi ostatecznie nie został postawiony przed 

249 



Japonia 

trybunałem wojskowym, co uzasadniano brakiem dostatecznych d�
wodów, winy. D�ą. r�lę w j�go uw�lnieniu odegrali pracownicy sekcji
G-2, którzy zwrocili się w teJ sprawie do gen. MacArthura już w kwiet•
niu 1947 r., licząc, że Kishi będzie dla nich cennym sprzymierzeńcem
w zimnej wojnie. 

Mimo zakończenia wojny w Korei oraz znacznego rozluźnienia
w połowie 1954 r. rygorów narzuconych przez Komitet Koordyna,.
cyjny ds. Kontroli Eksportu do Krajów Komunistycznych ( Coordi;.
nating Committee for Export to Communist Area, COCOM) w handlu 
z ChRL w dalszym ciągu obowiązywały ścisłe ograniczenia. Japonia

Premier Kishi Nobusuke (pierw.
szy z lewej) 

nie mogła eksportować do Chin wielu materiałów i urządzeń wymie
nianych we wspomnianych umowach. Dopiero w lipcu 1957 r. po 
rozwiązaniu CHIN COM japoński rząd skreślił 170 artykułów spośród 
450, które znalazły się na liście prohibicyjnej, a rok później kolejne 
70 pozycji. Japońsko-chińskie umowy handlowe podpisywane w la
tach 1952-1957 przewidywały roczny obrót towarów o wartości 168 mln 
dolarów. W marcu 1958 r. po trudnych negocjacjach podpisano czwartą 
japońsko-chińską umowę handlową, w której zapowiedziano utwo
rzenie placówek handlowych i przyznanie im specjalnego statusu mi
sji dyplomatycznych (umożliwienie posługiwania się flagą ChRL oraz 

250 

Rewizjonizm lat pięćdziesiątych 

gnacja z pobierania odcisków palców w celach meldunkowych 
przypadku pracowników chińskiej delegatury). Jednak na skutek 
trzeżeń płynących z Tajpej, że japońsko-tajwańskie umowy handlo
e zostaną zerwane, a także pod presją Waszyngtonu Kishi odmówił 

przyznania specjalnych praw przedstawicielstwu ChRL na terenie Ja
ponii oraz wydania pozwolenia na pośredniczenie w rozliczeniach finan
sowych quasi-rządowego Banku Tokijskiego (fokyó Ginkó). W tej 
sytuacji Pekin wstrzymał realizację umowy opiewającej na sumę więk
szą niż wartość handlu Chin z jakimkolwiek innym krajem nieko

. munistycznym, tj. około 111 mln dolarów. Niekorzystny wpływ na 

. kontakty japońsko-chińskie miał ponadto incydent z maja tego roku. 
Na targach w Nagasaki młodociany działacz japońskiej skrajnej pra
wicy zdarł flagę umieszczoną przy stoisku handlowym ChRL, powo
łując się przy tym na stanowisko rządu własnego kraju, który nie 
uznawał symboli narodowych komunistycznych Chin. W ciągu ko
lejnych dwóch lat nastąpił dwudziestokrotny spadek japońskiego eks
portu do Chin oraz czterokrotny - importu. Wzajemnym kontaktom 
nie sprzyjały akcje zbrojne w Cieśninie Tajwańskiej (1954, 1958), pod
czas których Amerykanie wspierający wojska Jiang Jieshiego korzy
stali z baz wojskowych na Okinawie. 

Akcję na rzecz poprawy stosunków japońsko-chińskich prowadzili 
w tym czasie socjaliści, w tym Sata Tadataka, Kazami Akira, Asanuma 
Inejiró, a także reprezentujący frakcję prochińską wewnątrz PU) Ishi
bashi Tanzan i Matsumura Kenzó, którzy w latach 1957-1959 wielo
krotnie odwiedzali Pekin. Aby podzielić opinię publiczną w Japonii 
i osłabić pozycję rządu Kishiego, Pekin obiecał przeznaczyć około 
150 mln dolarów na rozwój handlu dwustronnego. Oprócz tego, jak 
wynika z dokumentów (w większości raportów policyjnych) ujawnio
nych w ostatnich latach, rząd ChRL przekazywał pokaźne kwoty (sza
cowane na ponad 1 mld jenów) osobom prywatnym i stowarzysze
niom, działającym w Japonii na rzecz nawiązania kontaktów z komu
nistycznymi Chinami. 

Kishi preferował zacieśnienie kontaktów ze Stanami Zjednoczo
nymi oraz nawiązanie współpracy gospodarczej z niekomunistyczny
mi krajami Azji i Pacyfiku w celu stworzenia w tym rejonie świata 
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silnego bloku antykomunistycznego pod przewodnictwem Japonii, 
ale przy wydatnym wsparciu kapitału amerykańskiego. Koncepcja ta 
spotkała się jednak z ostrą krytyką ze względu na skojarzenia ze Strefą· 
W spólnego Dobrobytu Wielkiej Azji W schodni ej. Polepszeniu kontak
tów z krajami poszkodowanymi w czasie wojny służyło m.in. pod
pisanie w 1958 r. umów dotyczących odszkodowań dla Indonezji 
i Wietnamu Południowego oraz pomocy ekonomicznej dla Kambodży 
i Laosu. Kilka lat wcześniej wypłacono odszkodowania wojenne i za
oferowano pomoc gospodarczą Birmie (1954) i Filipinom (1956). 
W ciągu dwudziestu lat]aponia wypłaciła tym krajom reparacje w łącz
nej wysokości około 1 mld dolarów, pomoc gospodarcza sięgnęła 
około 490 mln dolarów. 

Wątpliwe partnerstwo w stosunkach z Zachodem 

Wzmocnienie roli Japonii w regionie Azji i Pacyfiku miało stanowić 
punkt wyjścia do renegocjowania warunków porozumienia ze Stanami 
Zjednoczonymi. Projekt wycofania wojsk amerykańskich z terytorium 
Japonii i zobowiązania obu stron do wzajemnej obrony w ustalonym 
rejonie (prawdopodobnie w strefie zachodniego Pacyfiku) zgłaszał już 
w imieniu rządu Hatoyamy podczas wizyty w Waszyngtonie w sierp. 
niu 1955 r. minister Shigemitsu. Dopóki jednak japońscy konserwa
tyści nie byli w stanie uporać się z dziewiątym artykułem konstytucji, 
Amerykanie nie wykazywali większego zainteresowania rewizją poro
zumienia z 1951 r., nie chcąc rezygnować z możliwości swobodnego 
korzystania z baz zlokalizowanych na Wyspach Japońskich. 

Po zakończeniu okupacji, w Japonii pozostało około 260 tys. żoł
nierzy amerykańskich zgrupowanych w ponad 2,8 tys. baz, zajmują
cych teren o powierzchni 1,3 tys. km kw. Z badań opinii publicznej 
wynikało, że tylko dla jednego spośród dwudziestu Japończyków groź
ba komunizmu stanowiła istotny argument przemawiający za stałą 
obecnością sił zbrojnych obcego państwa. 43 proc. natomiast stwier
dzało, że stanowiły one raczej czynnik zwiększający zagrożenie. 
Oprócz tego trudno było oczekiwać, aby stacjonowanie tak licznych 
oddziałów wojskowych obcego państwa przebiegało bezkonflikto
wo. Doceniano wprawdzie ofiarną pomoc żołnierzy amerykańskich 
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podczas klęsk żywiołowych i w akcjach ratunkowych na morzu, po
pularne były także wspólne imprezy charytatywne, kulturalne i spor
towe. Ludność zamieszkująca okolice poligonów skarżyła się jednak 
na niekorzystny wpływ na środowisko, spowodowany m.in. wycin
ką lasów czy hałasem, i związany z tym spadek plonów i połowów. 
Przypadki zranień, a nawet śmierci z powodu manewrów wojskowych 
na pobliskich poligonach, kradzieży, piractwa drogowego, bijatyk, 
gwałtów również nie należały do rzadkości. W latach 1953-1957 w Ja
ponii popełniono ponad 20 tys. tego rodzaju przestępstw. Wszystkie 
te negatywne aspekty obecności Amerykanów w Japonii i nastroje 

Samoloty amerykańskie 1~· 
w bazie wojskowej Yo-

�_?ta 

społecznego niezadowolenia starały się wykorzystać do celów poli
tycznych ugrupowania lewicowe (KPJ, SPJ), Sóhyó oraz Zengakuren. 

Do pierwszych demonstracji antyamerykańskich doszło jeszcze 
w czasie okupacji. W 1949 r. przeciwko niebezpieczeństwom zwią
zanym z bliskością poligonu wojskowego na plaży Kujukuri (pref. 
Chiba) protestowała ludność niedaleko położonej osady rybackiej, 
natomiast w 1951 r. demonstrowano przeciwko rozbudowie bazy Yo
kota ( okolice Tokio). W kampanię o zasięgu ogólnokrajowym przero
dziła się akcja protestacyjna mieszkańców rybackiej osady Uchina
da (pref. Ishikawa), zainicjowana w 1952 r., przeciwko planom prze
kształcenia pobliskiej plaży w poligon wojskowy. Problem amerykań
skich baz wojskowych szczególnie dotkliwie dawał się we znaki miesz-
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kańcom Okinawy. Decyzja o intensywnej rozbudowie tamtejszyc}r 
obiektów wojskowych pociągała za sobą liczne wywłaszczenia. Wał, 
runki i wysokość opłat za dzierżawę ziem, które w 41 proc. stanow:iły 
własność prywatną, sprecyzowano w proklamacji Cywilnej Admini-. 
stracji Stanów Zjednoczonych dla Wysp Riukiu z lutego 1952 t. Do. 
kument ten stanowił dla tutejszej ludności swoistą konstytucję, okre� 
łającą strukturę i zakres funkcji lokalnych władz. W marcu 1954 r. 
Cywilna Administracja zapowiedziała przejmowanie ziem na włas
ność, proponując równowartość szesnastoipółrocznej opłaty dzierżaw. 
nej. W latach 1953-1955 riukiuańskie wioski Aja, Mekaru, Gushi, 
Maja i Isahama zostały praktycznie zrównane z ziemią, a protestujący 
farmerzy aresztowani. Demonstracje przycichły dopiero w związku 
z zapowiedzią restrykcji - ograniczenia lokalnej autonomii, wstrzyma
nia dotacji dla Uniwersytetu Riukiu, zamrożenia aktywów bankb
wych. Jednocześnie w grudniu 1953 r. na dowód dobrych intencji 
Amerykanie zdecydowali się zwrócić Japonii wyspy Amami. Duży 
rozgłos zyskały demonstracje przeciwko rozbudowie bazy powietrz. 
nej w Sunagawa (okolice Tokio), stłumione w lipcu 1957 r. Przyczy
niło się do tego orzeczenie Sądu Okręgowego. Oddalił on surowe 
zarzuty postawione osobom, które wdarły się na teren bazy, i stwier
dził, że stacjonowanie wojsk amerykańskich na terenie Japonii jest 
niezgodne z dziewiątym artykułem konstytucji (wyrok pierwszej in
stancji został jednak uchylony przez Sąd Najwyższy). 

Kolejnym drażliwym tematem były amerykańskie eksperymenty 
z bronią termojądrową przeprowadzane na Pacyfiku, stwarzające nie
jednokrotnie bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności 
Japonii. Jeden z najpoważniejszych wypadków zdarzył się na początku 
marca 1954 r., kiedy na rynek trafiły radioaktywnie skażone ryby, 
złowione przez załogę japońskiego kutra „Fukuryii Maru" w pobliżu 
atolu Bikini, gdzie Amerykanie przeprowadzali doświadczenia z bro
nią wodorową. U członków załogi wystąpiły objawy choroby popro
miennej, jedna osoba zmarła. Odszkodowanie w wysokości 2 mld do
larów przekazane przez rząd amerykański nie uspokoiło społecznego 
wzburzenia, które przerodziło się w ruch na rzecz zaprzestania do
świadczeń z bronią wodorową i atomową. W ciągu roku pod petycją 
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tej sprawie zebrano około 33 mln podpisów. Pod presją społeczną 
w kwietniu 1954 r. parlament japoński przyjął rezolucję dotyczącą 
międzynarodowej kontroli nad wykorzystaniem energii jądrowej oraz 
zakazu użycia broni jądrowej. Protesty społeczne spotęgowało oświad
Czenie o wprowadzeniu w lipcu 1955 r. na teren Okinawy wyrzutni 
rakietowych dla pocisków balistycznych. 

W dziesiątą rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Hirosimę zor
ganizowano tam pierwszą (powtarzaną odtąd co roku) Światową Kon
ferencję w sprawie Zakazu Użycia Broni Jądrowej i Wodorowej. We 
wrześniu 1955 r. uczestnicy tego ruchu (w tym wiele organizacji związ-

Poronili: ofiar bomby atomo
wej w Hirosimie (według 
projektu Tange Kenzó) -
1955 r. 

kowych, stowarzyszeń kulturalnych, kobiecych) utworzyli Japońską 
Radę na rzecz Zakazu Użycia Broni Jądrowej i Wodorowej (Gen
suibaku Kinshi Nihon Kyogikai, w skrócie Gensuikyo), rok później 
w Nagasaki została sformowana Rada Japońskich Organizacji Zrze
szających Ofiary Bomby Atomowej (Nihon Gembaku Hibaku Dantai
Kyogikai, w skrócie Hidankyó). U grupowania lewicowe usiłowały wy
korzystać ten spontaniczny, ogólnonarodowy ruch antywojenny dla 
celów politycznych, przy czym różnice zdań między socjalistami a ko
munistami doprowadziły na początku lat sześćdziesiątych do jego 
rozłamu. 
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Nową erę w stosunkach japońsko-amerykańskich zapowiadała 
obietnica dotycząca wycofania w ciągu roku z głównych Wysp Japoń
skich sił lądowych Stanów Zjednoczonych, złożona przez prezyden� 
ta Dwighta Eisenhowera podczas wizyty Kishiego w Waszyngtonie 
w czerwcu 1957 r. Amerykanie, dysponujący teraz rakietami dale. 
kiego zasięgu, mogli sobie pozwolić na tego rodzaju posunięcie. Nasi
lające się wystąpienia antyamerykańskie, radzieckie osiągnięcia w dzie. 
dzinie techniki rakietowej, a nade wszystko akcje zbrojne w Cieśninie 
Tajwańskiej skłoniły Waszyngton do uelastycznienia stanowiska w� 
bee zabiegów administracji Kishiego zmierzających do rewizji trak-

Pomnik ofiar bomby atomowej 
w Nagasaki (według projektu 
Kitamury Seibo) -1955 r. 

tatu o bezpieczeństwie. Do oficjalnych negocjacji przystąpiono we 
wrześniu 1958 r. Tymczasem japońscy socjaliści, którzy początkowo 
sami głosili konieczność rewizji traktatu o bezpieczeństwie, traktując 
to jako pierwszy krok ku unieważnieniu umowy, czyniącej z Japonii 
„kraj quasi-kolonialny", postanowili wycofać swe poparcie dla działań 
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tym kierunku. Chociaż zgodnie z duchem konferencji w Bandungu 
1955) deklarowali „aktywną neutralność", polegającą na podejmo

iu pokojowych inicjatyw - jak na przykład propozycja deklaracji 
akazującej składowania broni nuklearnej na ziemi japońskiej czy 
tworzenia strefy bezatomowej na Dalekim Wschodzie (na wzór pła
u Rapackiego z 1957) - nie wykluczali nawiązania bliższej współ

.pracy z obozem wschodnim, o czym świadczyło m.in. wystąpienie 
j\sanumy Inejiro w Pekinie w marcu 1959 r., w którym uznał on ame
zykański imperializm za wspólnego wroga Japonii i Chin. 

Mimo większości parlamentarnej (61,4 proc. po wyborach w maju 
1958 r.) Kishi nie zdołał przeforsować kontrowersyjnej ustawy roz
szerzającej uprawnienia policji. Aby nie dopuścić do wprowadzenia 
zmian w ustawie z 1948 r., socjaliści odmówili udziału w debatach i za
barykadowali pomieszczenia komisji parlamentarnych. Wiece, de
monstracje i strajki, inicjowane przez komitet złożony z sześćdziesię
.ciu sześciu organizacji (SPJ, centrale związkowe, stowarzyszenia na 
rzecz obrony pokojowej konstytucji, organizacje kulturalne i inne), 
ogarnęły na przełomie października i listopada cały kraj. Od dymisji 
uchronił premiera komunikat Urzędu ds. Dworu Cesarskiego (Ku
naicho) o planowanych zaślubinach następcy tronu. Wydarzenie to 
zaabsorbowało uwagę społeczeństwa aż do kwietnia 1959 r. W tym 
czasie rząd Kishiego, zapewne z myślą o zdobyciu przychylności na
rodu, zaangażował się w tworzenie systemu ubezpieczeń społecz
nych. W grudniu 1958 r. parlament zatwierdził ustawę o ubezpiecze
niach zdrowotnych, w kwietniu 1959 r. zaś - o świadczeniach eme
rytalnych i minimalnym pułapie zarobków. 

Negocjacjom japońsko-amerykańskim towarzyszyły liczne akcje 
protestacyjne koordynowane przez Narodową Radę Zapobieżenia Re
wizji Traktatu o Bezpieczeństwie (Ampo Kaitei Soshi Kokumin Kaigz), 
sformowaną w marcu 1959 r. w celu zapobieżenia rewizji traktatu 

· o bezpieczeństwie, a w dalszej kolejności jego unieważnienia oraz
ogłoszenia neutralności Japonii. Komitet ten skupił 134 organizacje,
w tym SPJ, Sohyo, Zengakuren, Gokenren. Działacze KPJ nie zado
wolili się rolą obserwatorów. Z tego m.in. powodu po raz kolejny
z udziału we „wspólnym froncie" zrezygnowała frakcja Nishio Suehiro
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i popierająca ją centrala związkowa Zenró Kaigi. Nishio był przed 
ruchowi, który sprowadzał się do krytyki zarówno dotychczasowe 
traktatu, jak i prób jego rewizji. Rosnące wpływy grupy marksisto 
skich teoretyków wewnątrz SPJ skłoniły jego frakcję do wystą]'.)ie 
z partii we wrześniu 1959 r. Z członkostwa w SPJ zrezygnowała ró 
nież frakcja Kawakamiego Jótaró. 24 stycznia 1960 r. założyli oni P 
tlę Demokratyczno-Socjalistyczną (Minshu Shakaito, PDS). Ugrupo,. 
wanie wzorowane na brytyjskiej Partii Pracy zaproponowało stopni(),.: 
we zniesienie układu japońsko-amerykańskiego i powierzenie be 
pieczeństwa Japonii ONZ, tymczasem jednak należało zaakceptować 
Oddziały Samoobrony, z zastrzeżeniem, że nie powinny one osiągnąć 
rozmiarów, które godziłyby w pokojową konstytucję lub miałyby roz, 
wijać się kosztem dobrobytu społecznego. 

Niejednolite poglądy prezentowali również w tym czasie człońkó2 
wie Zengakuren. Dominującą pozycję w tej organizacji zajęli tzw. tro 
kiści - członkowie Sojuszu Komunistów (Kyosan Shugisha Domei}i
zwanego potocznie Bunto (z niem. bund) - odnoszący się krytycznie 
do stanowiska prezentowanego w tym czasie przez kierownictwo KPJ, 
a mianowicie, że walkę polityczną należy prowadzić przede wszystkim 
z amerykańskim imperializmem, odsuwając na dalszy plan rewolucję 
socjalistyczną. Niezadowoleni z rezultatów działań „wspólnego fr 
tu" starali się nadać akcjom protestacyjnym ton bardziej radykalny, 
czego przykładem był m.in. incydent z 27 listopada 1959 r., kiedy 
około 12 tys. demonstrantów wdarło się na teren parlamentu, jak 
również wiece zorganizowane 15 stycznia 1960 r. (tj. w przededniu 
wyjazdu Kishiego do Waszyngtonu), w których wzięło udział około 
1,5 tys. członków Zengakuren, a także 700 działaczy organizacji skraf 
nie prawicowych. Głównym miejscem starć zakończonych porażką 
studentów była hala odpraw na lotnisku Haneda, gdzie interwenio
wało około 2 tys. policjantów. 

Prowadzona na dwa fronty walka propagandowa powodowała, że 
opinie na temat porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi były w ja� 
pońskim społeczeństwie podzielone i akcje protestacyjne organiz 
wane przez Narodową Radę nie zdobyły ogólnonarodowego poparcia. 
Trzeba jednak przyznać, że rozwój struktur terenowych tej organizacji 
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ył imponujący (do lipca 1960 r. utworzono 1686 komitetów lokal
riYch). 

Japońsko-amerykański traktat o wzajemnej współpracy i bezpie-
zeństwie podpisano 19 stycznia 1960 r. Kolejne miesiące należały dojbardziej burzliwych w dotychczasowej historii japońskiego parlaentu, ugrupowania opozycyjne bowiem wszelkimi metodami prze. ały debaty nad nowym traktatem, starając się nie dopuścić do
losowania w sprawie jego ratyfikacji. N a mocy nowego porozumienia ponia przejęła część obowiązków związanych z obroną własnegorytorium. Oddziały Samoobrony, których liczebność wzrosła w tym

.czasie do 206 tys. (znowelizowana ustawa przewidywała ok. 231 tys.),1Jliały udzielić pomocy Amerykanom wyłącznie w przypadku, gdydoszło do walk na „terytorium administrowanym przez Japonię",z wyłączeniem Okinawy i wysp Ogasawara. Amerykanie zobowiązywali się do obrony Japonii przed atakiem z zewnątrz oraz utrzyma:flia pokoju i bezvieczeństwa na Dalekim Wschodzie. 
W opinii przeciwników tego traktatu nadal niesprecyzowane okreś-,Jenie „Daleki Wschód" wiązało się z ryzykiem uwikłania Japoniiamerykańskie konflikty zbrojne. W końcowej fazie negocjacji japońśko-amerykańskich, w listopadzie 1959 r., minister spraw zagranicznych Fujiyama Aiichiró twierdził, że Daleki W schód to obszar położony na północ od Filipin (co miało sugerować wyłączenie Wietnamu),wybrzeże Chin, obszary Syberii i „rejony otaczające Japonię". W lutym 1960 r. rząd Kishiego ogłosił, że Daleki Wschód to obszar obejmujący północne rejony Filipin po Japonię i rejony przyległe, w tymKoreę Południową, wyspy Jinmen Dao (Quemoy) i Mazu (Matsu),najdujące się pod kontrolą Tajwanu, Habomai, Shikotan, a także ołudniowe Kuryle, ale z wyłączeniem kontynentalnych Chin i Syrii. Później jednak dodano, że działania podejmowane przez Stany

. dnocz?ne ;1 celu odparcia zbrojnego ataku „niekoniecznie musząsię ogran1czac do tego obszaru". Dość mętne wypowiedzi i co gorszaezęsto zmieniane stanowisko członków japońskiego rządu podnosiłotemperaturę dyskusji. Rozciągnięcie zasięgu obowiązywania traktatu
na wyspy położone w Cieśninie Tajwańskiej i Terytoria Północne mogło stanowić zarzewie konfliktu z ChRL i ZSRR 
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Traktat miał obowiązywać przez dziesięć lat, jeśli któraś ze stro 
nie zgłosi z rocznym wyprzedzeniem zamiaru rezygnacji z dalsz 
współpracy. Usunięto klauzulę, na podstawie której wymagana był 
zgoda Stanów Zjednoczonych na stacjonowanie wojsk państw trzecich 
na terenie Japonii, oraz fragment dotyczący pomocy wojsk amery-s 
kańskich dla rządu japońskiego w celu tłumienia buntów i innyc. 
wewnętrznych rozruchów. Z wypowiedzi pracowników japońskieg 
MSZ wynikało jednak, że nie wykluczaną .wspólnych akcji interw 
cyjnych w przypadku ,,zamieszek o charakterze rewolucyjnym". W uzu; 
pełniającej nocie dyplomatycznej Amerykanie zobowiązywali się do 
konsultowania z rządem japońskim zamiaru wprowadzenia istotnych 
zmian w liczebności wojsk stacjonujących na terenie Japonii, w wypo, 
sażeniu oraz sposobie wykorzystania baz w operacjach poza jej terytą,
rium, co miało sugerować bardziej partnerskie relacje. Zastrzegli j{d,.t 
nak, że konsultacje takie nie będą konieczne, jeśli zmiany te wy� •. 
nikałyby z konieczności obrony Japonii lub amerykańskich baz m{ 
tym terenie przed bezpośrednim atakiem z zewnątrz. W miejsce urno�· 
wy administracyjnej podpisano umowę dotyczącą statusu wojsk amę
rykańskich stacjonujących w Japonii. Ich liczebność zredukowanq 
w tym czasie do 48 tys. Strona japońska została zwolniona z udziału · 
w kosztach utrzymania tych formacji, z wyjątkiem opłat za dzierżawę 
terenów pod bazy i wypłaty odszkodowań za straty wynikające z ich 
sąsiedztwa. 

Porozumienie podpisane przez Kishiego doprowadziło do pogor
szenia stosunków japońsko-radzieckich. W memorandum ze stycznia 
1960 r. minister spraw zagranicznych ZSRR, Andriej Gromyko, okreś
lił je jako sojusz militarny zwrócony przeciwko ZSRR i ChRL i postawił 
dodatkowy warunek zwrotu wysp Habomai i Shikotan - wycofanie 
wojsk amerykańskich z terytorium Japonii. N a początku maja w związ
ku z incydentem zestrzelenia amerykańskiego samolotu szpiegow
skiego U-2 nad terytorium ZSRR oraz ujawnieniem faktu stacjo
nowania tych samolotów na terenie bazy sił powietrznych w Atsu
gi Chruszczow postawił pod znakiem zapytania możliwość zwrotu 
spornych wysp i- co się z tym wiąże - zawarcia traktatu pokojowe
go z Japonią. W tym samym czasie na placu Tiananmen w demon-
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acjach przeciwko nowemu traktatowi japońsko-amerykańskie
u wziął udział blisko milion Chińczyków. W śród sporej części ja
ńskiego społeczeństwa, w tym przedsiębiorców z branży tekstylnej

maszynowej, narastał niepokój, że traktat ten całkowicie uniemoż. kontakty handlowe oraz przywrócenie stosunków dyplomatycz
ch z ChRL. Obawiano się, że Amerykanie zażądają bardziej aktyw
go udziału Japonii w realizacji polityki antykomunistycznej na Da-

kim Wschodzie. Najpopularniejszą formą protestu, aczkolwiek kry
kowaną przez Zengakuren ze względu na zbyt łagodny charak-

er, stały się marsze protestacyjne, zorganizowane m.in. 26 kwietnia
Siedziba parlamentu japoń- �-----------------�
skiego (budynek z 1936 r.) -
Nagatachii, Tokio 

i 14 maja, za każdym razem z udziałem kilkudziesięciu tysięcy osób,oraz petycje obywatelskie kierowane do parlamentu.
Nastroje antyrządowe potęgowały zamieszki w kopalni Miike (północne Kiusiu) należącej do koncernu Mitsui. Protesty górników byłyspowodowane zapowiedzią masowych zwolnień w związku z restrukturyzacją przemysłu energetycznego, przestawianego na przetwórstwo ropy naftowej. W styczniu 1960 r. zarząd kopalni podjął decyzję o jej zamknięciu, na co górnicy odpowiedzieli strajkiem. Rozłam

261 



Japonia 

w związkach zawodowych doprowadził do zamieszek, w wyn·
których zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt odniosło rany. Dr 
tyczny przebieg (ponad 170 rannych) miały również starcia z policj 
12 maja 

Ostateczny termin zatwierdzenia traktatu w izbie niższej' mijaf 
19 maja. Chodziło o to, aby wizyta prezydenta Eisenhowera z okazji' 
stuletniej rocznicy przybycia do Stanów Zjednoczonych japońskiej 
misji dyplomatycznej odbyła się po wejściu umowy w życie. Aby nie 
dopuścić do przedłużenia sesji parlamentarnej, członkowie SPJ zab}o.. 
kowali w tym dniu przejście na satę obrad. Na wniosek przewodni� 
czącego Izby Reprezentantów KiyQse Ichin\ który bezskutecznie ape-

, lował o porządek i został wręcz poturbowany przy mównicy, inter
/ weniowało pięciuset funkcjonariuszy policji. Oponentów wyprowadzo
/ no z gmachu parlamentu. Głosowanie w sprawie przedłużenia sesji, 
/ a następnie traktatu odbyło się już po północy. Traktat został zatwier-1 dzony przez 233 członków PLD, jedynych obecnych na sali. Z udziału·· 

w głosowaniu zrezygnowało 27 deputowanych tej partii, w tym Yo
shida. Porozumienie miało być automatycznie ratyfikowane po trzy
dziestu dniach, jeśli nie zostanie wcześniej zatwierdzone przez izbę 
wyższą. Działacze SPJ, PDS i KPJ uznali dokument za nieważny i z po
wodu okoliczności, w których został przegłosowany, bojkotowali ko
lejne obrady parlamentu. 

W tym czasie pierwsze strony najbardziej poczytnych dzienników 
zajęły oskarżenia o złamanie zasad demokracji parlamentarnej kiero
wane pod adresem Kishiego. Żądano jego dymisji, rozwiązania parla
mentu i rozpisania nowych wyborów. Niechęć do Kishiego pogłębiał 
często przypominany w tym czasie przebieg jego dotychczasowej ka
riery. Podkreślano, że chodziło mu nie tylko o rewizję nierównopraw
nego traktatu, ale także utorowanie drogi do zmian w konstytucji 
przez politykę faktów dokonanych. Konserwatyści mieli za złe dzien
nikarzom, że niepotrzebnie podtrzymują stan napięcia, wzbudzają 
sensacje, relacjonują wydarzenia w sposób przesadny i tendencyjny. 
Tylko 15 z 49 dzienników zarejestrowanych w Japońskim Stowarzy
szeniu Prasowym, przyznało, że także socjaliści stosowali nieparla
mentarne metody walki politycznej. 
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W ciągu kolejnego miesiąca w Japonii wybuchły demonstracje na
niespoo/kaną dotąd skalę. Liczba ich uczestników przewyższała akcje
!org�owane prze� cały miliony rok. Pod rezydencją premiera,
a także w całym Tokio, organizowano masowe marsze protestacyjnei wiece. Tłum skandował: ,,Obalić rząd Kishiego", gdzieniegdzie dało 
się nawet słyszeć: ,,Zabić Kishiego". W wydarzeniach tych brało udział
środowisko japońskich intelektualistów organizujących stowarzysze
nia w obr�nie demokracji. Z kolei Stowarzyszenie Niemych Głosów 
(Koe Nakz Koe no Kaz) zjednoczyło przedstawicieli różnych grup
społecznych, którzy dotąd nie wyrażali swych opinii, ale wbrew kal-
Artykuł informujący o prze
biegu glosowarńa w sprawie 
traktatu o bezpieczeństwie 
zamieszczony w ,,Asahi Shi
mbun" 20 maja 1960 r. 

kulacjom Kishiego byli przeciwni polityce jego rządu. Do powszechnego prot:stu dołączyli także przedstawiciele kół gospodarczych rozc�arowan1 �:to�� ?rzyję� przez premiera i obawiający się skutkow destab1lizaq1 pohtyczneJ. 26 maja przed budynkiem parlamentudemons�o;'l'ało okol� 60 .:Ys. osób. 4 czerwca w strajku generalnym
?ra�own1kow kon_mmkaq1, handlu i kopalni, a także demonstracjach
I wiecach zorganizowanych w całym kraju wzięło udział około półmiliona osób. 

10 czerwca do Tokio przybył rzecznik prasowy Eisenhowera, James C. �ag:rty, z zadaniem dopilnowania przygotowań do wizytyamerykansk1ego prezydenta. Demonstranci zmusili go jednak do
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szybkiego opuszczenia lotniska. Amerykański wysłannik salwow 
się ucieczką helikopterem przed wzburzonym tłumem. W akcjac 
protestacyjnych, które odbyły się naśtępnego dnia; udział wzi 
210 tys. osób. Mimo fali społecznego niezadowolenia Kishi nie z 
mierzał zmieniać harmonogramu podróży Eisenhowera, budząc 
skojarzenia z wojskową inspekcją baz amerykańskich (przed przyb 
ciem do J aponil amerykański prezydent planował odwiedzić Filipiny/ 
Tajwan, Okinawę i Koreę Południową). W strajku generalnym zor„ 
ganizowanym 15 czerwca wzięło udział około 5,8 mln robotników ze 
101 związków zawodowych. Tego dnia blisko 8 tys. studentów, spro,.. 
wokowanych do wystąpień przez radykalną frakcję Zengakuren, usi� 
łowało wedrzeć się do budynku parlamentu. Demonstracje, w kt� 
rych istotną rolę odegrali także działacze organizacji skrajnie prawico
wych, zakończyły się tragiczną śmiercią studentki Uniwersytetu To
kijskiego, Kam by Michiko, około tysiącem rannych i setkami areszto
wanych. 

Kishi pozostawał nieugięty i rozważał możliwość wykorzystania 
japońskiej mafii yakuza oraz Oddziałów Samoobrony. 20 tys. żołnie
rzy oraz 30 transporterów opancerzonych oczekiwało na przedmieś
ciach Tokio (N erima) na jego decyzję. Skierowaniu tych oddziałów do 
walki z tłumem przeciwny był jednak szef Urzędu Obrony Akagi
Munenori. 

Na ograniczone możliwości policji, w tym trudności z zapewnie
niem bezpieczeństwa cesarzowi, któi:y miałby towarzyszyć Eisenho
werowi w drodze z lotniska do centrum Tokio, zwracali uwagę także
inni członkowie gabinetu. Z decyzją o przełożeniu tej wizyty Kishi 
czekał do ostatniej chwili. W nocy z 18 na 19 czerwca pod parlamen-
tern zebrało się około 330 tys. demonstrantów. Działacze Zengakuren 
grozili podpaleniem budynku, do którego dostęp utrudniał kordon 

i 
złożony z 15 tys. funkcjonariuszy policji. O północy traktat automa
tycznie ratyfikowała izba wyższa. 21 czerwca dokument został za

\ twierdzony przez rząd japoński, a dzień później ratyfikowany przez 
� amerykański senat. Formalnościom tym w dalszym ciągu towarzy

szyły wystąpienia społeczne. W strajku robotniczym zorganizowanym 
22 czerwca wzięło udział ponad 6 mln osób. 
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Rewizjonizm lat pięćdziesiątych 

Od �awarcia pop�ze?niego traktatu zależało zakończenie okupacji.
�?�ł on uzupełnieme traktatu,pokojowego, a sami Japończycy nie

eli .Większego � �a treśc dokumentu, który w praktyce był
dyme umową o wynaJillle baz. Podpisanie i ratyfikowanie nowego 
aktatu poprzedziły burzliwe dyskusje na forum parlamentu oraz 
otesty s�ołeczne, �e tylko przeciwko idei sojuszu ze Stanami Zjed
czonym1, ale także metodom przyjętym przez Kishiego. Chociaż 

łówny sprawca tych wydarzeń zapewniał o równoprawnym charak
terze nowego porozumienia, zmiany w stosunku do układu z 1951 r. 
były nieznac�e, ac�kolwiek trudno byłoby uznać je za niekorzyst
ne ?la Japonn. Japonczycy nadal nie byli zobowiązani do zbrojnego 
udziału w amerykańskich działaniach strategicznych na Dalekim 

schodzie, a ich wkład do sojuszu ograniczał się do własnego tery
torium. Upragnione partnerstwo w stosunkach z Zachodem Japonia 
mogł�by u,zyskać dopiero d;ięki rewizji konstytucji. Dla znacznej gru-
.. py politykow or� społeczenstwa pokojowa konstytucja stanowiła jed
nak_�weg_o rodzaJ_u zabezpieczenie przed próbami zaangażowaniaJa
ponn w �unnowo!enn� konflikt. Istotne znaczenie miał więc fakt, że
zwolenmkom Zllllan me udało się uzyskać w parlamencie dwóch trze
cich głosów. 

. Po�zucenie linii politycznej Yoshidy okazało się niemożliwe. Kishi
rue miał_ szans na �ewizję konstytucji i przeprowadzenie negocjacji
w spraWie układu bilateralnego nie tylko z powodu sprzeciwu ze stro
ny �artii opozycyjnych i opinii społecznej, ale także różnicy zdań
w�rod członkó� jego własnej partii. Wyraźnie dały o sobie znać po
działy na frakqe wewnątrzpartyjne. Przeciwnicy Kishiego wewnątrz 
PL� ?ficja1?ie_ odcięli się od jego metod, ale dzięki umowie, że tuż po
weJsc�u w zyc1e traktatu złoży on rezygnację, a na stanowisku prze
wodn:czącego PLD zastąpi go uczeń Y oshidy, Ikeda Hayato, nie do
łączyb do opozycji. 

. �pisane demonstracje można uznać za ostatnie aktywne wystą
p1eme obozu radykalnego na tak szeroką skalę. Wydarzenia te udo
wodniły _bra� rea�u V: o�enie s�acji przez przeciwników „doktry
ny Yoshid(. Potwierdziły się przeWidywania Yoshidy, który w 1951 r. 
w rozmoWie z Dullesem stwierdził, że próba realizacji amei:ykańskich 
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postulatów dotyczących remilitaryzacji Japonii zakończyłaby się upad
kiem jego gabinetu i być może także zamachem na jego życie. 

Okres ten rzeczywiście obfitował w zamachy na czołowych poli, 
tyków dokonywane przez skrajną prawicę - w połowie czerwca 1960 r'. 
ciężkich obrażeń doznał socjalista Kawakami Jótaró, miesiąc później 
poważnie zraniono Kishiego, w październiku zaś podczas transmito
wanego przez telewizję wiecu w Parku Hibiya zasztyletowano prze,. 
wodniczącego SPJ Asanurnę Inejiró. 

Wyłanianie się ekonomicznego 
supermocarstwa (1960-1973) 

Blaski i cienie 

przyspieszonego rozwoju gospodarczego 

Ikeda Hayato, którego gabinet rozpoczął działalność w połowie 
lipca 1960 r., podjął się trudnego zadania złagodzenia konfliktów na
rosłych w mijającej dekadzie. Następca Kishiego zobowiązywał się 
do „tolerancji i cierpliwości" oraz przestrzegania zasad parlamenta
ryzmu. Mimo żądań opozycji dotyczących rozpisania nowych wybo
rów konserwatyści postanowili przeczekać aż minie największe roz
goryczenie społeczne. W wyborach do izby niższej przeprowadzo
nych w listopadzie tego roku PLD uplasowała się ponownie na pierw
szej pozycji (63 proc. miejsc), SPJ zaś zdobyła 31 proc. mandatów 
(4,5 proc. mniej niż w 1958), co wprawdzie stanowiło dostateczną 
zaporę przed rewizją konstytucji, niemniej jednak nie dawało socja
listom szans na udział w rządach. Stosunek sił między tymi dworna 
ugrupowaniami dość trafnie obrazowało w tym czasie określenie „sys
tem jednej i pół partii". 

Nowy premier przyjął postawę wyczekiwania w polityce zagra
nicznej i wewnętrznej, koncentrując działania na rozwoju gospodar
czym. Jednym z takich bezpiecznych i apolitycznych posunięć, co do 
którego istniała możliwość osiągnięcia ogólnonarodowej zgody, był 
dziesięcioletni plan podwojenia dochodu narodowego, realizowany 
od grudnia 1960 r. Ikeda doceniał rolę psychologicznego oddziały
wania na społeczeństwo. Program jego rządu był oparty na prostych 
rachunkach, już bowiem w połowie lat pięćdziesiątych wzrost eko
nomiczny Japonii osiągnął tempo bliskie 10 proc. rocznie. Korzyst
ny wpływ na notowania Ikedy miało uruchomienie w 1961 r. syste-

267 



Japonia 

mu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń em 
rytalnych. Ponadto w 1963 r. parlament zatwierdził ustawę dotycząc 
kompleksowego programu opieki nad osobami starszymi. 

Masowy import surowców i nowoczesnych technologii dopro 
wadził latem 1961 r. do alarmującej sytuacji w bilansie płatniczym 

·-
. I 

·na co japońskie Ministerstwo Finansów odpowiedziało tradycyjnie 
już twardą polityką pieniężną, kładąc kres koniunkturze Iwato. Róż� 
nice w wydajności poszczególnych sektorów gospodarki stały się 
przyczyną narastającej inflacji. Wyraźnie gorszą produktywnością [ 
odznaczało się rolnictwo oraz mniejsze zakłady produkcyjne i usłu< 

Premier Ikeda Hayato 

gowe. Znaczny wzrost cen detalicznych związany był również z sy
tuacją na rynku pracy. 

Do tej pory w wielu krajach zachodnich panowało przekonanie, że 
konkurencyjność cenowa towarów japońskich wynika głównie z taniej 
siły roboczej. Początek lat sześćdziesiątych przyniósł istotne zmiany 
w tej dziedzinie. Duże zapotrzebowanie na siłę roboczą w okresie 
wzmożonych inwestycji przyczyniło się do zmniejszenia poziomu bez
robocia do 1,4 proc. Pojawiły się nawet pierwsze symptomy niedobo
ru na rynku pracy. Jedną z przyczyn był niski wskaźnik urodzeń 
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okres_ie wojn�. Oprócz tego coraz większa część młodzieży, chętnie
atrudmana m.m. ze względu na stosunkowo niską płacę (zgodnie 

$ systemem senioratu, w którym o wysokości wynagrodzenia decydo
wał wiek pracownika i liczba lat przepracowanych w danym zakładzie), 
kontynuowała naukę po zakończeniu obowiązkowej edukacji. W 1955 r. 
było to 47,4 proc. młodzieży, w 1970 r. - 79,4 proc., w 1975 r. zaś -
91,l proc. W tym samym czasie odsetek osób podejmujących studia 
wyższe wzrósł z 17,2 do 24,2 proc., a następnie 38,4 proc. Konkuren
cja wśród pracodawców przyczyniła się do znacznego wzrostu płac
(z 5,6 proc. w latach 1955-1960 do 10,3 proc. w latach 1960-1965).

Rekordowe podwyżki w sektorze przemysłowym (8, 7 proc. 
w 1960 r., 13,8 proc. w 1962 r.) pogłębiły przepaść między dochoda
mi osób zatrudnionych w przemyśle a dochodami rolników, co spo
wodowało kolejną falę migracji z terenów wiejskich do miast (pierw
sz� ��a miejsce na początku lat pięćdziesiątych) i spadek liczby 
osob ZY.Jących z pracy na roli (z 37,9 proc. populacji w wieku pro
dukcyjnym w 1955 r. do 21 proc. w 1965 r.). W celu zagwarantowa
nia opłacalności produkcji rolnej, tym bardziej że społeczność wiej
ska tradycyjnie stanowiła bazę wyborczą konserwatystów, w czerwcu 
1961 r. PLD przy współpracy PDS przeforsowała ustawę o rolnic
twie, przewidującą znaczne subwencjonowanie tej gałęzi gospodar-
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ki. Zniwelowaniu tzw. dualnej struktury gospodarki, polegającej na· 
współistnieniu dużych, zmodernizowanych przedsiębiorstw, roz� 
wijających się dzięki ochronnej polityce państwa i oferujących ko
rzystne warunki zatrudnienia, oraz małych firm, pozostających daleko 
w tyle z ofertą płacową i socjalną, służyły ponadto ustawy z 1963 r., 
które ustalały ramy formalnoprawnej pomocy państwa dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, w tym popieranie systemu subkontrakto-

� wego. Rozwój gospodarczy Japonii był w tym czasie stymulowany
wydatkami na infrastrukturę (polepszenie stanu dróg, linii kolejo
wych, urządzeń portowych, wodociągów), jednak z powodu groźby 

Plakat z olimpiady w Tokio -1964 r. 

kolejnego deficytu w rozliczeniach międzynarodowych pod koniec 
października 1963 r. na około rok wprowadzono restrykcyjną politykę 
monetarną. 

Kolejnym zadaniem stojącym przed administracją Ikedy była libe
ralizacja stosunków gospodarczych z zagranicą. Trzyletni plan ogło-
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sżony w czerwcu 1960 r. przewidywał całkowitą bądź częściową libe
ralizację 80 proc. towarów objętych wymianą zagraniczną (w 1955 r. 
liberalizacją objętych było 16 proc., a w 1960 r. - 40 proc. pozycji). 
Proces ten miał przebiegać stopniowo, z uwzględnieniem konkuren
cyjności produkcji japońskiej - na początku surowce (z wyjątkiem 
węgla), na końcu dziedziny wymagające jeszcze przez jakiś czas sto
sowania polityki ochronnej ze strony państwa (przemysł motoryza
cyjny, elektroniczny, produkty rolne). Negatywne strony tej polityki 
miało złagodzić podwyższenie taryf celnych. Do sierpnia 1963 r. zlibe
ralizowano da na 92 proc. towarów, co zaowocowało przyznaniem 
Japonii statusu pełnoprawnego członka GATI i Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego (MFW), a także przyjęciem jej do Organiza
cji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( Organization for Economic
Cooperation and Development, OECD). 

Wielkim wydarzeniem tego okresu były igrzyska olimpijskie w To
kio, które po raz pierwszy odbyły się w Azji. Kandydatura Japonii nie 
została zaakceptowana ani w 1938 r. w związku z wojną prowadzoną 
w Chinach, ani w 1952 r., prawdopodobnie ze względu na zbyt świe
żą jeszcze pamięć o japońskich zbrodniach wojennych na Dalekim 
Wschodzie. Wybór Japonii na gospodarza igrzysk w październiku 
1964 r. można było zatem uznać za dowód uznania tego kraju za 
pełnoprawnego członka społeczności międzynarodowej. Olimpiada 
przyczyniła się do przebudowy i modernizacji Tokio, gdzie wzniesio
no nowoczesne obiekty sportowe oraz hotele w stylu zachodnim. Do 
użytku oddano kilka nowych autostrad, linii metra, jednoszynową 
kolej łączącą Tokio z portem lotniczym Haneda, a na trasie Tokio
-Osaka uruchomiono superszybką kolej Shinkansen. 

Bezpośrednio po zakończeniu olimpiady chory na raka Ikeda ustą
pił ze stanowiska, a nowym premierem został Sató Eisaku (młodszy 
brat Kishiego Nobusuke). Za jego rządów rozwiązano Komisję ds. 
Badań nad Konstytucją (Kempo Chosakaz), działającą przy urzędzie 
premiera od 1956 r. W śród członków Komisji przeważyła opinia, że 
należy dążyć nie tyle do rewizji dziewiątego artykułu konstytucji, ile 
raczej przyjąć taką interpretację, która umożliwiłaby uznanie Oddzia
łów Samoobrony za legalną siłę zbrojną, tym bardziej że ostatnie 
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wybory (z listopada 1963) nie przyniosły większych zmian w układzie 
sil w parlamencie. PLD zachowała wprawdzie bezwzględną więk, 
szość, ale nie miała wystarczającej liczby mandatów, aby przepro
wadzić rewizję ustawy zasadniczej. Jednocześnie utrzymanie na mini:. 
malnym poziomie wydatków na cele obrony (1955 r. - 1,7 proc. PNB; 
1960 r. - 1,2 proc. PNB; 1970 r. - 0,8 proc. PNB) pozwalało skierować 
większą część środków z budżetu państwa na cele inwestycyjne. 

W styczniu 1965 r. Bank Japonii złagodził politykę monetarną, ale 
nie zapobiegło to fali bankructw zakładów przemysłowych (w 1964 r. 
ponad 4 tys., w 1965 r. ponad 6 tys. przypadków). Recesja dotknęła 

Siedziba Banku Japonii 

także niedojrzały jeszcze rynek papierów wartościowych. Na granicy 
bankructwa znalazły się domy maklerskie Y amaichi Shoken i Ói Sho
ken. W listopadzie 1965 r. zezwolono na emisję obligacji w celu po
krycia długu państwowego, co oznaczało odejście od zasady zrówno
ważonego budżetu, wprowadzonej przez Dodge'a. 

Ustalony w 1949 r. kurs jena zapewniał dostęp do względnie tanich 
surowców, energii, żywności i technologii. Wyższa dynamika wzrostu 
wydajności pracy oraz względna stabilność cen hurtowych wpływały 
na wzrost cenowej konkurencyjności eksportu. Jednakże poszerze
nie dostępu do rynków zagranicznych Japonia mogła uzyskać pod 

272 

Wyłanianie się ekonomicznego supermocarstwa (1960-1973) 

warunkiem dalszej liberalizacji importu. Tymczasem w drugiej poło
wie lat sześćdziesiątych, poza redukcją ceł importowych (ok. 40 proc.), 
do której obligowały Japonię ustalenia Rundy Kennedy'ego, nie odno
towano istotnego postępu w tej dziedzinie. Wprawdzie w 1965 r. pro
cedura ta objęła przemysł motoryzacyjny, jednak ścisła kontrola rządu 
nadal obowiązywała w takich dziedzinach, jak usługi i wymiana tu
iystyczna, sprzęt elektroniczny czy produkty rolne. W latach 1967-
-1976 przeprowadzono liberalizację obrotu kapitałowego, jednak rol
nictwo, przemysł węglowy, petrochemiczny i skórzany pozostały
zamknięte dla inwestorów zagranicznych. W przypadku przemysłu

Kolej Shinkansen 

skórzanego istotną rolę odegrał ruch w obronie dyskryminowanej 
społeczności burakumin, tradycyjnie wykonującej zawody uznawane 
za „nieczyste", tj. garbarstwo, rzeźnictwo i inne. 

liberalizacja wymiany gospodarczej z zagranicą ograniczała moż
liwości centralnego sterowania gospodarką. W obliczu rosnącej kon
kurencji zagranicznej wiele firm za namową MHZP zdecydowało się 
na fuzje: w przemyśle ciężkim - przedsiębiorstwa należące do kon
cernu Mitsubishi (1964), w przemyśle motoryzacyjnym - Nissan 
i Prince (1966), w handlu - Nissho i Iwai (1968), w przemyśle stalo
wym - Yawata Seitetsu i Fuji Seitetsu (1970), które pod nazwą Nowa 
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Japońska Stal (Shinnippon Seitetsu), osiągnęły pozycję światowego 
potentata, a spośród banków - Daiichi Ginkó i Nihon Kangyó Ginko 
(1971). 

W okresie od listopada 1965 r. do lipca 1970 r. Japonia przeżywała 
największy rozkwit gospodarczy czasów powojennych, nazwańy od 
imienia jednego z mitologicznych stwórców ziemi japońskiej koniunk
turą Izanagi. Pod koniec lat sześćdziesiątych zdobyła pozycję najwięk
szego producenta statków, telewizorów, odbiorników tranzystoro
wych i samochodów ciężarowych. Przodowała także w produkcji stali, 
włókien syntetycznych, a także przędzy wełnianej, tworzyw i nawo
zów sztucznych. W 1968 r., w setną rocznicę restauracji władzy ce
sarskiej, uplasowała się na trzeciej pozycji pod względem wielkości 
PNB (po Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim). Nakłady 
inwestycyjne wzrastały w tempie około 20 proc. rocznie. O ile jednak 
w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych nacisk był położony na me
chanizację oraz uruchamianie produkcji kolejnych grup towarowych, 
o tyle teraz zajęto się przede wszystkim udoskonalaniem linii techno
logicznych.

W latach 1964--1970 wartość japońskiego eksportu wzrosła ponad 
dwuipółkrotnie. W 1965 r. po raz pierwszy po wojnie zanotowano do
datnie saldo w bilansie płatniczym. Nieprzypadkowo koniunktura ta 
zbiegła się z wojną w Wietnamie. Wartość zamówień na potrzeby 
oddziałów amerykańskich, realizowanych m.in. przez zakłady Mitsu
bishi, Nissan, Toyota, Honda, Sony, Matsushita, Hitachi i Canon, sta
nowiła w tym okresie 10-20 proc. japońskiego eksportu. Wpływy de
wizowe z tego tytułu były trudne do oszacowania (wymieniane są 
kwoty rzędu 467 mln dolarów), tym bardziej że należałoby wziąć pod 
uwagę także dostawy materiałów i komponentów do Korei Połud
niowej, Tajwanu i innych krajów Azji Południowo-W schodni ej reali
zujących zamówienia związane z wojną w Wietnamie, jak również 
korzyści płynące ze zwiększonego eksportu do Stanów Zjednoczo
nych telewizorów, części samochodowych, maszyn i chemikaliów, 
gdyż tamtejsi producenci zaangażowani w produkcję zbrojeniową nie 
byli w stanie sprostać krajowemu zapotrzebowaniu. I tym razem nie 
obyło się jednak bez obostrzeń w polityce :finansowej służących łago-
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dzeniu efektów przegrzania gospodarki. W 1967 r. wprowadzono je 
z powodu deficytu w bilansie płatniczym związanego z międzynaro
. dowym kryzysem walutowym. Zastosowanie tego rodzaju środków 
w okresie od września 1969 r. do końca 1970 r., mimo nadwyżki w roz
liczeniach międzynarodowych, uzasadniano z kolei próbami opano

. wania inflacji, wynikającej z gwałtowanego wzrostu cen importowa
�ych surowców. 

Podsumowaniem osiągnięć gospodarczych tego okresu była wy
stawa światowa EXPO zorganizowana po raz pierwszy na terenie Azji, 
w Senri koło Osaki, w marcu 1970 r. Japonia gościła rekordową liczbę 

Miasto przyszłości na wy
stawie EXPO w Senri koło 
Osaki - 1970 r. 

wystawców z 77 krajów. Dzięki temu przedsięwzięciu w Osace wy
budowano m.in. międzynarodowy port lotniczy oraz uruchomiono 
linię metra. 

Ścisła współpraca między administracją państwową a sektorem 
prywatnym spowodowała, że Japonia zyskała wśród zachodnich ana
lityków miano spółki akcyjnej Oapan Inc.). Osiągnięcia Ministerstwa 
Finansów i MHZP w zakresie kształtowania kierunków rozwoju gos
podarczego zgodnego z interesem narodowym przedstawiały się im
ponująco, nie oznacza to jednak, że decyzje podejmowane przez urzęd
ników tych resortów były zawsze trafne, a ich zalecenia bezwzględ
nie realizowane, czego przykładem były m.in. próby nakłonienia do 
fuzji koncernów Nissan i Toyota czy włączenia zakładów metalowych 
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Sumitomo do nowo tworzonego kartelu stalowego, a także promowa,.· 
nie w latach sześćdziesiątych rozwoju lotnictwa pasażerskiego. Bez: 
szczególnego poparcia MHZP rozwijały się m.in. firmy Sony i Honda; 

Realizacji długofalowej strategii rozwojowej sprzyjały grupowe po-
wiązania kapitałowe, tj. praktyka wzajemnego posiadania akcji, dzięki 
której większość zysków mogła być w stosownym momencie zainwe.. 
stowana w ramach tego samego keiretsu. Korporacje japońskie były 
uwolnione od presji akcjonariuszy dążących do pomnażania zysków 
krótkookresowych, stosunkowo niewielka część kapitału akcyjnego 
była bowiem przedmiotem obrotu giełdowego. Poza tym w sytuacji 
zagrożonej płynności :finansowej mogły one liczyć na dodatkowe środ
ki z tzw. banku głównego. Na uwagę zasługuje ponadto specyficzny 
styl zarządzania w skali pojedynczych przedsiębiorstw, którego ge
neza sięgała początków lat czterdziestych, w szczególności system 
dożywotniego zatrudnienia, system wynagrodzeń i awansów oparty 
na zasadzie senioratu, jak również system jednozakładowych związ
ków zawodowych, który powodował, że ich członkowie byli bardziej 
zainteresowani perspektywą rozwoju własnej firmy niż problemami 
branżowymi. Ograniczenia w ustawodawstwie związkowym wprowa
dzane w ramach „kursu zwrotnego" doprowadziły do odpolitycznienia 
związków zawodowych. Głównym przedmiotem ich działalności stały 
się tzw. ofensywy wiosenne (shuntó), organizowane rokrocznie od 
1955 r. w celu uzyskania podwyżek płac. 

Siłę napędową japońskiej gospodarki stanowił także wzrastający po
pyt konsumpcyjny, aczkolwiek pod tym względem Japonia pozostawa
ła nadal w tyle nie tylko za Stanami Zjednoczonymi, ale także Francją, 
Wielką Brytanią i RFN. Wysoki poziom oszczędności umożliwiał gro
madzenie funduszy na cele inwestycyjne. W 1971 r. stopa oszczędnoś
ci sięgała w Japonii aż 44 proc. PNB. Dla utrzymania długotermi
nowych lokat i nawyku oszczędzania wśród ludności Ministerstwo 
Finansów oferowało m.in. specjalne przywileje podatkowe, w zakła
dach pracy zaś obowiązywał system premii, tj. wypłacania części wyna
grodzenia w postaci skumulowanej raz lub dwa razy do roku. Koniecz
ność oszczędzania wymuszał także ograniczony system ubezpieczeń. 
społecznych, w tym jednorazowe wypłacanie odpraw emerytalnych. 
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Sukcesom gospodarczym sprzyjała stabilna sytuacja polityczna. 

PLD zdołała przez wiele lat utrzymać ster władzy mimo stopniowego 
spadku poparcia w kolejnych wyborach (60 proc. mandatów w 1963 r., 
57 proc. - w 1967 r., 59 proc. - w 1969 r.). Mniej korzystnie przedsta
wiała się sytuacja socjalistów, którzy w 1969 r. zdobyli jedynie 18,5 proc. 
mandatów. Od 1964 r. w SPJ obowiązywał radykalny program japoń

ska droga do socjalizmu (Nihon ni okeru shakai shugi e no mich z). 

Program reform strukturalnych wzorowany na koncepcjach włoskie
go komunisty Palmiro Toggliattiego, zgłoszony wcześniej przez Edę 
Saburo, nie zyskał akceptacji kierownictwa partii. Chociaż dążenie do 
zmian zwykło się przypisywać ugrupowaniom lewicowym, SPJ stała 
się najbardziej zachowawczym ugrupowaniem okresu powojennego, 
wiernym macarthurowskiej koncepcji „neutralności nieuzbrojonego 
pań.stwa". Główną siłą nacisku SPJ pozostawała centrala związkowa 
Sóhyo, której przeciwwagę stanowiła umiarkowana Ogólnojapońska 
Konfederacja Robotnicza (Zennippon Ródó Sodómei, w skrócie Dó
mei), utworzona w 1964 r. na bazie central Zenró Kaigi i Sódómei. 

Również w KPJ zwolennicy reform strukturalnych nie zyskali szer
szego poparcia, ustępując frakcji Miyamoto Kenjiego. W połowie lat 
sześćdziesiątych KPJ liczyła 70 tys. członków (więcej niż SPD. Ko
rzystnym posunięciem, z punktu widzenia powiększania bazy wybor
czej, było niewątpliwie odrzucenie przez japońskich komunistów za
równo modelu radzieckiego, jak i chiń.skiego oraz deklaracja autono
miczności wobec międzynarodowego ruchu komunistycznego. Z cza
sem KPJ zaczęła skłaniać się ku eurokomunizmowi. 

W 1964 r. na japońskiej scenie politycznej pojawiła się Partia Uczci
wych Rządów (Kómeitó), głosząca hasła humanitarnego socjalizmu, 
zachowania pacyfistycznej konstytucji, ustanowienia minimum socjal
nego dla najuboższych, a także walki z korupcją. W 1967 r. ugrupo
wanie to zyskało reprezentację w parlamencie (5 proc. mandatów). 
Komeitó została wyłoniona przez buddyjską sektę Naukowe Stowa
rzyszenie Tworzenia Wartości (Sóka Gakkat), założoną w latach trzy
dziestych. Na początku lat pięćdziesiątych organizacja ta liczyła około 
6 tys. członków, a w szczytowym okresie popularności, tj. pod koniec 
1970 r., zrzeszała blisko 7,5 mln rodzin, głównie z biedniejszych śro-
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dowisk miejskich. Około 1,5 mln wyznawców skupiła w tym czasie 
inna ,,nowa religia" (shinshukyo) -Bractwo Doskonałej Wolności (Pa
fekuto Ribatii Kyodan, w skrócie PL Kyodan), głoszące hasło „fyoie 
jest sztuką". 

Fala niepokojów, która ogarnęła w drugiej połowie lat sześćdzie
siątych środowiska studenckie na całym świecie, nie ominęła także 
Japonii. Na japońskich uniwersytetach demonstrowano od 1965 r. 
przeciwko wojnie w Wietnamie, a także z powodu niezadowolenia z wa
runków nauki -złej organizacji i zarządzania środkami :finansowymi, 
kiepskiego wyposażenia, braku infrastruktury, przepełnienia, wyso
kiego czesnego, niezwykle surowych egzaminów wstępnych, prze
starzałego programu niespełniającego oczekiwań młodego pokolenia. 
W latach 1968--1969 rozruchy studenckie wystąpiły na masową skalę, 
obejmując 115 ośrodków akademickich (80 proc.), a także część szkół 
średnich. Przewodził im komitet złożony z przedstawicieli rozmaitych 
odłamów dawnego Zengakuren, tzw. Nowa Lewica. Barykadowano 
budynki, atakowano nauczycieli, domagano się włączenia do zarządu 
uczelni przedstawicieli studentów. 

Do najbardziej burzliwych wystąpień doszło w styczniu 1969 r. na 
Uniwersytecie Tokijskim. Zainicjowali je studenci Wydziału Medycz
nego, żądający udoskonalenia systemu kształcenia. Interweniowały 
specjalne oddziały policyjne, które przy użyciu armatek wodnych 
i gazu łzawiącego, rozpylanego przez helikoptery, rozpędziły zbunto
waną młodzież. W tymże roku, po raz pierwszy w 92-letniej historii 
tej uczelni, odwołano egzaminy wstępne. 

Chociaż burza na uniwersytetach ucichła, część lewicowych eks
tremistów pozostała aktywna, przyłączając się m.in. do trwającego od 
1966 r. protestu rolników przeciwko przymusowemu wykupowi ziemi 
pod budowę nowego lotniska międzynarodowego Narita. Mimo krwa
wych starć z policją po dwunastu latach, w 1978 r., lotnisko oddano do 
użytku. Akcje protestacyjne przeciwko dalszej rozbudowie portu lot
niczego trwały jednak nadal (uczestnicy tego ruchu przyjęli m.in. me
todę rozparcelowania ziemi w pobliżu lotniska, zmuszając rząd do nego
cjacji z ogromną liczbą właścicieli terenów wielkości kilkunastu cen
tymetrów kw.). Najbardziej radykalny odłam lewicowy stanowiła kilku-
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dŻiesięcioosobowa Frakcja Czerwonej �ii �Sekigun�a!., 
_
maj�ca _n�

Swoim koncie liczne zamachy na funkCJo?anuszy policJI 
_
Jap,onskieJ

'. 

rwanie samolotu Japońskich Unii Lotniczych do Korei PołnocneJ 
��970), strzelaninę na lotnisku w Te� Awiwie (we współpracy z człon
kami Ludowego Frontu Wyzwolema Palestyny, 1972), przetr�y
. nie zakładników w ambasadzie francuskiej w Hadze (197 4) 1 ame
�ańskiej w Kuala Lumpur (1975) oraz wiele innych aktów terro
zy tycznych których celem było wywołanie rewolucji na świecie. zys ' . . 

Na przeciwległym biegunie znajdowały się ugrupowania prawico-
we powiązane zarówno z partią rządzącą, jak i ze światem przestęp-

.. Lotnisko międzynarodowe Na-

czym yakuza (w 1963 r. japońska mafia liczyła ok. 184 tys. czł??ków). 
Organizacje te żądały m.in. rewizji konstytucji 

_
w cel_u rem1litaryz�

cji Japonii oraz wzmocnienia roli cesarza: a także �3? w syste�e 
oświaty, służących wskrzeszeniu trad�cYJnyc? �artosc1� Znalazł� s1� 
w nich wielu przedwojennych weteran o w, takich Jak Sagoya Y osh1aki, 
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który w 1930 r. śmiertelnie zranił premiera Hamaguchiego, a takż 
Kodama Yoshio, który w połowie lat sześćdziesiątych stał się jednymr 
z czołowych sókaiya, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy od !flit•
rządu przedsiębiorstw w zamian za nieujawnianie niekorzystnych inf 
formacji dotyczących firmy podczas zebrań akcjonariuszy bądź zaJ; 
straszenie kłopotliwych udziałowców. 

Wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego nie nadążało 
rozwijającym się w błyskawicznym tempie przemysłem. Wydatki na 
ochronę środowiska, budownictwo mieszkaniowe, obiekty użytecz,· 
ności publicznej, cele socjalne i dotacje na instytucje oświatowe były 
niewspółmiernie niskie w porównaniu z kwotami przeznaczanymi na· 
rozwój przemysłu. Coraz wyraźniej dawało się we znaki nadmierne. 
zagęszczenie ludności w głównych ośrodkach miejskich i przemysło
wych, a także zanieczyszczenie środowiska. Pod koniec lat sześćdzie
siątych aż 73 proc. produkcji przemysłowej koncentrowało się w kom
binatach zlokalizowanych wzdłuż wschodniego wybrzeża Japonii. 
Około 33 mln Japończyków mieszkało w Tokio, Osace, Nagoi lub 
w najbliższych okolicach tych miast W dużych metropoliach i rejo
nach przemysłowych często dochodziło do zanieczyszczenia środo
wiska. Z powodu smogu góra Fuji rzadko bywała widoczna z Tokio. 
Najpoważniejsze przypadki zatruć, prowadzące do trwałego kalectwa, 
a nawet śmierci, odnotowano w miejscowości Minamata w prefek
turze Kumamoto oraz nad rzeką Agano w prefekturze Niigata (zatru
cie związkami rtęci odprowadzanymi do rzek przez zakłady azotowe 
Chisso), w Toyamie (zatrucie kadmem pochodzącym z kopalni rudy 
należącej do koncernu Mitsui, wywołujące bolesną chorobę itai itaz)

i w Yokkaichi (dolegliwości bronchitowe spowodowane zanieczysz
czeniem atmosfery przez kombinat petrochemiczny Mitsubishi tlen
kami siarki, dymem i różnymi pyłami). 

W 1967 r. pod presją opinii publicznej ogłoszono pierwszą z serii 
ustaw o zapobieganiu degradacji środowiska. W tymże roku uchwa
lono także regulacje dotyczące dopuszczania do powszechnego użyt
ku środków farmakologicznych w związku z coraz większą liczbą 
przypadków poważnych dolegliwości, spowodowanych zażywaniem 
niektórych leków (np. Thalidomide). Zagwarantowano również „pra-
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0 do słońca", oznaczające konieczność uzyskiwania zgody okolicz
ch mieszkańców na wybudowanie budynku wielokondygnacyjne

o. W 1971 r. utworzono Urząd ds. Środowiska (Kankyóchó). Do koń
a lat siedemdziesiątych zasądzono i wypłacono około 85 mld jenów

łem odszkodowań dla ponad 80 tys. ofiar zanieczyszczeń. Japonia 
znalazła się w światowej czołówce pod względem kwot przeznacza
nych od tej pory na ochronę środowiska. 

Negatywne strony polityki gospodarczej PLD spowodowały wzrost 
poparcia dla ugrupowań opozy�ny�h, startuj�cych. w wyborach lo
kalnych. Mówiło się wręcz o dualizmie władzy, Jako ze parlament był

• Tablica informująca o pozio
. rnie zanieczyszczenia po
wietrza

zdominowany przez konserwatystów, za to w terenie rządziła lewica. 
W 1971 r. blisko 41 proc. ludności Japonii mieszkało na terenie za
rządzanym przez władze z ramienia SPJ bądź KPJ. Dotyczyło to 
ro.in. takich miast, jak: Tokio, Kioto, Osaka, Nagoja, Jokohama, Kobe. 

Shówa Genroku 

Koniunktura ekonomiczna przyczyniła się do poprawy standardu 
życia, a także rozkwitu kultury masowej. Pod koniec lat sześćdzie
siątych zjawisko to zyskało w mediach określenie Shówa Genroku, 
w nawiązaniu do bujnego rozwoju kultury mieszczańskiej ery Gen
roku (1688-1704). 
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Styl życia Japończyków stopniowo upodabniał się do zachodniegoi
co przejawiało się m.in. w rosnącym spożyciu pieczywa, mięsa � owo, . 
ców. Następstwem zmian w diecie było zwiększenie wzrostu 1 wągi 
ciała młodego pokolenia Japończyków. Upowszechnienie nowoczes
nego sprzętu gospodarstwa domowego, rozwój przemysłu odzieżo
wego, produkcji mrożonych i gotowych artykułów spożywczych, a tak-
że inne udogodnienia pozwalające skrócić czas poświęcany do tej pory 
na prace domowe tłumaczą w dużym stopniu gwałtowny w tym czasie 
wzrost liczby kobiet podejmujących pracę zawodową, najczęściej jed
nak w niepełnym wymiarze godzin i znacznie gorzej opłacaną. 

Efektem legalizacji aborcji (ustawa z 1948), uzasadnianej wzglę
dami medycznymi lub ekonomicznymi, był gwałtowny spadek liczby 
urodzeń w latach pięćdziesiątych. Zjawisko atomizacji rodzin, prze
pływ ludności wiejskiej do zajęć pozarolniczych, a także postępująca 
urbanizacja kraju spowodowały wzrost liczby gospodarstw domowych 
oraz zapotrzebowania na dobra konsumpcyjne trwałego użytku. W la
tach 1955-1975 liczba gospodarstw domowych zwiększyła się o oko
ło 80 proc., podczas gdy liczba ludności Japonii jedynie o 22 proc. 
(z 90 mln do 110 mln). 

Przedmiotem marzeń stało się posiadanie kolorowego telewizora 
(do czego w dużej mierze przyczyniła się kampania reklamowa pod 
hasłem „olimpiada w kolorze"), samochodu i klimatyzacji, czyli tzw. 3 C 
(colour tv, car, cooler). Llczba posiadaczy samochodów osobowych 
wzrosła z 2,8 proc. w 1961 r. do 22 proc. w 1970 r. i 41 proc. w 1975 r. 
Mieszkanie w otoczonych zielenią apartamentowcach (manshon) po
zostało jednak niespełnionym marzeniem większości Japończyków. 
Podwyższenie i względne wyrównanie poziomu życia przyczyniło się 
do wzmocnienia w japońskim społeczeństwie poczucia przynależnoś
ci do klasy średniej. O ile w 1955 r. za takową uważało się 42 proc. 
Japończyków, o tyle w 1972 r. wskaźnik ten wzrósł do 73 proc. 

Opracowanie nowych technologii zabezpieczających budynki przed 
skutkami trzęsienia ziemi umożliwiło w 1963 r. wprowadzenie zmian 
w prawie budowlanym, ograniczającym dotąd ich wysokość do 31 me
trów. Pierwsze wysokościowce pojawiły się w tokijskich dzielnicach 
Kasumigaseki (1968), a następnie Shinjuku (Hotel Keió Plaza, 1971). 
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Cżołowym reprezentantem oryginalnego kierunku w architekturze 
zwanego metabolizmem był Kurokawa Kishó - autor projektów wie
żowców z wymienialnymi elementami kapsułowymi, usytuowanych 
w Tokio i Nagoi (1972). Wpływ metabolizmu, zgodnie z którym bu
dowle miały podlegać zmianom, podobnie jak życie ludzkie czy cała 
biosfera, był widoczny w realizacjach innych uznanych w świecie 
architektów, takich jakTange Kenzó, który zaprojektował m.in. zespół 
obiektów olimpijskich (1963-1964), i Isozaki Arata. 

Na lata sześćdziesiąte przypada w Japonii niezwykle żywiołowy 
rozwój sztuki teatralnej. N a fali rozczarowania niepowodzeniem ruchu 

Stare i nowe zabudowania Tokio, w głębi 
widoczna Wieża Tokijska (maszt nadaw
czy oddany do użytku w 1958 r., wyso
kość 333 m) -Azabudai, Tokio 

przeciwko ratyfikacji nowego japońsko-amerykańskiego traktatu 
o bezpieczeństwie, a także krytyki realistycznego teatru shingeki roz
wijał się awangardowy ruch teatralny, zwany „ruchem małych tea-
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trów'', ,,ruchem teatrów podziemnych" lub też po prostu postshingeki,.
Przełamywanie sztywnego kanonu shingeki zapoczątkowali tacy dra
matopisarze, jak Kinoshita Junji, Abe Kóbó, Mishima Yukio. _Orga�J
nizatorzy nowych zespołów teatralnych, w tym Betsuyaku Mmoru; · 
Kara}uró, óta Shógó, Suzuki Tadashi, Terayama Shilji, czerpali inspi
racje z rodzimej tradycji teatralnej, nawiązując jednak do światowej 
awangardy przez sięganie po takie środki wyrazu, jak groteska, absurd, 
surrealizm. Proponowali nowe rozwiązania przestrzenne, zmniejszają
ce dystans między aktorem a widzem (przedstawienia były urządza
ne w namiotach, kawiarenkach, piwnicach, prywatnych mieszka
niach lub na ulicach). Llnearnej dramaturgii shingeki przeciwstawiali 
cykliczność i relatywizm czasowy, charakterystyczny dla klasycz. 
nych teatrów nó czy kabuki. Poszukiwali sposobu na przezwyciężenie 
urazu spowodowanego m.in. doświadczeniami Hirosimy i Nagasaki 
oraz odnalezienie japońskiej tożsamości. Spektakle reżyserowane 
przez ótę, Suzukiego, a także Terayamę można było oglądać także 
w Polsce. 

Na uwagę zasługuje pojawienie się oryginalnej, nawiązującej do 
obrzędów ludowych i rytualnych, formy zwanej „tańcem w ciem�oś
ciach" (ankoku butó), której twórcami byli Hijikata Tatsumi i Ono 
Kazuo. Formą krytyki współczesnego społeczeństwa były happeningi 
organizowane przez Hi Red Center. Hałaśliwą odmianę popartu pro
ponowała tokijska grupa Neo Dada Organizers (Arakawa Shu.saku, 
Yoshimura Masanobu, Ushio Shinohara). Artyści z Japonii dołączyli 
do światowej awangardy, współtworząc m.in. ruchy artystyczne Flu
xus i Conceptual Art. Zbliżony do włoskiego Arte Povera kierunek 
w sztuce proponowała Szkoła Materii (Monoha), tworzona m.in. przez 
Lee U Fana, Sekine Nobuo, Sugę Kishio, wykorzystujących naturalne 
materiały (kamień, ziemia, drewno) w celu podkreślenia pierwotnej 
istoty przedmiotów, a przy tym jako swego rodzaju protest wobec 
zmian dokonanych w środowisku przez rozwijający się przemysł. Prze
ciwko wszelkim formom instytucjonalizacji sztuki, kryteriom oceny 
artystów i sposobom funkcjonowania oficjalnych salonów wystawien
niczych, takich jak Nitten, Tokijskie Muzeum Sztuk Pięknych i Naro
dowe Muzeum Sztuki Współczesnej, występował Komitet Wspólnej 
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Walki Artystów (Bijutsuka Kyótó Kaigi, w skrócie Bikyótó), założony 
w 1969 r. przez radykalną grupę studentów Akademii Sztuk Pięknych 
Tama, w tym Hóriego Kósaia i Hikosakę Naoyukiego. 

Lata sześćdziesiąte były „złotą dekadą japońskiego plakatu". Uzna
niem na świecie, w tym w Polsce, cieszyli się m.in. Kamekura Yusaku, 
Yokoo Tadanori, Nagai Kazumasa i Fukuda Shigeo. Nowe możliwości 
stwarzało zastosowanie techniki wideo, czego przykładem była twór
czość grupy artystycznej Video Hiroba. Kwitła produkcja telewizyjna, 
kręcono m.in. seriale obyczajowe, historyczne oraz samurajskie (cham
bara). Programy telewizyjne wydawały się dość uładzone w porówna
niu z walczącą o przetrwanie kinematografią. Wielkie wytwórnie filmo-
we (Shintóhó, Daiei) ogłaszały upadłość. Jednym ze sposobów na przy
ciągnięcie widowni miały być brutalne filmy gangsterskie, a także 
:filmy nacechowane wybujałym erotyzmem, z pogranicza pornografii 
i perwersji. Olbrzymią popularność zyskała seria filmów komediowych 
opatrzonych wspólnym tytułem Życie mężczyzny jest pełne trosk ( Otoka
wa tsurai yo, w latach 1969-1991 zrealizowano czterdzieści trzy filmy). 

,,Nową falę" twórczości filmowej, realizowanej w małych wytwór
niach niezależnych, zapoczątkowali m.in. Óshima Nagisa (Opowieść
o miłości okrutnej - Seishun zankoku monogatari, 1960; Śmierć przez
powieszenie - Kóshikei, 1968; Po wojnie tokijskiej - Tókyó sensó sengo
heiwa, 1970; Imperium zmysłów -Ai no koriida, 1976), Shipdó Kaneto
(Naga wyspa - Hadaka no shima, 1960), Hani Susumu (Zli chłopcy -
Furyó shónen, 1961), Imamura Shóhei (Kobieta owad - Nippon ko
nchuki, 1963), Teshigahara Hiroshi (Kobieta z wydm - Suna no onna,
1964), Y oshida Y oshishige (Eros + masakra - Eros + gyakusatsu,
1970), którzy ukazywali w sposób naturalistyczny, a nierzadko bru
talny i szokujący, problemy społeczne i psychologiczne współczesnej
Japonii. Filmy te oddawały nastrój rozczarowania i zagubienia mło
dego pokolenia. W sposób pogłębiony oraz stylistycznie urozmaicony
realizowano także filmy historyczne, zawierające wiele odniesień do
współczesności, czego przykładem były takie filmy jak: Harakiri (Sep
puku, 1962) w reżyserii Kobayashiego Masakiego, Rudobrody (Aka
hige, 1965) Kurosawy Akiry czy Żywa torpeda (Nikudan, 1968) Oka
moto Kihachiego.
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Ożywienie polityczne młodzieży, w tym zaangażowanie w ruc 
przeciwko wojnie w Wietnamie oraz zamieszki na uniwersytetachi 
znalazło wyraz w twórczości �P po�tyc�c� pub�ku��cych . na .:f
mach czasopism „Doramukan G,Karnster ) 1 „Kyoku (,,Dz1elmca 
Zła"). Tragedię ofiar bomby atomowej opisał Ibuse Masuji ( Czarn_y
deszcz - Ku roi ame, 1966), a temat wojny wietnamskiej podjął w utwo,. 
rachJaśniejący mrok (Kagayakeru yami, 1968) i Ciemności lata (Natsu
no yami, 1971) Kaikó Takeshi. Problemy egzystencjalne powojennego 
pokolenia poruszał w powieściach Oe Kenzaburó (Spóźniona młodzież
- Okurete kita seinen, 1960-1962; Futbol ery Man'en -Man'en gannen

no juttob6ru, 1967). Dużą poczytnością cieszyła się również proza 
Matsumoto Seichó ( Czarna mgła nad Japonią - Nihon no ku roi kiri,

1960) oraz Nosaki Akiyukiego (Mistrzowie pornografii - Erogotoshita

chi, 1966). Bestsellerem okazała się powieść katastroficzna Zatonięcie

Japonii (Nihon chimbotsu, 1973) Komatsu Sakyo. Zainteresowanie 
zagranicznych krytyków wzbudziła w tym czasie twórczość Endó 
Shu.saku (Morze i trucizna - Umi to dokuyaku, 1958; Milczenie - Chim

moku, 1966), podejmującego m.in. zagadnienia religii chrześcijańskiej 
na gruncie japońskim. 

W 1968 r. Nagrodą Nobla został uhonorowany Kawabata Yasunari. 
W tym samym roku kandydujący również do tej nagrody Mishima 
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Yukio założył organizację paramilitarną Stowarzyszenie Tarczy (Tate

no kai). W listopadzie 1970 r. olbrzymią konsternację wywołało w Ja
ponii jego samobójstwo (rytualne seppuku) po nieudanej próbie zor
ganizowania rebelii, której celem miała być „odnowa Japonii". W prze
mówieniu, wygłoszonym tuż przed śmiercią na tarasie głównego bu
dynku w bazie Oddziałów Samoobrony w tokijskiej dzielnicy Ichi
gaya, Mishima krytykował upadek duchowy społeczeństwa skoncen
trowanego na osiąganiu korzyści materialnych i podporządkowanego 
obcym mocarstwom, a także wzywał do zmiany konstytucji oraz po
wrotu do tradycyjnych wartości, których podstawą był dla niego sys
tem cesarski. Mishima umierał z imieniem cesarza na ustach. Po
pełnił samobójstwo, protestując przeciw obojętności wobec ideałów. 
Wielu uznało jednak jego czyn za anachronizm. Na początku lat sie
demdziesiątych duże poruszenie wywołało ponadto odnalezienie 
w dżunglach wyspy Guam i Filipin dwóch żołnierzy armii cesarskiej, 
którym wstyd bądź też brak odpowiednich rozkazów przełożonych 
nie pozwolił dotąd wrócić do ojczyzny. 

W wyniku działań ugrupowań prawicowych w 1967 r. powrócono 
do obchodów 11 lutego jako Dnia Założenia Państwa (Kenkoku Kinen
no Hi, do 1948 r. pod nazwąKigensetsu). 81 proc. społeczeństwa opo
wiadało się w tym czasie za utrzymaniem przez cesarza statusu 
symbolu, 8 proc. - za zwiększeniem cesarskich prerogatyw, natomiast 
9 proc. - za zniesieniem tej instytucji. 

Dyplomacja ekonomiczna 

W czerwcu 1965 r., po latach negocjacji, zapoczątkowanych jeszcze 
przez rząd Kishiego, podpisano traktat o podstawach stosunków mię
dzy Japonią a Republiką Korei. Traktat o aneksji Korei uznano za 
,,odtąd nieważny'', a rząd w Seulu - za jedyny legalny rząd Korei. 
Zawarto także wiele porozumień, regulujących m.in. kwestię korzysta
nia z łowisk, zwrotu koreańskich skarbów narodowych zagarniętych 
przez Japonię po 1910 r. Przeciwnicy porozumień z Koreą Południową 
wskazywali, że jeszcze bardziej wiążą one Japonię z amerykańską 
strategią zimnowojenną oraz prowadzą do wzmocnienia dyktatury 
gen. Pak Chong-hui (Park Chung Hee). W ramach odszkodowań za 
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okres okupacji Korei Południowej przekazano 300 mln dolarów w for: 
mie towarów i usług, a także 500 mln dolarów w postaci długotenm. 
nowych pożyczek. Nieuregulowany pozostawał problem odszkodg. 
wań dla osób zmuszonych do walki na froncie pod stronie japońskiej; 
Nie zdołano ponadto rozstrzygnąć problemu przynależności niewiel
kiej wysepki Takeshima (koreańskie Tokto) położonej na Morzu Ja. 
pońskim. Wyjaśnienia wymagała ponadto kwestia statusu prawnego 
Koreańczyków, którzy po wojnie zdecydowali się pozostać w Japonii. 
Z dniem wejścia w życie traktatu pokojowego z San Francisco zostali 
oni pozbawieni japońskiego obywatelstwa (podobnie jak Tajwańczy. 
cy). Na mocy porozumienia zawartego z Phenianem w 1959 r. istniała 
możliwość ich repatriacji do Korei Północnej za pośrednictwem Czer
wonego Krzyża. Ci, którzy zostali, mogli ubiegać się o kartę stałego 
pobytu. Odmówiono im jednak prawa wyborczego. Przejawy dys
kryminacji mniejszości koreańskiej można było obserwować także 
w japońskich urzędach, szkołach i miejscach pracy. 

W sierpniu 1965 r. Sato Eisaku, który jako pierwszy japoński pre
mier złożył po wojnie oficjalną wizytę na Okinawie, oświadczył, że 
dopóki nie zostanie ona oddana Japonii, nie można mówić o zakoń
czeniu okresu powojennego. Bazy amerykańskie zajmowały w tym 
czasie około 15 proc. powierzchni archipelagu Riukiu (ponad 27 proc. 
wyspy Okinawa). Tamtejsze instalacje wojskowe obejmowały m.in. 
bazy bombowców B-52, wyrzutnie rakietowe do przenoszenia ładun
ków nuklearnych typu MACE B oraz magazyny broni chemicznej. 
Wyspy te stanowiły jeden z najważniejszych punktów oparcia mary
narki wojennej i lotnictwa Stanów Zjednoczonych w zachodniej części 
Pacyfiku, dlatego Amerykanie niechętnie myśleli o rezygnacji z nieo
graniczonych możliwości korzystania z tych terenów. 

Tymczasem w Japonii, szczególnie po wybuchu konfliktu w Indo
chinach, a także katastrofie bombowca B-52 na terenie bazy Kadena 
(grudzień 1968), ruch na rzecz odzyskania Okinawy przybrał na sile. 
Znaczna część japońskiego społeczeństwa była przeciwna polityce 
Stanów Zjednoczonych wobec Wietnamu, a tym bardziej współpracy 
japońsko-amerykańskiej w tym zakresie, o czym świadczyły masowe 
demonstracje organizowane przez Obywatelską Unię na rzecz Pokoju 

288 

Wyłanianie się ekonomicznego supermocarstwa (1960-1973) 

w Wietnamie (Betonamu ni Heiwa o Shimin Rengo, w skrócie Be

heiren). Wprawdzie administracja Sato starannie unikała bezpośred
niego zaangażowania w wojnę w Wietnamie, jednak nie można było 
zaprzeczyć, że to właśnie Okinawa stanowiła bazę wypadową i lo
gistyczne zaplecze dla wojsk amerykańskich oraz centrum treningo
we dla oddziałów południowokoreańskich, południowowietnamskich 
i filipińskich, a Japonia czerpała korzyści gospodarcze z tego tytułu. 

· Ostre protesty społeczne wywoływały także zawijające do japońskich
portów (White Beach na Okinawie, Sasebo na Kiusiu, Yokosuka w Za
toce Tokijskiej) amerykańskie okręty dysponujące prawdopodobnie
nie tylko napędem atomowym, ale także zaopatrzone w rakiety jądro
we (Waszyngton odmawiał wyjaśnień w tej sprawie). Rząd złożony
z konserwatystów był oskarżany o uległość wobec Stanów Zjednoczo
nych i tracił na popularności w kolejnych wyborach.

W czerwcu 1968 r. Japonia odzyskała wyspy Ogasawara, a nego
cjacje w sprawie zwrotu Okinawy, podjęte jeszcze za czasów Ikedy,
przyniosły konkretne rezultaty, kiedy w listopadzie 1968 r. Sato i Ni
xon podpisali w Waszyngtonie porozumienie, zgodnie z którym przy
wrócenie Japonii władzy administracyjnej nad Okinawą miało nastą
pić w ciągu trzech lat Amerykanie zapewnili sobie jednak prawo
do dalszego korzystania z baz wojskowych na tym terenie, zobowią
zując się do wywiezienia stamtąd broni chemicznej i nuklearnej (do
tyczyło to rakiet MACE B, i tak uznanych już za przestarzałe), co
umożliwiało Sato rozciągnięcie na Okinawę trzech zasad antyatomo
wych, tj. nieprodukowania, nieprzechowywania i niewwożenia do Ja
ponii tego rodzaju broni, deklarowanych przez jego rząd od końca
1967 r. (w 1974 r. Sato otrzymał za tę inicjatywę pokojową Nagrodę
Nobla, w latach dziewięćdziesiątych okazało się jednak, że na mocy
tajnego porozumienia Amerykanie zastrzegli sobie prawo do ponow
nego wprowadzenia do Japonii broni atomowej „w razie pilnej po
trzeby''). Nixon oczekiwał, że w zamian za obietnicę zwrotu Okinawy
Japonia ograniczy eksport do Stanów Zjednoczonych włókien synte
tycznych oraz wełny. Wcześniej pod presją Waszyngtonu Japończy
cy „dobrowolnie" ograniczyli eksport wyrobów bawełnianych (1956)
i stali (1968).
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w czerwcu 1970 r. mijał termin ważności japońsko-ame:Y"kańskie
go porozumienia o bezpieczeństwie. Chociaż w dals� ciągu u�ad 
ten trudno było uznać za partnerski, PLD zdecydowała się na w,an�

automatycznego utrzymania w mocy dotychczasowych ustalen, oba� 
wiając się nasilenia wystąpień społecznych. F�rmalną umowę;' spra-

. Okinawy podpisano w czerwcu 1971 r. Poinformowano wowczas1 

:
e
w ciągu pięciu lat Japonia przekaże Stanom Zjednocz�nym okol� 

320 mln dolarów m.in. na pokrycie kosztów wywozu brom nuklearneJ 
oraz wartości pozostawionych aktywów. Korzyści finansow� Am�
rykanów wynikające z tego porozumienia były prawd?po�ob�1: wyz.
sze, przemilczano bowiem kwestię obciążenia strony JaponskieJ k�sz. 
tarni związanymi z modernizacją istniejących baz (65 mln dolarow) 
oraz zyski płynące z wymiany dolarów, stanowiących środek płatni: 
czy na Okinawie, na jeny (ok. 112 mln dolarów). 

w połowie sierpnia 1971 r. w związku z
_ 
d:ficY1:em 

_
w amerykan

skim bilansie płatniczym, a także nasilającą się mflaCJą Nixon zdecyd0: 
wał się na terapię szokową, zawieszając wymieni�o�ć �olara na złoto. 
Remedium na kryzys finansowy, związany w duzeJ filerze z prowa
dzoną bez powodzenia wojną w Wietnamie, miało

_
być po�adto wpr<: 

wadzenie tymczasowej dodatkowej 10-procentoweJ opłaty lffi�ortoweJ, 
hamującej dostęp do rynku amerykańskiego konkur�ncyJ

_
nych to

warów japońskich oraz zachodnioeurope�skich. S�tys�CJonuJące str?" 
nę amerykańską porozumienie � spra:"1e o�an1czem� p�ze� Japomę 
handlu tekstyliami udało się os1ągnąc dopiero w pazdziermku

_ 
te�o 

roku. w grudniu w wyniku porozumienia zawartego przez dz1es1ęć 
najbogatszych krajów kapitalistycznych ustalono nowe kursy ';alut, 
zwiększono także do 2,25 proc. przedział dopuszczalnych wahan kur
sowych. Kurs jena w stosunku do dolara 

_
podnie�i�no o 16,88 proc. 

_ wynosił wówczas 308 jenów za dolara_ - Jednak J� w l�tym 1973 r .
...

zainteresowane państwa, w tym Japoma, przestawiły się na płynny 
kurs walutowy. 

w rzeczywistości już pod koniec lat sześćdziesiątych japońskie 
Ministerstwo Finansów rozważało możliwość rewaluacji jena, _która 
przyhamowałaby powiększanie się nadwyżki w rozliczeniach m_ię�· 
narodowych i uczyniła import bardziej opłacalnym. Ostateczme Jech 
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nak, m.in. z uwagi na trudne do przewidzenia rezultaty procesu libe
ralizacji handlu, nie zdecydowano się na tak drastyczne posunięcie. 

Zarzucenie międzynarodowego systemu monetarnego skonstruo
wanego w 1944 r. w Bretton Woods nie było jedynym zaskoczeniem, 
które spotkało ekipę Sató. W lipcu 1971 r., bez uprzedzenia japońskie
go sojusznika, Nixon zdecydował się na zmianę polityki wobec ko
munistycznych Chin, do czego w dużej mierze skłonił go narastający 
konflikt między Pekinem a Moskwą. Amerykanie wycofali weto wo
bec kandydatury ChRL na członka ONZ (w niedługim czasie Chiny 
Ludowe zastąpiły Tajwan w roli stałego członka Rady Bezpieczeń
stwa), w lutym 1972 r. zaś podpisano amerykańsko-chińskie poro
zumienie o wymianie handlowej. 

W stosunkach japońsko-chińskich obowiązywała w tym czasie za
sada rozdziału polityki od ekonomii, czego przykładem było poro
zumienie o wymianie handlowej podpisane w listopadzie 1962 r. przez 
przedstawicieli pozarządowych instytucji gospodarczych, Uao Cheng
zhi i Takasakiego Tatsunosuke. Chociaż rząd japoński początkowo 
wyraził zgodę na udzielenie przez Bank Eksportowo-Importowy kre
dytu na dostawy kompletnych obiektów przemysłowych do Chin, 
w maju 1964 r. były premier Yoshida w liście do władz Tajwanu zobo
wiązał się do wstrzymania tak daleko idącej współpracy. Po objęciu 
rządów przez Sató, realizującego zgodnie z oczekiwaniami Waszyng
tonu politykę protajwańską, i wybuchu rewolucji kulturalnej (1966) 
nastroje antyjapońskie w Chinach uległy nasileniu. W kwietniu 1970 r. 
premier ChRL Zhou Enlai sformułował warunki dalszego rozwoju 
wymiany handlowej, wykluczając ze współpracy firmy inwestujące 
na Tajwanie i w Korei Południowej, a także realizujące zamówienia na 
front wietnamski. 

Posunięcia Nixona odbiły się niekorzystnie na notowaniach rządu 
Sató. Po upływie około miesiąca od odzyskania przez Japonię kontroli 
administracyjnej nad Okinawą, w czerwcu 1972 r., Sató podał się do 
dymisji. Dominującą pozycję w jego frakcji zdobył Tanaka Kakuei, 
aczkolwiek część dawnych zwolenników Sató przyłączyła się do Fu
kudy Takeo ( dawna frakcja Kishiego). N a czele pozostałych ugrupo
wań wewnątrz PLD stanęli Óhira Masayoshi (dawna frakcja Ikedy) 
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i Nakasone Yasuhiro (dawna frakcja Kono Ichiro). Większych zmi 
personalnych uniknęła jedynie :frakcja Mikiego Takeo. W lipcu 'D 
naka, sprawujący w gabinecie Sato u�ząd ministra handlu zagranic 
nego i przemysłu, pokonał Mikiego, Ohirę oraz Fukudę w rywaliza 
o fotel przewodniczącego PLD. W odróżnieniu od swoich poprze
ników premier Tanaka nie miał dyplomu wyższej uczelni, nie WyW
dził się też z kręgów biurokratycznych. Mając 19 lat, założył własn
firmę budowlaną, w wieku 29 lat został deputowanym, rok późni
wiceministrem w rządzie Yoshidy. Skuteczność działania oraz intelit
gencja zapewniły mu przydomek „buldożera skrzyżowanego z mar
szyną liczącą". 

Tanaka postanowił wykorzystać sytuację sprzyjającą normalizacjf: 
stosunków z ChRL, dla których Japonia była głównym partnerem 
gospodarczym (20 proc. obrotów zagranicznych stanowiła wymian,,a 
handlowa z Japonią). Za uregulowaniem stosunków z kontynentalnyri 
mi Chinami opowiadały się nie tylko środowiska gospodarcze, alę 
także utworzona w październiku 1970 r. ponadpartyjna liga deputci 
wanych, skupiająca ponad połowę składu japońskiego parlamentu 
(w tym ok. dziewięćdziesięciu członków PLD). Przed wyjazdem d(:)' 
Pekinu Tanaka spotkał się z Nixonem na Hawajach w celu omówienią 
przyszłych relacji japońsko-amerykańskich. W spólna deklaracja ja" 
pańsko-chińska, przewidująca nawiązanie stosunków dyplomatyc 
nych między tymi krajami, została podpisana 29 września 1972 
Japonia uznała rząd ChRL za jedyny legalny rząd Chin, Tajwan za 
za integralną ich część. Wspomniano także o odpowiedzialności za 
krzywdy wyrządzone narodowi chińskiemu podczas ostatniej wojny:. 
Pekin zrezygnował z roszczeń o odszkodowania wojenne. Porozu� 
mienie z ChRL oznaczało zerwanie japońsko-tajwańskich stosunkó 
dyplomatycznych, utrzymano jednak kontakty w sferze handlow 
i kulturalnej. Ta nieoficjalna współpraca odbywała się za milczącą 
zgodą władz pekińskich. 

Motywacja ekonomiczna przeważała także w stosunkach z ZSRR 
W październiku 1973 r. Tanaka odwiedził Moskwę, chcąc unikną 
uwikłania Japonii w nasilający się konflikt chińsko-radziecki (m.in. z 
względu na sprzeciw wyrażony w deklaracji japońsko-chińskiej wob 
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·egokolwiek państwa, w domyśle Związku Radzieckiego, dążącego
o ustanowienia hegemonii w regionie Azji i Pacyfiku). Wprawdzie
ór o Kuryle stanowił w dalszym ciągu przeszkodę uniemożliwiającą
dpisanie traktatu pokojowego między Japonią a ZSRR, jednak obie
ony były zainteresowane współpracą gospodarczą, m.in. w dzie. ie eksploatacji bogactw naturalnych na Syberii.
Na gruncie wewnętrznym ekspansywna polityka monetarna i fi

ansowa rządu, obawiającego się skutków aprecjacji jena, pogłębiła
ndencje inflacyjne. Zwiększenie podaży: pieniądza przez Bank Japo.. zachęcało sektor prywatny do zwiększenia inwestycji. Wychodząc
aprzeciw oczekiwaniom społecznym, Tanaka zapowiadał realizację
oncepcji państwa dobrobytu, w tym zmniejszenie podatków i rozsze
. enie zasięgu świadczeń socjalnych (na początku 1973 r. dla osób
owy:żej siedemdziesiątego roku życia wprowadzono bezpłatną opieę medyczną). Złagodzenie efektów nadmiernej koncentracji ośrod

. ów przemysłowych miała przynieść realizacja założeń przedstawio
ych w bestsellerze zatytułowanym Plan przebudowy japońskiego ar
ipelagu (Nihon rettó kaizóron, 1972). Tanaka postawił sobie za cel 

trzymanie do 1985 r. 10-procentowego tempa wzrostu gospodarcze
o. Zwracał przy tym uwagę na konieczność przeniesienia znacznej
zęści produkcji w nowe rejony kraju, gdzie równolegle z zakładami
rzemysłowymi, powstawałyby nowoczesne domy, ośrodki kultury
skupiska zieleni. W każdej nowo utworzonej aglomeracji zamiesz
ałoby około 250 tys. osób. Plan przewidywał także rozbudowę sieci

bkiej kolei (do 9 tys. km) i autostrad (10 tys. km).
Pokaźne wydatki na roboty publiczne oraz cele socjalne naruszyły

dnak równowagę budżetową, a w planowanych strefach przemysłowrch zanotowano spekulacyjny wzrost cen ziemi. Dekoncentracja
t)kazała się trudna do realizacji m.in. ze względu na powiązania po
izczególnych zakładów produkcyjnych. Na dodatek obawy przed pod

żkami cen importowanych surowców spowodowały pod koniec
1972 r. gorączkowe gromadzenie zapasów przez producentów mate
· ałów budowlanych, wyrobów tekstylnych, gumowych, tworzyw

cznych, artykułów chemicznych i innych. Po kilku miesiącach
'panika ogarnęła konsumentów, szczególnie gdy pojawiły się oznaki
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niedoboru na rynku żywnościowym, spowodowane m.in. niesprzy; 
jającyrni warunkami pogodowymi oraz czasowym wstrzymaniem przez 
Stany Zjednoczone eksportu soi. Z półek sklepowych znikały po kojtf 
detergenty, papier toaletowy, cukier i inne artykuły. Rezultatem maso
wego wykupywania towarów był dalszy wzrost cen. 

Kryzys paliwowy, spowodowany wybuchem wojny na Środkowym
Wschodzie w październiku 1973 r., ostatecznie zakończył etap przy.· 
spieszonego wzrostu gospodarczego. Ropa naftowa stanowiła w tym 
czasie około 75 proc. nośników energii importowanych przez Japonię; 
80 proc. tego surowca sprowadzano właśnie z Zatoki Perskiej. W listQ'-

Strefa przemysłowa Keihiu., 
na obrzeżach Zatoki Toki} • 
skiej - rejon Tokio-Kawa
saki-Jokohama 

padzie Japonia zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem mimo 
ostrzeżeń ze strony amerykańskiego sekretarza stanu Henry'ego 
Kissingera, że posunięcie to może odbić się niekorzystnie na sto
sunkach japońsko-amerykańskich. Japończycy nie chcieli jednak ry

zykować dalszego zmniejszenia dostaw przez kraje OPEC. Ponad 
czterokrotny wzrost cen ropy był dostatecznie dużym ciosem dla 
gospodarki. W krytycznym momencie rezerwy surowców energe
tycznych spadły do czterech dni. Rok ten zamknął się ujemnym bilan
sem handlowym. 

Schyłek ezy Shówa (1974-1989) 

Restrukturyzacja gospodarki, 
wewnątrzpartyjne przetasowania 

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza skłoniła Tanakę do nawią
zania współpracy z rywalem politycznym Fukudą Takeo, który otrzy
mał tekę ministra finansów. Działania mające na celu przezwycięże
nie kryzysu, w tym podniesienie stóp procentowych oraz ogranicze
nie wydatków na roboty publiczne, spowodowały ostry spadek stopy 
wzrostu gospodarczego (-0,5 proc.), a w ślad za tym znaczne zmniej
szenie wpływów z podatków oraz deficyt budżetowy. Mimo astrono
micznych kwot (50-100 mld jenów) przeznaczonych na wybory par
lamentarne w kwietniu 197 4 r. PLD traciła na popularności. W listo
padzie fala społecznego oburzenia, która wybuchła po ukazaniu się 
w czasopiśmie „Bungei Shunju" artykułu ujawniającego wzajemne 
powiązania przedstawicieli świata polityki, biznesu i administracji pań
stwowej, a także sposób pozyskiwania funduszy na kampanie wy
borcze oraz udział urzędującego premiera w spekulacjach gruntami, 
zmusiła Tanakę do ustąpienia ze stanowiska (tuż po zakończeniu 
pierwszej w historii Japonii wizyty amerykańskiego prezydenta, Ge
ralda Forda). 

Nasilona rywalizacja o fotel przewodniczącego PLD między dwo
ma równorzędnymi kandydatami, Fukudą i Óhirą Masayoshim, który 
od lipca tego roku piastował funkcję ministra :finansów, spowodowała 
konieczność przyjęcia rozwiązania kompromisowego. W celu usta
bilizowania sytuacji wewnątrz PLD oraz odzyskania społecznego po
parcia następcą Tanaki został przywódca mniej znaczącej frakcji, Miki 
Takeo, jeden z nielicznych, na którym nie ciążyły oskarżenia o ko
rupcję. W czerwcu 1975 r. ,,czysty Miki" przeforsował ustawę regu
lującą kwestię :finansowania działalności politycznej. 
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W kwietniu 1976 r. Japonia ratyfikowała podpisany sześć lat wcześ
niej układ o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. Opóźnienie td 
było spowodowane sprzeciwem ,,frakcji jastrzębi" wewnątrz PID o� 
KPJ, opowiadających się za posiadaniem broni nuklearnej w grami 
cach niezbędnych do samoobrony. W listopadzie gabinet Mikiego 
ustalił górną granicę wydatków na utrzymanie Oddziałów SamoobrQ.i 
ny na poziomie 1 proc. PNB. Chociaż zabieg ten motywowano trud„ 
nościami ekonomicznymi, w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi 
i krajami Europy Zachodniej Japonia stosunkowo szybko uporała się 
ze zjawiskiem stagflacji (szybkiego wzrostu cen w warunkach stag� 
nacji gospodarczej). Już w 1976 r. odnotowano wyraźne oznaki prze;: 
łamania kryzysu, tj. nadwyżkę w wysokości ponad 3 mld dolarów 
w rozliczeniach międzynarodowych, zmniejszenie inflacji (z 31,4 proc. 
w 197 4 r. do 5 proc. w przypadku cen hurtowych i z 23 do 9,5 proc, 
w przypadku cen detalicznych) oraz około 5-procentowy wzrost gos,. 
podarczy. Przyczyniła się do tego decyzja Ministerstwa Finansów 
z września 1975 r. w sprawie emisji obligacji skarbu państwa nap(} 
krycie deficytu budżetowego (w 1976 r. z obligacji tych sfinansowano 
blisko 30 proc. wydatków państwa), a także zwiększenie zamówień na 
roboty publiczne. Złagodzono także ograniczenia dotyczące emitO-: 
wania obligacji przez prywatne korporacje, co umożliwiło rozwój ryn; 
ku kapitałowego, który powoli stawał się ważnym źródłem :finanso-• 
wania przedsięwzięć inwestycyjnych. 

W ramach kampanii na rzecz oszczędzania energii ograniczono 
korzystanie ze światła, ogrzewania i środków transportu, skrócono 
czas nadawania audycji telewizyjnych, ,,odchudzono" prasę, a prze-' 
de wszystkim realizowano wiele przedsięwzięć racjonalizatorskich 
(m.in. w hutnictwie wprowadzono metodę ciągłego odlewu). Z wiąz,. 
kowcy zgodzili się zmniejszyć postulaty płacowe, licząc przy tym na

złagodzenie polityki redukcji zatrudnienia (mimo wywalczonej pod• 
czas „ofensywy wiosennej" w 197 4 r. 33-procentowej podwyżki płace 
wzrosły jedynie o 13 proc.). Akcje strajkowe należały odtąd w Japonii 
do rzadkości. Ostatnim większym wystąpieniem związków zawodo
wych były zakończone niepowodzeniem próby wywalczenia prawa do 
strajku przez pracowników korporacji publicznych pod koniec 1975 ri 

296 

Schyłek ery Shówa (197 4-1989)

W_poło�e. l�t siedem�esiąty?h nastąpiły znaczne zmiany w strukturze JaponskieJ gospodarki. Zmmejszono produkcję w tracących zdolność ko�lmren�ną oraz uciążliwych dla środowiska naturalnego
energo- i matenałochłonnych gałęziach, takich jak przemysł staloWY, stoczniowy (duże znaczenie miał w tym przypadku spadek świa
toweg� zapotrzebowania_ na supertankowce związany z ponownym
otwarciem Kanału Sueskiego w 1975 r.), aluminiowy, włókien synte
�cznych, azotowy i d:zewny. Niezwykle dynamicznie zaczął rozwijać
się �rzem�sł elekt:"omcz�y, telekomunikacja, a także biotechnologia.
W medługim czasie rynki zachodnie zostały podbite przez sterowane
Sklepy ze sprzętem e!ek
tfycznym i elektronicznym 

" -Aklhabara, Tokio 

numerycznie obr�biarki, mikroskopy elektronowe, aparaty fotograficzne, magne�widy, faksy, kopiarki, instrumenty muzyczne, a takżemałe, ergonorruczne samochody made in Japan. Wysokie ceny ropynafto��j spowodo�ały, że na szerszą skalę zaczęto odtąd wykorzystywac ciekły gaz, zmtensy:fikowano także działania w zakresie rozwojuen�rgetyki jądrowej (w 1982 r. japońskie elektrownie jądrowe zaspokaJały 3� proc. zapotrzebowania na energię elektryczną). Rola sektora wytworczego zaczęła stopniowo słabnąć na korzyść sektora usługowego. 
Z�zuty, �e r?�ój japońskiej gospodarki jest głównie opartyna nasladownictwie 1 czerpaniu z osiągnięć zagranicznych, straciły na

297 



Japonia 

aktualności. Nakłady na prace badawczo.rozwojowe wzrosły z 1,3 proc. 
PNB w 1965 r. do 2,8 proc. PNB w 1990 r. Wskazywano jednak na:

niewspóhniernie małą, biorąc pod uwagę potencjał gospodarczy tego; 
kraju, liczbę laureatów Nagrody Nobla. Otrzymali ją japońscy fizycy 
Yukawa Hideki (1949), Tomonaga Shin'ichiro (1965) i Ezaki Reona: 
(1973). W 1981 r. do tego grona dołączył Fukui Ken'ichi nagrodzony 
za osiągnięcia w dziedzinie chemii, a w 1987 r. noblistą w dziedzinie 
fizjologii i medycyny został Tonegawa Susumu. Jak zauważył Ezaki; 
który na początku lat pięćdziesiątych wyjechał z Japonii, by podjąć 
pracę w instytucie badawczym IBM, Japończycy większą wagę przy
kładali do udoskonalania, obniżania jednostkowych kosztów produk. 
tji niż wynalazczości, byli mistrzami w znajdowaniu nowych obszarów 
zastosowań dla istniejących wynalazków. 

Wybory do Izby Reprezentantów z grudnia 1976 r. przyniosły PLD 
spadek liczby mandatów do 48, 7 proc., spowodowany ujawnieniem 
skandalu korupcyjnego związanego z zakładami lotniczymi Lockheeda, 
które przekupując czołowych japońskich polityków oraz zarząd firmy 
Marubeni, doprowadziły do zakupu przez linie lotnicze ANA samolo� 
tów odrzutowych typu L-1011 TriStar. Na znak protestu wobec zamie
szanej w aferę frakcji Tanaki, z PLD wystąpiła kilkuosobowa grupa 
deputowanych, z Kono Yoheiem na czele, dając początek ugrupo
waniu o nazwie Nowy Klub liberalny (Shinjiyu Kurabu, NKL). Niepo
wodzenie w wyborach parlamentarnych stworzyło pretekst do od
sunięcia coraz bardziej niewygodnego Mikiego (ze względu na jego 
zaangażowanie w poszukiwanie winnych malwersacji). W walce o fo
tel premiera zwyciężył tym razem ekspert do spraw finansowych 
i planowania gospodarczego Fukuda Takeo. 

Zaskoczenie wywołane polityką Nixona skłoniło japońskie władze 
do zintensyfikowania działań w kierunku uniezależnienia się od Sta
nów Zjednoczonych, wzmocnienia pozycji J aponil w regionie Azji i Pa• 
cyfiku oraz zagwarantowania stałego dostępu do źródeł surowców. 
Niezbędnym warunkiem ku temu było przełamanie niechęci wobec 
japońskiej ekspansji inwestycyjnej w krajach Azji Południowo-W schod• 
niej. Chociaż inwestycje te były realizowane w ramach programu po
mocy rozwojowej, ze względu na doświadczenia drugiej wojny światoi 
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wej do Japończyków odnoszono się z dużą rezerwą, o czym świad
czyły m.in. antyjapońskie demonstracje w czasie wizyty Tanaki w In
donezji, Tajlandii i na Filipinach w 197 4 r. Istotnym posunięciem w roz
wijaniu współpracy ogólnoregionalnej było podpisanie w czerwcu 
1976 r. porozumienia z Australią. W sierpniu 1977 r. Fukuda udał się 
w podróż do krajów ASEAN, oferując wszechstronną współpracę na 
zasadach „równego partnerstwa", pomoc w wysokości 1 mld dolarów 
na realizację projektów gospodarczych w tym regionie, a także po
średnictwo Japonii w uregulowaniu stosunków z Wietnamską Repub
liką Demokratyczną, Kambodżą i Laosem. Utrzymanie ograniczeń 

w wydatkach na Oddziały Samoobrony dowodziło, że Japonia nie 
aspiruje do roli potęgi militarnej. 

Za czasów Fukudy odnotowano dalszą poprawę kontaktów japoń
sko-chińskich. W lutym 1978 r. podpisano ośmioletnią umowę hand
lową. Główną przeszkodą na drodze do pełnej normalizacji stosunków 
z ChRL był jak dotąd postulat Pekinu dotyczący włączenia do tekstu 
traktatu pokojowego sformułowań antyradzieckich. Ponieważ rządom 
obu krajów zależało na rozwijaniu współpracy gospodarczej, po uzys
kaniu zapewnienia ze strony Deng Xiaopinga (reng Hsiao-p'ing), że 
tzw. klauzula antyhegemonistyczna „nie powinna wpłynąć na stosunki 
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sygnatariuszy z państwami trzecimi", 12 sierpnia 1978 r. w Pekinie 
podpisano japońsko-chiński traktat o pokoju i przyjaźni. Chociaż ufiud
nił on realizację zasady „równego dystansu" wobec ChRL i ZS� 
trudno zaprzeczyć, że w kolejnych latach Japończycy starali się redu:. 
kować akcenty polityczne, które próbował wnieść do współpracy bi• 
lateralnej Pekin. Kwestia przynależności spornych wysp Senkaku 
(chiń. Diaoyoutai) położonych na Morzu Wschodniochińskim, pozo
stała nierozstrzygnięta. 

Jesienią 1978 r. japoński premier odwiedził Iran, Arabię Saudyjską, 
Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Fukuda podkreślał znaczenie 
pokoju w tym regionie świata oraz współpracy gospodarczej z krajami 
Bliskiego W schodu. W listopadzie tego roku uzgodniono wytyczne 
dotyczące rozszerzenia japońsko-amerykańskiej współpracy w zakresie 
obrony, w tym zwiększenia udziału finansowego i logistycznego Japo
nii, wspólnych manewrów oraz wYffiiany informacji wywiadowczych. 
Od 1978 r. Japonia regularnie już partycypowała w kosztach utrzyma
nia na swoim terytorium wojsk amerykańskich, chociaż na mocy 
traktatu z 1960 r. była oficjalnie z tego obowiązku zwolniona. Z oświad
czeń przedstawicieli japońskiego rządu wynikało ponadto, że posiada
nie broni atomowej w granicach niezbędnych do samoobrony nie jest 
niezgodne z konstytucją (nie zdecydowano się jednak na wprowa
dzenie tego rodzaju broni do arsenału Oddziałów Samoobrony). 

Fukuda nie zdołał wywiązać się z obietnicy złożonej na szczycie 
państw wysoko uprzemysłowionych w Bonn w lipcu 1978 r., że jego 
kraj odegra rolę lokomotywy pogrążonej w długotrwałej stagnacji gos
podarki światowej. Stopa wzrostu gospodarczego ustaliła się na pozio
mie zaledwie 5 proc., niemniej jednak dzięki znacznym postępom 
w sferze racjonalizacji technologii, organizacji pracy i dywersyfikacji 
źródeł pozyskiwania energii Japonia nie odczuła już tak dotkliwie 
skutków drugiej tury podwyżek cen ropy naftowej, związanej z rewo
lucją w Iranie. Co prawda, wskaźnik cen hurtowych wzrósł do 17 ,7 proc. 
w 1980 r., ale już rok później ustabilizował się na poziomie 1,4 proc. 

Przyjęcie nowego systemu wyłaniania przewodniczącego PLD, po
legającego na przyznaniu prawa głosu w pierwszej turze wyborów 
wszystkim członkom i „instytucjom zaprzyjaźnionym", a nie jedynie 

300 

Schyłek ery Showa (197 4-1989) 

deputowanym z ramienia tej partii, nie tylko nie wyeliminowało prak
tyki „kupowania głosów", ale także przyczyniło się do klęski Fuku
dy w wyborach zorganizowanych w listopadzie 1978 r. Jego miej
sce zajął popierany przez frakcję Tanaki „ojczulek" Óhira, który sku
tecznością działań nadrabiał brak charyzmy oraz zdolności orator
skich. 

Jednym z ważniejszych kierunków działań Óhiry było rozwijanie 
współpracy ekonomicznej w rejonie Pacyfiku. Chodziło przy tym 
o efektywniejsze wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w kształto
waniu sprzyjającego Japonii środowiska międzynarodowego (koncep
cja całościowego systemu bezpieczeństwa). Inicjatywy w tej dziedzi
nie, przy wydatnym udziale rządu Australii, zaowocowały utworze
niem we wrześniu 1980 r. Rady Współpracy Gospodarczej Pacyfiku
(Pacific Economic Cooperation Conference, PECC), a w 1989 r. - Rady
Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (Asia-Pacific Economic Coope
ration, APEC). Na początku 1980 r. Oddziały Samoobrony po raz 
pierwszy uczestniczyły we wspólnych manewrach (wraz z siłami mor
skimi Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady i N owej Zelandii) 
zorganizow�ych w rejonie środkowego Pacyfiku. Podobnie jak jego 
poprzednicy Ohira opierał się żądaniom Waszyngtonu dotyczącym 
zwiększenia liczebności japońskich formacji zbrojnych. Wyrazem so
lidarności ze Stanami Zjednoczonymi, określanymi przez Óhirę „kra
jem sojuszniczym", było natomiast zbojkotowanie przez Japonię olim
piady w Moskwie w 1980 r. i zastosowanie sankcji gospodarczych wo
bec Związku Radzieckiego z powodu wkroczenia wojsk radzieckich 
do Afganistanu. Dwa lata później Japonia przyłączyła się również do 
amerykańskich sankcji wobec Polski w związku ze stanem wojennym, 
zawieszając negocjacje w sprawie odroczenia płatności zadłużenia na
szego kraju oraz rozmowy na temat gwarancji kredytowych. 

W polityce wewnętrznej Óhira dążył do wzmocnienia pozycji PLD. 
Mimo optymistycznych prognoz w wyborach parlamentarnych prze
prowadzonych w październiku 1979 r. zanotowano dalszy spadek po
parcia dla konserwatystów (48,5 proc. mandatów). Głównej przyczyny 
niepowodzenia upatrywano w zapowiedzi reformy systemu podatko
wego, w tym wprowadzenia podatku konsumpcyjnego, co uderzało 
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w grupy najbiedniejsze. Niekorzystną atmosferę wytworzyła również 
ujawniona w przededniu wyborów afera korupcyjna związana z korpo
racją zajmującą się międzynarodowymi połączeniami telefonicznYffij. 
(KDD), w którą byli zamieszani urzędnicy Ministerstwa Łąc�nośti 
oraz działacze Pill i SPJ. Fuku da, który domagał się ustąpienia Ohiry, 
zgłosił wówczas własną kandydaturę na stanowisko premiera. Ostry 
konflikt wewnątrzpartyjny zakończył się ponownie zwycięstwem frak
cji Óhiry i Tanaki. Okazja do odwetu nadarzyła się_ w maju 1980 r., 
kiedy SPJ zgłosiła wotum nieufności wobec rządu Ohiry, zarzucając 
mu korupcję. Frakcje Fukudy, Miki ego i N akasone nie wzięły wów
czas udziału w głosowaniu, co doprowadziło do rozwiązania Izby Re
prezentantów. 

Współczucie społeczne spowodowane nagłą śmiercią Óhiry podczas 
kampanii wyborczej do obu izb parlamentu w czerwcu 1980 r. w istot
ny sposób wpłynęło na wzrost notowań PLD (55,6 proc. man_?.atów 
w izbie niższej). Stanowisko przewodniczącego PLD przejął po Ohirze 
jego bliski współpracownik Suzuki Zenko (dotychczasowy minister 
rolnictwa), który ze względu na układy wewnątrzpartyjne był zmuszo
ny uwzględnić w składzie swego gabinetu także przedstawicieli konku
rencyjnych frakcji. Obóz opozycji uległ w tym czasie dalszemu rozdrob
nieniu. W 1977 r. od zdominowanej przez marksistów SPJ oddzieliła 
się kolejna grupa deputowanych z Edą Saburó na czele, tworząc Ligę 
Socjaldemokratyczną (Shakai Minshu Rengo, w skrócie Shaminren).
Konserwatyści odzyskiwali wpływy we władzach terenowych. 

Palącym problemem tego okresu był deficyt budżetowy (2,8 proc. 
w 1975 r., 5,5 proc. w 1978 r., 4,4 proc. w 1980 r.), spowodowany pod
trzymywaniem słabnącego tempa wzrostu gospodarczego wydatkami 
na roboty publiczne, a także rosnącym, w związku z postępującym 
starzeniem się społeczeństwa, ciężarem wydatków na ubezpieczenia 
zdrowotne i świadczenia emerytalne w sektorze państwowym. Zaini
cjowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w latach siedem
dziesiątych akcja zachęcania ludzi starszych do osiedlania się za gra
nicą, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie mogliby czerpać 
korzyści z wysokich emerytur, napotkała ostrą krytykę społeczeń
stwa. W 1981 r. dług publiczny osiągnął wartość 57 proc. PKB. Ko-
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nieczne stało się przeprowadzenie reform administracyjnych, w tym 
redukcja i poprawienie efektywności aparatu biurokratycznego, zwięk
szenie uprawnień władz lokalnych (tzw. mały rząd), odejście od inter
wencjonizmu państwowego (deregulacja), demonopolizacja i restruk
turyzacja nierentownych przedsiębiorstw państwowych, rezygnacja 
z emisji obligacji, których państwo nie było w stanie wykupić. 

Zamrożenie płac w sektorze państwowym nie przysporzyło Su
zukiemu popularności. Niekorzystny wpływ na notowania rządu miało 
ponadto pogorszenie się stosunków japońsko-amerykańskich, spowo
dowane brakiem równowagi w wymianie handlowej, a także niekom
petencją Suzukiego. W maju 1981 r. podczas wizyty w Waszyngtonie 
japoński premier zadeklarował przejęcie przez Oddziały Samoobrony 
patrolowania szlaków morskich w odległości 1 tys. mil morskich od 
japońskiej linii brzegowej (w tym, w razie potrzeby, uniemożliwienie 
radzieckim okrętom stacjonującym w portach syberyjskich przedo
stania się na wody Pacyfiku). Po powrocie do kraju pod wpływem 
opinii publicznej wycofał się jednak z oświadczenia, jakoby Stany Zjed
noczone i Japonię łączył „sojusz o charakterze wojskowym" (odpo
wiedzialność za umieszczenie tego rodzaju sformułowania w komuni
kacie Suzuki-Reagan została przerzucona na ministra spraw zagra
nicznych Itó Masayoshiego). Wiele kontrowersji wzbudził w tym cza
sie wywiad udzielony dziennikowi „Mainichi Shimbun" przez byłego 
ambasadora Stanów Zjednoczonych w Japonii, Edwina O. Reischaue
ra, który potwierdził, że na pokładach amerykańskich okrętów pod
wodnych i lotniskowców wpływających do japońskich portów znajdo
wały się głowice nuklearne. Broń termojądrową składowano także 
w bazie Iwakuni (pref. Y amaguchi). Arsenał nuklearny nie podlegał 
obowiązkowi „uprzedniej konsultacji" wprowadzonemu w 1960 r. 

Wobec przybierającej na sile krytyki w październiku 1982 r. Suzuki 
podjął decyzję o wycofaniu się z pełnionej funkcji. Dzięki poparciu 
Tanaki i Suzukiego stanowisko przewodniczącego PLD objął przy
wódca niewielkiej frakcji, Nakasone Yasuhiro. Nowy premier różnił 
się od poprzedników dynamicznym stylem politycznym, elokwencją, 
stosunkowo młodym wiekiem i znakomitą prezencją. Był pragma
tykiem, umiejącym wykorzystać polityczną koniunkturę do wzrnoc-
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nienia własnej pozycji w partii (był „kurkiem na dachu", jak mawiali 
jego krytycy). W „rządzie Tanakasone", określanym tak ze względu 
na liczny udział w nim działaczy zWiązanych z Tanaką, znalazł się 
także przedstawiciel konkurencyjnej frakcji Fukudy, Abe Shintarł, 
w randze ministra spraw zagranicznych. 

W październiku 1983 r. sąd okręgowy w Tokio ogłosił wyrok w spra
wie Lockheeda. Za przyjmowanie łapówek Tanaka został skazany na 
karę pozbawienia wolności i grzywnę. Wybory parlamentarne, które 
odbyły się dwa miesiące później, nie były pomyślne dla PLD, gdyż 
liczba zdobytych mandatów spadła poniżej 50 proc. Dzięki koalicji 

Premier Nakasone Yasuhiro 

z NKL konserwatystom udało się jednak zachować większość.parla
mentarną. 

Nakasone polegał na opinii ekspertów, o czym świadczyły liczne 
komisje doradcze tworzone przy urzędzie premiera. Za jego czasów 
wzmocnieniu uległa także rola, którą w procesie decyzyjnym odgry
wali deputowani z ramienia PLD, dorównujący wiedzą specjalistyczną 
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urzędnikom odpowiednich resortów, tzw. zoku giin (praktyka zapo
czątkowana przezTanakę). Jednym z osiągnięć Nakasone było urucho
mienie procesu prywatyzacji deficytowych przedsiębiorstw. W 1985 r. 
sprzedano znaczną część akcji państwowej firmy telekomunikacyjnej 
(NTT) oraz dokonano restrukturyzacji przemysłu tytoniowego 01), 
dwa lata później rozpoczęto prywatyzację Japońskich Unii Lotniczych 
GAL) i kolei GR). Nie chodziło przy tym wyłącznie o zWiększenie 
rentowności tych przedsiębiorstw przez uruchomienie mechanizmu 
konkurencyjności. Istotne znaczenie, szczególnie w przypadku kolei, 
miały również względy polityczne, tj. ograniczenie roli zWiązku zawo
dowego kolejarzy, liczącego w tym czasie około 200 tys. członków. Po 
rozwiązaniu w 1989 r. centrali zWiązkowej Sohyo najsilniejszą organi
zacją robotniczą, zrzeszającą około 8 mln członków, stała się Japońska 
Federacja Związków Zawodowych (Nippon Rodo Kumiai Sorengokai,
w skrócie Rengo).

Wskrzeszanie dumy narodowej 

Pod koniec lat sześćdziesiątych amerykański futurolog Herman 
Kahn kreślił wizję Japonii w roli supermocarstwa, które w XXI w. 
wyprzedzi Stany Zjednoczone (The Emerging J apanese Superstałe.
Challenge and Response, 1970). Zbliżony rozwój sytuacji przewidywał 
Ezra Vogel, według którego Japonia stanowiła wzorcowy przykład 
rozwoju gospodarczego (Japan as No 1. Lessons for America, 1979). 
Zwracano wprawdzie uwagę na jej uzależnienie od innych państw, 
zarówno w sferze surowców, jak i bezpieczeństwa (Zbigniew Brze
ziński, The Fragile Blossom: Crisis and Change in Ja pan, 1972), prze
zwyciężenie skutków kryzysów naftowych pozwalało jednak optymis
tycznie patrzeć w przyszłość. 

N a japońskim rynku wydawniczym pojawiła się w tym czasie znacz
na liczba publikacji na temat unikatowych cech społeczeństwa i kul
tury tego kraju. Zapoczątkowały je opracowania z dziedziny nauk spo
łecznych takich autorów, jak: Nakane Chie (Stosunki międzyludzkie
w wertykalnych układach społecznych - Tate shakai no ningen kankei,
1967), Yamamoto Shichiheia, piszącego pod pseudonimem Isaiah Ben
-Dasan (Japończycy i Żydzi -Nihonjin to Yudayajin, 1970), Doi Takeo 
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(Struktura zależności -Amae kozo, 1971). Udowadniano, że zdyscy
plinowanie Japończyków związane z tradycją konfucjańską, a także 
umiejętność podporządkowania się celom grupy oraz wypracowan,
konsensusu w istotny sposób przyczyniły się do sukcesów ekono
micznych Japonii. W celu uzasadnienia „teorii na temat] apończyków" 
(Nihonjinron) powoływano się na takie argumenty, jak homogenicz
ność społeczeństwa, nieprzerwana linia cesarska, specyfika języka, 
a nawet odmienność mózgu. 

Oprócz swego rodzaju nacjonalizmu kulturowego można było za
obserwować wzrost aktywności członków organizacji prawicowych, 
którzy- przemierzając Japonię w czarnych ciężarówkach z demobilu 
- przez megafony nawoływali do rewizji konstytucji, zalegalizowania
hymnu narodowego Kimi ga Yo, a także walki o Terytoria Północne.
W 1979 r. parlament zatwierdził tradycyjny system datowania według
er, których czas trwania odpowiadał panowaniu danego cesarza. Po
nownie pojawił się problem patriotycznej edukacji, czego przykładem
była propozycja premiera Tanaki dotycząca przywrócenia ważności
cesarskiego reskryptu o wychowaniu z 1890 r. Próby wybielania his
torii, w tym wytyczne Ministerstwa Edukacji dotyczące zastąpienia
w podręcznikach do historii słowa „agresja" wobec Chin eufemiz
mem „wkroczenie wojsk", wywołały latem 1982 r. protesty w całej
Azji. Ograniczano również informacje dotyczące ataku na Pearl Har
bor, a także bataańskiego marszu śmierci, który spowodował śmierć
ponad 70 tys. jeńców wojennych, oraz wielu innych faktów związa
nych już z powojenną historią Japonii (np. afer korupcyjnych, zanie
czyszczenia środowiska).

Przeciwko cenzurowaniu szkolnych podręczników walczył z wła
dzami oświatowymi od połowy lat sześćdziesiątych japoński historyk 
Ienaga Saburo, przez jednych uważany za głos sumienia współczesnej 
Japonii, przez innych krytykowany za „masochistyczne" spojrzenie na 
historię własnego kraju. Dla Ienagi nie do przyjęcia było usprawiedli
wianie masakry nankińskiej „ogólnym zamieszaniem, wynikającym 
z działań wojennych" czy też pomijanie informacji o eksperymentach 
z bronią biologiczną. Ostatni z serii procesów wytoczonych Minister
stwu Edukacji zakończył się w 1997 r. zwycięstwem Ienagi. 
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W celu złagodzenia nastrojów antyjapońskich w styczniu 1983 r. 
N akasone odwiedził Seul, gdzie zaoferował pomoc gospodarczą wyso
kości 4 mld dolarów. W marcu 1984 r. w Pekinie podpisał umowę 
w sprawie kolejnego kredytu, tym razem wartości 4 70 mld jenów. 
W połowie lat osiemdziesiątych chiński deficyt w handlu z Japonią 
przekroczył jednak 5 mld dolarów, wywołując protesty przeciwko 
,,drugiej japońskiej inwazji". 

Chociaż rewizja podręczników, a także decyzja Ministerstwa Edu
kacji z 1985 r. dotycząca obowiązku wywieszania :flagi Hi no Maru

i śpiewania hymnu Kimi ga Yo podczas szkolnych uroczystości miały 

Chram Yasukuni 

służyć wskrzeszeniu narodowej dumy podupadłej na skutek przegra
nej wojny, sprzeciw krajów azjatyckich, a także środowisk nauczyciel
skich skłonił japońskie władze do rezygnacji z dalszych reform w dzie
dzinie edukacji. Nakasone był zmuszony także zrezygnować z oficjal
nych pielgrzymek do Chramu Yasukuni, poświęconej bohaterom na
rodowym Japonii, począwszy od uczestników przewrotu Meiji, a skoń
czywszy na skazanych w procesach wojennych przeprowadzonych 
przez kraje sprzymierzone po zakończeniu wojny w Azji i na Pacyfi
ku (wizyty poprzednich premierów miały charakter nieoficjalny, gdyż 
naruszały zasadę rozdziału religii od spraw państwowych). We wrześ-
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niu 1986 r. ze względu na kontrowersyjną wypowiedź dotyczącą m.in; 
współodpowiedzialności przywódców Korei za anektowanie tegokra
ju przez Japonię w 1910 r. ze stanowiska został odwołany minist9r
edukacji Fujio Masayuki. Rozczarowany słabością rządu skrajnie pfa� 
wicowy Oddział Krwawego Odwetu (Sekihotai) groził zamachem na 
życie premiera. W maju 1987 r. z rąk działacza tej organizacji zginął 
dziennikarz ,,Asahi Shimbun". 

Próby tchnięcia w społeczeństwo ducha patriotyzmu i wyzwolenia 
się z obsesji pacyfizmu były częścią nakasonowskiego „ostatecznego 
rozrachunku z powojenną spuścizną", któcy obejmował także uwol
nienie się spod amecykańskiej kurateli oraz przyjęcie przez Japonię 
odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Nakasone nie mógł 
pogodzić się z wizerunkiem Japonii jako „ekonomicznego zwierzę
cia", a przy tym „politycznego karła". Opowiadał się za rewizją „narzu
conej konstytucji" (protest w tej sprawie złożył na ręce MacArthura 
w 1951). Był także współzałożycielem Stowarzyszenia Zielonego Hu
raganu (Seirankaz), działającego w strukturach PLD w latach 1973-
-1976, które postulowało opracowanie przez Japończyków własnej
konstytucji, wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej, a także
przywrócenie prerogatyw cesarzowi. Kiedy Nakasone obejmował
funkcję premiera, ówczesny przewodniczący SPJ, Asukata Ichio, prze
widywał, że będzie to „najbardziej reakcyjny i militatystyczny rząd od
czasu ostatniej wojny".

W odróżnieniu od Suzukiego Nakasone mówił otwarcie o japoń
sko-amecykańskiej współpracy militarnej, podkreślając przy tym przy
jacielski charakter kontaktów z prezydentem Ronaldem Reaganem. 
W 1983 r. w wywiadzie dla „Washington Post" stwierdził, że Japonia 
mogłaby pełnić funkcję „niezatapialnego lotniskowca" powstrzymu
jącego ZSRR przed rozszerzaniem wpływów w północnej Azji. Trzy 
lata później zniósł ograniczenie wydatków na zbrojenia, planując ich 
zwiększenie do około 3 proc. PNB (w praktyce wydatki te wzrosły 
nieznacznie). We wrześniu 1986 r. administracja N akasone zadeklaro
wała udział w amecykańskim programie obrony antyrakietowej (Stra
tegie Defense Initiative). Zgadzano się jednak co do tego, że remili· 
tatyzacja musi następować powoli, w dalszym ciągu bowiem zarówno 
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w Japonii, jak i państwach regionu Pacyfiku istniało silne lobby zainte
resowane utrzymaniem status quo. Nakasone dążył także do zacieś

nienia kontaktów z Europą W schodnią, czego dowodem były wizyty
w NRD i Polsce. 

Wycofanie się z życia politycznego przywódcy najsilniejszej z :frak
cji w PLD, Tanaki Kakueia, spowodowane chorobą, a także utrzy
maniem w mocy wyroku w sprawie Lockheeda, przyczyniło się do 
wzmocnienia pozycji dotychczasowego premiera. W czerwcu 1986 r. 
zorganizowano przedterminowe wyboty, w wyniku któcych PLD 
uzyskała 59,3 proc. mandatów, tj. najlepszy wynik od 1963 r. Dodatko-

Spotkanie premiera Nakaso

ne Yasuhiro z przewodni
czącym Rady Państwa Woj

ciechemJaruzelskim-War
szawa, 1987 r. 

wym źródłem mandatów był powrót na łono macierzystej partii dzia
łaczy NKL. SPJ mimo istotnych zmian programowych, mających upo
dobnić ją do zachodnich ugrupowań socjaldemokratycznych, zdobyła 
jedynie 16,6 proc. mandatów. Kadencja Nakasone na stanowisk� sze
fa partii i rządu została przedłużona o kolejny rok. Podobnie jak Ohira 
i Suzuki nie był on jednak w stanie przeforsować reformy przesta
rzałego systemu podatkowego. 

W grudniu 1986 r. duże poruszenie wywołała wypowiedź Nakaso
ne, z której wynikało, że jednolite rasowo społeczeństwo japońskie 
prezentuje wyższy od amecykańskiego poziom intelektualny. Japoń-

309 



Japonia 

ski premier nie krył nacjonalistycznych poglądów. Wykazywał przy: 
tym znaczne zaangażowanie w działaniach na rzecz zwiększenia: roli 
Japonii na arenie międzynarodowej oraz uczynienia swych rodakó:yv 
,,obywatelami świata" (sformułowania tego rodzaju znalazły się m.in. 
w wytycznych dotyczących reformy szkolnictwa). ,,Umiędzynarodo

wienie" (kokusaika) stało się sztandarowym hasłem lat osiemdziesią� 
tych. Rozwojem badań i popularyzacją wiedzy o kulturze tego kraju, 
oprócz prężnie działającej od 1972 r. Fundacji Wymiany Międzynar0„ 
dowej (Kokusai Koryu Kikin; Japan Foundation), zajął się Ośrodek, 
Badań nad Kulturą Japonii (Nihon Bunka Kenkyu Senta, w skrócie 
Nichibunken), utworzony w 1987 r. W opinii krytyków otwarcie Japo
nii miało jednak ograniczony charakter i sprowadzało się w dUŻej 
mierze do objaśniania różnic oddzielających ją od reszty świata. 

Na krawędzi wojny handlowej 

U progu lat osiemdziesiątych dane o gospodarce japońskiej prze
wyższały prawie pod każdym względem wskaźniki amerykańskie. 
Charakteryzowała się ona wyższą stopą wzrostu, wydajnością oraz 
innowacyjnością w przemysłach o wysokim stopniu zaawansowania 
technologicznego, niższym poziomem inflacji i bezrobocia. Japończy
cy importowali surowce, na rynki zagraniczne kierowali zaś wyroby 
wysoko przetworzone, konkurencyjne jUŻ nie tylko pod względem 
ceny (co osiągano w dUŻyrn stopniu kosztem wysokich cen na ryn
ku krajowym), ale i jakości. W 1981 r. Japonia miała 70-procentowy 
udział w światowym rynku układów scalonych do komputerów. Stale 
rosnąca nadwyżka eksportowa w handlu ze Stanami Zjednoczonymi 
(1,7 mld dolarów w 1974 r. i aż 58,4 mld dolarów w 1986 r.) powodo
wała, że kraj ten zaczął być postrzegany jako poważne zagrożenie dla 
amerykańskich interesów ekonomicznych. 

Za główne przyczyny asymetrii we wzajemnych stosunkach hand
lowych uważano politykę protekcjonizmu oraz minimalne wydatki 
Japończyków na cele obrony (free ride). Waszyngton domagał się 
zwiększenia udziału strony japońskiej w utrzymywaniu amerykań
skich baz wojskowych (do 1989 r. udział ten wzrósł do 40 proc.). 
Japońską ekspansję handlową starano się ograniczyć za pomocą po-
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Utyki celnej i nacisków na ograniczenie eksportu wybranych grup 
towarów. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych dotyczyło to kolo
rowych telewizorów, na początku lat osiemdziesiątych zaś - obra
biarek i samochodów. Z drugiej strony Stany Zjednoczone oczekiwały 
zwiększenia przez Japonię zakupów wzbogaconego uranu, a także 
artykułów rolnych (w szczególności wołowiny i owoców cytrusowych) 
oraz większego otwarcia rynku japońskiego w takich dziedzinach, 
jak przemysł drzewny, budownictwo, sprzęt medyczny, telekomuni
kacja, elektronika. 

W związku z rosnącą presją i groźbami retorsji ze strony Stanów 
Zjednoc:zonych oraz krajów zachodnioeuropejskich rząd japoński po
dejmował działania zmierzające do przywrócenia równowagi w bilan
sie płatniczym. Obejmowały one m.in. stopniową obniżkę ceł (zgodnie 
z ustaleniami Rundy Tokijskiej z 1979 r.), złagodzenie systemu norm 
i atestów wobec towarów importowanych, a także nowelizację obo
wiązującej od 1949 r. ustawy o wymianie dewizowej. Tempo liberali
zacji gospodarki nie satysfakcjonowało jednak partnerów handlowych 
Japonii, którą oskarżano o stosowanie nieuczciwych praktyk, w tym 
dumpingu, oraz utrzymywanie barier utrudniających wejście inwesto
rów zagranicznych na tamtejszy rynek. 

Falę krytycznych publikacji pod adresem Japonii zapoczątkował 
artykuł Theodore'a White'a, który latem 1985 r. na łamach „N ew York 
Times Magazine" porównywał działania Japończyków w sferze gospo
darczej do ekspansji militarnej sprzed ponad czterdziestu lat. We 
wrześniu tego roku w Nowym Jorku przedstawiciele pięciu najbo
gatszych państw świata (G-5) podjęli decyzję dotyczącą dewaluacji 
dolara. W ciągu następnych miesięcy kurs jena w stosunku do dolara 
wzrósł ponad 40 proc. (z 238 do 168 jenów za dolara), powodując 
spadek opłacalności japońskiego eksportu. W 1987 r. Stany Zjedno
czone oskarżyły Japonię o naruszenie podpisanego rok wcześniej po
rozumienia, przewidującego zwiększenie udziału amerykańskich pro
ducentów półprzewodników na rynku japońskim do 20 proc. w ciągu 
pięciu lat, i w odwecie nałożyły 100-procentowe cło na przenośne kom
putery oraz szerokoekranowe telewizory. Dowodem braku wzajem
nego zaufania były burzliwe dyskusje wokół problemu transferu tech-
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nologii oraz opóźnienie w realizacji japońsko-amerykańskiej współ
pracy w zakresie produkcji samolotu bojowego nowej generacji CFSX).
W 1988 r. Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził ustawę 1,1pra;y�
niającą Amerykanów do podjęcia środków odwetowych wobec kfa. 
jów, które łamią zasadę uczciwego handlu (tzw. klauzula Super-301). 

Przywróceniu „harmonijnej współpracy międzynarodowej" miał 
służyć przyjęty w 1987 r. plan restrukturyzacji gospodarki, opraco
wany przez grupę doradczą pod przewodnictwem byłego prezesa
Banku Japonii, Maekawy Haruo. Główny nacisk został położony na
zwiększenie popytu wewnętrznego. Oprócz reformy systemu podat-

Samolot bojowy FSX, efekt 
współpracy japońsko-ame
iykańskiej 

kowego wskazywano na konieczność skrócenia czasu pracy oraz zwięk
szenia nakładów na budownictwo mieszkaniowe.Japonia zobowiązała 
się do zwiększenia importu dóbr przemysłowych, otwarcia rynku 
rolnego, liberalizacji rynku finansowego, a także udziału w programie 
pomocy ekonomicznej dla krajów rozwijających się. W celu zmini• 
malizowania skutków aprecjacji jena, a przy tym uniknięcia kolejnych 
napięć gospodarczych, Japończycy zdecydowali się na zwiększenie 
inwestycji bezpośrednich w zakłady zlokalizowane za granicą (zwłasz
cza w branży motoryzacyjnej, elektrycznej i elektronicznej), a także 
w zagraniczne papiery wartościowe, do czego zachęcała niska krajo
wa stopa procentowa w Japonii (ok. 2,5 proc.). Zmniejszenie wydat
ków budżetowych, w tym na regulację rynku żywnościowego oraz 
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świadczenia socjalne (zlikwidowano m.in. bezpłatną opiekę medyczną 
dla osób starszych oraz dodatek rodzinny), przyczyniły się do znacz
nego obniżenia deficytu - z 17,7 proc. do 5,3 proc. PNB w latach 
1980-1988. 

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych Japonia stała się głównym 
wierzycielem świata, posiadającym największe zagraniczne aktywa 
długoterminowe. Wykupując amerykańskie obligacje skarbowe, Ja
pończycy finansowali deficyt budżetowy tego kraju. Nabywali takie 
obiekty jak Rockefeller Center czy wytwórnie filmowe M CA Universal 
(Matsushita) i Columbia Pictures (Sony), co potęgowało wrażenie, że 
Stany Zjednoczone są wykupywane przez Japan Inc. (w rzeczywis
tości pod koniec lat osiemdziesiątych wartość japońskich inwestycji 
w Stanach Zjednoczonych nie przewyższała inwestycji brytyjskich czy 
kanadyjskich). 

Morita Akio oraz Ishihara Shintaró, autorzy bestselleru Japonia, 

która potrafi powiedzieć „nie" (No to ieru Nihon) z 1989 r., przeko
nywali, że jedną z przyczyn tarć japońsko-amerykańskich był brak 
umiejętności jasnego formułowania przez Japończyków odpowiedzi 
odmownej. Morita i Ishihara wskazywali m.in. na skutki, jakie w wy
ścigu zbrojeń mogłaby spowodować sprzedaż japońskich półprzewod
ników kontrahentom radzieckim. Nie przycichły jeszcze wówczas 
echa głośnej afery związanej z zakładami Toshiba (do 1984 r. jako 
Tókyó Shibaura Denki), które wbrew uzgodnieniom COCOM sprze
dały Rosjanom urządzenia do produkcji śrub okrętowych utrudnia
jących wykrywalność radzieckich okrętów podwodnych. 

W tym czasie nastąpiły zmiany w japońskim rządzie. W listopa
dzie 1987 r. stanowisko premiera objąłTakeshita Noboru, który zgru
pował wokół siebie większość członków dawnej frakcji Tanaki i ucho
dził za specjalistę w dziedzinie nieoficjalnych negocjacji wstępnych 
i cichego lobbyingu (nemawashz). Latem 1988 r. wybuchła kolejna 
afera korupcyjna, w którą zamieszani byli wpływowi członkowie PLD, 
w tym Takeshita i N akasone. Tym razem chodziło o przedsprze
daż po niskich cenach akcji przedsiębiorstwa handlującego nieru
chomościami - Recruit Cosmos Ltd. Wprowadzenie 3-procentowego 
podatku konsumpcyjnego w kwietniu 1989 r. jeszcze bardziej osła-
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biło notowania Takeshity, który trzy miesiące później podał się do 
dymisji. Jego miejsce zajął dotychczasowy minister spraw zagrarucz� 
nych, Uno Sósuke, który sprawował tę funkcję zaledwie dwa miesią� 
ze względu na skandal, który wywołało ujawnienie jego romansu 
z gejszą. 

Afery finansowe i obyczajowe, niepopularność reformy podatko

wej oraz niezadowolenie rolników z postępującej liberalizacji rynku 
rolnego przyczyniły się do sukcesu socjalistów w wyborach uzupeł, 
niających do izby wyższej w lipcu 1989 r. Istotne znaczenie miało 
również powierzenie funkcji szefa SPJ Doi Takako, pierwszej kobiecie 
na tak wysokim stanowisku w strukturach partyjnych w historii japoń
skiego parlamentaryzmu. Świadectwem zmian w zdominowanym 
przez mężczyzn japońskim świecie polityki i próbą zyskania poparcia 
kobiecej części elektoratu było także pojawienie się kobiet w składzie 
rządu kolejnego premiera, Kaifu Toshikiego (na stanowiskach dy
rektorów Urzędu ds. Środowiska i Urzędu Planowania). 

Rok 1989 przyniósł jakościowe zmiany w japońsko-amerykańskich 
stosunkach ekonomicznych. Wychodząc z założenia, że źródłem tarć 
handlowych jest nie tyle bieżąca polityka, co różnice strukturalne 
między gospodarkami, obie strony przystąpiły do negocjacji mających 
na celu określenie i usunięcie przeszkód uniemożliwiających przy
wrócenie równowagi w bilansie handlowym i płatniczym. 

Jesienią tego roku, w wyniku rozmów prowadzonych przez kraje 
G-7, Japonia zadeklarowała pomoc reformującym się krajom Europy 
Wschodniej. Polsce została zaoferowana pomoc gospodarcza wartości 
około 1 mld dolarów. Rząd Japonii nie zgodził się jednak na redukcję 
polskiego zadłużenia zagranicznego i trzy lata później wstrzymał gwa
rancje kredytowe na japońskie inwestycje w Polsce (podobnie na 

" Węgrzech). 

Pokolenie prosperity 

W 1979 r. w raporcie EWG znalazło się kontrowersyjne stwier
dzenie, że Japończycy to pracoholicy, mieszkający w „króliczych klat
kach". Opinię publiczną alarmowały przypadki śmierci z przepraco
wania (karoshi), a jakość życia w Japonii mimo rozkwitu gospodarki 
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ciągle jeszcze odbiegała od standardów zachodnich. Pochłonięci pra
cą zawodową ojcowie mieli znikomy udział w wychowaniu oraz kształ
towaniu osobowości dzieci. Te z kolei niemal całkowicie zostały po
zbawione wolnego czasu. Z powodu ostrej rywalizacji o miejsce w naj
lepszych placówkach oświatowych, po zakończeniu regularnych za
jęć w szkole uczęszczały na rozmaite kursy przygotowujące do egza
minów wstępnych (juku). Dbały o to matki ogarnięte obsesją na punk
cie wykształcenia (kyoiku mama). Niepokój budziło nasilenie się zja
wisk patologicznych w szkołach (agresja wśród uczniów, konflik
ty w relacjach uczeń-nauczyciel), a także wzrastająca liczba samo
bójstw w przypadkach niedostania się na renomowane uczelnie. Dy
plom Uniwersytetu Tokijskiego, Uniwersytetu Waseda czy Uniwer
sytetu Keió (Keio Gijuku Daigaku) był bowiem podstawą przyszłej 
kariery zawodowej. 
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Coraz większa część Japończyków urodzonych w okresie prosl)e;;•• 
rity gospodarczej i rosnącej konsumpcji odrzucała postawę sanfopo,. 
święcenia dla pracy i prezentowała materialistyczne podejście do �ł
cia. Pokolenie to starsi określali mianem „nowej rasy'' (shinjinniif!
Japonki coraz później wychodziły za mąż. Podejmowały pracę jakÓ 
tzw. OL (office ladies) czy hostessy. Zasobne w fundusze i wolny czas 
giiru (z ang. gir{) nie stroniły od rozrywek zarezerwowanych do

tychczas dla mężczyzn (spotkania towarzyskie poza dornem, gra w Pa

chinko, zakłady na wyścigach konnych). Swego rodzaju ucieczką przed 
problemami dorosłego życia, koniecznością wyrzeczeń i kompromi
sów była także panująca wśród dziewcząt moda na dziecinne stroje, 
infantylne zachowanie, a także wymyślne pismo, co umiejętnie wyko
rzystała firma Sanrio, która pierwsza wypuściła na rynek papeterię, 
upominki i inne ,,fantazyjne artykuły" (fanshi guzzu) ozdobione po
staciami z kreskówek. 

Niezmiernie popularne zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych ko
miksy przyczyniły się do dynamicznego rozwoju filmów animowa
nych. Doszło wręcz do powstania swoistej subkultury (otaku), tworzo
nej przez miłośników manga (komiks), anime (kreskówki) i gier kom
puterowych. Kinematografię tego okresu zdominowały filmy saty
ryczne, w szczególności twórczość Itarniego Juzó: Pogrzeb (Soshiki, 
1984), Mlecz (Tampopo, 1985), Kobieta z Urzędu Podatkowego (Marusa 
no onna, 1988). W 1985 r. w Tokio odbył się pierwszy Międzynarodo
wy Festiwal Filmów, organizowany odtąd rokrocznie. Światowe uzna
nie zdobyły filmy Chaos (Ran, 1985) Kurosawy, Ballada o Narayamie 
(Narayama bushiko, 1983) Irnamury Shóheia, a także Żądło śmierci 
(Shi no toge, 1990) Oguriego Koheia. 

W twórczości literackiej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
można było zaobserwować programowy brak zainteresowania po
lityką. Pisarze należący do tzw. pokolenia introwertyków, tacy jak 
Furui Y oshikichi czy Sakagami Hiroshi, podejmowali tematykę ży
cia codziennego z perspektywy jednostki uwięzionej w skomplikowa
nych układach instytucji i rodziny. Kwitła literatura kobieca, której 
czołowe przedstawicielki (w prozie: óba Minako, Ariyoshi Sawako, 
Tsushirna Yuko, Yoshirnoto Banana; w poezji: Shinkawa Kazue, Yoshi-
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hara Sachiko, Itó Hirorni) pisały o problemach swojej płci, więzi i kon
fliktów rodzinnych, a także frustracji społeczeństwa nasyconego do

brami materialnymi. Duży sukces na rynku wydawniczym odnieśli

Tanaka Yasuo (Tak jakoś kryształowo - Nantonaku kurisutaru, 1980)

i Murakami Haruki (Koniec świata i hard-boiled wonderland - Sekai

no owari to hiido boirudo wandariirando, 1985; Las norweski- Noruuei

no mori, 1987) kojarzeni z nurtem postmodernistycznym. 

W latach osiemdziesiątych wyraźnie wzrosła liczba muzeów oraz 
galerii sztuki (pod koniec tej dekady w Japonii istniało ponad 2,6 tys.
placówek muzealnych). W śród organizatorów wystaw przeważały kon-

Centrum Sztuki i Techniki 

Japońskiej ,,Manggha''w Kra

kowie (według projektu Iso

zakiego Araty) 

cerny prasowe oraz dorny towarowe (Seibu, Sogó, Dairnaru, Isetan, 
Tókyil). Podobnie jak na Zachodzie pojawiła się sztuka konceptualna 
(prace Kitatsujiego Y oshihisy, Kawary Ona), a także tzw. nowe malar
stwo, obejmujące takie kierunki, jak: neoekspresjonizm, malarstwo 
figuratywne, transawangarda. W charakterystycznych dla tego okre
su instalacjach konstruowanych przezToyę Shigeo i Endó Toshikatsu 
widoczny był wpływ Szkoły Materii (post-Monoha). Oryginalną po
lemikę z kulturą masową zapoczątkowały fotograficzne pastisze Mo
rirnury Yasumasy, reprezentanta krytycznego nurtu w sztuce współ
czesnej zwanego symulacjonizmem. Przykładem architektury post-
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modernistycznej był Tsukuba Center Building według projektu Iso.: 
zakiego Araty, wzniesiony na terenie miasteczka uniwersytecltiegó 
w prefekturze Ibaraki, a także gmach Państwowego Teatru Lal� 
(Bunrakuza) w Osace zaprojektowany przez Kurokawę Kisho. za. 
interesowanie formami nieczystymi rodzajowo i stylowo, stosowanie
cytatu, parodii, pastiszu oraz inne cechy i zjawiska typowe dla postma-. · · 
dernizmu nie były jednak w Japonii czymś zupełnie nowym. O tym, 
że tendencje postmodernistyczne zaobserwować można było w litera
turze i sztuce okresu Tokugawa, przekonywał m.in. :filozof i badacz 
kultury Karatani Kojin. 

Most Seto łączący wyspy Honsiu
i Sikoku 

Chociaż z powodu kryzysu paliwowego plan „przebudowy archipe
lagu" Tanaki został zarzucony, niektóre przedsięwzięcia, w szczegól
ności dotyczące nowych linii komunikacyjnych, doczekały się realiza-
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cji. W latach 1973-197 4 do użytku oddano most i tunel łączący wyspy 
Honsiu i Kiusiu, w 1988 r. zakończono budowę ponad 30-kilometro
wego mostu między Honsiu a Sikoku, a także 54-kilometrowego tune
lu w cieśninie Tsugaru, oddzielającej wyspy Honsiu i Hokkaido, a do 
1990 r. uruchomiono pięć z dwunastu planowanych linii Shinkansen. 

Kampanie pod hasłami „Odkrywanie Japonii" i „Egzotyczna Japo
nia", prowadzone w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przez 
największą japońską agencję reklamową Dentsii na zamówienie kolei 
państwowych, jak również audycje publicznej stacji NHK, prezen
tujące lokalny folklor, przyczyniły się do rozwoju krajowej turystyki 

Okolice dworca kolejowe
go Ueno -Tokio 

i wzrostu popularności kultury tradycyjnej, której przejawy można 
było odnaleźć jeszcze na wsiach i terenach podmiejskich (furusato
bumu). Zapanowała przy tym moda na przedmioty codziennego użyt
ku z okresów Meiji i Taishó (nosutarujii bumu). Zjawiska te kontrasto
wały z obserwowaną tuż po wojnie tendencją do odrzucania tradycyj
nych wartości, których kultywowanie uchodziło za przejaw zacofania. 
Dzięki wysokiemu kursowi jena rosła także popularność turystyki 
zagranicznej. Japończycy stali się częstymi bywalcami aukcji dzieł 
sztuki zachodniej. 
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Popieranie rozwoju ośrodków regionalnych stanowiło również część 
strategii wyborczej konserwatystów, służącej odciążeniu przeludnio, 
nych aglomeracji miejsko-przemysłowych oraz utrzymaniu poparci,ą 
w środowiskach wiejskich. N a lata osiemdziesiąte przypadł bujny róz� 
wój terenów rekreacyjnych (pól golfowych, tras narciarskich itp.) oraz 
tematycznych parków rozrywki (Disneyland w Tokio, wioska holen
derska w Nagasaki oraz rosyjska w Niigacie, królestwo bajek braci 
Grimm na Hokkaido, japońska Wenecja w Hirosimie, Costa del Sol 
w Kure i wiele innych). Budowano luksusowe hotele i pensjonaty

1 

zarówno w stylu japońskim, jak i europejskim. W najdalszych zakąt-

Rodzinny park rozrywki 
u podnóża góry Fuji

kach Japonii powstawały miasteczka wyposażone w nowoczesną in

frastrukturę techniczną (technopolis), takie jak Kokubu Hayato (pref. 
Kagoshima) czy Hamamatsu (pref. Shizuoka). Do nowoczesnych roz
wiązań urbanistycznych tego okresu zaliczyć należy również zespół 
tzw. inteligentnych wieżowców Ark Hills w Tokio. 

Na rynku nieruchomości zapanował ogromny popyt, co było zwią
zane z możliwościami uzyskania kredytu pod zastaw ziemi i budyn
ków. Sytuacja ta spowodowała gwałtowny, średnio ponadtrzykrot
ny wzrost cen gruntów, które na Ginzie (fokio) osiągnęły wartość 
około 100 tys. dolarów za metr kwadratowy. W bezpośrednim są-
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siedztwie Pałacu Cesarskiego ziemia warta była tyle, co cały stan 
Kalifornia (przynajmniej teoretycznie). Kupno działki czy domu za
częło przekraczać możliwości nawet dobrze sytuowanych Japoń
czyków. 

Ostatnie miesiące 1988 r. charakteryzowała „powściągliwość" 
(jishuku) związana z chorobą Hirohito. Przedstawiciele japońskich 
władz odwoływali zagraniczne podróże i uczestniczyli w modłach 
o zdrowie cesarza. W mediach unikano słów kojarzących się z do
brym samopoczuciem i nowością, odwoływano imprezy kulturalne
i sportowe, wygaszano neony. Śmierć Hirohito 7 stycznia 1989 r. za-

Ceremonia intronizacji ce
sarzaAkihito w przeznaczo
nym do uroczystości oficjal
nych pawilonie Pałacu Ce
sarskiego -Tokio, 1990 r. 

kończyła niezwykle burzliwą (wbrew swej nazwie) erę Showa. W uro
czystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele 164 krajów 
i 28 organizacji międzynarodowych. Kolejnemu etapowi w historii Ja
ponii, zapoczątkowanemu objęciem tronu przez Akihito, nadano naz
wę Heisei (dosłownie: tworzenie pokoju). 



Stracona dekada (19(?0-2000) 

Mocarstwo cywilne czy normalne państwo? 

Strategia Y oshidy, który wykorzystał sojusz ze Stanami Zjedno
czonymi do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i warunków 
sprzyjających odbudowie gospodarczej, okazała się dla Japończyków 
niezwykle korzystna. Wojenna klęska przerodziła się w spektakular
ny sukces ekonomiczny. Ze względu na doświadczenia wojenne kraje 
sąsiadujące z Japonią preferowały zachowanie przez nią statusu „mo
carstwa cywilnego". Konsekwencją ograniczenia aktywności między
narodowej do sfery gospodarczej były jednak zarzuty merkantylizmu 
oraz opinie, że Japonia stanowi państwo półsuwerenne. 

Warunkiem osiągnięcia statusu „normalnego państwa" była re
wizja konstytucji oraz przyjęcie przez Japonię współodpowiedzialności 
za sprawy bezpieczeństwa i pokoju na świecie stosownie do jej po
tencjału ekonomicznego. Dzięki temu Japonia miałaby szansę uzys
kać stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, o które od lat 
bezskutecznie się ubiegała, tym bardziej że pod względem kwot prze
znaczanych na dofinansowywanie tej organizacji plasowała się na 
wysokiej, drugiej pozycji. Przekraczające niewiele ponad 1 proc. PNB 
wydatki na cele wojskowe (w latach 1986-1990 stanowiły one około 
6,5 proc. budżetu państwa, dla porównania w Stanach Zjednoczo
nych - 28 proc.), jak również liczebność Oddziałów Samoobrony 
(ok. 234 tys. osób) kształtowały się nadal znacznie poniżej oczekiwań 
Waszyngtonu. Trzeba jednak zaznaczyć, że 3,9 bln jenów wydane na 
obronność w 1989 r. zapewniły Japonii trzecie miejsce na świecie (po 
Stanach Zjednoczonych i ZSRR). 

Zakończenie zimnej wojny na świecie sprzyjało porzuceniu przez 
Japonię zachowawczej polityki, tymczasem jej postawa wobec konfl.ik-
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tu w Zatoce Perskiej (sierpień 1990-luty 1991) wywołała kolejną falę
krytyki. Z powodu niekorzystnego układu sił w parlamencie i sprzeciwu
znacznej części społeczeństwa kreślone przez ekipę Kaifu projekty
skierowania Oddziałów Samoobrony do obsługi logistycznej sił ONZ
lub utworzenia oddzielnej formacji wspierającej operacje pokojowe
ONZ nie miały szans na realizację. Wybory przeprowadzone w lutym
1990 r. zapewniły konserwatystom 53,7 proc. mandatów w izbie niższej,
a i tak nawet wśród deputowanych z ramienia PLD trudno było o jed
nomyślność. Rezultatem negocjacji z partiami opozycyjnymi - Komei
tó oraz PDS - była uchwała o dofinansowaniu operacji „Pustynna

Defilada Oddziałów Samo
obrony 

Burza" (m.in. za cenę ustępstw w polityce podatkowej). Nie udało
się jednak przeforsować projektu wykorzystania samolotów stanowią
cych uzbrojenie Oddziałów Samoobrony w celach ewakuacji jed
nostek ONZ i ostatecznie usługi transportowe zaoferowały instytucje
prywatne. Dwa miesiące po zakończeniu konfliktu japoński parlament
wyraził zgodę na udział Oddziałów Samoobrony w rozminowywaniu
Zatoki Perskiej. Japonia, której wkład w wyzwalanie Kuwejtu spod
irackiej okupacji miał jedynie charakter finansowy (rzędu 13 mld do
larów), nie spełniła oczekiwań międzynarodowej społeczności.

Niepowodzeniem zakończyła się także próba przeprowadzenia re
formy systemu wyborczego, uzasadnianej m.in. koniecznością ogra-
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niczenia korupcji (spowodowanej w dużym stopniu sytuacją, w któ
rej kandydaci z tej samej partii byli zmuszeni rywalizować ze sobą 
w tym samym okręgu wyborczym), a także zniwelowania zjaWiskjt 
nadreprezentacji okręgów wiejskich (mimo znacznej migracji lud
ności do miast nie zmieniano granic okręgów, co w praktyce pro
wadziło do uprzywilejowania konserwatystów popieranych przez 
japońską wieś). Potrzebę zmian dostrzegano od dawna, jednakże 
podobnie jak w okresie zimnej wojny wielu działaczy PLD niechęt
nie odnosiło się do reformy, która mogłaby w istotnym stopniu wpły
nąć na układ sił w parlamencie. Utrata poparcia ze strony szefa na} 
silniejszej z frakcji PLD, następcy Takeshity, Kanemaru Shina, osta
tecznie przypieczętowała decyzję Kaifu o rezygnacji z pełnionej 
funkcji. 

l 
W listopadzie 1991 r. stanowisko przewodniczącego PLD przejął

Miyazawa Kiichi stojący na czele frakcji, której patronowali wcześniej 
� Ikeda, Óhira i Suzuki. Miyazawa przez wiele lat kierował Urzędem 

Planowania Gospodarczego i Ministerstwem Finansów (z czego nota

bene musiał się wycofać z powodu udziału w aferze Recruit Cosmos 
Ltd.), biegle władał językiem angielskim, co zwiększało jego szanse 
na osiągnięcie porozumienia z Waszyngtonem. N owy premier dekla
rował poparcie dla koncepcji „globalnego partnerstwa", nakreślonej 
w połowie 1989 r. przez amerykańskiego sekretarza stanu Jamesa 
Bakera. W styczniu 1992 r. wraz z prezydentem Stanów Zjednoczo
nych Georgem H. Bushem podpisał deklarację, w której Japonia zo
bowiązywała się do zwiększenia swego udziału w finansowaniu ame
rykańskiej obecności w regionie Azji i Pacyfiku (w 1999 r. udziałJapo
nii w utrzymaniu wojsk amerykańskich na własnym terytorium wzrósł 
do ponad 275 mld jenów w skali roku, tj. ok 80 proc. kosztów), pod
jęcia działań na rzecz zmniejszenia zadłużenia międzynarodowego 
oraz rozszerzenia pomocy dla krajów rozwijających się. W 1991 r. 
wkład Japonii w pomoc rozwojową plasował ją dopiero na dwunastej 
pozycji pod względem udziału w PNB (0,32 proc.), aczkolwiek bio
rąc pod uwagę wartość bezwzględną tego rodzaju świadczeń, prze
znaczała ona na ten cel sumy największe na świecie (ok. 11 mld 
dolarów). 
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Dzięki porozumieniu PLD, Kómeitó i PDS w czerwcu 1992 r.
w pru:lamencie przeforsowano historyczną ustawę, zgodnie z którą
Oddziały Samoobrony zyskały prawo uczestniczenia w operacjach
pokojowych i akcjach humanitarnych ONZ. W latach 1992-1994 for
macje te wzięły udział w działaniach na terenie Kambodży, Angoli,
Mozambiku, Salwadoru, Zairu i Kenii, m.in. nadzorując wybory parla
mentarne i udzielając pomocy uchodźcom. 

Kryzys gospodarczy, 
załamanie się tzw. systemu 1955 roku

Następstwem spekulacji na rynku nieruchomości był krach na
Giełdzie Tokijskiej na początku stycznia 1990 r. oraz załamanie się
tzw. gospodarki bańki mydlanej. Do sierpnia 1992 r. wartość indeksu
Nikkei spadła z 38 915 do 14 309 jenów. Gwałtowny spadek cen akcji
i ziemi przyniósł inwestorom duże straty. Wiele przedsiębiorstw zna
lazło się na krawędzi bankructwa. W latach 1990-1993 stopa wzrostu
gospodarczego spadła z 5,5 do 0,2 proc. 
. Narastające trudności ekonomiczne zbiegły się w czasie z odsunię

ciem PLD od steru rządów. Chociaż skandale korupcyjne nie miały
dotąd tak poważnego wpływu na wyniki wyborów parlamentarnych,
seria afer ujawnionych na początku lat dziewięćdziesiątych, z których
najgłośniejsza była związana z firmą kurierską Sagawa Kyu.bin, miała

kosiężne �kutki. Zamieszany w aferę wiceprzewodniczący PLD
emaru Shm był zmuszony wycofać się z życia politycznego z po

w u zarzutów przyjmowania łapówek, oszustw podatkowych oraz 
ujawnienia jego powiązań ze środowiskiem gangsterskim yakuza
(dzięki któremu m.in. udaremnił kampanię skrajnie prawicowej Ja
pońskiej Partii Cesarskich Poddanych - Nihon Kómintó - przeciwnej
powołaniu Takeshity na stanowisko premiera). W grudniu 1992 r.
sekretarz generalny PLD Ozawa Ichiró, rozczarowany faktem, że
kierownictwo frakcji po Kanemaru przejął Obuchi Keizó, założył wraz
z Hatą Tsutomu własne ugrupowanie wewnątrzpartyjne o nazwie Fo
rum Reform 21 i stał się jednym z najzagorzalszych głosicieli reform
politycznych. 
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Rezygnacja Miyazawy z reformy systemu wyborczego stanowila

pretekst do uchwalenia wotum nieufności wobec jego gabinetu, có p�

ciągnęło za sobą rozwiązanie parlamentu w czerwcu 1993 r. PLD, ktJ 
rej mimo wewnętrznych konfliktów udało się dotąd zachować jedność,

zaczęli opuszczać kolejni działacze. Ozawa i Hata założyli Partię Odn�

wy (Shinseito), natomiast Takemura Masayoshi - Nową Partię Pre

kursorów (Shinto Sakigake, w skrócie Sakigake). W lipcowych wyb�

rach do Izby Reprezentantów PLD zdobyła zaledwie 43,6 proc. man

datów, co oznaczało utratę zdolności do samodzielnego sformowania

gabinetu. Po trzydziestu ośmiu latach nieprzerwanych rządów tej

Wieżowce w tokijskiej dziel

nicy Shinjuku. Po lewej strir 
nie dwie wieże ratusza (we

dług projektu Tange Ken
zo) 

partii, które w opracowaniach politologicznych określano mianem „sys

temu 1955 roku", powołano rząd koalicyjny, w którego skład weszły

Shinseitó, Sakigake, Nowa Partia Japonii (Nihon Shinto, NPJ; utwo

rzona w maju 1992 r. przez Hosokawę Morihiro), SPJ, PDS, Shamin

ren, Kómeitó i Minkairen (grupa deputowanych związana z centralą

związkową Rengo). W obozie opozycji znalazły się PLD i KPJ.

Rząd, na czele którego stanął wnuk Konoe Fumimaro, Hosokawa

Morihiro, planował reformę systemu wyborczego, wprowadzenie usta-
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wy antykorupcyjnej i decentralizację władzy, w tym wzmocnienie roli 
samorządów lokalnych. Nie wykluczano możliwości przeniesienia sto
licy (pierwsze takie projekty kreślono już w 1963 r., w czasie przygo
towań do olimpiady, kiedy w Tokio dał się we znaki brak wody). 
Zapowiadano ograniczenie powiązań między politykami, wysokimi 
urzędnikami państwowymi i sektorem prywatnym (tzw. żelazny trój
kąt), stworzenie szerszego dostępu do informacji dotyczących działal
ności poszczególnych ministerstw oraz nowego systemu awansów 
w strukturach administracji cywilnej. Ważne miejsce w programie re
form zajęła deregulacja zarządzania, służąca pobudzeniu oddolnej 
aktywności przedsiębiorstw. 

Recesja, a także postępująca nieuchronnie globalizacja uwidocz
niły ograniczenia tkwiące w japońskim modelu kapitalizmu nacecho
wanego interwencjonizmem państwowym. Rządowe regulacje gospo
darcze i restrykcje importowe zakłócały działanie rynku. Japonia, po
strzegana na świecie jako modelowy przykład wysokiej produktyw
ności, w wielu dziedzinach gospodarki okazała się niekonkurencyjna, 
na przykład w energetyce, przemyśle tekstylnym i papierniczym, bu
downictwie, produkcji rolnej i przetwórstwie żywności, a także hand
lu detalicznym zdominowanym w 56 proc. przez sklepiki rodzinne 
(w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten w latach osiemdziesiątych 
wynosił 3 proc.). Skutkiem niewystarczającego wzrostu wydajności 
i efektywności w sektorach nieprzemysłowych była powiększająca się 
luka cenowa, tj. zwiększające się zróżnicowanie cen towarów i usług 
na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. Mimo aprecjacji jena 
koszty utrzymania rosły. Niepokojącym zjawiskiem, m.in. w branży 
elektronicznej, były tzw. wydrążenia, czyli gwałtowny odpływ inwesty
cji do krajów o niższych kosztach produkcji. 

Z powodu różnicy stanowisk poszczególnych partii Hosokawie 
udało się zrealizować tylko niewielką część zamierzeń, a i to dopiero 
dzięki porozumieniu z PLD. W styczniu 1994 r. przyjęto mieszany 
system wyborczy do Izby Reprezentantów (część kandydatów miała 
być wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, pozostali 
- w systemie proporcjonalnym w jedenastu wielomandatowych okrę
gach regionalnych), a także zatwierdzono nowe przepisy dotyczące
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finansowania partii politycznych. Przełomowy charakter miało po
nadto zaakceptowanie postanowień Rundy Urugwajskiej (1986-1993), 
przewidujących częściowe otwarcie japońskiego rynku ryżu. Na de-J 
cyzję tę miała wpływ nie tylko presja ze strony krajów członkowskich 
GATI, ale także spadek krajowej produkcji spowodowany anoma
liami pogodowymi (planowano, że w ciągu sześciu lat import ryżu 
osiągnie poziom 8 proc. rocznego zapotrzebowania). 

W kwietniu 1994 r. z niewyjaśnionych do końca powodów Hoso
kawa scedował na rzecz Haty funkcję premiera (prawdopodobnie 
w związku z oskarżeniami o udział w jednej z afer korupcyjnych). 

Sesja Izby Reprezentantów 

Wkrótce socjaliści postanowili wycofać się z udziału w rządzie. Przy
czynił się do tego Ozawa, który usiłował utworzyć nowe ugrupowanie 
na bazie dotychczasowych koalicjantów, jednak z wyłączeniem SPJ. 
Z powodu konfliktu między Ozawą i Takemurą koalicję opuściło także 
Sakigake. Hata utrzymał się jedynie dziewięć tygodni niezbędnych do 
uchwalenia budżetu. 

W czerwcu 1994 r. doszło do bezprecedensowego mariażu PŁD 
i SPJ. Do koalicji przystąpiła także Sakigake. Mimo dominującej po
zycji PŁD zaproponowała na szefa gabinetu przedstawiciela słabszego 
ugrupowania, nie chcąc brać na siebie odpowiedzialności za ewen
tualne niepowodzenie tego przedsięwzięcia. Po czterdziestu sześciu 
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latach ponownie na czele gabinetu stanął socjalista, Murayama To
miichi. Swoim expose wzbudził konsternację nie tylko wśród wybor
ców, ale także członków własnej partii, jako że zdecydował się poprzeć 
japońsko-amerykańskie porozumienie o bezpieczeństwie, uznać Od
działy Samoobrony za zgodne z konstytucją oraz wycofać się z kam
panii przeciwko legalizacji hymnu Kimi ga Yo oraz flagi Hi no Mant.
SPJ (od 1996 r. jako Partia Socjaldemokratyczna- Shakai Minshuto,
PSD) pozostała wierna jedynie konstytucji. Przewodniczący PŁD 
Kóno Yohei nie nalegał na rewizję ustawy zasadniczej. Istotnym czyn
nikiem, który umożliwił współpracę SPJ i PŁD, były niewątpliwie 
zmiany, które zaszły po 1989 r. w ruchu związkowym. Mimo krytycz
nych opinii koalicja ta okazała się dość stabilna i przetrwała do czerw
ca 1998 r. Ostatnie dwa i pół roku funkcję premiera piastował Ha
shimoto Ryutaró, przewodniczący PŁD, dotychczasowy minister hand
lu zagranicznego i przemysłu, odpowiedzialny m.in. za negocjacje ze 
Stanami Zjednoczonymi w sprawie handlu. 

W opublikowanym w połowie 1990 r. programie likwidacji prze
szkód strukturalnych uniemożliwiających przywrócenie równowagi 
w japońsko-amerykańskim bilansie handlowym i płatnic

� 
strona 

japońska zobowiązywała się m.in. do zaostrzenia ustawoda twa anty
monopolowego, liberalizacji przepisów dotyczących obrotu ziemią, 
uproszczenia procedur odpraw importowych, reformy handl hurto
wego i detalicznego oraz innych działań zwiększających dostęp zagra
nicznych towarów i inwestycji na tamtejszy rynek. W praktyce w związ
ku z kryzysem gospodarczym i politycznym nie odnotowano istot
nych postępów w działaniach mających na celu zniwelowanie japoń
sko-amerykańskich tarć handlowych. Z powodu zmniejszenia impor
tu nadwyżka w handlu ze Stanami Zjednoczonymi zaczęła ponownie 
rosnąć, osiągając w 1993 r. poziom 59 mld dolarów. W lipcu tego roku 
w dokumencie zatytułowanym „Podstawy nowego amerykańsko-ja
pońskiego partnerstwa ekonomicznego" ustalono reguły oraz zakres 
dalszych rokowań handlowych, a także wytyczono nowe obszary 
dwustronnej współpracy (m.in. ochrona środowiska, problem handlu 
narkotykami i AIDS). W 1994 r. osiągnięto porozumienie dotyczące 
branży ubezpieczeniowej oraz handlu sprzętem telekomunikacyjnym 
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i medycznym. Spór w sprawie handlu samochodami i artykułami mo,

toryzacyjnymi udało się zażegnać dopiero w czerwcu 1995 r., kiedy 
Amerykanie wycofali decyzję o wprowadzeniu 100-procentowego da/
na trzynaście japońskich luksusowych modeli samochodów. 

/ 

Wzmocnienie pozycji jena w początkach 1995 r. (ze 102 do 81 je
nów za dolara) przyczyniło się do wyraźnego zwiększenia w Japonii 
popytu na produkty importowane (w 1996 r. nastąpił wzrost importu 
o 30,9 proc., przy czym poziom eksportu wzrósł jedynie o 8 proc.), co
przejściowo poprawiło stan japońsko-amerykańskich obrotów handlo
wych. We wrześniu doszło jednak do incydentu z udziałem stacjo
nujących na Okinawie żołnierzy amerykańskich (zgwałcenie dwu
nastoletniej dziewczynki). Wydarzenie to doprowadziło do napięć we
wzajemnych stosunkach i spotęgowania wystąpień społecznych na
rzecz likwidacji baz wojskowych, zajmujących około 19 proc. powierzch
ni tej wyspy (ok. 75 proc. powierzchni amerykańskich baz zlokalizo
wanych w Japonii). Zbadanie tego problemu powierzono Specjalnej
Komisji ds. Okinawy (Special Action Committee on Okinawa, SACO).
Załagodzeniu konfliktu miała służyć m.in. obietnica zwrócenia tere
nów stanowiących bazę amerykańskich sił powietrznych Futemma,
złożona w kwietniu 1996 r. przez prezydenta Stanów Zjednoczonych
Billa Clintona podczas jego wizyty w Tokio. Clinton i Hashimoto ogło
sili wówczas „W spólną deklarację o bezpieczeństwie. Sojusz na XXI
wiek", w której zasięg obowiązywania dotychczasowego układu roz
szerzono na „obszar otaczający'' Japonię. To brzmiące dość enigma
tycznie określenie interpretowano jako region Azji i Pacyfiku.

Argumentami przemawiającymi za rozwijaniem japońsko-amery
kańskiego sojuszu mimo zakończenia zimnej wojny były utrzymujące 
się nadal źródła napięć, w tym spory terytorialne (zaledwie miesiąc 
wcześniej oddziały marynarki ChRL przeprowadziły manewry na wo
dach terytorialnych Tajwanu), jak również doniesienia na temat budo
wy arsenału nuklearnego przez Koreę Północną. We wrześniu 1997 r. 
ogłoszono nowe wytyczne dotyczące współdziałania obydwu państw 
w razie konfliktu zbrojnego, przewidujące m.in. wykorzystanie japoń
skich Oddziałów Samoobrony do wspierania zaplecza amerykańskich 
sił zbrojnych, w tym rozminowywania szlaków morskich, zbierania 
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danych wywiadowczych, usług transportowych i medycznych, udzia
łu w akcjach ratunkowych oraz ewakuacji ludności cywilnej. Powstały 
jednak wątpliwości, czy - pełniąc rolę wspomagającą - japońskie 
oddziały będą w stanie uniknąć bezpośredniego zaangażowania w kon
flikt zbrojny. 

W tym czasie przez Japonię przetoczyła się fala tragicznych w skut
kach wydarzeń. W styczniu 1995 r. okolice Kobe nawiedziło silne 
trzęsienie ziemi, w wyniku którego zginęło ponad 6 tys. osób, a 350 tys. 
zostało bez dachu nad głową lub utraciło znaczną część majątku. Rząd 
Murayamy nie wysłał w porę ekip ratowniczych. Z pomocą ofiarom 

Skutki trzęsienia ziemi 
w Kobe-1995 r. 

kataklizmu najszybciej pospieszyła lokalna mafia (Yamaguchigumz)
oraz przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Wolontariusze napotkali przy 
tym znaczne utrudnienia natury prawnej, co uwidoczniło potrzebę 
uregulowania problemu organizacji niedochodowych (stosowna usta
wa została uchwalona w 1998 r.). Z kolei w marcu doszło do ata
ku terrorystycznego w tokijskim metrze, w wyniku którego zmarło 
10 osób, a 5 tys. uległo zatruciu. Trujący gaz (sarin) podłożyli na roz
kaz swego przywódcy, Asahary Shokó, członkowie sekty Najwyższej 
Prawdy Aum (Aum Shinrikyo). Ślamazarność, którą wykazały władze 
wobec tych wydarzeń (i innych, jak choćby fala masowych zachoro-
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wań młodzieży szkolnej, wywołanych bakterią Escherichia coli w lecie 
1996 r., czy groźny wypadek w elektrowni jądrowej Tokaimura trzy

lata później), dowiodły braku infrastruktury i procedur umo.żliwi,at 
jących przeciwdziałanie tego rodzaju kryzysom. 

W grudniu 1995 r. oburzenie społeczne wywołał projekt wyk0, 

rzystania pieniędzy podatników do przeprowadzenia postępowania 
likwidacyjnego siedmiu towarzystw pożyczkowych (jusen). Rząd za
mierzał w ten sposób zapobiec destabilizacji systemu finansowego; 
Okazało się bowiem, że około 90 proc. kredytów udzielonych przez te 
instytucje nie zostanie spłaconych. Sytuacja ta była wynikiem niedo
statecznego nadzoru resortu finansów nad bankami, przyznającymi 
kredyty mimo dużego ryzyka niewypłacalności klientów, oraz wza
jemnych powiązań urzędników państwowych i członków zarządów 
banków w ramach praktyki amakudari. Rozwiązanie problemu utrud
niał fakt, że większość dłużników wywodziła się ze środowisk prze
stępczych yakuza, od lat zaangażowanych w spekulacje na rynku nie
ruchomości. Upadłość ogłosiły w tym czasie banki Hanwa Ginkó 
i Hyógo Ginkó. Za granicą głośno było o sprawie nowojorskiego od
działu Daiwa Ginko. Kierownictwo tego banku próbowało rozwiązać 
problem nieściągalnych wierzytelności za pośrednictwem japońskie
go Ministerstwa Finansów, nie informując o tym władz amerykań
skich. 

W wyniku gwałtowanych przetasowań w obozie opozycji doszło do 
wykrystalizowania się dwóch formacji gotowych konkurować z rzą
dzącą koalicją. W grudniu 1994 r. na bazie PDS, NPJ, Shinseitó i częś
ci Kómeitó powstała Partia Nowych Horyzontów (Shinshinto, PNH), 
której kierownictwo objął początkowo Kaifu, a po roku -Ozawa. Z ko
lei we wrześniu 1996 r. część członków prawego skrzydła PSD, Saki
gake i PNH utworzyła Partię Demokratyczną (Minshuto, PD), której 
współprzewodniczyli Hatoyama Yukio i Kan Naoto. Ten ostatni zyskał 
dużą popularnością dzięki postawie, którą zaprezentował w czasie 
pełnienia urzędu ministra zdrowia w rządzie Hashimoto. Kan ujawnił 
dokumenty związane z aferą zakażenia w latach osiemdziesiątych pa
cjentów chorych na hemofilię wirusem HIV, a także w imieniu całego 
resortu publicznie przeprosił rodziny ofiar. 
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W wyborach do Izby Reprezentantów zorganizowanych w paź
dzierniku 1996 r. (po raz pierwszy w systemie mieszanym) PLD uzys
kała 47,2 proc. mandatów, PNH-31,2 proc., PD-10,4 proc., PSD-
3 proc., Sakigake zaś -0,4 proc. Spora część wyborców głosujących 
dotąd na SPJ zdecydowała się oddać głos na KPJ, czego efektem był 
zaskakujący wzrost poparcia dla działaczy komunistycznych (5,2 proc. 
mandatów). Jednym z elementów kampanii wyborczej był podatek 
konsumpcyjny wzbudzający od lat wiele emocji. 

Rządowe plany zaostrzenia polityki podatkowej (w tym zwiększ& 
nia wspomnianego podatku z 3 do 5 proc.) były podyktowane ko
niecznością przezwyciężenia deficytu budżetowego, spowodowanego 
w dużym stopniu wzrostem wydatków na realizację pakietów antyre
cesyjnych, a także likwidację skutków trzęsienia ziemi. W 1996 r. de
ficyt ten osiągnął wartość 6,8 proc. PKB. Przewodzący opozycji Ozawa 
argumentował, że w praktyce tego rodzaju polityka opóźni ożywienie 
koniunktury. W rzeczywistości do niedawna sam postulował zwięk
szenie podatku konsumpcyjnego nawet do )OProc. (m.in. w głośnej 
publikacji Plan przebudowy Japonii -NihO'Jyka_iz� keikaku, 1993) i swe
go czasu wręcz wymusił na Hosokawie uwzględnienie w planach rzą
du 7-procentowego „podatku narodowego dobrobytu" (nazwa ta miała 
sugerować, że większość środków przeznaczona zostanie na cele 
socjalne). Obecnie jednak Ozawa proponował utrzymanie podatku na 
stałym poziomie, przynajmniej do 2000 r. Mimo licznych kontrowersji 
decyzja o podwyżce weszła w życie w kwietniu 1997 r. 

Na przełomie lat 1996 i 1997 rząd Hashimoto przedstawił program 
sześciu reform, obejmujących zarówno sferę społeczno-ekonomiczną, 
jak i polityczną. PLD po raz kolejny udowodniła, że dla odzyskania 
parlamentarnej większości gotowa jest zaadoptować znaczną część 
haseł opozycji. Hashimoto zapowiadał m.in. zmiany w strukturach 
administracji centralnej (zmniejszenie do 2001 r. liczby ministerstw 
i agend rządowych z 22 do 13, a do 2010 r. redukcję zatrudnienia 
rzędu 25 proc.), reformę systemu ubezpieczeń społecznych oraz edu
kacji. Najpilniejszym zadaniem była jednak reforma systemu finansowe
go (tzw. Big Bang), w tym liberalizacja japońskiego rynku dewizo
wego, wprowadzenie zmian w sposobie funkcjonowania banku cen-
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tralnego (odpowiednie ustawy weszły w życie w kwietniu 1998), udo,. 

stępnienie informacji dotyczących polityki finansowej rządu (ustawa 
z lutego 1999). Wiele mówiono również o konieczności ukrócerua1
praktyki opłacania przez zarządy spółek akcyjnych tzw. sokaiya. Zarzu'.. 
ty wręczania łapówek gangsterom skierowano m.in. pod adresem za
rządów domów maklerskich Nomura, Yamaichi, Daiwa, Nikko, banku 
Daiichi Kangyó, a także producenta artykułów spożywczychĄjinomoto. 

W latach 1995-1996 stopa wzrostu gospodarczego kształtowała się 
na poziomie nieco powyżej 2 proc., tymczasem w 1997 r. zanotowano 
ujemny przyrost PKB (-0,7 proc.). Tym razem osłabienie dynamiki 

Spotkanie premiera Hashl-
1 moto Ryiitaró z prezyden

temAleksandrem Kwaśniew-
1 skim podczas olimpiady zi. 

mowej w Nagano - 1998 r. 

rozwoju gospodarczego było związane z azjatyckim kryzysem finanso
wym, zapoczątkowanym dewaluacją tajskiego hatha. Mimo własnych 
problemów w latach 1997-1999 Japonia przeznaczyła ponad 80 mld 
dolarów na przezwyciężenie kryzysu w Korei Południowej, Tajlandii, 
Indonezji, Malezji i na Filipinach. Jej projekt utworzenia Azjatyckiego 
Funduszu Monetarnego (Asian Monetary Fund) został zawetowany 
przez Waszyngton oraz Pekin. Z wypowiedzi Clintona wynikało, że 
Stany Zjednoczone uważają Chiny za strategicznego partnera, chociaż 
jeszcze kilka lat wcześniej prezydent Bush nazwał ten kraj strate
gicznym rywalem (oba te określenia stawiały Japonię w trudnym po
łożeniu). 
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Pod koniec 1997 r. nasiliła się fala bankructw japońskich instytucji 
finansowych, tłumaczona po części odejściem Ministerstwa Finansów 
od dotychczasowej praktyki „konwojowania" banków, tj. dostosowy
wania polityki rządu do kondycji ekonomicznej instytucji o najsłab
szych wynikach operacyjnych. Upadłość ogłosiły m.in. domy makler
skie Yamaichi i San'yó, a także Bank Kolonizacyjny Hokkaido (Hok
kaido Takushoku Ginko). Do 1998 r. liczba bankructw (zarówno przed
siębiorstw, jak i osób prywatnych) przekroczyła 110 tys. Wartość 
złych długów szacowano w tym czasie na sumę od 550 mld do 1 bln 
dolarów. Ugrupowania opozycyjne zarzucały ekipie Hashimoto, że 
zamiast poddać sektor bankowy bolesnej kuracji wpompowuje w nie
wydolny system wpływy z podatków. Rezultatem negatywnej oceny 
perspektyw japońskiej gospodarki, sporządzonej przez amerykańską 
agencję ratingową Moody's w kwietniu 1998 r., był gwałtowny spadek 
kursu jena. W sierpniu tego roku �o lara płacono 14 7 jenów. Po
tanienie jena niekorzystnie wpływało na�ację na giełdach innych 
krajów azjatyckich. 

Przeprowadzone w tym czasie częściowe wybory do Izby Radców 
nie zapewniły PlD większości mandatów (41,2 proc.). Demokraci 
uzyskali 18,6 proc. mandatów. Kilka miesięcy wcześniej do PD, obec
nie najsilniejszej partii opozycyjnej, przyłączyło się wiele mniejszych 
ugrupowań, powstałych na gruzach rozwiązanej w grudniu 1997 r. 
PNH. Ozawa postanowił pozostać na uboczu, tworząc Partię Liberalną 
(Jiyuto, PL). Po wyborach Hashirnoto podał się do dymisji, a na czele 
rządu mniejszościowego (tuż przed wyborami PSD wycofała się z ko
alicji) stanął Obuchi Keizó. Kontrowersje wzbudziło powołanie 79-let
niego Miyazawy Kiichiego na stanowisko ministra finansów. 

Jesienią 1998 r. PLD zawarła z opozycją kompromisowe porozu
mienie w sprawie reanimacji zadłużonego sektora bankowego, prze
widujące m.in. skupowanie problematycznych kredytów przez powo
łaną do tego celu agencję rządową czy wręcz nacjonalizację banków 
w przypadku, gdyby wymagały one zbyt dużej pomocy ze strony 
państwa (w pierwszej kolejności procedurą tą miał być objęty Japoń
ski Bank Kredytów Długoterminowych). Dalszemu udzielaniu złych 
kredytów zapobiec miało narzucenie kilkudziesięciu bankom ścisłych 
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reguł restrukturyzacji. Ograniczenia w udzielaniu kredytów utrud
niały jednak ożywienie gospodarki. Firmy nie inwestowały w n6we
przedsięwzięcia, poprzestając na zwiększaniu produkcji i obniianil!t
cen, co dodatkowo napędzało deflację i powodowało kłopoty finansó
we nawet w dobrze zarządzanych koncernach. Z powodu recesji, 
a także trudności spowodowanych takimi czynnikami, jak nasycenie 
rynku wewnętrznego, protekcjonizm w polityce handlowej krajów za
chodnich oraz konkurencja ze strony azjatyckich tygrysów, wiele finn 
w branży elektronicznej (Hitachi, Toshiba, Matsushita), samochodo

wej (f oyota, Nissan, Honda), stalowej (Shinnippon Seitetsu), teleko-

PremierObuchiKeizoprze
mawia na forum ONZ 

munikacyjnej (NTI) oraz instytucji finansowych (Nomura, Nikko, 
Sakura Ginko) podjęło decyzję o znacznej redukcji zatrudnienia i za
mrożeniu płac. Spowodowało to wzrost niskiego dotąd bezrobocia, 
które w latach dziewięćdziesiątych zwiększyło się z 2 do 5 proc. 
W celu poprawy sytuacji rząd Obuchiego zapowiadał zatrudnienie na 
okres przejściowy około 700 tys. osób w strukturach administracji 
centralnej. 

Wartość pakietów antyrecesyjnych wyniosła w latach 1992-1998 
ponad 78 bln jenów. W celu stymulowania działalności inwestycyjnej 
przedsiębiorstw i zlikwidowania presji deflacyjnej japoński bank cen-
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tralny obniżał stopy procentowe, że na początku 1999 r. osiągnęły 
one wartość bliską zeru. Chociaż pozwoliło to poprawić płynność 
finansową przedsiębiorstw, pogorszeniu uległa sytuacja banków bo
rykających się z „wątpliwymi wierzytelnościami". Kryzys systemu fi
nansowego, a także rosnąca konkurencja na rynku międzynarodo
wym skłoniła japońskie banki do konsolidacji, czego przykładem było 
połączenie banków Tokijskiego i Mitsubishi (1996) oraz Sumitomo 
i Sakura (2001). 

Masowa wyprzedaż akcji przedsiębiorstw zagrożonych bankruc
twem spowodowała osłabienie więzi kapitałowych w ramach struktur 
keiretsu. Nieefektywne podmioty gospodarcze nie mogły już liczyć 
na dodatkowe środki z tzw. banku głównego. Japońskie przedsiębior
stwa zostały zmuszone do sięgania w większym stopniu po źródła 
:finansowania bezpośredniego i nie mogły już sobie pozwolić na „igno
rowanie" akcjonariuszy. Nowe sieci powiązań zaczęły natomiast two
rzyć przedsiębiorstwa działające w pokrewnych branżach, głównie 
w przemyśle samochodowym, elektrycznym, elektronicznym i petro
chemicznym. O pomoc zwrócono się także do zagranicznych pro
ducentów (Nissan nawiązał współpracę z Renault, Mazda z Ford Mo
tor Company, Mitsubishi z DaimlerChryslerem). 

Nie będąc w stanie stworzyć przeciwwagi dla PLD, Ozawa zde
cydował się zmienić strategię i w styczniu 1999 r. doszło do zawią
zania koalicji PLD i PL. W październiku do koalicji przystąpiła Nowa 
Partia Komeitó (Shinkomeito), która powstała w wyniku konsolidacji 
byłych członków Komeitó. Dzięki współpracy deputowanych repre
zentujących koalicję rządzącą w maju 1999 r. zatwierdzono zmiany 
w ustawie o Oddziałach Samoobrony, umożliwiające realizację zadań 
w ramach odnowionego sojuszu japońsko-amerykańskiego, nato
miast w lipcu tego roku została przegłosowana ustawa uznająca Hi no 
Mam i Kimi ga Yo za symbole państwowe. Socjaliści wycofali się 
z poparcia udzielonego projektowi tej ustawy przez Murayamę, prze
ciw głosowali także członkowie PD i KPJ. Kilka miesięcy wcześniej 
krajem wstrząsnęła wiadomość o popełnieniu samobójstwa przez dy
rektora jednej ze szkół średnich w prefekturze Hirosima w ramach 
protestu przeciwko narzucaniu przez władze oświatowe obowiązku 
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eksponowania „symboli militarystycznej Japonii" w czasie uroczys
tości szkolnych. 

Po tragicznej śmierci Obuchiego (spowodowanej prawdopodobni� 
przepracowaniem) w maju 2000 r. na czele koalicji PLD, Nowej Partli 
Komeito i Nowej Partii Konserwatywnej (Shinhoshuto, NPK, utworzo
nej w wyniku odejścia z PL części członków, w tym Ozawy) stanął 
Mori Yoshiró. W czerwcowych wyborach do Izby Reprezentantów 
PLD uzyskała 48,5 proc. mandatów. W dalszej kolejności uplasowały 
się PD - 26,4 proc., Nowa Partia Kómeitó - 6,4 proc., PL- 4,5 proc., 
KPJ - 4,1 proc., PSD - 3,9 proc., NPK - 1,4 proc. mandatów. 

Zatoka Tokijska 

Pierwsze miesiące 2000 r. przyniosły wzrost PKB rzędu 2,4 proc. 
(największe kwartalne tempo wzrostu od 1996). Ciągle jednak głośno 
było o upadających przedsiębiorstwach, tym razem w branży dystry
bucyjnej. W lutym zbankrutowały domy towarowe Nagasakiya, w lip
cu -Sogó, w tarapatach :finansowych znalazła się także sieć supermar
ketów Daiei. W sierpniu, mimo obiekcji ze strony Ministerstwa Finan
sów, prezes banku centralnego podjął decyzję o nieznacznej pod
wyżce stóp procentowych (do 0,25 proc.). Negatywnym zjawiskiem 
był rosnący dług publiczny. W 2001 r. jego wartość sięgnęła 130 proc. 
PKB, a główną przyczyną były olbrzymie, pochłaniające około 40 proc. 
budżetu państwa, wydatki na roboty publiczne. Budowano kolejne 
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mosty spinające japoński archipelag, imponujące zapory wodne, tu
nele, lotniska, a także autostrady, linie kolejowe i inne obiekty. W la
tach dziewięćdziesiątych do użytku oddano m.in. międzynarodowy 
port lotniczy usytuowany na sztucznej wyspie w Zatoce Osaka, most 
i tunel przecinający Zatokę Tokijską, a także most Akashi, łączący 
wyspy Honsiu i Awaji. Zamówienia publiczne miały służyć ożywieniu 
gospodarki i walce z bezrobociem (liczba osób zatrudnionych w sek
torze budowlanym wzrosła w tym czasie do 6,7 mln). Jednak nie 
wszystkie przedsięwzięcia były uzasadnione brakami w infrastruk
turze. Poza tym ich realizacja wiązała się nierzadko z degradacją śro-

Trasa kolejki Yurikamome 

na linii Shimbashi-Odai-
ba (sztuczne nabrzeże Za

toki Tokijskiej) 

dowiska naturalnego. Kwitła korupcja, nie udało się bowiem zlikwido
wać systemu wzajemnych powiązań polityków, urzędników Minister
stwa Budownictwa i firm budowlanych (system ten został stworzony 
w okresie rządów Tanaki, a udoskonalony przez Takeshitę i Kane
maru). 

Ujawnienie kolejnej afery korupcyjnej z udziałem członków PLD 
(przyjmowanie łapówek od przedsiębiorstwa KSD zajmującego się 
przekazywaniem środków publicznych na rozwój małych i średnich 
firm), a także nieumiejętność radzenia sobie z problemami gospo-
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darczymi i kontrowersyjne wypowiedzi Moriego, podważające zasadę 
wolności wyznania oraz suwerennej władzy narodu GJ aponia to kraj 
boskiego pochodzenia z cesarzem na czele''), spowodowały nara�
tanie krytyki rządu. W lutym 2001 r. oburzenie społeczne wywołał 
fakt, że premier nie zdecydował się przerwać gry w golfa na wiado

mość o zderzeniu kutra szkoleniowego „Ehime Maru" z amerykań
ską łodzią podwodną o napędzie atomowym. W ramach przygoto
wań do kolejnych wyborów parlamentarnych PLD musiała przede 
wszystkim zmienić przewodniczącego. W śród kandydatów znaleźli 
się m.in. przewodniczący najsilniejszej frakcji, były premier Hashi-

Premier KoizumiJun'ichiro 
podczas wizyty w Polsce -
2003 r. 

moto, i Koizumi Jun'ichiro - ,,odmieniec", deklarujący brak przyna
leżności do którejkolwiek z frakcji partyjnych. 

Zwycięstwo Koizumiego uznano za znak nowych czasów. Po raz 
pierwszy w historii Pill premier nie kierował się wpływami poszcze
gólnych frakcji przy rozdzielaniu ministerialnych stanowisk. W ga
binecie, który rozpoczął działalność w kwietniu 2001 r., znalazło się 
wiele osób niezrzeszonych i aż pięć kobiet (ministrem spraw zagra
nicznych została córka byłego premiera Tanaki, Makiko). Zapowiedź 
zmian wewnątrz PLD i bezkompromisowości w realizacji reform 
strukturalnych czy nawet nawoływanie do poświęceń dla przezwy-
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ciężenia kryzysu spotkały się pozytywnym odbiorem społeczeństwa, 
0 czym świadczyło ponad 80-procentowe poparcie oraz zdecydowane 
zwycięstwo Pill w lipcowych wyborach do Izby Radców. 

Nadzieje Japończyków na stabilny system dwupartyjny nie spełniły 
się. Z powodu braku alternatywy PLD pozostało ugrupowaniem domi
nującym na japońskiej scenie politycznej, aczkolwiek okres nieprzer
wanych, samodzielnych rządów tego ugrupowania należał już prawdo
podobnie do przeszłości. O rozczarowaniu panującą sytuacją świad
czyła stosunkowo niska frekwencja w czasie wyborów do parlamentu, 
a także zwycięstwo niezależnych kandydatów w wyborach lokalnych, 
m.in. na burmistrzów Tokio (w kwietniu 1995 r. funkcję tę objął pisarz
i aktor Aoshima Yukio, w 1999 r. zaś - Ishihara Shintaró) i Osaki.

Kondycja społeczeństwa 

W ostatnich trzech dekadach XX w. większość japońskiego spo
łeczeństwa uważała się za klasę średnią. Pogłębianie się różnic w do
chodach ludności w dobie „gospodarki bańki mydlanej" doprowadziło 
jednak do wyraźnej stratyfikacji społeczeństwa i zburzenia mitu o har
monijnej koegzystencji. Wysokie koszty utrzymania, ceny mieszkań 
i gruntów, ograniczone świadczenia socjalne budziły społeczne nie
zadowolenie. Mimo działań legislacyjnych zmierzających do skróce
nia maksymalnego czasu pracy Japonia nadal przodowała w tej dzie
dzinie. W 1992 r. przeciętny Japończyk pracował 2095 godzin rocznie, 
a biorąc pod uwagę, że większość osób pozostawała w pracy po godzi
nach (niekoniecznie odpłatnie), czas ten wydłużał się o około 20 proc. 
Z powodu trudności ekonomicznych przedsiębiorstwa były zmuszo
ne rezygnować z systemu dożywotniego zatrudnienia. Statystyki do
tyczące bezrobocia nie obejmowały osób, które wcześniej nie praco
wały, w szczególności niedawnych absolwentów. Trudności ze znale
zieniem pracy, a także system senioratu, ograniczający możliwości 
awansu młodych pracowników, powodowały, że coraz większy od
setek młodzieży zadowalał się pracą dorywczą (tzw.furiita). 

Uwagę zwracało ponadto znaczne przesunięcie granicy wieku, 
w którym młodzi Japończycy decydowali się na założenie rodziny. 
W 1995 r. liczba tzw. parasaito shinguru (z ang. parasite single, do-
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słownie: pasożyt stanu wolnego) w wieku 20-34 lat sięgnęła 8 proc. 
populacji liczącej w tym czasie 125 mln. W związku ze znacznym spad� 
kiem wskaźnika urodzeń (z 4,54 w 1947 r. do 1,34 w 1999 r.), a-przy1 
tym zwiększeniem się średniej długości życia (77 lat dla mężczyzn 
i 83 lata dla kobiet) proces starzenia się społeczeństwa nabierał tem
pa. W 1999 r. 17 proc. ludności tego kraju przekroczyło 65 rok życia. 
Przewidywano, że w 2015 r. wskaźnik ten wyniesie 25 proc., a dzi
esięć lat później Japończycy będą już najstarszym narodem na świecie. 
Z prognoz wynikało, że w 2020 r. na jednego emeryta będą przypa
dać tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym. Konieczne stało się 
podjęcie kroków mających na celu zapobieżenie problemowi niedobo
ru siły roboczej, a także gruntowna reforma systemu ubezpieczeń 
społecznych. 

Brak rąk do pracy mógł być zrekompensowany przez import za
granicznych pracowników. Rozwiązanie takie przyjęto pod koniec lat 
osiemdziesiątych, kiedy umożliwiono powrót japońskim emigrantom 
z Ameryki Południowej. W ciągu dziesięciu lat do Japonii przybyło 
ponad 225 tys. Brazylijczyków i 40 tys. Peruwiańczyków mogących 
wykazać się japońskim pochodzeniem. W tym czasie napływali także 
robotnicy z Filipin, Bangladeszu, Pakistanu, Iranu i innych krajów, 
podejmujący prace coraz niechętniej wykonywane przez Japończy
ków (tzw. 3 K: praca brudna - kitanai, ciężka - kitsui, niebezpieczna 
- kiken). Z raportu ONZ wynikało, że problem demograficzny roz
wiązałoby przyjęcie do 2050 r. 17 mln imigrantów, tymczasem mimo
lansowanych od lat haseł „umiędzynarodowienia" Japończycy pozo
stali narodem dość hermetycznym i z dużą rezerwą odnosili się do
możliwości przyciągnięcia większej liczby cudzoziemców. Wynikało
to po części z obaw przed utratą stabilności rozwoju społecznego
i problemami, których przysparzali gastarbeiterzy, a być może także
z chęci podtrzymania mitu o wyjątkowości Japonii, przejawiającej się 
m.in. w homogeniczności społeczeństwa.

W rzeczywistości jednorodność populacji Japonii była wątpliwa,
biorąc pod uwagę grupy etniczne, takie jak Ajnowie (24 tys.), Oki
nawiańczycy (1 mln), a także mniejszość koreańska (676 tys.) i chiń
ska (218 tys.). W 1993 r. cudzoziemcy stanowili ponad 1 proc. ludnoś-
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ci Japonii. Ponadto szacowano, że na japońskim terytorium nielegal
nie przebywa co najmniej 300 tys. robotników z Azji Południowo
-Wschodniej i Środkowego W schodu. W kwietniu 2000 r. znany z kon
trowersyjnych wypowiedzi Ishihara Shintaro zwrócił się do Oddziałów 
Samoobrony o wzmożoną czujność wobec „ludzi z trzeciego świata" 
(sangokujin), mogących wykorzystać zamęt powstały w sytuacji ja
kiejkolwiek klęski żywiołowej (skojarzenia z wydarzeniami po wiel
kim trzęsieniu ziemi w 1923 r. były nieuniknione). Chociaż twier
dzenie, że rasizm stanowi narodową cechę Japończyków jest dysku
syjne, faktem jest, że do 1995 r. Japonia była jednym z nielicznych 

Okolice dworca Shibuya, 

jednej z centralnych dzielnic 

Tokio, pełnej sklepów, re

stauracji, kin i teatrów 

państw, które nie ratyfikowały oenzetowskiej konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 1966 r. 

Szanse na przezwyciężenie problemu niedoboru siły roboczej wi
dziano w dalszym postępie robotyzacji i komputeryzacji (na początku 
lat dziewięćdziesiątych na Japonię przypadało ok. 50 proc. światowej 
liczby robotów przemysłowych), a także tradycyjnie już w zwiększe
niu aktywności zawodowej kobiet. Jednak przełamywanie zakorzenio
nego w japońskim społeczeństwie przekonania, że rolą kobiety jest 
praca w domu, wychowywanie dzieci oraz opieka nad zniedołężnia
łymi rodzicami lub teściami, przebiegało dotychczas niezwykle opor
nie. Ustawa o równych szansach w zatrudnieniu przyjęta w maju 
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1985 r. (na zakończenie Dekady Kobiet Narodów Zjednoczonych) nie 
wyeliminowała zjawiska dyskryminacji kobiet, w tym zróżnicowańego 
ze względu na płeć systemu rekrutacji i szkoleń pracowników: niżJ 
szych wynagrodzeń, ograniczonych możliwości obejmowania stan0.., 

wisk oraz awansu, konieczności rezygnacji z pracy po urodzeniu dziec
ka. U stawa ta nie zakazywała pracodawcom tego rodzaju postępo
wania, a jedynie zalecała przestrzeganie zasady równouprawnienia, co 
zostało skorygowane w 1999 r. Ostatnia dekada obfitowała w ustawy 
dotyczące zasiłków rodzinnych, urlopów macierzyńskich i ubezpie.. 
czeń opiekuńczych, stwarzające korzystniejsze warunki łączenia pra
cy zawodowej z obowiązkami domowymi. W 1997 r. projekt ustawy 
przyznający japońskim kobietom prawo do zachowania nazwiska ro
dowego napotkał znaczny opór ze strony konserwatystów, obawiają
cych się dalszego osłabienia roli rodziny. O emancypacji kobiet w pew
nym stopniu świadczył także trzykrotny, w porównaniu z latami sześć
dziesiątymi, wzrost liczby rozwodów, szczególnie wśród osób w za
awansowanym wieku (z 0,73 do 1,94 na 1 tys. par). W 2000 r. rządowa 
Komisja ds. Równości Płci ogłosiła pięcioletni projekt przewidujący 
m.in. rozszerzenie udziału kobiet w życiu politycznym, stworzenie
czarnej listy przedsiębiorstw naruszających zasadę równouprawni&
nia, a także przygotowanie ustaw chroniących ofiary przemocy.

Chociaż Japonia pozostała krajem o bardzo niskim wskaźniku prze.. 
stępczości, zastanawiała rosnąca liczba przestępstw z udziałem mło
dzieży pochodzącej z nie najgorzej sytuowanych rodzin. Niepokoją
cym zjawiskiem była prostytucja uczennic szkół średnich. Wstrząsem 
dla opinii publicznej był także fakt, że współorganizatorami ataku 
gazowego w metrze w 1995 r. byli absolwenci prestiżowego Uniwer
sytetu Tokijskiego. W śród czynników mających negatywny wpływ na 
młode pokolenie wskazywano nadmiar dóbr konsumpcyjnych, osła
bienie solidarności środowiskowej, środki masowego przekazu. Kry
tykowano również system oświaty, zaniedbujący rozwój emocjonalny 
uczniów. 

Potrzebę reformy edukacji głoszono od dawna, bez większych 
jednak rezultatów. W latach dziewięćdziesiątych, oprócz kwestii wy
chowania młodzieży w duchu patriotyzmu i konieczności ogranicz& 
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nia zjawisk patologicznych w szkołach, pojawił się problem nieko
rzystnej struktury demograficznej Japonii. Należało także wziąć pod 
uwagę rewolucyjne zmiany w dziedzinie technik informacyjnych. Pro
jekty przebudowy szkolnictwa zakładały m.in. zwiększenie zróżnico
wania typów i rodzajów placówek oświatowych, bardziej zindywiduali
zowany tok kształcenia, rozszerzenie możliwości przekwalifikowywa
nia dorosłych. 

W 1992 r. duży oddźwięk wywołał cykl esejów autorstwa wykła
dowcy literatury niemieckiej N akano Kojiego, nawołującego do porzu
cenia konsumpcyjnego stylu życia na rzecz prostoty cechującej trady-

Spotkanie Japończyków z ce

sarzem Hirohito i rodziną ce
sarską w dniu jego urodzin 
29kwietnia 

cyjną kulturę japońską. Na liście bestsellerów znalazły się publikacje 
poruszające problem starości i śmierci, jak choćby zbiór esejów Wiel

kie odejście (Daiójó, 1994) autorstwa Eia Rokusuke. Zainteresowanie 
tą tematyką było związane ze wspomnianym zjawiskiem starzenia się 
społeczeństwa, a także wzrastającą liczbą samobójstw (w 1999 r. kro
niki policyjne zarejestrowały ponad 33 tys. przypadków samobójczej 
śmierci, z czego 20 proc. spowodowanych utratą pracy lub kłopotami 
finansowymi). Można było również usłyszeć opinie o „śmierci" litera
tury pięknej. Jej rola w kształtowaniu postaw społecznych rzeczy-
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wiście uległa osłabieniu, niemniej jednak odnotować należy pojaWie. 
nie się wielu utalentowanych pisarzy młodego pokolenia, takicn1ak
Shimada Masahiko, Y amada Eimi, Fujisawa Shu, Hirano KeiićhirQt
czy Yii Miri. / 

Istotnym "7darzeniem było przyznanie w 1994 r. literackiej Na
grody Nobla Oe Kenzaburó. W odróżnieniu od swego poprzednika 
Kawabaty, kreślącego obraz Japonii pełnej uroku i dla zachodnich 
czytelników niezwykle egzotycznej, Óe zwracał uwagę na jej wyobco
wanie we własnym kręgu cywilizacyjnym, podejmował tematykę o cha
rakterze uniwersalnym i chętnie odwoływał się do literatury światowej. 

Książę Naruhito i księżna 
Masako z urodzoną 8 grud. 
nia 2001 r. księżniczką Ailm 

Ostoją tradycji pozostała niewątpliwie instytucja cesarza, nad czym 
czuwał konserwatywny Urząd ds. Dworu Cesarskiego. Ceremonie 
pogrzebu cesarza Hirohito i intronizacji Akihito przebiegały według 
starodawnego rytuału. Obecny cesarz i jego następca, książę Naru
hito, byli już jednak kształceni poza pałacem (m.in. na elitarnej uczelni 
Gakushuin, a także za granicą). Poślubili „kobiety z ludu". Cesarzo
wa Michiko sama wychowywała trójkę dzieci, nie zgadzając się, aby 
w wieku kilku miesięcy zostały oddane w ręce wychowawców i gu
wernerów (tak jak to uczyniono z Hirohito). Małżeństwo następcy 
tronu z córką dyplomaty, absolwentką Uniwersytetu Haivarda za-
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trudnioną w japońskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Owadą 
Masako, w 1993 r. zrodziło wśród znacznej części społeczeństwa na
dzieję na unowocześnienie cesarskiej rodziny. Jedynym dzieckiem 
z tego związku jest dziewczynka, księżniczka Aiko, tak więc japońscy 
tradycjonaliści będą prawdopodobnie zmuszeni wyrazić zgodę na 
zmiany w Kodeksie Domu Cesarskiego i w przyszłości zaakceptować 
kobietę na Chryzantemowym Tronie. 

Problem rozliczeń z wojenną przeszłością 

Pod koniec XIX w .  Japonia, aspirując do roli równorzędnego part
nera państw zachodnich, przystąpiła do podbojów kolonialnych i wy
rzekła się związków z Azją. Sto lat później uwidoczniło się dążenie 
Japończyków do zwiększenia azjatyckiego wymiaru polityki zagra
nicznej, nawet kosztem rozluźnienia stosunków ze Stanami Zjedno
czonymi. Warunkiem „reazjatyzacji" Japonii i zaakceptowania jej roli 
w regionie było jednak pojednanie z krajami sąsiedzkimi przez osta
teczne rozliczenie się z wojenną przeszłością. Za przykład rozwiązania 
tej kwestii stawiane były Niemcy. Przytaczano m.in. wypowiedź prezy
denta RFN Richarda von Weizsackera wygłoszoną w Bundestagu 
w 1985 r. na temat potrzeby wynagrodzenia szkód i krzywd ofiarom 
wojny oraz konieczności dalszego ścigania zbrodniarzy wojennych, 
a także statystyki, z których wynikało, że do 1991 r. Niemcy prze
znaczyły na odszkodowania wojenne w przeliczeniu na jednego oby
watela kwotę 65-krotnie większą niż Japonia (nie brano pod uwagę 
japońskiej pomocy gospodarczej dla krajów Azji). Objęcie tronu przez 
nowego cesarza, a także zakończenie zimnej wojny sprzyjały ożywie
niu dyskusji na temat odpowiedzialności za krzywdy wyrządzone 
przez imperialistyczną Japonię oraz redefinicji stosunków z państwa
mi regionu. 

Dopóki żył Hirohito, problem jego odpowiedzialności za wojnę był 
traktowany w kategoriach tabu. Wypowiadanie się na temat winy 
cesarza mogło skończyć się tragicznie, o czym świadczył przypadek 
burmistrza Nagasaki, Motoshimy Hitoshiego, który w styczniu 1990 r. 
został poważnie zraniony przez działacza skrajnej prawicy. Kilka dni 
wcześniej lewicowi ekstremiści ostrzelali z pocisków rakietowych ce-

347 



Japonia / 

sarskie rezydencje w Tokio i Kioto. W grudnińt�go roku na łama� czasopisma „Bungei Shunjii" ukazały się wywiady przeprowadzone z Hirohito w przededniu rozpoczęcia procesu przed Trybunałen:rTo;kijskim ( odnaleziono je pośród rzeczy należących do tłumacza pośrecf.. niczącego w kontaktach cesarza z Kwaterą Główną, Terasakiego Hidenariego). Zapiski te miały prawdopodobnie służyć jako dowód, że cesarz był osobiście przeciwny wojnie, pozostawał jednak bezsilny wobec samowoli armii. Opinie historyków były na ten temat podzielone. 
Po wojnie cesarz-symbol, zgodnie z tym co nakazywała konstytucja, nie zabierał oficjalnie głosu w kwestiach politycznych. Nie prze-

Cesarz Hirohito z cesarzową
Nagako 

prosił za wojnę podczas podróży po Europie jesienią 1971 r., narażając 
się na krytykę zagranicznej opinii publicznej. Cztery lata później, 
przebywając w Stanach Zjednoczonych, Hirohito podziękował za po
moc udzieloną Japonii po zakończeniu „godnej ubolewania wojny". 
O „niechlubnej przeszłości" cesarz napomknął także podczas wizyty 
w Japonii prezydenta Korei Południowej, Chon Tu-hwana (Chun 
Doo Hwan), we wrześniu 1984 r. 

W latach dziewięćdziesiątych szefowie japońskiego rządu wielo
krotnie poruszali ten temat. I tak w maju 1990 r. premier Kaifu wyraził 
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skruchę z powodu działań Japonii w Korei, a podczas wizyty w Seulu 
w styczniu 1991 r. złożył hołd w miejscu, gdzie w marcu 1919 r. od
działy cesarskiej armii krwawo stłumiły demonstrację Koreańczyków 
domagających się wyzwolenia spod japońskiej okupacji. W 1993 r. 
rząd Miyazawy potwierdził fakt istnienia w czasie wojny tzw. obozów 
rekreacyjnych dla żołnierzy japońskiej armii, gdzie kobiety, w więk
szości Koreanki, nakłaniane były do prostytucji. 

Przełomowym wydarzeniem było oświadczenie premiera Hoso
kawy, który oficjalnie przyznał, że wojna w Azji i na Pacyfiku miała 
charakter agresyjny, jednakże pod wpływem protestów ze strony 
ugrupowań prawicowych był zmuszony wycofać się z dalszych po
sunięć w tej sprawie. W 1994 r., tj. w okresie rządów Murayamy, po
wstał projekt utworzenia w Japonii Ośrodka Dokumentacji Historycz
nej Azji (Ajia Rekishi Shiryó Sentii). W czerwcu 1995 r., w pięćdzie
siątą rocznicę zakończenia wojny, z inicjatywy socjalistów, parlament 
japoński uchwalił rezolucję zawierającą słowa przeprosin za czyny 
popełnione przez Japończyków w czasie wojny. W przemówieniu tele
wizyjnym nadanym 15 sierpnia premier Murayama potwierdził, że 
„wiele narodów, głównie azjatyckich, doznało ogromnych krzywd 
i cierpień z powodu japońskiej polityki kolonializmu i agresji". Trudno 
było jednak mówić o konsensusie wśród japońskich polityków, zwa
żywszy, że wielu członków PLD sprzeciwiało się wspomnianej rezo
lucji. Przedstawiciele opozycyjnej PNH gremialnie wstrzymali się od 
głosu, uważając, że dokument tego rodzaju powinien zawierać pre
cyzyjniejsze sformułowania, ale znaleźli się tacy, których zdaniem 
wojna była uzasadniona. Użyciu słowa „kolonializm" był przeciwny 
Watanabe Michio, były minister spraw zagranicznych, który przeko
. nywał, że zwierzchnictwo Japonii nad Koreą było efektem pokojowych 
negocjacji z władzami tego kraju. Wypowiedź ta wywołała antyjapoń
skie wystąpienia w Seulu. 

W ślad za oświadczeniami kolejnych premierów nie szły konkretne 
próby zadośćuczynienia w stosunku do osób pokrzywdzonych przez 
wojnę, uważano bowiem, że kwestia ta została rozstrzygnięta na szcze
blu międzyrządowym. Odszkodowania indywidualne przysługiwały 
dotąd jedynie obywatelom japońskim (rannym żołnierzom, rodzinom 
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poległych, ofiarom bomby atomowej). Rząd Japonii skierował wpraw
dzie listy przepraszające do wszystkich żyjących „kobiet pocieszy. 
ciele�" (ia_nfu}, wykorzystywanych w obozach rekreacyjnych, ale ZE)i
braniem p1eruędzy dla około 200 tys. ofiar przemocy seksualnej zajęły 
się już organizacje społeczne. 

Tragedia Hirosimy i Nagasaki utwierdziła znaczną część społe
czeństwa w przekonaniu, że Japończycy są raczej ofiarami wojny, 
i czyniła wątpliwym prawo moralne Amerykanów do sądzenia japoń
skich zbrodniarzy wojennych. Dla wielu Japończyków wojna na Pacy
fiku była wojną obronną, prowadzoną w celu wyzwolenia narodów Azji 
od zachodni�go kolonializmu oraz ustanowienia Strefy W spólnego 
Dobrobytu. Swiadczyła o tym m.in. demonstracja zorganizowana 
w Tokio 29 maja 1995 r. z udziałem 10 tys. osób - weteranów wojny, 
rodzin poległych, a także działaczy organizacji prawicowych - prze
ciwnych przyjęciu przez parlament wspomnianej rezolucji. 

Wizyta pary cesarskiej w Chinach w 1992 r. zrodziła nadzieje na 
zakończenie japońsko-chińskiego sporu o historię. Cesarz Akihito 
przyznał wówczas, że „w długiej historii wzajemnych kontaktów był 
nieszczęśliwy okres, kiedy Japonia zadała narodowi chińskiemu wiele 
cierpień". Pojednaniu nie sprzyjały jednak kontrowersyjne wypowie
dzi prawicowych polityków, m.in. Ishihary z 1990 r. czy ministra spra
wiedliwości Nagano Shigeto z 1994 r., utrzymujących m.in., że zbrod
nie w Nankinie były propagandowym wymysłem Pekinu. Niezadowo
lenie Chin wywołała również odmowa japońskiego rządu przepro
szenia za wojnę we wspólnej deklaracji w sprawie rozwijania dalszej 
współpracy, ogłoszonej na zakończenie wizyty Jiang Zemina w stolicy 

Japonii w listopadzie 1998 r. 
Miesiąc wcześniej na rozmowy na temat przyszłości kontaktów 

Japonii i Republiki Korei przyjechał do Tokio prezydent Kim Tae-jung 
(Kim Dae Chung). Po spotkaniu z premierem Obuchim, który w imie
niu japońskiego rządu przeprosił za aneksję Korei, ogłoszono de
klarację dotyczącą współpracy w sferze politycznej, gospodarczej, 
obronnej, wymiany kulturalnej oraz ochrony środowiska. Na uwagę 
zasługiwała także wypowiedź cesarza Akihito, który w grudniu 2001 r. 
podczas przygotowań do mistrzostw świata w piłce nożnej organizo-
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wanych wspólnie przez Japonię i Koreę Południową wspomniał o po
krewieństwie łączącym oba narody i sięgającym VIII w., kiedy Japonia 
czerpała z osiągnięć cywilizacji koreańskiej, a córka króla Paekche 
poślubiła następcę tronu japońskiego (cesarz Kammu był więc pół
krwi Koreańczykiem). 

Przyszłość stosunków Japonii z Koreą Północną przedstawiała się 
dość pesymistycznie. Japończycy niechętnie odnieśli się do żądań 
Korei Północnej, dotyczących wypłaty odszkodowań za okres rządów 
kolonialnych, a także rekompensaty za straty spowodowane podzia
łem Korei, i domagali się wyjaśnienia losów kilkunastu obywateli ja-

Kibice japońscy podczas 

mistrzostw świata w piłce 

nożnej - 2002 r. 

pońskich porwanych przez wywiad północnokoreański w latach sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych. Uregulowanie stosunków utrud
niały eksperymenty z pociskami rakietowymi prowadzące do naru
szenia japońskiej strefy powietrznej (incydenty Nodong z 1993 r. 
i Taep' odong z 1998) oraz wód terytorialnych (1999).

Na stosunki z Chinami i Koreą rzutował również problem Chramu 
Yasukuni. W sierpniu 2001 r. pamięć bohaterów narodowych posta
nowił uczcić premier Koizumi. Nie chcąc jednak narażać się na mię
dzynarodową krytykę, zaniechał pielgrzymki do Yasukuni, którą miał 
odbyć dokładnie w rocznicę zakończenia wojny. Azjatyckich sąsiadów 
nie satysfakcjonował sposób nauczania historii w japońskich szko-
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łach. Wprawdzie na początku lat dziewięćdziesiątych wyraźnie wzro
sła w podręcznikach liczba informacji niepochlebnie świadczących 
o wyczynach japońskiej armii (ukazały się m.in. wzmianki na temay
„kobiet pocieszycielek", Oddziale 731, a także szczegóły dotycząće
zbrodni popełnionych w Nankinie), tendencje do łagodzenia kontro
wersyjnych treści można było zaobserwować w działaniach Stowa
rzyszenia ds. Opracowania Nowego Podręcznika (Atarashii Kyokasho

o Tsukurukai), utworzonego w 1997 r.
Normalizacja stosunków radziecko-chińskich, zakończenie zimnej

wojny, a także przeobrażenia zapoczątkowane w Związku Radzieckim 
za czasów prezydenta Michaiła Gorbaczowa stworzyły szansę na po
prawę stosunków z Rosjanami. W kwietniu 1991 r. podczas spotkania 
z premierem Kaifu Gorbaczow potwierdził „istnienie problemu tery
torialnego" (trzydzieści lat wcześniej Chruszczow uznał tę kwestię 
za zamkniętą). W Deklaracji Tokijskiej podpisanej w październiku 
1993 r. przez prezydenta Rosji Borysa Jelcyna i premiera Hosokawę 
ustalono, że problem ten dotyczy zarówno wysp Etorofu i Kunashiri, 
jak i Habomai oraz Shikotan. Jelcyn zapowiedział wówczas wycofa
nie z tego rejonu wojsk Federacji Rosyjskiej (z wyjątkiem oddziałów 
ochrony pogranicza). Z oficjalnego oświadczenia strony rosyjskiej wy
nikało, że stacjonowało tam około 3,5 tys. żołnierzy. Uproszczenie 
formalności wizowych sprzyjało nawiązaniu kontaktów między Japoń
czykami a ludnością zamieszkującą Terytoria Północne, której liczeb
ność kształtowała się na poziomie 25 tys. 

W listopadzie 1996 r. minister spraw zagranicznych Jewgienij Pri
makow wystąpił z propozycją współpracy w zakresie rozwoju gos
podarczego Kuryli Południowych, jednakże szef japońskiego Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych Ikeda Yukihiko podał w wątpliwość 
przyszłość tego projektu, jeśli nie zostanie rozstrzygnięta kwestia 
przynależności tych wysp. W listopadzie 1997 r. w Krasnojarsku do
szło do nieoficjalnego spotkania Hashimoto z Jelcynem. Rozmowy 
na temat określenia linii granicznej między obu państwami konty
nuowano w kwietniu 1998 r. w Kanagawie, a ich efektem była za
powiedź starań zmierzających do podpisania traktatu pokojowego 
w 2000 r. oraz nowe plany inwestycyjne w „strefie specjalnej". Kolejne 
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spotkania na szczycie (Obuchiego z Jelcynem w listopadzie 1998 r. 
oraz Moriego z Putinem w kwietniu i wrześniu 2000 r.) nie przynio
sły jednak wymiernych rezultatów. Chociaż od zakończenia dru
giej wojny światowej upłynęło półwiecze, kwestia traktatu pokojo
wego między Rosją a Japonią stała pod znakiem zapytania. Wpraw
dzie wzrastała wartość dwustronnej wymiany handlowej i zacieśnia
no współpracę gospodarczą (m.in. przy realizacji projektu wydo
bycia ropy naftowej z szelfu sachalińskiego - Sachalin-2), Japonia 
i Rosja w dalszym ciągu poszukiwały formuły rozwiązania sporu te
rytorialnego. 

Wizyta cesarza Akihlto i cesarzo

wej Michiko na Uniwersytecie 
Warszawskim - 2002 r. 
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Zakończenie 

Wiek XX był dla Japonii wiekiem licznych i gwałtownych przemian 
politycznych, gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych. Wielo
krotnie ten wyspiarski kraj położony na wschodnich krańcach Azji 
zadziwiał świat. Po zakończeniu w połowie XIX w. ponad dwustuletniej 
izolacji Japonia w niespełna czterdzieści lat przekształciła się z kraju 
feudalnego w nowoczesną, scentralizowaną monarchię konstytucyj
ną, w przeciwieństwie do innych państw tego regionu uznaną za part
nera przez Zachód. Wkrótce potem wyruszyła na podbój świata, po
konując ku jego zaskoczeniu Chiny i Rosję oraz zdobywając posiad
łości kolonialne w Azji. Udział w pierwszej wojnie światowej zapewnił 
jej pozycję mocarstwa światowego. 

Problemy wewnętrzne i zewnętrzne lat dwudziestych i trzydzie
stych, w tym przede wszystkim recesja i kryzys gospodarczy oraz 
brak podstawowych surowców, sprawiły, że Japonia odeszła od demo
kracji i innych wzorów czerpanych z Zachodu, a także zerwała z sys
temem wersalskim i waszyngtońskim. Nasiliły się nastroje nacjona
listyczne, co prowadziło do dalszej ekspansji, realizowanej w celu stwo
rzenia Strefy Wspólnego Dobrobytu Wielkiej Azji Wschodniej, wy
zwolonej spod wpływów białego człowieka, czyli do wojny. Ostatecz
nie Japonia poniosła klęskę i znalazła się po raz pierwszy w swej 
długiej historii pod obcą - amerykańską - okupacją, która otworzyła 
całkowicie nowy etap jej dwudziestowiecznych dziejów. 

Pod kierunkiem i kontrolą władz okupacyjnych przystąpiła do szyb
kiej demilitaryzacji i demokratyzacji, a następnie do odbudowy gospo
darczej jako nowy sojusznik Stanów Zjednoczonych w czasie zimnej 
wojny. Po zakończeniu okupacji Japonia stopniowo, ale konsekwent
nie umacniała swoją pozycję na arenę międzynarodowej. W latach 
sześćdziesiątych ponownie zaskoczyła świat, stając się tym razem 
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jedną z największych potęg gospodarczych. Jednak już w drug:iej 
połowie lat siedemdziesiątych zaczęły się problemy związane f?.in. 
z destabilizacją wewnętrznej sceny politycznej, ogromną nadwyżką) 
w handlu zagranicznym, zanieczyszczeniem środowiska. W latach 
dziewięćdziesiątych Japonia zachowała co prawda status ekonomicz
nego giganta (nadal dysponowała największymi na świecie rezerwami 
walutowymi, a prywatne oszczędności stwarzały duże możliwości in
westycyjne), popadła jednak w kryzys gospodarczy, polityczny, spo
łeczny i kulturowy. Oznaki obniżenia sprawności funkcjonowania ja• 
pońskiego systemu społeczno-gospodarczego zostały potraktowane 
przez zagranicznych komentatorów jako ,,zapowiedź długofalowego 
zmierzchu potęgi tego kraju". 

Próbowano przeprowadzać reformy, ale z perspektywy XXI w. 
uznano, że ostatnie dziesięciolecie XX w. było dla Japonii „straconą 
dekadą" i że niemożliwe do zrealizowania stały się prognozy o zdetro
nizowaniu Stanów Zjednoczonych i narzuceniu światu swego rodzaju 
pax Nipponica. 

W styczniu 2000 r. komisja działająca przy urzędzie premiera Obu
chiego opublikowała raport dotyczący zadań stojących przed Japonią 
w XXI w. Znalazły się w nim takie refleksje: ,,Po drugiej wojnie świato
wej Japonia w niewiarygodnym tempie odrodziła się ze zniszczeń 
i odniosła spektakularny sukces na polu gospodarczym, wkrótce też 
dołączyła do krajów wysoko rozwiniętych i stała się członkiem obozu 
zachodniego. Ukształtowany w tym czasie system polityczny, ekono
miczny i społeczny uznany został za model gwarantujący ten sukces, 
jednak obecnie przekonanie o skuteczności dotychczasowej strategii 
jest czynnikiem, który pozbawia Japonię witalności. [ ... ] Hasło «dogo
nić, a następnie prześcignąć Zachód» realizowane od przewrotu Meiji 
straciło na aktualności. Minęły czasy, kiedy mogliśmy szukać goto
wych rozwiązań poza granicami naszego kraju". 

Ponadto zwracano uwagę na konieczność reformy systemu edu
kacji, a w związku z globalizacją na potrzebę wprowadzenia drugiego 
oficjalnego języka (angielskiego). Przedstawiono też koncepcję szer
szego udziału społeczeństwa w rządzeniu państwem oraz tworzenia 
nowych form współpracy regionalnej, w tym formułę ASEAN plus 3 
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(Japonia, Chiny, Korea Południowa). W tym samym czasie w obu 
izbach japońskiego parlamentu zostały utworzone Komisje ds. Kon
stytucji, które po raz pierwszy skupiły przedstawicieli zróżnicowanych 
środowisk politycznych. Chociaż zgadzano się co do konieczności 
uregulowania za pośrednictwem ustawy zasadniczej takich kwestii, 
jak prawo jednostki do informacji i prywatności oraz ochrona środo
wiska, problemem nierozstrzygniętym pozostał dziewiąty artykuł. 

Na progu XXI w. Japonia stoi przed wieloma problemami. Od 
kwietnia 2001 r. próbuje je rozwiązać cieszący się dużą popularnością 
wśród społeczeństwa premier Koizumi Jun'ichiró. Czy jego niezagro
żona jak dotąd pozycja i konsekwencja w działaniu będzie gwarancją 
skuteczności podjętych już reform? Czy Japonia odzyska „straconą 
dekadę" i - tak jak to było wielokrotnie w XX w. - ponownie zasko

czy świat? 



Kalendarium 

1853 

lipiec: amerykańskie okręty, dowodzone przez komodora Matthew C. Perry'ego, 
oficjalnego przedstawiciela prezydenta Stanów Zjednoczonych, wpływają do Zatoki Uraga 
- pierwsze rozmowy z przedstawicielami siogunatu w Edo na temat zakończenia izolacji.

sierpień: Jefim W. Putiatin, oficjalny wysłannik Rosji, podejmuje w Nagasaki
nieudaną próbę nawiązania stosunków z Japonią. 

1854 

luty: druga wizyta Perry'ego, dziewięć okrętów w Zatoce Edo. 
kwiecień: podpisanie w Kanagawie traktatu o pokoju i przyjaźni Japonii ze Stanami 

Zjednoczonymi- początek procesu otwierania Japonii. 
październik: podpisanie traktatu z Wielką Brytanią. 

1855 

luty: zawarcie traktatu z Rosją. 

1856 

luty: podpisanie traktatu z Holandią. 

1858 

sierpień-październik: Japonia podpisuje nierównoprawne traktaty o przyjaźni 
i handlu ze Stanami Zjednoczonymi, Holandią, Rosją, Wielką Brytanią, a następnie 
Francją. 

1860 

Początek aktów terroru wobec cudzoziemców. 
sierpień: zawarcie traktatu handlowego z Portugalią. 

1861 

styczeń: podpisanie traktatu handlowego z Prusami. 

1862 

wrzesień: incydent pod Namamugi - świta pana feudalnego z Satsumy (anty
cudzoziemski) zabija Anglika w okolicach Jokohamy. 
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1863 

czetWi.ec-wrzesień: starcie hanu Chóshii z okrętami Stanów Zjednoczonych,

a następnie Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii w Cieśninie Shimonoseki.

sierpień: wojna hanu Satsuma z Wielką Brytanią.

1867 

13 lutego: Mutsuhito zostaje cesarzem. 

22 listopada: Tokugawa Yoshinobu, ostatni siogun z rodu Tokugawa, rezygnuje

ze stanowiska. 

1868 

3 stycznia: restauracja władzy cesarskiej, zniesiono urząd sioguna.

28 stycznia: atak zwolenników siogunatu na Kioto, początek wojny domowej

boshin (walki kolejno m.in. w Edo, Aizu W akamatsu, Hakodate).

kwiecień: ogłoszenie Przysięgi cesarskiej w pięciu artykułach.

czetWi.ec: ogłoszenie Księgi struktury władzy.

sierpień: Edo zostaje przemianowane na Tokio.

14 października: oficjalna intronizacja Mutsuhito.

23 października: początek ery Meiji (1868-1912), wprowadzenie zasady ,jedno

panowanie jedna era". 

1869 

Wprowadzenie poczty i telegrafu. 

marzec: początek zwrotów rejestrów hanowych.

12 maja: Tokio zostaje oficjalną stolicą Japonii, przeprowadzka cesarza i dworu

z Kioto. 
lipiec: koniec wojny boshin. 

1870 

Początek produkcji piwa CT okohama). 

1871 

Powstaje Ministerstwo Edukacji - początek prac nad upowszechnieniem szkolnictwa.

czetWi.ec: wprowadzenie nowej jednostki pieniężnej Gen).

wrzesień: zniesienie księstw feudalnych i ustanowienie prefektur; podpisanie

układu o przyjaźni z Chinami. 

grudzień: misja Iwakury wyrusza do Stanów Zjednoczonych i Europy- początek

renegocjacji traktatów. 

1872 

marzec: wprowadzenie nowego podziału społecznego (arystokracja, szlachta i gmin). 
listopad: rusza pierwsza linia kolejowa (Shimbashi-Jokohama). 
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1873 

1 stycznia: wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego. 
10 stycznia: ustanowienie poboru powszechnego. 
luty: cofnięcie wszystkich antycudzoziemskich rozporządzeń. 
11 lutego: uznanie tego dnia za Dzień Założenia Cesarstwa. 
maj-wrzesień: powrót członków misji dyplomatycznej Iwakury ze Stanów Zjed

noczonych i Europy. 
11 czerwca: otwarcie pierwszego banku państwowego (amerykański system 

bankowy). 
lipiec: reforma podatku gruntowego. 
sierpień-październik: pierwszy kryzys rządowy (problem wysłania wojsk do 

Korei), Saigó Takamori, Etó Shimpei, Itagaki Taisuke wycofują się z rządu. 

1874 

1 lutego: wystąpienia antyrządowe samurajów w Sadze, na czele Etó Shimpei. 
6 lutego: decyzja rządu o interwencji zbrojnej na Tajwan. 

1875 

7 maja: podpisanie układu z Rosją o wymianie Kuryli na Sachalin. 
20 września: początek incydentu Kanghwado. 

1876 

Niedziela dniem wolnym od pracy. 
26 lutego: podpisanie układu o przyjaźni z Koreą. 
marzec: zakaz noszenia mieczy - oficjalny koniec klasy samurajów. 
październik: bunty samurajów w Kumamoto (liga Boskiego Wiatru), w Hagi 

iAkizuki. 
1 7 października: wyspy O gasawara włączone do terytorium J aponil. 

1877 

luty-wrzesień: wojna na południowym zachodzie - ostatni bunt samurajów, na 
czele Saigó Takamori. 

kwiecień: powołanie do życia Uniwersytetu Tokijskiego. 

1878 

grudzień: powstanie niezależnego od administracji wojskowej Sztabu General
nego Sił Lądowych. 

1879 

kwiecień: inkorporacja wysp Riukiu, utworzenie prefektury Okinawa. 
31 sierpnia: narodziny Yoshihito, przyszłego cesarza. 
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1881 

Początek polityki deflacyjnej ministra finansów Matsukaty Masayoshiego (do 
1886). 

1882 

Itó Hirobumi bada systemy konstytucyjne w Europie. 
10 października: powstaje centralny Bank Japonii, prywatyzacja banków pań

stwowych. 

1884 

Powstaje biuro do spraw konstytucji. 

1885 

18 kwietnia: podpisanie w Tianjinie porozumienia z Chinami dotyczącego Korei 
(Itó-U). 

22 grudnia: początek nowoczesnego systemu gabinetowego, Itó Hirobumi pierw-
szym premierem. 

1887 

grudzień: ogłoszenie rozporządzenia o porządku publicznym. 

1889 

11 lutego: promulgacja Konstytucji Wielkiego Cesarstwa Japonii. 

1890 

Początek protestów przeciwko zanieczyszczeniu środowiska przez kopalnię miedzi 
wAshio 

1 lipca: pietwsze wybory powszechne. 
30 października: ogłoszenie Reskryptu cesarskiego o wychowaniu. 

1891 

11 maja: incydent w ótsu - nieudany zamach na księcia Mikołaja Aleksan• 
drowicza, przyszłego cara Mikołaja II. 

1893 

maj: powstaje niezależny od administracji wojskowej Sztab Generalny Sil Mor
skich. 

1894 

16 lipca: podpisanie nowego traktatu o handlu i żegludze z Wielką Brytanią -
pietwSzy równoprawny traktat z mocarstwem. 

25 lipca: atak okrętów japońskich na chińskie. 
1 sierpnia: Japonia wypowiada Chinom wojnę. 
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1895 

17 kwietnia: zawarcie w Shimonoseki traktatu pokojowego z Chinami. 
23 kwietnia: tzw. potrójna intetwencja Rosji, Francji i Niemiec wobec Japonii. 

1896 

14 maja: podpisanie z Rosją wstępnego porozumienia dotyczącego Korei (Ko-
mura-Weber). 

3 czerwca: zawarcie traktatu sojuszniczego Rosji i Chin (Ll-Łobanow). 
9 czerwca: podpisanie z Rosją traktatu dotyczącego Korei (Yamagata-Łobanow). 
21 lipca: parafowanie nowego traktatu o żegludze i handlu z Chinami. 

1898 

25 kwietnia: podpisanie kolejnego porozumienia z Rosją dotyczącego Korei 
(Nishi-Rosen). 

1900 

1 O marca: ogłoszenie ustawy o policji do spraw porządku publicznego. 
15 czerwca: decyzja rządu o wysłaniu wojsk do Chin w związku z powstaniem 

,,bokserów". 

1901 

29 kwietnia: narodziny Hirohito, przyszłego cesarza. 

1902 

30 stycznia: zawarcie pietwszego układu o sojuszu z Wielką Brytanią, która uznała 
specjalną pozycję Japonii w Korei. 

1904 

8 lutego: atak japońskich sil lądowych i morskich na wojska rosyjskie w Korei i 
Mandżurii. 

1 O lutego: Japonia i Rosja wypowiadają sobie wojnę. 
15 maja-22 lipca: Roman Dmowski z wizytą w Japonii. 
10-30 lipca: Józef Piłsudski składa wizytę w Japonii. 
22 sierpnia: podpisanie pierwszego układu z Koreą; Japończycy zostają dorad

cami w sprawach gospodarczych i polityki zagranicznej Korei. 

1905 

1 stycznia: zdobycie PortArtur przezJapończyków. 
1-10 marca: walki o Mukden.
27-28 maja: flota japońska pokonuje Flotę Bałtycką w Cieśninie Tsushimskiej.
29 lipca: podpisanie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi Korei

i Filipin (Katsura-Taft). 
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1 O sierpnia: rozpoczęcie konferencji pokojowej w Portsmouth. 
12 sierpnia: podpisanie drugiego układu o sojuszu z Wielką Brytanią - pomoc 

wojskowa w przypadku wojny sojusznika z jednym państwem, ochrona interesów 
w Azji Wschodniej i Indiach. 

5 września: zawarcie traktatu pokojowego z Rosją; rozruchy w Parku Hibiya 
w Tokio - początek protestów przeciwko traktatowi pokojowemu. 

17 listopada: podpisanie drugiego układu z Koreą - Japonia decyduje o polityce 
zagranicznej Korei. 

21 grudnia: utworzenie urzędu generalnego rezydenta Japonii w Korei (zostaje 
nim Itó Hirobumi). 

22 grudnia: podpisanie traktatu z Chinami dotyczącego praw Japonii w Mandżurii. 

1906 

sierpień: powstaje Armia Kwantuńska. 
26 listopada: powstaje Towarzystwo Kolei Południowomandżurskiej. 

1907 

1 O czerwca: podpisanie układu z Francją dotyczącego Chin i Indochin Fran-
cuskich. 

24 lipca: zawarcie trzeciego układu z Koreą - protektorat Japonii nad Koreą. 
28 lipca: sygnowanie traktatu o handlu i żegludze oraz konwencji połowowej z Rosją. 
30 lipca: podpisanie pierwszego układu z Rosją dotyczącego Mandżurii, Mongolii 

Zewnętrznej i Korei (Motono-Izwolskij). 

1908 

8 lutego: podpisanie układu ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącego japońskiej 
emigracji na kontynent amerykański. 

28 kwietnia: pierwsi japońscy emigranci w Brazylii. 
30 listopada: zawarcie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącego 

rejonu Pacyfiku i Chin (Root-Takahira). 

1909 

26 października: zabójstwo ltó Hirobumiego w Harbinie. 

1910 

4 lipca: podpisanie drugiego układu z Rosją dotyczącego podziału wpływów 
w Mandżurii. 

22 sierpnia: podpisanie traktatu dotyczącego aneksji Korei. 

1911 

21 lutego: podpisanie nowego traktatu o handlu i żegludze oraz porozumienia 
celnego ze Stanami Zjednoczonymi O aponia odzyskuje autonomię celną). 
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1 marca: powstaje Teatr Cesarski w Tokio. 
13 lipca: zawarcie trzeciego układu o sojuszu z Wielką Brytanią. 

1912 

8 lipca: parafowanie trzeciego układu z Rosją na temat podziału wpływów w Mon
golii Wewnętrznej. 

30 lipca: śmierć cesarza Mutsuhito, początek panowania cesarza Yoshihito i ery 
Taishó. 

1913 

lipiec: początki żeńskiego zespołu rewiowego założonego w miejscowości Takara
zuka. 

1914 

28 lipca: wybuch pierwszej wojny światowej. 
23 sierpnia: Japonia wypowiada wojnę Niemcom i przystępuje do pierwszej wojny 

światowej po stronie ententy. 

1915 

18 stycznia: ,,21 żądań" wobec Chin. 
25 maja: Chiny akceptują większość „21 żądań". 
1 O listopada: oficjalna intronizacja cesarza Yoshihito. 

1916 

3 lipca: podpisanie czwartego układu z Rosją dotyczącego interesów w Chinach. 

1917 

2 listopada: zawarcie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącego Chin 
(Lansing-Ishii). 

7 listopada: początek rewolucji pażdziemikowej w Rosji; zerwanie przez ten kraj 
stosunków z Japonią. 

1918 

23 lipca: początek buntów ryżowych. 
2 sierpnia: decyzja rządu J aponil o przystąpieniu do interwencji syberyjskiej. 
29 września: Hara Takashi zostaje pierwszym „premierem z ludu" - początek 

rządów partyjnych. 

1919 

18 sfycznia-28 czerwca: obraduje konferencja pokojowa w Paryżu; Japonia 
zostaje uznana za mocarstwo i zajmuje miejsce obok Wielkiej Brytanii, Stanów Zjed
noczonych, Francji i Włoch. 

6 marca: Japonia uznaje niepodległe państwo polskie. 
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22 marca: decyzja o uznaniu państwa polskiego zostaje oficjalnie przekazana 
władzom polskim. 

28 czerwca: podpisanie traktatu pokojowego w Wersalu. 

1920 

Recesja, koniec boomu gospodarczego okresu wojny. 
10 lutego: masowa demonstracja w Tokio na rzecz wyborów powszechnych. 
2 maja: pierwsza demonstracja pietwszomajowa w Japonii (Park Ueno w Tokio). 

1921 

3 marca-3 WI7.eŚnia: oficjalna podróż następcy tronu Hirohito do Europy. 
28 Wl7.eŚnia: zabójstwo Yasudy Zenjiró, założyciela zaibatsu Yasudy. 
4 listopada: zabójstwo premiera Hary Takashiego. 
12 listopada: początek konferencji waszyngtońskiej. 
25 listopada: Hirohito zostaje mianowany regentem. 
13 grudnia: podpisanie w Waszyngtonie traktatu czterech mocarstw CTaponia, 

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja) na temat posiadłości w rejonie Pacyfiku; 
wygasa układ o sojuszu z Wielką Brytanią. 

1922 

4 lutego: podpisanie układu z Chinami dotyczącego Szantungu. 
6 lutego: koniec konferencji waszyngtońskiej -Japonia podpisuje traktat dziewię

ciu państw dotyczący Chin oraz traktat o ograniczeniu zbrojeń morskich; wygasa 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi z 1917 r. (lansing-Ishii). 

25 października: ostateczne wycofanie wojsk japońskich z Syberii (z wyłącze
niem północnego Sachalinu). 

1923 

1 WI7.eŚnia: wielkie trzęsienie ziemi w rejonie Kanto. 
27 grudnia: incydent przy Bramie Tygrysa -zamach na regenta Hirohito. 

1924 

26 stycznia: ślub regenta Hirohito z Nagako. 

1925 

20 stycznia: podpisanie traktatu z ZSRR - nawiązanie stosunków dyploma
tycznych. 

19 marca: uchwalenie ustawy o utrzymaniu porządku publicznego. 
29 marca: uchwalenie nowej ustawy o wyborach powszechnych (wszyscy męż

czyźni otrzymują czynne prawo wyborcze). 
15 maja: wycofanie wojsk z północnego Sachalinu. 
12 lipca: pietwsza audycja radiowa nadana przez Tokijską Stację Nadawczą. 

366 

Kalendarium 

1926 

25 grudnia: śmierć cesarza Yoshihito, początek panowania cesarza Hirohito i ery 
Shówa. 

1927 

Początek kryzysu finansowego okresu Showa. 
24 marca: oddziały Kuomintangu dowodzone przez Jiang Jieshiego atakują 

przedstawicielstwa cudzoziemców w Nankinie. 
28 maja-30 sierpnia: pietwsza ekspedycja zbrojna do Szantungu przeciwko 

oddziałom Jianga (marsz na północ). 
27 czerwca-7 lipca: obraduje konferencja wschodnia. 
30 grudnia: rusza pietwsza linia metra (między Asakusą a Ueno w Tokio). 

1928 

19 kwietnia: druga ekspedycja zbrojna do Szantungu. 
3 maja: trzecia ekspedycja zbrojna do Szantungu. 
4 czerwca: Annia Kwantuńska dokonuje zamachu na Zhang Zuolina. 
29 czerwca: zaostrzenie ustawy o utrzymaniu porządku publicznego. 
27 sierpnia: podpisanie międzynarodowego traktatu o wyrzeczeniu się wojny 

(pakt paryski, pakt Brianda-Kellogga). 
1 listopada: radio rozpoczyna nadawanie gimnastyki porannej. 
1 O listopada: oficjalna intronizacja cesarza Hirohito. 

1929 

24 października: krach na nowojorskiej giełdzie -początek kryzysu światowego 
(do 1933). 

1930 

11 stycznia: Japonia przywraca system waluty opartej na parytecie złota, zawie
szony w czasie wojny; pogłębia się kryzys gospodarczy. 

21 stycznia-22 kwietnia: obraduje konferencja w Londynie, podpisanie nowego 
układu o redukcji sił morskich. 

14 listopada: zamach na premiera Hamaguchiego 0sachiego. 

1931 

18 WI7.eŚnia: początek incydentu mandżurskiego -atak.Annii Kwantuńskiej na 
garnizon chiński w okolicach Mukdenu. 

21 WI7.eŚnia: sprawa konflikiu japońsko-chińskiego staje na forum ligi Narodów. 
1 O grudnia: liga Narodów powołuje międzynarodową komisję (na czele Edward 

Lytton) w celu zbadania sytuacji. 
13 grudnia: Japonia odstępuje od waluty opartej na parytecie złota. 
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1932 
8 stycznia: incydent przy Bramie Wiśniowych Drzew - zamach na cesarza 

Hirohito. 
28 stycznia: pierwszy incydent szanghajski -walki wojsk japońskich i chińskich ) 

protest mocarstw. 
9 lutego: zabicie byłego ministra :finansów Inoue Junnosuke przez Grupę Brater

stwa Krwi. 
29 lutego: Komisja Lyttona dociera do Tokio. 
1 marca: utworzenie państwa Mandżukuo (republika, od marca 1934 r. cesarstwo 

-cesarz Puyi).
5 marca: zabójstwo dyrektora Mitsui, Dana Takumy przez Grupę Braterstwa Krwi.
15 maja: incydent 15 maja, atak prawicy i młodych oficerów m.in. na siedzibę 

Seiyukai, banki w Tokio, zabójstwo premiera Inukaia Tsuyoshiego; koniec rządów 
partyjnych. 

15 września: Japonia uznaje niezależność Mandżukuo, otrzymuje tam nieogra
niczone prawa (protokół japońsko-mandżukuański). 

2 października: raport Komisji Lyttona - Mandżurię uznano za integralną część 
Chin i potępiono działania Armii Kwantuńskiej. 

1933 
luty: Japonia zajmuję prowincję Rebe w Mongolii Wewnętrznej i przyłącza ją do 

Mandżukuo. 
24 lutego: delegacja Japonii opuszcza salę obrad Ligi Narodów po przyjęciu przez 

nią rezolucji w sprawie Mandżurii. 
27 marca: Japonia występuje z Llgi Narodów. 
23 grudnia: narodziny Akihito, przyszłego cesarza. 

1934 
Powstaje Teatr Takarazuka w Tokio. 
29 grudnia: zawiadomienie rządu japońskiego do rządu amerykańskiego o anulo

waniu traktatu waszyngtońskiego o ograniczeniu zbrojeń (weszło wżycie 31 grudnia 1936). 

1935 
18 lutego: prawica rozpoczyna krytykę teorii Minobe Tatsukichiego „ces�z -

organ państwa". 
3 marca: zakończenie rozmów na temat sprzedaży Mandżukuo przez ZSRR 

udziałów radzieckich w Kolei Wschodniochińskiej; ZSRR uznaje de facto Mandżukuo. 
październik: rząd opracowuje „trzy zasady Hiroty'' dotyczące stosunków z Chinami. 

1936 
15 stycznia: Japonia wycofuje się z udziału w drugiej konferencji rozbrojeniowej 

w Londynie. 
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26-29 lutego: incydent 26 lutego -młodzi oficerowie na czele 1,4 tys. Żvu. 
okupują Tokio, wprowadzono stan wyjątkowy, dochodzi do zabójstwa ministra finan
sów Takahashiego Korekiyo, ministra środka Saitó Makoto, generalnego inspektora 
oświaty wojskowej Watanabe Jótaró, szwagra premiera Okady Keisuke, raniono mar
szałka dworu Suzukiego Kantaró. 

25 listopada: przedstawiciele Japonii i Niemiec podpisują w Berlinie pakt anty
kominternowski. 

1937 

Ministerstwo Edukacji publikuje i rozpowszechnia broszurę Podstawowe znaczenie
charakteru narodowego. 

Uchwalenie pierwszych ustaw pozwalających rządowi na kontrolę gospodarki. 
7 lipca: starcie oddziałów japońskich z chińskimi na moście Marco Polo koło 

Pekinu -początek wojny z Chinami. 
1 października: poselstwa Japonii w Warszawie i Polski w Tokio zostają podnie

sione do rangi ambasad. 
6 listopada: Włochy przystępują do paktu antykominternowskiego. 
13 grudnia: armia japońska zajmuje Nankin -incydent lub gwałt nankiński. 

1938 

1 kwietnia: ogłoszenie ustawy o powszechnej mobilizacji (weszła w życie 5 maja). 
29 lipca-1 O sierpnia: walki z wojskami radzieckimi nad jeziorem Chasan w oko

licach Władywostoku, przegrana Japonii. 
sierpień: Stany Zjednoczone wprowadzają tzw. moralne embargo na dostawy 

sprzętu wojskowego do Japonii. 
3 listopada: oświadczenie premiera Konoe na temat „nowego porządku we 

wschodniej Azji" CT aponia, Chiny, Mandżukuo). 
1939 

12 kwietnia: ogłoszenie kontroli nad dystrybucją ryżu. 
11 maja-16 września: walki z wojskami radzieckimi pod Nomonhanem, prze

grana Japonii. 
26 lipca: Stany Zjednoczone wypowiadają Japonii traktat o handlu i żegludze 

( obowiązuje od 26 stycznia 1940). 
23 sierpnia: podpisanie traktatu o nieagresji między Niemcami a ZSRR (Ribben

trop-Mołotow). 
1 września: początek drugiej wojny światowej. 

1940 
30 marca: w Nankinie powstaje projapoński rząd W ang Jingweia. 
22 kwietnia: początek reglamentacji artykułów niezbędnych w życiu codziennym. 
wiosna: konsul w Kownie Sugihara Chiune nawiązuje współpracę z polskim wy-

wiadem wojskowym. 
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24 czerwca: Konoe ogłasza oficjalne poparcie dla ruchu na rzecz nowego systemu 
lipiec: nowy rząd z Konoe na czele postanawia stworzyć ,,nowy porządek w Wiei 

kiej Azji Wschodniej" i Strefę W spólnego Dobrobytu Wielkiej Azji W schodni ej. 
1 sierpnia: na ulicach pojawiają się tablice z napisem ,luksus jest wrogiem". 
30 sierpnia: podpisanie porozumienia z rządem Vichy dotyczącego stacjonowa

nia wojsk japońskich w północnej części Indochin Francuskich. 
sierpień: konsul w Kownie Sugihara Chiune wystawia wizy tranzytowe Żydom 

ratując około 6 tys. osób od śmierci. 
23 września: wojska japońskie wkraczają do północnych Indochin. 
27 września: przedstawiciele Japonii, Niemiec i Włoch podpisują w Berlinie pakt 

trzech dotyczący tworzenia nowego porządku w Europie i Wielkiej Azji Wschodniej. 
31 października: zamknięto sale taneczne w Tokio. 
1 O listopada: uroczyste obchody 2600 rocznicy założenia cesarstwa. 
30 listopada: podpisanie traktatu z Republiką Chin -Japonia uznaje rząd w Nan

kinie za jedyny w Chinach, uzyskuje zgodę na stacjonowanie wojsk i funkcje doradcze· 
pogorszenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. 

1941 
styczeń: początek współpracy attache wojskowego w Sztokholnue gen. Onodery 

Makoto z mjr. Michałem Rybikowskim. 
1 marca: ogłoszenie rozporządzenia o przekształceniu szkół podstawowych w szkoły 

narodowe. 
13 kwietnia: podpisanie z ZSRR traktatu o neutralności. 
16 kwietnia: początek negocjacji japońsko-amerykańskich w Waszyngtonie (No

mura-Hull). 
25 lipca: Amerykanie postanawiają zamrozić kapitały japońskie w Stanach Zjed

noczonych (26 lipca to samo robi Wielka Brytania i Filipiny, a 27 lipca - Holandia). 
28 lipca: wojska japońskie wkraczają do południowych Indochin. 
1 sierpnia: Waszyngton ogłasza wprowadzenie embarga na eksport ropy naftowej 

do Japonii. 
6 września: w obecności cesarza najwyższe władze cywilne i wojskowe postana

wiają podjąć decyzję o wypowiedzeniu wojny Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii 
i Holandii, jeśli negocjacje nie zakończą się pomyślnie dla Japonii do połowy paździer
nika. 

5 listopada: decyzja o ostatnich przygotowaniach do wojny, jeśli negocjacje nie 
zakończą się do północy 1 grudnia; Kurusu Saburo jako specjalny wysłannik jedzie do 
Waszyngtonu. 

26 listopada: Stany Zjednoczone przedstawiają warunki porozumienia z Japonią 
(nota Hulla). 

1 grudnia: w obecności cesarza najwyższe władze podejmują decyzję o rozpoczę
ciu 8 grudnia działań zbrojnych przeciwko Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii 
i Holandii. 
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8 grudnia (7 grudnia według czasu lokalnego): atak japońskiej marynarki wojen
nej na amerykańską bazę w Pearl Harbor; Japonia przekazuje Stanom Zjednoczonym 
notę dotyczącą rozpoczęcia wojny; atak na Półwysep Malajski; początek wojny w Azji 
i na Pacyfiku. 

9 grudnia: Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Japonii. 
11 grudnia: do wojny przeciwko Japonii przystępuje Polska; Niemcy i Włochy 

ogłaszają stan wojny ze Stanami Zjednoczonymi. 
12 grudnia: rząd japoński nazywa działania wojenne wojną w Wielkiej Azji 

Wschodniej. 

1942 
1 stycznia: wprowadzenie kartek na sól. 
2 stycznia: okupacja Manili. 
1 lutego: wprowadzenie kartek na pastę miso, sos sojowy i ubrania. 
15 lutego: kapitulacja Singapuru. 
kwiecień: tzw. marsz śmierci na Półwyspie Baatan. 
18 kwietnia: atak eskadry płk.Jamesa Doolittle'a na Tokio, Nagoję, Kobe i Osakę 

-pierwsze amerykańskie naloty bombowe na Wyspy Japońskie.
7-8 maja: bitwa na Morzu Koralowym -pierwsze w historii starcie lotniskowców.
5 czerwca: bitwa o Midway-klęska japońskiego zespołu uderzeniowego. 

1943 
18 kwietnia: w bombowcu zestrzelonym przez Amerykanów nad Buin (Wyspy 

Salomona) ginie admirał Yamamoto Isoroku. 
1 sierpnia: proklamowanie niepodległości Birmy; podpisanie traktatu o sojuszu 

z Japonią. 
14 października: ogłoszenie niepodległości Filipin; podpisanie traktatu o sojuszu 

z Japonią. 
5 listopada: rozpoczęcie konferencji Wielkiej Azji Wschodniej w Tokio. 

1944 
1 marca: zamknięcie Teatru Kabuki w Tokio. 
4 marca: ostatni występ zespołu rewiowego Takarazuka w czasie wojny. 
15 czerwca-9 lipca: walki na Saipanie. 
16 czerwca: pierwszy atak amerykańskich bombowców B-29 na rdzenne Wyspy 

Japońskie (Kitak:yushii). 
19 czerwca: walki na Marianach. 
24 października: początek bitwy w Zatoce Leyte i walk na Filipinach. 
25 października: pierwszy atak Oddziałów Boskiego Wiatru do Ataków Specjal

nych (kamikaze) podczas walk w Zatoce Leyte. 
24 listopada: pierwszy atak amerykańskich bombowców B-29 na Tokio. 
28 listopada-1 grudnia: obraduje konferencja w Teheranie. 
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1945 

4-11 lutego: obraduje konferencja w Jałcie.
19 lutego: Amerykanie lądują na Iwojimie (walki trwają do 27 marca).
9-10 marca: najcięższy nalot bombowy na Tokio.
1 kwietnia-23 czetwca: walki na Okinawie zakoriczone zwycięstwem Ame-

rykanów. 
5 kwietnia: ZSRR zawiadamia Japonię o nieodnawianiu traktatu o neutralności. 
7 kwietnia: zatopienie pancernika „Yamato". 
8 maja: koniec wojny w Europie. 
1 7 lipca-2 sierpnia: obraduje konferencja w Poczdamie. 
26 lipca: podpisanie deklaracji poczdamskiej. 
28 lipca: premier Suzuki Kantaro oświadcza, że rząd „ignoruje" deklarację pocz-

damską. 
6 sierpnia: Stany Zjednoczone zrzucają pierwszą bombę atomową-na Hirosimę. 
8 sierpna: ZSRR przystępuje do wojny przeciwko Japonii. 
9 sierpnia: Stany Zjednoczone zrzucają drugą bombę atomową - na Nagasaki; 

wojska radzieckie wkraczają do Mandżurii. 
14 sierpnia: posiedzenie Najwyższej Rady ds. Prowadzenia Wojny w obecności 

cesarza - podjęcie decyzji o przyjęciu bezwarunkowej kapitulacji; cesarz Hirohito 
nagrywa edykt o kapitulacji na płytę -młodzi oficerowie próbują zapobiec odtworzeniu 
edyktu w japoriskim radio. 

10 sierpnia: mianowanie gen. Douglasa MacArthura Naczelnym Dowódcą Sił 
Sojuszniczych. 

15 sierpnia: ogłoszenie kapitulacji Japonii - koniec wojny w Azji i na Pacyfiku; 
nadanie przez radio edyktu cesarskiego o kapitulacji - Japoriczycy po raz pierwszy 
słyszą głos „boskiego" cesarza. 

28 sierpnia: pierwsze oddziały wojsk okupacyjnych lądują w Japonii. 
2 września: podpisanie przez Japonię aktu kapitulacji. 
6 listopada: władze okupacyjne wydają rozporządzenie w sprawie rozwiązania 

zaibatsu. 

15 grudnia: ogłoszenie rozporządzenia o rozdziale religii od spraw paristwowych. 
17 grudnia: wprowadzenie zmian w ordynacji wyborczej, w tym przyznanie prawa 

wyborczego kobietom. 
22 grudnia: uchwalenie ustawy o związkach zawodowych. 

1946 

1 stycznia: cesarz Hirohito zrzeka się „boskości". 
4 stycznia: Kwatera Główna wydaje instrukcje dotyczące czystki „elementów 

niepożądanych w instytucjach publicznych". 
19 lutego: początek podróży cesarza Hirohito po Japonii ( do 1954). 

26 lutego: początek działalności Komisji ds. Dalekiego W schodu. 
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kwiecień: inauguracyjne posiedzenie Rady Sojuszniczej ds. Japonii. 
3 maja: rozpoczęcie procesu zbrodniarzy wojennych przed Trybunałem Tokijskim. 
19 maja: demonstracje głodowe wTokio. 
27 września: ogłoszenie ustawy regulującej stosunki pracy. 
październik: fala strajków zorganizowanych przez centralę związkową Sambetsu. 
21 października: ogłoszenie ustawy o reformie rolnej. 

3 listopada: promulgowanie Konstytucji Japonii. 
7 grudnia: ogłoszenie programu wypłaty odszkodowari Edwina W. Pauleya. 

1947 

31 stycznia: kontrowersyjne zarządzenie MacArthura dotyczące zakazu strajku 
generalnego. 

31 marca: uchwalenie ustaw dotyczących reformy szkolnictwa; przywrócenie 
,,średniomandatowego" systemu wyborczego. 

14 kwietnia: zatwierdzenie ustawy antymonopolowej. 
3 maja: wejście w życie powojennej konstytucji. 
1 7 grudnia: uchwalenie nowej ustawy o policji. 
18 grudnia: ogłoszenie ustawy o eliminowaniu nadmiernej koncentracji po

tencjału ekonomicznego, przewidującej reorganizację 325 przedsiębiorstw. 

1948 

7 października: wydanie tajnego rozporządzenia przez amerykariską Radę Obro
ny Narodowej w sprawie reorientacji polityki okupacyjnej wobec Japonii. 

30 listopada: pozbawienie pracowników sektora paristwowego prawa do strajku. 
23 grudnia: wykonanie wyroku na siedmiu skazanych przez Trybunał Tokijski. 

1949 

7 marca: początek realizacji programu odbudowy gospodarczej, tzw. linii Dodge'a. 
15 kwietnia: ogłoszenie projektu zrównoważonego budżetu. 
23 kwietnia: ustalenie stałego kursu jena (1 dolar równa się 360 jenów). 
12 maja: wstrzymanie wypłaty odszkodowari dla krajów sojuszniczych. 
24 maja: utworzenie Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Przemysłu. 
maj-czetwiec: demonstracje przeciwko zaostrzeniu przepisów o porządku pub-

licznym oraz masowym zwolnieniom pracowników. 
18 czetwca: złagodzenie ustawy antymonopolowej. 
15 września: ogłoszenie projektu reformy systemu podatkowego Carla Shoupa. 

1950 

6 czetwca: początek „czystki czerwonych". 
8 lipca: wytyczne gen. MacArthura dotyczące utworzenia Rezerwowych Od

działów Policji Paristwowej. 
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1951 

11 kwietnia: odwołanie gen. MacArthura z funkcji Naczelnego Dowódcy Sił 
Sojuszniczych i mianowanie na to miejsce gen. Matthew B. Ridgwaya. 

8 września: podpisanie traktatu pokojowego z Japonią i japońsko-amerykańskie[ 
go porozumienia o bezpieczeństwie. 

1952 

28 kwietnia: zawarcie traktatu japońsko-tajwańskiego; zakończenie okupacji]aponii. 
1 maja: krwawe zamieszki w czasie obchodów święta robotniczego w Tokio. 
1 czerwca: podpisanie pierwszego japońsko-chińskiego porozumienia handlowe

go o charakterze prywatnoprawnym. 
31 lipca: zatwierdzenie ustaw dotyczących zapobieganiu „działalności wywroto, 

wej", ponownej centralizacji służb policyjnych oraz utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa. 
13 sierpnia: przystąpienie Japonii do MFW i Banku Światowego. 
wrzesień: przystąpienie Japonii do komitetów COCOM i CHIN COM. 
19 września: początek kampanii protestacyjnej mieszkańców osady Uchinada 

przeciwko zajmowaniu ziemi pod amerykańskie poligony. 
18 września: weto ZSRR wobec przyjęcia Japonii do ONZ. 

1953 

1 lutego: uruchomienie stacji telewizyjnej NHK 
24 grudnia: Stany Zjednoczone zwracają Japonii wyspy Amami. 

1954 

1 marca: incydent Fukuryu Maru. 
29 maja: zatwierdzenie ustaw zwiększających kontrolę państwa w dziedzinie 

oświaty. 
1 lipca: utworzenie Urzędu Obrony i Oddziałów Samoobrony. 
5 listopada: podpisanie umowy o odszkodowaniach dla Birmy. 

1955 

14 lutego: utworzenie Japońskiego Centrum Produktywności (Nikon Seisansei

Hombu). 

6 sierpnia: pierwsza Światowa Konferencja w sprawie Zakazu Użycia Broni 
Jądrowej i Wodorowej w Hirosimie. 

10 września: przystąpienie Japonii do GATT.

13 września: wybuch protestów przeciwko rozbudowie amerykańskiej bazy 
powietrznej Sunagawa. 

1956 

9 maja: zawarcie umowy w sprawie odszkodowań dla Filipin. 
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19 października: podpisanie deklaracji japońsko-radzieckiej o zakończeniu stanu 
wojny. 

18 grudnia: przyjęcie Japonii do ONZ. 

1957 

8 lutego: podpisanie traktatu pokojowego między Japonią a Polską. 
6 grudnia: zawarcie japońsko-radzieckiej umowy handlowej. 

1958 

20 stycznia: uregulowanie kwestii odszkodowań wojennych z Indonezją. 
9 marca: zakończenie budowy tunelu pod dnem morskim na trasie Shimono

seki-Kitakyushii. 
2 maja: incydent z flagą ChRL w Nagasaki prowadzący do zerwania japońsko

-chińskich kontaktów handlowych. 

1959 

28 marca: obraduje zjazd założycielski Narodowej Rady do Zapobieżenia Rewizji 
Japońsko-Amerykańskiego Traktatu o Bezpieczeństwie. 

1 O kwietnia: ślub następcy tronu Akihito z Shodą Michiko. 
13 maja: zawarcie porozumienia o odszkodowaniach z Wietnamem Południowym. 
13 sierpnia: podpisanie umowy w sprawie repatriacji do Korei Północnej. 

1960 

19 stycznia: zawarcie nowego japońsko-amerykańskiego traktatu o wzajemnej 
współpracy i bezpieczeństwie. 

25 stycznia: początek zamieszek w kopalni Miike (północne Kiusiu). 
19-20 maja: ratyfikacja nowego traktatu japońsko-amerykańskiego.
15 czerwca: burzliwe demonstracje przeciwko porozumieniu japońsko-amery

kańskiemu zakończone śmiercią studentki Uniwersytetu Tokijskiego. 
16 czerwca: odwołanie wizyty w Japonii prezydenta Stanów Zjednoczonych 

Dwighta Eisenhowera. 
5 września: ogłoszenie planu podwojenia dochodu narodowego. 
12 października: zamach na przewodniczącego SPJ Asanumę Inejiró. 

1961 

1 kwietnia: wprowadzenie systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych 
i świadczeń emerytalnych. 

1 O czerwca: podpisanie japońsko-amerykańskiej umowy w sprawie zwrotu po
życzki udzielonej Japonii w ramach programu GARIOA-EROA 

12 czerwca: ogłoszenie podstawowego prawa rolnego. 
2 listopada: inauguracja działalności Japońsko-Amerykańskiego Komitetu ds. 

Handlu i Gospodarki. 
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1962 

25 s1ycznia: inauguracja Japońsko-Amerykańskiej Konferencji Kulturalnej. 
9 listopada: podpisanie japońsko-chińskiego porozumienia organizacji pozai-zą- .

dowych dotyczącego wymiany handlowej (Llao-Takasaki). !) 

1963 

20 lutego: zaakceptowanie przez Japonię zasad jedenastego artykułu GATI. 
20 lipca: ogłoszenie ustawy o małych i średnich przedsiębiorstwach. 

1964 

1 kwietnia: zaakceptowanie przez Japonię zasad ósmego artykułu MFW. 
28 kwietnia: przystąpienie Japonii do OECD. 
1 października: otwarcie nowej superekspresowej linii kolejowej Shinkansen. 
10 października: początek igrzysk olimpijskich w Tokio. 
12 listopada: kontrowersje związane z zawinięciem do portu Sasebo amery

kańskiego okrętu podwodnego „Sea Dragon" z napędem atomowym. 

1965 

22 czeiwca: podpisanie traktatu normalizującego stosunki z Koreą Południową. 
19 sierpnia: pierwsza po wojnie wizyta japońskiego premiera, Sató Eisaku, na 

Okinawie. 

1966 

24 listopada: utworzenie Azjatyckiego Banku Rozwoju. 

1967 

11 lutego: przywrócenie Dnia Założenia Państwa. 
3 marca: ogłoszenie ustawy dotyczącej zapobiegania degradacji środowiska. 

1968 

Japonia staje się trzecią potęgą gospodarczą świata. 
15-23 s1ycznia: wybuchają protesty związane z wpłynięciem do portu Sasebo

amerykańskiego lotniskowca „Enterprise" z napędem atomowym. 
27 s1ycznia: premier Sat6 ogłasza zasadę „trzy razy nie" (nieprodukowania, 

nieposiadania i nieimportowania broni jądrowej do Japonii). 
26 czeiwca: odzyskanie wysp Ogasawara. 

1969 

18-19 s1ycznia: wybuchają zamieszki studenckie na Uniwersytecie Tokijskim.
21 listopada: komunikat Nixon-Sat6 zapowiadający powrót Okinawy do Ja

ponii. 
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1970 

15 marca: otwarcie Wystawy Światowej w Osace. 
31 marca: porwanie samolotu Japońskich Llnii Lotniczych do Korei Północnej. 
23 czeiwca: przedłużenie ważności japońsko-amerykańskiego traktatu o bez-

pieczeństwie. 
25 listopada: samobójstwo pisarza Mishimy Yukio. 

1971 

1 lipca: utworzenie Urzędu ds. Środowiska. 
15 lipca: pierwszy „szok nixonowski", zapowiedź wizyty prezydenta Stanów 

Zjednoczonych, Richarda Nixona, w ChRL. 
15 sierpnia: drugi „szok nixonowski", zawieszenie wymienialności dolara na 

złoto. 
27 września: początek podróży pary cesarskiej po Europie. 
18 grudnia: podpisanie porozumienia dotyczącego rewaluacji jena (Smithonian 

Agreement). 

1972 

3 lutego: otwarcie zimowych igrzysk olimpijskich w Sapporo. 
15 maja: zwrot Okinawy. 
30 maja: atak japońskiej Frakcji Czerwonej Armii na lotnisku w Tel Awiwie. 
8 września: utworzenie Fundacji Wymiany Międzynarodowej (Fundacji Japoń

skiej). 
29 września: normalizacja stosunków z ChRL. 

1973 

25 października: ,,szok naftowy". 

1974 

7-15 s1ycznia: antyjapońskie wystąpienia związane z wizytą premiera Tanaki
Kakueia w krajach Azji Południowo-Wschodniej. 

11 kwietnia: strajk 6 mln pracowników transportu i komunikacji. 
1 września: radioak1ywny wyciek z eksperymentalnego statku „Mutsu". 
18 listopada: pierwsza wizyta w Japonii urzędującego prezydenta Stanów Zjed

noczonych, Geralda Forda 

1975 

15 lipca: ogłoszenie ustawy dotyczącej kontroli funduszy politycznych. 
19 lipca: otwarcie Międzynarodowej Wystawy Oceanologicznej na Okinawie. 
30 września: początek wizyty pary cesarskiej w Stanach Zjednoczonych. 
26 września: demonstracje pracowników przedsiębiorstw publicznych w celu 

odzyskania prawa do strajku. 
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1976 

4 maja: początek rozprawy sądowej w sprawie skażenia środowiska i choroby 
minamata. 

24 maja: ratyfikacja traktatu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. 
8 lipca: początek działalności japońsko-amerykańskiego podkomitetu ds. współ

pracy w dziedzinie bezpieczeństwa. 
27 lipca: aresztowanie byłego premiera Tanaki w związku z aferą Lockheeda 
5 listopada: ustalenie górnej granicy wydatków na zbrojenia na poziomie 1 proc. 

PNB. 

1977 

18 sierpnia: deklaracja Fukudy dotycząca zwiększenia pomocy ekonomicznej 
dla krajów Azji Południowo-Wschodniej. 

1978 

20 maja: otwarcie nowego międzynarodowego portu lotniczego Narita w okoli
cach Tokio. 

12 sierpnia: podpisanie japońsko-chińskiego traktatu o pokoju i przyjaźni. 
27 listopada: ustalenie wytycznych w sprawie japońsko-amerykańskiej współpra

cy w zakresie obrony. 
5 grudnia: zawarcie porozumienia w sprawie zwiększenia amerykańskiego im

portu cytrusów i wołowiny do Japonii. 

1979 

13 stycznia: ujednolicenie egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. 
29 stycznia: odkrycie nowych radzieckich baz wojskowych na wyspie Kunashiri. 
18 kwietnia: umieszczenie nazwisk czternastu skazanych przez Trybunał Tokij-

ski na liście bohaterów narodowych w Chramie YasukunL 
28 czerwca: szczyt państw G-5 w Tokio. 
12 lipca: legalizacja tradycyjnego systemu datowania (według er). 

1980 

26 lutego: udział Oddziałów Bezpieczeństwa w międzynarodowych manewrach 
zorganizowanych w rejonie środkowego Pacyfiku. 

1981 

16 marca: początek prac Drugiej Nadzwyczajnej Komisji ds. Reformy Administra
cji pod przewodnictwem Doko Toshio. 

1982 

26 czerwca: wybuch protestów w Chinach i Korei przeciwko sformułowaniom 
zawartym w japońskich podręcznikach historii. 
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1983 

11-12 stycznia: pierwsza wizyta oficjalna japońskiego premiera Nakasone w Korei
Południowej. 

15 kwietnia: otwarcie tokijskiego Disneylandu. 

1984 

6-8 września: wizyta w Japonii premiera Korei Południowej, Chon Tu-hwana.

1985 

1 kwietnia: prywatyzacja NTT i przemysłu tytoniowego. 
15 sierpnia: oficjalna pielgrzymka członków rządu japońskiego, w tym premiera 

Nakasone, do Chramu Yasukuni. 

22 września: decyzja państw G-5 dotycząca dewaluacji dolara. 

1986 

4 maja: szczyt państwG-7wTokio. 

6 września: Doi Takako zostaje pierwszą w Japonii kobietą na stanowisku prze

wodniczącej partii politycznej (SPJ). 

30 grudnia: zniesienie ograniczeń w wydatkach na zbrojenia.

1987 

1 kwietnia: prywatyzacja kolei. 

20 października: czarny poniedziałek na giełdach nowojorskiej i tokijskiej.

1988 

13 marca: oddanie do użytku najdłuższego na świecie tunelu, łączącego wyspy 
Hokkaido i Honsiu. 

18 czerwca: ujawnienie afery związanej z przedsiębiorstwem Recruit Cosmos Ud. 

1989 

7 stycznia: śmierć cesarza Hirohito, początek panowania cesarza Akihito.

8 stycznia: początek ery Heisei. 

1 kwietnia: wprowadzenie 3-procentowego podatku konsumpcyjnego.

4 września: utworzenie komisji japońsko-amerykańskiej zajmującej się określe

niem przeszkód strukturalnych, uniemożliwiających odzyskanie równowagi w handlu

dwustronnym. 
21 grudnia: ogłoszenie dziesięcioletniego planu rozwoju systemu opieki dla ludzi

starszych. 

1990 

12 listopada: oficjalna intronizacja cesarza Akihito. 
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1991 

24 stycznia: uchwała parlamentu o dofinansowaniu operacji „Pustynna Burzi'. 
26 kwietnia: decyzja o udziale OddziałówSamoobronyw rozminowywaniu Zatoki) 

Perskiej. 

1992 

9 stycznia: ogłoszenie deklaracji Bush-Miyazawa w sprawie globalnego partner
stwa. 

15 czerwca: zatwierdzenie ustawy umożliwiającej udział Oddziałów Samoobrony 
w operacjach pokojowych ONZ. 

październik: para cesarska z pierwszą wizytą oficjalną w Chinach. 
14 października: ujawnienie afery korupcyjnej związanej z finną kurierską Sa

gawa Kyu.bin. 

1993 

23 kwietnia: wizyta pary cesarskiej na Okinawie. 
9 sierpnia: odsunięcie PLD od steru rządów, koniec „systemu roku 1955". 
23 sierpnia: wypowiedź premiera Hosokawy na temat agresyjnego charakteru 

wojny w Azji i na Pacyfiku. 
9 czerwca: ślub następcy tronu Naruhito z Owadą Masako. 

1994 

Otwarcie nowego portu lotniczego w Osace. 
29 stycznia: zatwierdzenie nowego, mieszanego systemu wyborczego. 

1995 

17 stycznia: trzęsienie ziemi w Kobe. 
20 marca: atak gazowy zorganizowany przez członków sekty Aum Shinrikyo 

w tokijskim metrze. 
9 czerwca: rezolucja parlamentu w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia wojny. 
listopad: utworzenie SACO. 

1996 

12 kwietnia: podpisanie umowy w sprawie zwrotu bazy Futemma na Okinawie. 
17 kwietnia: ogłoszenie deklaracji Clintona i Hashimoto dotyczącej rozszerzenia 

współpracy japońsko-amerykańskiej w zakresie bezpieczeństwa. 

1997 

23 września: nowe wytyczne w sprawie współpracy japońsko-amerykańskiej 
w dziedzinie obrony. 
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1998 

29 maja: zatwierdzenie ustawy o reformie strukturalnej systemu finansowego 
(tzw. Big Bang).

1999 

24 maja: zatwierdzenie ustaw umożliwiających rozszerzenie japońsko-amerykań
skiej współpracy wojskowej (m.in. w zakresie pomocy logistycznej ze strony Oddziałów 
Samoobrony i zaopatrzenia). 

9 sierpnia: legalizacja flagi narodowej Hi no Maru i hymnu Kimi ga Yo.

30 września: wypadek w elektrowni jądrowej w Tokaimurze. 

2000 

styczeń: raport komisji Obuchiego; ustanowienie w parlamencie komisji ds. rewizji 
konstytucji. 

21 lipca: szczyt państw G-8 w Naha na Okinawie. 
listopad: utworzenie Centrum Strategicznego ds. Technik Informacyjnych. 



Cesarze (od 1847) 

121) 1847-1866
Osahito (1831-1866), Komet 

122) 1867-1912 (1868)
Mutsuhito (1852-1912), Meiji, Oświecone Rządy 

123) 1912-1926 (1915)
Yoshihito (1879-1926), Taisho, Wielka Sprawiedliwość 

124) 1926--1989 (1928)
Hirohito (1901-1989), Showa, Oświecony Pokój 

125) 1989 (1990)
Akihito (ur.1933), Heisei, Tworzenie Pokoju 

• Informacje o panujących w Japonii cesarzach podano według kolejności: numer kolejny cesarza
według tradycyjnej historiografii, lata panowania (w Japonii nie ma interregnum, więc kolejny cesarz
rozpoczyna panowanie w dniu śmierci poprzedniego), w nawiasie rok oficjalnej intronizacji po okresie
żałoby, imię książęce (podczas panowania), lata życia, imię pośmiertne i jednocześnie nazwa ery
(dotyczy okresu po 1868 r., kiedy wprowadzono zasadę ,jedno panowanie jedna era", a każdy cesarz
panuje dożywotnio) oraz tłumaczenie nazwy ery na język polski.



) 

Premierzy (1885-2001) 

22 grudnia 1885* 
Ito Hirobumi (I)** 

30 kwietnia 1888 
Kuroda Kiyotaka 

24 grudnia 1889 
YamagataAritomo (I) 

6maja 1891 
Matsukata Masayoshi (I) 

8 sierpnia 1892 
Ito Hirobumi (Il) 

18 września 1896 
Matsukata Masayoshi (Il) 

12 stycznia 1898 
Ito Hirobumi am

30 czerwca 1898 
ókuma Shigenobu (I) 

8 listopada 1898 
YamagataAritomo (Il) 

19 października 1900 
Ito Hirobumi (IV) 

2 czerwca 1901 
Katsura Taro (I) 

• Podana data jest dniem objęcia stanowiska premiera.
" Cyfra rzymska w nawiasie oznacza numer kolejnego gabinetu utworzonego przez tego samego
premiera.
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7 stycznia 1906 
Saionji Kirnrnochi (I) 

14 lipca 1908 
Katsura Taro (II) 

30 sierpnia 1911 
Saionji Kirnrnochi (II) 

21 grudnia 1912 
Katsura Taro (Im 

20 lutego 1913 
Yamamoto Gonnohyoe (Gombee) (I) 

16 kwietnia 1914 
Ókuma Shigenobu (II) 

9 października 1916 
Terauchi Masatake 

29 września 1918 
Rara Takashi 

13 listopada 1921 
Takahashi Korekiyo 

12 czetwca 1922 
Kato Tomosaburo 

2 września 1923 
Yamamoto Gonnohyoe (Gombee) (II) 

7 stycznia 1924 
Kiyoura Keigo 

11 czetwca 1924 
Kato Takaaki (I) 

2 sierpnia 1925 
Kato Takaaki (II) 

30 stycznia 1926 
Wakatsuki Reijiro (I) 

20 kwietnia 1927 
Tanaka Giichi 
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2lipca 1929 
Hamaguchi Osachi 

14 kwietnia 1931 
W akatsuki Reijiro (II) 

13 grudnia 1931 
Inukai Tsuyoshi 

26majal932 
Saito Makoto 

8lipca 1934 
Okada Keisuke 

9marca 1936 
HirotaKoki 

2 lutego 1937 
Hayashi SenJii.ro 

4 czetwca 1937 
Konoe Fumimaro (I) 

5 stycznia 1939 
Hiranuma Kiichiro 

30 sierpnia 1939 
Abe Nobuyuki 

16 stycznia 1940 
Yonai Mitsumasa 

22 lipca 1940 
Konoe Fumimaro (II) 

18 lipca 1941 
Konoe Furnimaro (III) 

18 października 1941 
TojoHideki 

22 lipca 1944 
Koiso Kuniaki 

7 kwietnia 1945 
Suzuki Kantaro 
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17 sierpnia 1945 8 grudnia 1960 
Higashikuni N aruhiko lkeda Hayato (Il) 

9 października 1945 9 grudnia 1963 
Shidehara Kijflró lkeda Hayato (III) 

22maja 1946 9 listopada 1964 
Yoshida Shigeru (I) Sató Eisaku (I) 

24maja 1947 17 lutego 1967 
Katayama Tetsu Sató Eisaku (Il) 

10 marca 1948 14 stycznia 1970 
Ashida Hitoshi Sató Eisaku (III) 

15 października 1948 6lipca 1972 
Yoshida Shigeru (Il) Tanaka Kakuei (I) 

16 lutego 1949 22 grudnia 1972 
Yoshida Shigeru (III) Tanaka Kakuei (Il) 

30 października 1952 9 grudnia 197 4 
Yoshida Shigeru (IV) MikiTakeo 

21maja 1953 24 grudnia 1976 
Yoshida Shigeru (V) Fukuda Takeo 

10 grudnia 1954 7 grudnia 1978 
Hatoyama Ichiró (I) Ohira Masayoshi (I) 

19 marca 1955 9 listopada 1979 
Hatoyama Ichiró (Il) Óhira Masayoshi (Il) 

22 listopada 1955 17 lipca 1980 
Hatoyama lchiró (III) Suzuki Zenkó 

23 grudnia 1956 27 listopada 1982 
Ishibashi Tanzan Nakasone Yasuhiro (I) 

25 lutego 1957 27 grudnia 1983 
Kishi Nobusuke (I) Nakasone Yasuhiro (Il) 

12 czetwca 1958 22 lipca 1986 
Kishi Nobusuke (Il) Nakasone Yasuhiro (III) 

19 lipca 1960 6 listopada 1987 
lkeda Hayato (I) Takeshita Noboru 
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3 czeiwca 1989 
Uno Sosuke 

10 sierpnia 1989 
Kaifu Toshiki (I) 

28 lutego 1990 
Kaifu Toshiki (II) 

6 listopada 1991 
Miyazawa Kiichi 

9 sierpnia 1993 
Hosokawa Morihiro 

25 kwietnia 1994 
Hata Tsutomu 

29 czetwca 1994 
Murayama Tomiichi 

11 stycznia 1996 
Hashimoto Ryiltaro 

7 listopada 1996 
Hashimoto Ryiltaro (II) 

30 lipca 1998 
Obuchi Keizo 

5 kwietnia 2000 
Mori Yoshiro (I) 

4 lipca2000 
Mori Yoshiro (II) 

26 kwietnia 2001 
KoizumiJun'ichiro (I) 

) 

Wykaz ważniejszych japońskich nazw 
urzędów, organizacji 

i przedsiębiorstw, a także skrótów 
występujących w tekście 

Aikoku Koto - Publiczna Partia Patriotyczna, 187 4-1875 

Aikyojuku- Szkoła Patriotów Stron Rodzinnych, 1931-1932 

Ajia Rekishi Shiryo Senta- Ośrodek Dokumentacji Historycznej Azji, utw. 2001 

Ajinomoto - zakłady spożywcze, utw. 1909 

Ampo Kaitei Soshi Kokumin Kaigi - Narodowa Rada Zapobieżenia Rewizji Traktatu 
o Bezpieczeństwie, 1959-1960

ANA-All Nippon Airways, jap. Zennippon Kuyu (Unie Ogólnojapońskie), utw. 1957 

APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation (Rada Współpracy Gospodarczej Azji 
Pacyfiku),utw.1989 

ASEAN - Association of South-East Asian Nations (Stowarzyszenie Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej), utw. 1967 

Atarashii Kyokasho o Tsukurukai - Stowarzyszenie ds. Opracowania Nowego Pod-
ręcznika, utw. 1997 

Aum Shinrikyo - sekta Najwyższej Prawdy Aum, utw. 1987 , obecnie jako Aleph 

Beheiren ➔ Betonamu ni Heiwa o Shimin Rengo 

Betonamu ni Heiwa o Shimin Rengo (Beheiren) - Obywatelska Unia na rzecz Pokoju 
w Wietnamie, 1965-1947 

Bijutsuka Kyoto Kaigi (Bikyoto) - Komitet W spólnej W alki Artystów, utw. 1969 

Bikyoto ➔ Bijutsuka Kyoto Kaigi 

Boeicho - Urząd Obrony, utw. 1954 

Bokujinkai - Stowarzyszenie Ludzi Tuszu, utw. 1952 

Bunrakuza - Teatr Lalek (Bunraku), utw. 1872 

Bunto ➔ Kyosan Shugisha Domei 

Burakukai - Stowarzyszenia Wiejskie, 1940--1945 

Byakkotai - Oddziały Białego Tygrysa, 1868 
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Canon Gap. Kyanon) - zakłady sprzętu optycznego, utw. 1937 

CHINCOM - China Trade Coordinating Committee (Komitet Koordynacyjny ds. 
Handlu z ChRL), utw. 1950 , od 1957 r. jako część COCOM 

ChRL- Chińska Republika Ludowa, utw. 1949 

Chisso - zakłady chemiczne, utw. 1950 

Chonaikai - Stowarzyszenia Miejskie, 1940-1945 

COCOM- Coordinating Committee for Export to CommunistArea (Komitet Koordy-
nacyjny ds. Kontroli Eksportu do Krajów Komunistycznych), 1949-1994 

Daiei, Daie - sieć supermarketów, utw. 1957 

Daihon'ei- Cesarski Sztab Dowodzenia, 1984-1895 , 1904-1905 , 1937-1945 

Daihon' ei Seifu Renraku Kaigi- Łączne Posiedzenie Cesarskiego Sztabu Dowodzenia 
i Rządu,1937-1944 

Daiichi Ginko - Pierwszy Bank, utw. 1872 , od 1971 jako Daichi Kangyo Ginko 

Daiichi Kangyo Ginko - Bank Daiichi Kangyó, utw. 1971 , od 2000 jako Mizuho Holdings 

Daimaru - domy towarowe, utw. 1717 

Dainihon Fujinkai - Stowarzyszenie Kobiet Wielkiej Japonii, 1941-1945 

Dainihon Sangyo Hokokukai - Stowarzyszenie Patriotyczne w Przemyśle Wielkiej 
Japonii, 1940-1945 

Dainihon Seishonendan - Grupy Dzieci i Młodzieży Wielkiej Japonii, 1941-1945 

Dainihon Yokusan Sonendan - Grupa Młodych W spierających Wielką Japonię, 1942-
-1945

Daitóashó - Ministerstwo Wielkiej Azji Wschodniej, 1942-1945 

Daiwa, właśc. Daiwa Shoken - Dom Maklerski Daiwa, utw. 1910 

Daiwa Ginko - Bank Daiwa, utw. 1948 

Dajokan, Daijokan - Wielka Rada Stanu, 702-1867 , 1868-1885 

Demokurato Bijutsu Kyokai - Stowarzyszenie Sztuki Demokratycznej, utw. 1951 

Dentsu ➔ Nihon Dempo Tsushinsha 

Domei ➔ Zennippon Rodo Sodomei 

EROA- &onomic Rehabilitation in Occupied Areas (Odbudowa Gospodarcza Tere-
nów Okupowanych), 1949-1951 

EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza, utw. 1957 

Fuji Ginko - Bank Fuji, utw. 1948 , od 2000 jako Mizuho Holdings 

Fuji Jukogyo - Zakłady Przemysłu Ciężkiego Fuji, utw. 1955 

Fuji Seitetsu - Stalownia Fuji, 1950-1970 

G-2 - sekcja wywiadowcza działająca w strukturach amerykańskich władz okupacyjnych

G-5 - nieformalna grupa pięciu najbogatszych państw świata (Stany Zjednoczone,

Japonia, RFN, Francja, Wielka Brytania); konferencje ministrów finansów i pre-
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zesów banków centralnych organizacji od 1976 , od 1986 jako G-7 (plus Włochy,
Kanada), od 1997 jako G-8 (plus Rosja)

G-7 ➔G-5

G-8➔G-5

GARIOA - Govemment and Relief in Occupied Areas (Administrowanie i Pomoc
Terenom Okupowanym), 1947-1951

GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (Układ Ogólny w Sprawie Ceł
i Handlu), 1947-1995 

Gensuibaku Kinshi Nihon Kyogikai (Gensuikyo) - Japońska Rada na rzecz Zakazu 
Użycia Broni Wodorowej, utw.1955

Gensuikyo ➔ Gensuibaku Kinshi Nihon Kyogikai
Gen'yosha - Stowarzyszenie Ciemnego Oceanu, 1881-1946
GHQ - General Headquarter (Kwatera Główna), dotychczas SCAP
Gokenren ➔ Kempo Yogo Kokumin Rengo
Gunjusho - Ministerstwo Zaopatrzenia, 1943-1945 

Gutai Bijutsu Kyokai - Stowarzyszenie Sztuki Konkretu, 1954-1972 

Gyochisha ➔ Kochisha 
Hankyu domy towarowe, utw.1947 

Hanwa Ginko - Bank Hanwa, 1989-1996 

Hayakawa - zakłady produkcyjne, utw. 1912 , od 1970 jako Sharp 

Heiminsha - Stowarzyszenie Zwykłych Ludzi, 1903-1907 

Hidankyo ➔ Nihon Gembaku Hibaku Dantai Kyogikai 

Himeyuri Butai - Oddział Konwalii, 1944 

Hino - zakłady samochodowe, utw. 1942 

Hitachi - zakłady produkcyjne, utw. 1920 

Hokkaido Takushoku Ginko - Bank Kolonizacyjny Hokkaido, 1900-1999 

Honda - zakłady produkcyjne, utw. 1946 
Hyogo Ginko - Bank Hyogo, 1989-1999 

Isetan - domy towarowe, utw. 1924 
Ishikawajima HarimaJukogyo - Zakłady Przemysłu Ciężkiego Ishikawajima- Harima,

utw.1960 

Isuzu - zakłady samochodowe, utw. 1949 

Iwai - zakłady produkcyjne, utw. 1862 , od 1968 jako Nisshó Iwai 

JAL- JapanAirlines, utw.1951 

Jichitai Keisatsu - Policja Samorządowa, utw. 1948 

Jieitai Oddziały Samoobrony, utw. 1954 

Jikken Kobo - Warsztaty Eksperymentalne, utw. 1951 
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Jimmukai - Stowarzyszenie Jimmu, 1932-1935 
Jiyii. Bijutsuka Kyokai - Stowarzyszenie Niezależnych Artystów, utw. 1937 
Jiyii. Minshuto - Partia Llberalno-Demokratyczna ( PLD), utw. 1955 

) Jiyii.to (1 )- PartiaLlberalna, 1881-1884 , 1891-1898 
Jiyii.to (2 ) - Partia Llberalna ( PL), 1950-1955 
Jiyii.to (3 ) - Partia Llberalna (PL), utw. 1997 
JPD - Japońska Partia Demokratyczna➔ Nihon Minshuto 
JPL- Japońska Partia Llberalna ➔ Nihon Jiyii.to 
JPP - Japońska Partia Postępu ➔ Nihon Shimpoto 
JPW - Japońska Partia Współpracy➔ Nihon Kyodoto 
JR- Japan Railways, utw. 1987 
JT - Japan Tabaco, utw. 1985 
Kaijo Hoantai - Oddziały Ochrony Wybrzeża, utw. 1948 
Kaishinto (1 ) ➔ Rikken Kaishinto 
Kaishinto (2 ) - Partia Reform ( PR), 1952-1954 
Kaitakushi - Urząd ds. Rozwoju, zwany też Urzędem ds. Kolonizacji, 1869-1883 
Kakushin Kurabu - Klub Reform, 1922-1925 
Kankyochó - Urząd ds. Środowiska, utw. 1971 
Kantogun -Armia Kwantuńska, 1906-1945 
Kawasaki Seitetsu - Stalownia Kawasaki, utw. 1950 r. 
KDD - Kokusai Denshin Denwa (Międzynarodowy Telegraf i Telefon), utw. 1953 
Keidanren ➔ Keizai Dantai Rengokai 
Keio Gijuku Daigaku - Uniwersytet Keio, utw. 1858 
Keizai Dantai Rengokai (Keidanren) - Federacja Organizacji Gospodarczych, utw. 

1946 
Kempo Chosakai - Komisja Badań nad Konstytucją, 1956-1964 
Kempo Yogo Kokumin Rengo (Gokenren) - Narodowa Unia Ochrony Konstytucji, 

utw.1954 
Kensei Honto - Prawdziwa Partia Konstytucjonalistów, 1898-1910 
Kenseikai - Stowarzyszenie Konstytucjonalistów, utw. 1916 , od 1927 jako Minseito 
Kenseito - Partia Konstytucjonalistów, 1898-1900 
Ketsumeidan - Grupa Braterstwa Krwi, utw. 1932 
Kikakuin - Rada Planowania, 1937-1943 
Kizokuin - Izba Arystokracji (tłumaczona też jako Izba Parów), 1890-194 7 
Koain - Rada Rozwoju Azji, 1938-1942 
Kobe Seikosho - Huta Kobe, utw. 1911 
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Kobushó - Ministerstwo Przemysłu, 1870-1885 
Kóchisha - Stowarzyszenie Aktywistów, 1925-1932 
Kodo Bijutsu Kyokai - Stowarzyszenie Sztuki Akcji, utw. 1945 
Kódoha- Ugrupowanie Drogi Cesarskiej, 1931-1936 
Koe Naki Koe no Kai - Stowarzyszenie Niemych Głosów, utw. 1960 
Kokka Chibo Keisatsu - Państwowa Policja Regionalna, utw. 1948 
Kokka Keisatsu Yobitai- Rezerwowe Oddziały Policji Państwowej, utw. 1950 , 1952-

-1954 jako Hoantai (Oddziały Bezpieczeństwa)
Kokka Koan Iinkai - Państwowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego, utw. 1948 
Kokubó Kaigi- Rada Obrony Kraju, utw. 1956 
Kokuhonsha - Stowarzyszenie Podstaw Państwowości, 1924-1936 
Kokumin Kyodoto- Partia Współpracy Narodowej, 1947-1950 
Kokumin Minshuto - Narodowa Partia Demokratyczna, 1950-1952 
Kokuminto ➔ Rikken Kokuminto 
Kokuryii.kai - Stowarzyszenie Amuru ( znane też jako Stowarzyszenie Czarnego Smo

ka), 1901-1946 
KokusaiKoryii. Kikin- Fundacja Wymiany Międzynarodowej ( ang.JapanFoundation), 

utw.1972 
Kokusui Taishllto - Nacjonalistyczna Partia Mas, utw. 1931 
Komeito - Partia Uczciwych Rządów, utw. 1964 
Kominform - Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych, 194 7-1956 
Komintern - Międzynarodówka Komunistyczna, 1919-1943 
KPCh - Komunistyczna Partia Chin, utw. 1921 
KPJ - Komunistyczna Partia Japonii➔ Nihon Kyosanto 
KPZR - Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, 1952-1991 
Kunaichó - Urząd ds. Dworu Cesarskiego, utw. 1949; wcześniej jako ministerstwo 
Kyosan Shugisha Domei - Sojusz Komunistów, utw. 1958 
Kyii.shllha - Szkoła Kiusiu, utw. 1957 
Mantetsu ➔ Minami Manshii Tetsudo Kabushiki Kaisha 
Matsushita- zakłady sprzętu elektrycznego i elektronicznego, utw. 1918 
Mazda, właśc. Matsuda - zakłady przemysłowe, utw. 1920 ( do 1984 jako Toyo Cork 

Kogyo - W schodnia Przetwórnia Korka) 
Meirokusha - Stowarzyszenie Szóstego Roku Ery Meiji, 1873-1875 
MFW - Międzynarodowy Fundusz Walutowy, utw. 1947 
MHZP - Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Przemysłu ➔ Tsiishó Sangyosho 
Minami Manshii Tetsudo Kabushiki Kaisha (Mantetsu) - Towarzystwo Kolei Połud-

niowomandżurskiej, 1906-1945 
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Minseito ➔ Rikken Minseito 
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Minshu Jiyuto - Partia Demokratyczno-Llberalna (PDL), 1948-1950 
Minshu Kaikaku Rengo (Minkairen) - Llga Demokratycznych Reform, utw. 1993 
Minshu Shakaitó - Partia Demokratyczno-Socjalistyczna (PDS), 1960-1994 

Minshuka Domei (Mindo) - Llga na rzecz Demokratyzacji, 1948-1950 

Minshuto - Partia Demokratyczna (PD), utw. 1996 
Mitsubishi - zaibatsu, 1886-1950, po zakończeniu okupacji jako keiretsu 

) 

Mitsubishi Ginko - Bank Mitsubishi, utw. 1880, od 1996 jako Tokyo Mitsubishi Ginko 

Mitsubishi Shoji- s6g6 shosha, 1918-1947 , ponownie od 1954 

Mitsui - zaibatsu, 1673-1950, po zakończeniu okupacji jako keiretsu 

Mitsui Bussan -s6g6 shosha, 1876-1947 , ponownie od 1959 

Modan Ato Kyokai - Stowarzyszenie Sztuki Modernistycznej, utw. 1954 

Naikaku Johokyoku - Departament Informacji Rządu, 1940-1945 

NEC ➔ Nippon Denki 

NHK ➔ Nippon Hoso Kyokai 

Nichibei Boeki Keizai Godo Iinkai - Japońsko-Amerykański Komitet ds. Handlu 
i Gospodarki, utw. 1961 

Nichibunken ➔ Nihon Bunka Kenkyu Senta 

Nihon Bijutsu Tenrankai (Nitten) - Wystawy Sztuki Japońskiej, organizacja od 1946 , 
wcześniej jako Mombusho Bijutsu Tenrankai (Bunten) - Wystawy Sztuki pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji 

Nihon Bijutsukai- Towarzystwo Sztuki Japońskiej, utw. 1946 

Nihon Bunka Kenkyu Senta (Nichibunken) - Ośrodek Badań nad Kulturą Japonii, 
utw.1987 

Nihon Chóki Shin'yo Ginko -Japoński Bank Kredytów Długoterminowych, utw. 1952 

Nihon Dempo Tsushinsha-Japońskie Przedsiębiorstwo Telegraficzne, utw. 1906 ,  od 
1955 jako agencja reklamowa Dentsft 

Nihon Gembaku Hibaku Dantai Kyogikai ( Hidankyo) -Rada Japońskich Organizacji 
Zrzeszających Ofiary Bomby Atomowej, utw. 1956 

Nihon Genshiryoku Kenkyujo-Japoński Ośrodek Badań Energii]ądrowej, utw.1956 

Nihon Jiyflto (1 ) -Japońska Partia Llberalna GPL), 1945-1948 

NihonJiyuto (2) -Japońska Partia Llberalna GPL), 1953-1954 

Nihon Kaihatsu Ginko-Japoński Bank Rozwoju, 1951-1999 
Nihon Kaiun Hokokudan - Grupa Patriotyczna w Transporcie Morskim Japonii, 

1942-1945 
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Nihon Kangyo Ginko -Japoński Bank Rozwoju Przemysłu, utw. 1897 , od 1971 jako 
Daichi Kangyo Ginko 

Nihon Keieisha Dantai Remmei (Nikkeiren) - Japońska Federacja Stowarzyszeń 
Pracodawców, utw. 1948 

Nihon Kominto -Japońska Partia Cesarskich Poddanych 

Nihon Kyodoto -Japońska Partia Współpracy GPW), 1945-1946 

Nihon Kyosanto - Komunistyczna Partia Japonii (KPJ), utw.1922, zalegalizowana 1945 

Nihon Kyoshokuin Kumiai (Nikkyoso) -Japoński Związek Pracowników Oświaty, utw. 
1947 

Nihon Mingeikan - Pawilon Japońskiej Sztuki Ludowej, utw. 1936 
Nihon Minshuto -Japońska Partia Demokratyczna GPD), 1947-1949, 1954-1955 

Nihon Nomin Kumiai (1 ) - Związek Zawodowy Japońskich Rolników, 1922-1928; 
1931-1939 

Nihon Nomin Kumiai (2) - Związek Zawodowy Japońskich Rolników, utw. 1946 

Nihon Nominto -Japońska Partia Rolników, 1926-1928 

Nihon Rodo Kumiai Sodomei -Japońska Federacja Związków Zawodowych, 1946-
-1964

Nihon Rodo Kumiai Sohyo Gikai (Sóhyo) - Generalna Rada Japońskich Związków 
Zawodowych,1950-1989 

Nihon Rodo Sodomei-Japońska Federacja Pracy, 1921-1941 

Nihon Ro noto -Japońska Partia Robotniczo- Chłopska, 1926-1928 

Nihon Sangyo (Nissan) - tzw. nowe zaibatsu, utw. 1928 
Nihon Seisansei Hombu -Japońskie Centrum Produktywności, utw. 1955 

Nihon Shakai Shugi Domei -Japoński Sojusz Socjalistyczny, 1920-1921 
Nihon Shakaito (1 ) -Japońska Partia Socjalistyczna, 1906-1907 

Nihon Shakaito (2) - Socjalistyczna Partia Japonii (SPJ), utw. 1945 , od 1996 jako 
Shakai Minshuto 

Nihon Shimpoto -Japońska Partia Postępu GPP), 1945-1947 

Nihon Shinto - Nowa Partia Japonii (NPJ), 1992-1994 

Nihon Terebi Hosomo -Japońska Sieć Telewizyjna (NTV), utw. 1952 

Nihon Yushutsu Ginko -Japoński Bank Eksportowy, utw. 1950, od 1952 jako Nihon 
Yushutsunyfl Ginko 

Nihon Yushutsunyfl Ginko -Japoński Bank Eksportowo-Importowy, utw. 1952 
Nikakai - Stowarzyszenie Drugiej Sekcji, utw. 1914 

Nikkei ➔ Nikkei Heikin Kabuka 

Nikkei Heikin Kabuka (Nikkei) - Indeks Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych 

Nikkeiren ➔ Nihon Keiesha Dantai Remmei 
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Nikkó, wlaśc. Nikkó Shóken - Dom Maklerski Nikkó, utw. 1920 
Nikkyóso ➔ Nihon Kyóshokuin Kumiai 
Nippon Ginkó, Nihon Ginkó- Bank Japonii, utw. 1882 
Nippon Denki - Japońskie Zakłady Sprzętu Elektrycznego (NEC), utw. 1899 
Nippon Hósó Kyókai -Japońskie Stowarzyszenie Nadawcze (NHK), utw. 1926 
Nippon Kókan - Japońskie Zakłady Rur Stalowych (NKK), utw. 1912 
Nippon Ródó Kumiai Sórengókai (Rengó) - Japońska Federacja Związków Zawodo-

wych, utw. 1987 
Nippon Seitetsu - Japońska Stal, 1934-1950 
Nissan➔ Nihon Sangyó 
Nisshó - przedsiębiorstwo handlowe, utw. 1909, od 1968 jako Nisshó Iwai 
Nisshó Iwai - sogó shósha, utw. 1968 
Nitten ➔ Nihon Bijutsu Tenrankai 
NKK ➔ Nippon Kókan 
NKL- Nowy Klub liberalny➔ Shinjiyii Kurabu 
Nomura, właśc. Nomura Shóken - Dom Maklerski Nomura, utw. 1918, od 2001 jako 

Nomura Holdings 
Nógyó Hókoku Remmei - liga Patriotyczna w Rolnictwie, utw. 1938 
NPJ - Nowa Partia Japonii➔ Nihon Shinto 
NPK-Nowa Partia Konserwatywna➔ Shinhoshutó 
NIT- Nippon Telegraph and Telephone Corporation Gapoński Telegraf i Telefon), 

utw.1985 
N1V - Nihon Terebi Hósómó 
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development (Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), utw.1961 
ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych, utw. 1946 
Piifekuto Ribatii Kyódan (PL Kyódan) - Bractwo Doskonałej Wolności, utw. 1946 
PD - Partia Demokratyczna➔ Minshutó 
PDL- Partia Demokratyczno-liberalna➔ Minshu Jiyiitó 
PDS - Partia Demokratyczno-Socjalistyczna ➔ Minshu Shakaitó 
PECC- Pacific Economic Cooperation Conference (Rada Współpracy Gospodarczej 

Pacyfiku),utw. 1980 
PKB - Produkt Krajowy Brutto 
PL- Partia Liberalna ➔ Jiyiitó (2), Jiyiitó (3) 
PL Kyódan ➔ Piifekuto Ribatii Kyódan 
PID - Partia liberalno-Demokratyczna➔ Jiyii Minshutó 
PNB - Produkt Narodowy Brutto 
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PNH - Partia Nowych Horyzontów➔ Shinshintó 
PR - Partia Reform ➔ Kashintó (2) 
PSD - Partia Socjaldemokratyczna ➔ Shakai Minshutó (3) 
Reimeikai - Stowarzyszenie Świt, 1918--1920 
Rengó ➔ Nippon Ródó Kumiai Sórengókai 
RFN - Republika Federalna Niemiec 
Rikken Dóshikai - Konstytucyjne Stowarzyszenie Jednomyślnych, 1913-1916 
Rikken Kaishintó (Kaishintó) - Konstytucyjna Partia Reform, 1882-1896 
Rikken Kokumintó (Kokumintó) - Konstytucyjna Partia Narodowa, 1910-1922 
Rikken Minseitó (Minseitó) - Konstytucyjna Partia Rządów Demokratycznych, 1927-

-1940

Rikken Seiyiikai (Seiyiikai) - Konstytucyjne Stowarzyszenie Przyjaciół Polityki, 1900-
-1940

Rinchó ➔ Rinji Gyósei Chósakai 

Rinji Gyósei Chósakai - Nadzwyczajna Komisja ds. Reformy Administracji, 1961-
-1964, 1981-1983

Risshisha - Stowarzyszenie Zdeterminowanych, 187 4-1883 
Rokumeikan - Pawilon Ryczącego Jelenia, otwarty 1883, spłonął 1941 
Ródó Nómintó - Partia Robotniczo-Chłopska, 1926-1928 
SACO - Special Action Committee on Okinawa (Specjalna Komisja ds. Okinawy), utw. 

1995 
Sagawa Kyiibin - Firma Kurierska Sagawa, utw. 1957 
Saikó Sensó Shidó Kaigi- Najwyższa Rada ds. Prowadzenia Wojny, 1944-1945 
Sakigake ➔ Shinto Sakigake 
Sakura Ginkó - Bank Sakura, utw. 1992, od 2001 jako Mitsui Sumitomo Ginkó 
Sakurakai - Stowarzyszenie Wiśni, 1930-1931 
Sambetsu ➔ Zennippon Sangyóbetsu Ródó Kumiai Kaigi 
Sangiin - Izba Radców, utw. 194 7 
Sanwa Ginkó - Bank Sanwa, utw. 1933, od 2002 jako Bank UFJ 
San'yó, właśc. San'yó Shóken - Dom Maklerski San'yó, utw. 1973 
San'yó Denki - Zakłady Sprzętu Elektrycznego San'yó, utw. 1950 
SCAP - Supreme Commander of Allied Powers (Naczelny Dowódca Sił Sojuszni-

czych), utw. 1945 
Seibu - domy towarowe, utw. 1949 
Seikyósha - Stowarzyszenie Polityczno-Oświatowe, 1888--1945 
Seirankai - Stowarzyszenie Zielonego Huraganu, utw. 1973 
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Seitosha- Stowarzyszenie Niebieskich Trzewików, 1911-1916 

Seiyu Honto - Prawdziwa Partia Przyjaciół Polityki, 1924-1927 

Seiyukai ➔ Rikken Seiyiikai 

Sekigunha - Frakcja Czerwonej Armii, utw. 1970 

Sekihotai - Oddział Krwawego Odwetu 

Sekirankai- Stowarzyszenie Czerwonych Fal, 1921-1923 

Shakai Minshu Rengo (Shaminren) - liga Socjaldemokratyczna, utw. 1977 

Shakai Minshuto (1 ) - Partia Socjaldemokratyczna, utw. 1901 

Shakai Minshuto (2 ) - Partia Socjaldemokratyczna, 1926-1930 
Shakai Minshuto (3 ) - Partia Socjaldemokratyczna ( PSD), do 1996 jako SPJ 

Shakai Shugi Kenkyukai - Stowarzyszenie Studiów nad Socjalizmem, 1898-1900 

Shaminren ➔ Shakai Minshu Rengo 

Shimpoto - Partia Postępu, 1896-1898 

Shimpu Tokubetsu Kogekitai - Oddziały Boskiego Wiatru do Ataków Specjalnych 
(kamikaze), 1944-1945 

Shimpuren - liga Boskiego Wiatru, 1872-1876 

Shinfujin Kyokai- Stowarzyszenie Nowych Kobiet, 1920-1922 

Shinhoshuto - Nowa Partia Konserwatywna (NPK), utw. 2000 

Shinjinkai - Stowarzyszenie N owych Ludzi, 1918-1929 

Shinjiyu Kurabu- Nowy Klub liberalny (NKL), utw. 1976 

Shinkomeito - Nowa Partia Komeito, utw. 1998 

Shinnippon Seitetsu - Nowa Japońska Stal, utw. 1970 

Shinseito - Partia Odnowy, 1993-1994 

Shinshinto - Partia N owych Horyzontów ( PNH), 1994-1997 

Shinto Sakigake (Sakigake) - Nowa Partia Prekursorów, 1993-1998 

Shirakabaha - Szkoła Białej Brzozy, 1910-1923 

Shochiku -wytwórnia fihnowa, utw. 1920 

Shogyo Hokokukai - Stowarzyszenie Patriotyczne w Handlu, 1942-1945 

Showa Denko - zakłady chemiczne, utw. 1939 

Shugiin - Izba Reprezentantów, utw. 1890 

Sodeisha Stowarzyszenie Nurzających się w Glinie, utw. 1948 

Sodomei ➔ Nihon Rodo Kumiai Sodomei 

Sohyo ➔ Nihon Rodo Kumiai Sohyo Gikai 

Soka Gakkai- Naukowe Stowarzyszenie Tworzenia Wartości, utw.1930 

Sogo - domy towarowe, 1919-2000 

Sony Gap. Sonii) - zakłady sprzętu elektronicznego, utw. 1958 
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Sozo Bijutsu - Sztuka Kreatywna, utw. 1948 

SPJ - Socjalistyczna Partia Japonii ➔ Nihon Shakaito (2 ) 

Sumitomo - zaibatsu, od pocz. XVII w. do 1948 , po zakończeniu okupacji jako keiretsu 

Sumitomo Ginko - Bank Sumitomo, utw. 1895 , od 2001 r. jako Mitsui Sumitomo Ginko 

Sumitsuin - Tajna Rada, 1888-194 7 

Suzuki - zakłady motoryzacyjne, utw. 1954 

Taisei Yokusankai - Stowarzyszenie W spi'erania Władzy Cesarskiej, 1940-1945 

Taiwan Ginko - Bank Tajwański, 1899-1927 , od połowy lat trzydziestych do 1945 

Takumusho - Ministerstwo Kolonizacji, 1929-1942 

Tate no Kai - Stowarzyszenie Tarczy, utw. 1968 

Teijin ➔ Teikoku Jinzo Kenshi 

Teikoku Daigaku - Uniwersytet Cesarski, utw. 1886 , od 1897 r. jako Tokyo Teikoku 

Daigaku 

Teikoku Gekijo - Teatr Cesarski, otwarty 1911 

Teikoku Jinzo Kenshi- Cesarski Sztuczny Jedwab, utw. 1918 , od 1962 jako Teijin 

Teikoku Zaigo Gunjinkai - Stowarzyszenie Rezerwistów Cesarstwa, 1910-1946 

Tenkento - Partia Boskiego Miecza, 1927-1936 

Todofuken Keisatsu - Policja Prefekturalna, utw. 1954 

Toho -wytwórnia fihnowa, utw. 1943 

Tokyo Bijutsu Gakko- Tokijska Szkoła Sztuk Pięknych, utw. 1889 , od 1949 jako Tokyo 
Geijutsu Daigaku 

Tokyo Daigaku - Uniwersytet Tokijski, utw. 1877 , od 1886 jako Teikoku Daigaku, od 
194 7 ponownie jako Tokyo Daigaku 

Tokyo Geijutsu Daigaku - Tokijski Uniwersytet Sztuki, utw. 1949 

Tokyo Ginko - Bank Tokijski, utw. 1946 , od 1996 jako Tokyo Mitsubishi Ginko 

Tokyo Hosokyoku - Tokijska Stacja Nadawcza, 1925--1926 

Tokyo Shibaura Denki - zakłady sprzętu elektrycznego, utw. 1939 , od 1984 jako 
Toshiba 

Tokyo Takarazuka Gekijo - Teatr Takarazuka w Tokio, otwarty 1934 , od 1913 w Ta
karazuka 

Tokyo Teikoku Daigaku - Tokijski Uniwersytet Cesarski, utw. 1897 , od 1947 jako 
Tokyo Daigaku 

Tokyu- domy towarowe, utw. 1967 

Toseiha- Ugrupowanie Kontroli, 1931-1936 

Toshiba➔ Tokyo Shibaura Denki 

Toyo Rayon - zakłady tekstylne, utw. 1926 , od 1970 jako Tore 

Toyota- zakłady samochodowe, utw. 1937 
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Tsiishó Sangyóshó- Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Przemysłu (lVIHZP), 1949-
-2001

Video Hiroba - Wideo Forum, utw. 1972 

Waseda Daigaku- Uniwersytet Waseda, utw. 1882 

WKP(b) - Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików), 1925-1952 

Yamaguchigumi- syndykat Yamaguchiego, utw. 1915 

Y amaichi, właśc. Y amaichi Shóken - Dom Maklerski Y amaichi, 1926--1999 

Yasuda - zaibatsu, 1880-1945 , po zakończeniu okupacji jako keiretsu (Fuyó Gurupu) 

Yasuda Ginkó-BankYasudy, utw.1880 , od 1948 jako Fuji Ginkó 

Yawata Seitetsu - Stalowania Yawata, 1896--1934 , 1950-1970 

Yoru no Kai - Wieczorne Spotkania, utw. 1948 

Yiiaikai - Stowarzyszenie Przyjaźni, 1912-1919 

Yiizonsha - Stowarzyszenie Tych, Którzy Przetrwają, 1919-1923 

Zengakuren ➔ Zennippon Gakusei Jichikai Sórengó 

Zennippon Aikokusha Dantai Kaigi - Ogólnojapoński Kongres Organizacji Patriotów 

Zennippon Gakusei Jichikai Sórengó (Zengakuren) - Ogólnojapońska Unia Samo-
rządów Studenckich, 1948-1960 

Zennippon Rodo Kumiai Kaigi (Zenró Kaigi) - Ogólnojapoński Kongres Związków 
Zawodowych, 1954-1964 

Zennippon Ródó Sódómei (Domei) - Ogólnojapońska Konfederacja Robotnicza, 1964-
-1987

Zennippon Sangyóbetsu Ródó Kumiai Kaigi (Sambetsu) - Ogólnojapoński Kongres 
Związków Zawodowych Poszczególnych Zakładów Przemysłowych, 1946--1958 

Zenró Kaigi ➔ Zennippon Rodo Kumiai Kaigi 

ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 1922-1991 

Wykaz terminów japońskich 

amakudari - dosł. zstępowanie z nieba; przechodzenie emerytowanych wysokich 
urzędników administracji państwowej do zarządu prywatnych przedsiębiorstw 

anime - filmy animowane, kreskówki 

ankoku buto - dosł. taniec w ciemnościach; nurt we współczesnym teatrze tańca 

apure geru - (z franc. apres-guerre creatrice) dosł. twórcze pokolenie powojenne 

baku - siogunat; występuje w złożeniach ➔ baku/u, sonno tobaku 

baku/u - dosł. rządy spod namiotu; siogunat 

benshi - dosł. mówca, orator; kinowy opowiadacz treści filmów niemych 

bummei kaika - cywilizacja i oświecenie 

bunin - niezamieszkany 

bunka - kultura 

bunka jiitaku - kulturalne mieszkania 

burakumin - wyrzuceni poza nawias społeczny, m.in. ➔ eta, hinin 

bushido - dosł. droga wojownika; kodeks samurajów 

chambara - walka na miecze 

chambara eiga - filmy o walce na miecze, filmy samurajskie 

daimya - pan, książę feudalny 

Daitoa Kyaeiken - Strefa Wspólnego Dobrobytu Wielkiej Azji Wschodniej 

Daitoa senso - wojna w Wielkiej Azji W schodni ej 

Daitoa shinchitsujo - nowy porządek w Wielkiej Azji Wschodniej 

danchi - osiedla mieszkaniowe 

datsuaron - doktryna wyjścia U aponii] z Azji 

domburi - ceramiczna miseczka na potrawy, głównie ryż 

embon - książka za jena 

entaku - taksówka za jena 

eta - japońscy pariasi, przedstawiciele ,,nieczystych" zawodów 

fanshi guzzu - (z ang.fancy goods) dosł. fantazyjne artykuły 

furiita - (z ang.free i niem. arbeiter) osoba bez stałego zatrudnienia 

furusato bumu - dosł. moda na rodzinne strony 
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gozen kaigi - dosł. narada przed cesarskim obliczem, w obecności cesarza 
gumbatsu - grupa, frakcja wojskowych 
gyosei shido - dosł. naprowadzanie administracyjne 
hakko ichiu - cały świat pod jednym dachem 
han - księstwo feudalne 
hinin - dosł. nieludzie; w okresie Edo ludzie niezaliczani do żadnej z klas społecznych 
Hi no Maru - dosł. tarcza słońca; japońska flaga narodowa 
hitori issatsu - jeden człowiek [ członek organizacji] jedno zabójstwo 
Hoppo Ryodo -Terytoria Północne; wyspy w południowej części Kuryli będące przed

miotem sporu między Japonią a Rosją 
ianfu dosł. kobiety pocieszycielki; kobiety zmuszane do nierządu podczas wojny 

w Azji i na Pacyfiku 
ichioku gyokusai - honorowa śmierć 100 milionów 
ishin - odnowa, wprowadzanie nowego 
itai itai - dosł. boli, boli; bolesna choroba spowodowana zatruciem kadmem 
jishuku - powściągliwość 
jiyu minken undo - ruch na rzecz swobód i praw obywatelskich 
joruri - klasyczny japoński teatr lalek (mieszczański) 
juku - kursy dokształcające 
jusen - towarzystwo hipoteczne 
kabuki - klasyczny teatr japoński (mieszczański) 
kagura - pieśni i tańce rytualne wykonywane w przybytkach sintoistycznych 
kamban - system współpracy z poddostawcami umożliwiający rezygnację z magazy

nowania elementów montażowych 
kamikaze - boski wiatr; nazywano tak pilotów samobójców w czasie drugiej wojny 

światowej 
kan - zdrajca; występuje w złożeniach ➔ sonno tokan

karoshi śmierć z przepracowania 
katsu ➔ katsuretsu

katsudon -potrawa japońska (kotlet z ryżem i dodatkami podawany w miseczce), skrót 
od katsuretsu i domburi

katsuretsu - (z ang. cutlet) kotlet 
keiretsu konglomerat luźno powiązanych grup kapitałowych skupionych wokół 

własnego banku 
Kenkoku Kinen no Hi - Dzień Założenią Cesarstwa; święto państwowe przywrócone 

w 1967 r. • 't' 0.,,4 , �¾Jjc'h
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Kigensetsu - dosł. czas er; Dzień Założenia Cesarstwa 
kiken - niebezpieczny 
Kimi ga Yo - Panowanie Jego Cesarskiej Mości, japoński hymn narodowy (powstał 

ok.1880) 
kitanai - brudny 
kitsui - uciążliwy 
kodan - tradycyjny, wędrowny gawędziarz 
kokka kaizo - odbudowa państwa 
kokusaika - umiędzynarodowienie 
kokusui hozon - zachowanie narodowego charakteru 
kokutai - charakter narodowy Uaponii] 
kuromaku - dosł. postać zakulisowa 
kyodatsu - krańcowe wyczerpanie nerwowo-psychiczne połączone ze spadkiem sił 

fizycznych i zobojętnieniem; prostracja, letarg, zapaść 
kyoiku mama - matka pochłonięta edukacją swoich dzieci 
madoguchi shido dosł. przewodnictwo z okienka; nieformalne oddziaływanie przez 

system kredytów bankowych na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw 
manga - dosł. śmieszne obrazki; komiks 
manshon - apartamentowce 
Meiji ishin - Odnowa Meiji, Restauracja Meiji 
mimpon shugi - dosł. rządy na bazie ludu; demokracja 
minshu shugi - demokracja 
miso - pasta sojowa 
mobo - zob. modan boi

modan - (z ang. modern) nowoczesny 
modan boi (mobo) - (z ang. modern boy) nowoczesny chłopiec 
modan garu (moga) - (z ang. modern gir{) nowoczesna dziewczyna 
moga ➔ modan garu

mogura densha - dosł. kolejka krecik; pierwsza linia metra, Tokio 
mombatsu - grupa, frakcja biurokratów cywilnych 
mompe - robocze spodnie dla kobiet 
nemawashi - przygotowywanie gruntu pod negocjacje 
nihonga - malarstwo japońskie 
Nihonjinron - teoria na temat]apończyków 
no - klasyczny teatr japoński 
nosutarujii bumu - moda nostalgiczna 
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otaku - dosł. dom; osoby spędzające większość czasu przed telewizorem lub kom-
puterem 

pachinko - rodzaj mechanicznej gry hazardowej 

pan pan - ,,kobiety ciemności", prostytutki 

parasaito shinguru - (z ang. parasite single) młodzi ludzie niechętnie myślący o za. 
łożeniu rodziny 

rangaku - nauki holenderskie 

sangokujin - ludzie z trzeciego świata 

seinen shóko - młodzi oficerowie 

sengoha - szkoła powojenna 

seppuku - dosł. rozcięcie brzucha; rytualne samobójstwo (harakiri) 

shayózoku - ,,ludzie zmierzchu" (nawiązanie do tytułu powieści Dazaia Osamu) 

shimpa - nowa szkoła (teatr) 

shingeki - nowy teatr 

shinjinrui - nowa rasa 

shinshiikyó-nowe religie, kulty i organizacje religijne powstające w Japonii od schyłku 
okresu Edo 

shintaisei - nowy system 

shintó - pol. sinto; dosł. droga bóstw; rodzima religia Japonii 

shogun - pol. siogun; wielki generał, wódz naczelny 

shokusan kogyó seisaku - polityka wzrostu produkcji i promowania przemysłu 
Shówa ishin - Odnowa Shówa, Restauracja Shówa 

shuntó-ofensywa wiosenna, coroczna akcja ustalania średniego poziomu wzrostu płac 
z udziałem związków zawodowych, pracodawców i przedstawicieli rządu 

Sógo shósha - wielobranżowe przedsiębiorstwo handlowe, zajmujące się dystrybucją 
towarów danej grupy przemysłowej 

sókaiya - osoby zajmujące się wyłudzaniem pieniędzy od zarządu przedsiębiorstw 
w zamian za nieujawnienie niekorzystnych informacji dotyczących firmy podczas 
spotkań akcjonariuszy bądź w zamian za zastraszenie kłopotliwych udziałowców 

sonnó tóbaku - czcić cesarza, obalić siogunat 
sonnó tókan - czcić cesarza, zniszczyć zdrajców 
sumó - tradycyjne japońskie zapasy (sport) 

taiyózoku - ,,generacja słońca" (nawiązanie do tytułu powieści Ishihary Shintaró), 
młode pokolenie Japończyków, charakteryzujące się konsumpcyjnym nastawie
niem do życia 

tatami - mata podłogowa ze słomy ryżowej 

tennó - dosł. niebiański władca; cesarz Japonii 
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ton - wieprz; występuje w złożeniach ➔ tonkatsu 

tonarigumi - związek sąsiedzki 

tonkatsu - japońskie kotlety schabowe 

ukiyoe - obrazy przemijającego świata (drzeworyt) 

yakuza - japońska mafia 

Yamato damashii - dosł. dusza Yamato; dusza dawnej, tradycyjnej Japonii 

yóga - malarstwo zamorskie 

zaibatsu - wielkie grupy handlowo-finansowo-przemysłowe 

zoku giin - parlamentarzysta, ekspert w danej dziedzinie polityki społeczno-gospo
darczej 



Wskazówki bibliograficzne 

Nie sposób zamieścić tu pełnego wykazu literatury przedmiotu, tym bardziej że 
należy pominąć publikacje w języku japońskim, niedostępne polskiemu czytelnikowi. 

Prace ogólne 

W językach europejskich powstało niewiele prac całościowo ujmujących historię 
Japonii XX w. Z reguły widać wyraźnie podział na dzieje Japonii nowoczesnej ( do 1945) 

i współczesnej (po 1945). Do nielicznych wyjątków należą opracowania Andrew Gor
dona, A Modern Bistory of Ja pan. From Tokugawa Times to Present (Oxford Universi

ty Press, New York-Oxford 2003) i Mariusa Jansena, The Making of Modern Japan 
(The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts-London 
2002), które kończy się na roku 2000, ale część powojenna jest potraktowana tu dość 
skrótowo w porównaniu z okresem przedwojennym, okresem Meiji czy Edo. Na uwagę 
zasługują prace Williama G. Beasleya, The Rise of Modern Ja pan (Charles E. Tuttle 
Company, Tokyo 1990), The Modern Bistory of Ja pan (Charles E. Tuttle Company, 
Tokyo 1989) oraz tom 6 (XX w.) pracy zbiorowej The Cambridge Bistory of Japan 

(Cambridge University Press, Cambridge-New York 1989-1990), choć nie zawierają 
one opisu końca XX w. Warto również pamiętać o przetłumaczonej z języka japońskie
go książce Nakamury Takafusy, A Bistory of Showa Ja pan, 1926-1989 (University of 
Tokyo Press, Tokyo 1998) oraz o pracach Edwina O. Reischauera, m.in: Japan. The 
Story of Nation (Alfred A Knopf, New York 197 4) i The J apanese Today. Change and 

Continuity (Charles E. Tuttle Company, Tokyo 1990), choć ta ostatnia pozycja dotyczy 
głównie kulturowych korzeni i cech charakterystycznych powojennego japońskiego 
społeczeństwa, systemu politycznego, gospodarki i stosunków międzynarodowych. 

Nie można pominąć dwóch, uznawanych już za podręcznikowe opracowań w ję
zyku polskim na temat całej historii Japonii, choć czasy powojenne są tu potraktowane 
bardzo lakonicznie. Jest to Historia Japonii Jolanty Tubielewicz (rozdz. 13, 14, 15, 
Ossolineum, Wrocław 1984) oraz Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiajJohna 
W. Halla (rozdz. 11-19, tłum. Krystyna Czyżewska-Madajevvicz, PIW, Warszawa 1979).
Ogólną wiedzę na temat kultury Japonii świetnie uzupełniają: Jolanta Tubielewicz,

Kultura Japonii. Słownik (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996);
Mikołaj Melanowicz,Literatura japońska (Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 2-3, War
szawa 1994-1996); Zo:fiaAlberowa, O sztuce Japonii (rozdz. 9, 10, Wiedza Powszechna,
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Warszawa 1983); Stanisław Janicki, Film japoń,ski (Wydawnictwa Artystyczne i Fil-
mowe, Warszawa 1982). Dobrym źródłem danych statystycznych są wydawane co,.
rocznie w Tokio Japan Almanac (Asahi Shimbunsha) i Statistical Handbook of JaJJ<1,n 
(Statistic Bureau, Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecomu
nication), natomiast najważniejsze dokumenty w wersji angielskiej dotyczące oma,. 
wianego okresu można znaleźć w Sources of Japanese Tradition (red. Tsunoda Ryu. 
saku, Theodore de Bary, Donald Keene, Columbia University Press, t 2, New York
-London 1964). Wiele ciekawych artykułów na temat dwudziestowiecznej Japonii 
można też znaleźć w czasopismach: ,Japonka" (Zakład Japonistyki i Koreanistyki, 
Uniwersytet Warszawski), ,Japan Forum" (British Association for Japanese Studies), 
,Japan Echo" Oapan Echo Inc., Tokyo), ,Japan Quarterly'' (Asahi Shimbun Publishing 
Company), ,,The Journal of]apanese Studies" (Societyfor Japanese Studies, University 
of Washington). 

Japonia nowoczesna 

Prace ogólne 

Spośród opracowań na temat Japonii nowoczesnej można polecić książki Johna 
Bensona i Matsumury Takao,Japan 1868-1945. From Isolation to Occupation (Pear
son Education Ltd., Harlow 2001) ,]apan's Foreign Policy 1868-1941 (New York-Lon
don 1974); Maruyamy Masao, Thought and Behaviour in Modern Japanese Politics 
(Oxford University Press, London 1963); Japan &amined. Perspectives on Modern 

Japa n History (University of Hawaii Press, Honolulu 1983). Gospodarce Japonii w tym 
okresie są poświęcone prace NakamuryTakafusy, Economic Growth in Prewar Japan 
(Yale University Press, New Haven and London 1983) i George'a Allena, A Short 
Economic History of Modern Japan, 1867-1937 (Unwin University Books, London 
1963). 

Modernizacja okresu Meiji (1854-1894) 

Fascynujących informacji na temat Japonii i historii procesu jej otwierania na świat 
dostarczają pamiętniki i wspomnienia cudzoziemców, zawarte m.in. w czternastoto
mowym zbiorze The West's Encounter with Japanese Cilvilization 1800-1940 (wstęp: 
Catharina Blomberg, Japan library, Richmond 2000), a także w: The Japan &pedition 
of 1852- -1954. The Personal Journal of Commodore M C. Perry (red. Roger Pineau, 
Smithsonian Institution, Washington D.C. 1968). O przyczynach upadku rządów 
wojskowych w Japonii pisze Conrad Totman w: The Collapse of the Tokugawa Baku/u 
1862-68 (The University Press of Hawaii, Honolulu 1980). Jedną z najważniejszych 
prac na temat tworzenia nowoczesnego państwa po restauracji władzy cesarskiej jest 
Meiji Japan Political, Economic and Social History (red. Peter Kornicki, Routledge, 
t 1--4, Ihndon-New York 1998). Do klasyki zalicza się natomiast William G. Beasley, 
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The Meiji Restoration (Stanford University Press, Stanford 1972); George Akita, Foun
dations of Constitutional Government in Modern Japan (Harvard University Press, 
Cambridge 1972); Changing Japanese Attitudes Toward Modernizaton (red. Marius 
Jansen, Charles E. Tuttle Co. Publishers, Tokyo 1982). Warto także pamiętać o arty
kułach zawartych w piątym tomie wspomnianej już The Cambridge History of Japan 
(1989) oraz o książce Carol GluckJapan's Modern Myths. Ideology in the Late Meiji 
Period (Princeton University Press, Princeton 1985). Wiele na temat polityki zagranicz
nej nowoczesnejJaponii można się dowiedzieć z pracy Iana Nisha,]apan Foreign Policy 
1869-1942 (Routledge-Kegan Paul, London 1977). Przetłumaczona na język polski 
praca Louisa Frederica, Życie codzienne w Japonii u progu nowoczesności (tłum. Eligia 
Bąkowska, PIW, Warszawa 1988) zawiera dużo błędów oraz nieścisłości i w związku 
z tym nie może być polecana jako wiarygodne źródło informacji. Warto natomiast 
zajrzeć do pracy Haliny Królak, Tsuda Ume 1864-1929 (Wydawnictwo TRIO, War
szawa 2003) o prekursorce żeńskiego szkolnictwa wyższego w Japonii, jednej z pierw
szych pięciu kobiet, które wyruszyły na Zachód, by zdobywać tam wiedzę. 

Droga do mocarstwowości (1894-1919) 

Na temat umacniania się pozycji Japonii na arenie międzynarodowej i udziału w 
wojnie z Chinami, Rosją oraz pierwszej wojnie światowej wiele dokumentów znaj
dziemy w będącej wyborem z japońskich materiałów źródłowych pracy Kajimy Mori
nosuke, The Diplomacy of Japan 1894-1922 (Kajima Institute of International Peace, 
t 1-3, Tokyo 1976) i opracowanym na tej podstawie przez tego samego autora The 
Emergence of Japan as a World Power 1895-1925 (Charles E. Tuttle Co. Inc., Tokyo 
1968). Na temat polityki Japonii wobec Korei w latach 1895-1919 pisze Peter Duus, 
The Abacus and the Sword (University of California Press, Berkeley 1995), polityki 
Japonii wobec Chin Barbara Brooks,]apan's Imperial Diplomacy 1895-1938 (Univer
sity of Hawaii Press, Honolulu 2000), wobec Rosjilan Nish, Origins of the Russo-Japanese 
War (Longman, London 1985). Stosunki między Rosją, Chinami.Japonią a mocarstwa
mi przedstawia też Tadeusz Dmochowski w pracy Mandżuria i Przyamurze w okresie 
zmierzchu wielkich potęg (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000). 

Lata dwudzieste i trzydzieste 

Ze stosunkowo nielicznych prac na temat demokracji okresu Taisho można 
polecić:Japan in Crisis: Essays on Taisho Democracy (red. Bernard S. Silberman, Harry 
D. Harootunian, Princeton University Press, Princeton 197 4); Andrew Gordon, Impe
rial Democracy in Prewar Japan (University of California Press, Berkeley 1991).
Znacznie więcej jestnatomiastpublikacji o polityce zagranicznej Japonii w tym okresie.
Wymienić należy choćby kilka. Bardzo cenny jest przetłumaczony niemal w całości
z japońskiego wybór artykułów pochodzących z sześciotomowego zbioru na temat
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drogi Japonii do wojny n� Pacyfiku (red.James W. Marley, Columbia Universi� 
New York): Det_errent Dif lomacy. Ja?an, Germany and the USSR 1935-1940 (197Ś), 
The Fat�ful Choic1:Japan � Advance into Southeast Asia, 1939-1941 (1980), The ChinaQuagmire:Japan s Expanszon on theAsian Continent, 1933-1941 (1983) ,Japan Entpts:The London Naval Conference and the Manchurian Incident 1928-1932 (1984) Th Finał Confrontation: Japan's Negotiations with the United States (1984). O rela�·ac� 
między Moskwą a Tokio pisząm.in.: HaslamJonathan, The Soviet Union and the Tireatfrom the West 1931-1941 (University od Pittsburgh Press, Pittsburgh 1992) iJakub 
Wojtkowiak, Stosunki radziecko-japońskie w l. 1931-1941 (Wydawnictwo Poznańskie 
Pozn� 2000), a o �tosunkach polsko-japońskich Ewa Pałasz-Rutkowska, Polityk�
!aPonti w�bec Polski 1918-1941 (Nozomi, Warszawa 1998). Informacje na temat 
mterwenq1 mocarstw, w tym Japonii, na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 
dwudziestych można znaleźć w książce Tadeusza Dmochowskiego, Walka Politycznamocarstw o dominację w dorzeczu Amunt (Mado, Toruń 1999). 

Spośród prac o japońskim nacjonalizmie, organizacjach prawicowych, frakcjach 
w siłach zbrojnych można wymienić m.in.: Iwan Morris, Nationalism and the RightWing in Japan (Oxford University Press, London 1960); Ewa Pałasz-Rutkowska 
General MasakiJinzaburo and the Imperial Way Faction (Kodóha) in theJapaneseArm;
(1932-1936) t,Orientalia Varsoviensia" 1992, nr 4, Wydawnictwa Uniwersytetu War
szawskiego); Richard Starry, Double Patriots: A Study of Japanese Nationalism (Chatto 
and Windus, London 1957); Ben-Ami Shillony, Revolt in Japan: The Young Officers and
the February 26, 1936 Incident (Princeton University Press, Princeton 1973); George 
Wilson, Radical Nationalist in Japan, Kita Ikki 1883-1938 (Harvard University Press 
Cambridge 1969); Thomas RH. Havens, Farm and Nation in Modern Japan: Agraria;
Nationalism, 1870-1940 (Princeton University Press, Princeton 1974). Na temat partii 
politycznych tego okresu pisał m.in Gordon Berger, Parties Out of Power, 1931-1941

_(P�ceton University Press, Princeton 1977), a na temat rywalizacji władz cywilnych 
1 woJskowych Yale Maxon, Control of Japanese Foreign Policy (Greenwood Press Publ., 
Connecticut 1975). 

W arte polecenia jako uzupełnienie informacji o epoce są biografie polityków, m.in.: 
Oka Yoshitake, Konoe Fumimaro. A Political Biography (University ofTokyo Press, 
Tokyo 1983); Lesley Connors, The Emperor's Adviser: Saionji Kinmochi and Prewar 
Japanese Politics (Croom Hełm, London 1987); Robert Butow, Tojo and the Coming of
the War (Princeton University Press, Princeton 1961). Nie można też nie wspomnieć 
c�oćo_kilkupub�cjachnatemat cesarzaShówa i jegoroli whistorii:KanrojiOsanaga, 
Hirohito. An Intzmate Portrait of the Japanese Emperor (Gateway Publishers Inc., Los 
Angeles 1975); Stephen Large, Emperor Hirohito and ShowaJapan (Routledge, Lon
don 1992); Peter Wetzler, Hirohito and War (University of Hawaii Press, Honolulu 
1998); Herbert Bix Hirohito and the Making of Modern Japan (Perennial, New York 
2001) - praca chyba najbardziej polemiczna. 
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Wojna w Azji i na Pacyfiku (1931-1945) 

Powstało bardzo wiele prac na temat przygotowań i przebiegu wojny w Azji i na 
Pacyfiku, ataku na Pearl Harbor, przyczyn kapitulacji Japonii. Preludium stanowi 
historia incydentu mandżurskiego i jego konsekwencje opisane m.in. w: Ogata Sadako, 
Defiance in Manchuria: The Making of Japanese Foreign Policy 1931-32 (University of 
California, Berkeley 1964); Ian Nish, Japan's Struggle with Internationalism: Japan,
China and the League of Nations, 1931-3 (Kegan Paul, London 1993); Louise Young, 
Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture o/Wartime Imperialism (University 
California Press, Berkeley 1998), a także Eugeniusz Banasiński, Japonia Mandżu
ria. Studium ekonomiczno-polityczne (Wydawnictwo Instytutu Wschodniego, Warsza
wa 1931). 

N a temat japońskiego kolonializmu można przeczytać również w wydanych przez 
Princeton University Press (Princeton): The Colonial Empire, 1895-1945 (red. Ramon 
Myers, Mark Peattie, 1984); The Japanese Informal Empire in China, 1895-1937 (red. 
Peter Duus, Ramon Myers, Mark Peattie, 1989); The Japanese Wartime Empire,
1931-1945 (red. Peter Duus, Ramon Myers, Mark Peattie, 1996) ;Japan 's Greater Asia
Co-prosperity Sphere in World War II (red. Joyce Lebra, Oxford University Press, 
London 1975). 

Najwięcej jest chyba prac na temat samego przebiegu wojny na Pacyfiku i jej 
przyczyn. W języku polskim mamy na przykład: James Dunnigam, Albert Nofi, Wojna
na Pacyfiku. Encyklopedia (Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2000); Zbigniew F1i
sowski, Burza nad Pacyfikiem (Wydawnictwo Poznańskie, t 1-2, Poznań 1986); Robert 
Guillan, Od Pearl Harbor do Hiroshimy. Japonia w latach wojny (tłum. Adam Galica, 
Książka i Wiedza, Warszawa 1988); Fuchida Mitsuo, Okumi Masatake, Midway. 
Historia Japońskiej Marynarki Wojennej (tłum. A Saczek, Oficyna Wydawnicza „Fin
na", Gdańsk 1996); Robert Stinett, Dzień kłamstwa. Prawda o Pearl Harbor (tłum. 
Grażyna Górska, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2001). Warto też pamiętać o: 
Japan's Decisionfor War. Records o/the 1941 Policy Conferences (Stanford University 
Press, Stanford 1967); Ienaga Saburo, The Pacific War 1931-1945 (Pantheon Books, 
N ew York 1978); Iriye Akira, Power and Culture. The Japanese-American War 1941-

-1945 (Harvard University Press, Cambridge 1981); John Dower, War Without Mercy:
Race and Power in the Pacific War (Pantheon Books, New York 1986). Przyczyny 
kapitulacji i geneza decyzji japońskich władz odnośnie do przyjęcia deklaracji poczdam
skiej są przedstawione w: Robert Butow, Japan's Decision to Surrender (Stanford 
University Press, Stanford 1954) i] apan's Long est Day (Kodansha International, Tokyo 
1968). 

O życiu Japończyków w czasie wojny pisali m.in. Ben-Ami Shillony, Politics and
Culture in Wartime Japan (Clarendon Press, Oxford 1991); Thomas Havens, Valley of
Darkness: The Japanese People and the World War Two (Norton, New York 1978). 
Wspomnienia świadków tragedii wojennej można znaleźć m.in. w: Nagasaki-tamtego
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P_amiętnego dnia 9 sierpnia 1945 (tłum. Anna Popczyk, Anna Śledzińska, Est� }Zeromska,WydawnictwoTRIO,Warszawa 2002);InoguchiRiĘihei,NakąjimaTąaas;,Roger Pineau, Boski wiatr. Japońskie formacje kamikaze w II wojnie światowej_ 
· ' 

Katarzyna Kasterka, Oficyna Wydawnicza „Fmna", Gdańsk 1995), NagatsukaByłem kamikaze (tłum. Janina Fałęcka, Wydawnictwo MON, Warszawa 1979).
Japonia powojenna 

Prace ogólne 

Powojennej historii Japonii zostały poświęcone następujące opracowania: KosakgMasataka, 100 Million ]apanese. The Postwar Experience (Kodansha International Tokyo 1972); William Horsley, Roger Buckley, Nippon. New Superpower.· Japan sine;
1945 (BBC Books, London 1990); Dennis B. Smith, Japan since 1945. The Rise of anEconomz"c Superpower (Macmillan Press, London 1995); Paul Bailey, Postwar Japan
1945 to the Present (Blackwell Publishers, Cambridge 1996); Gary D. Allinson, Jarpan's Postwar History (Cornell University Press, New York 1997). Japonii po 1945 r. dotyczą ponadto: Postwar ]apan as History (red. Andrew Gordon, University of California Press, Berkeley 1993); Hane Mikiso, Eastern Phoenix. Japan since 1945 (West,.view Press, Oxford 1996); The Other ]apan: Conflict, Compromise, and Resistance since
1945 (red. Joe Moore, M.E. Sharp, Annonk 1997); a także Jeffrey Kingston,]aPan inTransformation 1952-2000 (Longman, London 2001).

Okres okupacji 

Szczegółowych informacji na temat reform realizowanych w początkowym okresie okupacji Japonii dostarcza zbiór dokumentów: Political Reorientation of Japan. September 1945 to September 1948 (US GovernmentPrinting Office, Washington 1949,reprint Greenwood Press Publishers, W estport 1970). Zagadnienia zawiązane z Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym dla Dalekiego Wschodu zostały omówionew opracowaniach: Richard H. Minear, Victors' ]ustice. The Tokyo War Crimes Trial(Princeton University Press, Princeton 1971); The Tokyo War Crimes Trial. An Inter
national Symposium (praca zbiorowa, Kodansha Ltd., Tokyo 1986). Tematykę okupacyjną poruszono również w pracach: Kawai Kazuo, ]apan's American Interlude(University of Chicago Press, Chicago 1960); Nishi Toshio, Unconditional Democra•cy. Education and Politics in Occupied]apan, 1945-1952 (Hoover Institution Press,Stanford 1982); Michael Schaller, The American Occupation of ]apan. The Origins
of the Cold War in Asia (Oxford University Press, New York 1985); Democratizing

]apan: The Allied Occupation (red. Robert Ward, Yoshikazu Sakamoto, Universityof Hawaii Press, Honolulu 1987); Theodore Cohen, Remaking ]apan: The American
Occupation as New Deal (Free Press, New York 1987); Inoue Kyoko, MacArthur's

]apanese Constitution. A Linguistic and Cultural Study of its Maiking (University of
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Chicago Press, Chicago 1991); Richard B. Finn, Winners in Peace: MacArthur, Yoshida, 
and Postwar Japan (University of California Press, Berkeley 1992); John W. Dower,
Empire and Aftermath: Yoshida Shigeru and the ]apanese Experience, 1878-1954

(Harvard University Press, Cambridge 1979); tenże, Embracing Dejeat: Japan in the 
Wake of World War II (Norton, New York 1999).

Stosunki japońsko-amezykańskie 

Problem japońsko-amerykańskiego porozumienia o bezpieczeństwie, a także
przebieg negocjacji i zamieszek związanych z ratyfikacją nowego traktatu w 1960 r.
został opisany przez George'a R Packarda III, Protest in Tokyo. The Security Treaty
Crisis of 1960 (Princeton University Press, Princeton 1966). Kwestie związane z po
litykąobronnązostałyporuszoneponadtow:John Welfield,AnEmpire inEclipse:Japan
in the Postwar American Alliance System. A Study in the Interaction of Domestic Politics
and Foreign Policy (The Athlone Press, London 1988). Przyczyny tarć ekonomicznych
między Japonią a Stanami Zjednoczonymi analizowali Clyde V. Prestowitz, Trading
places. How America is Surrending Its Future to ]apan and How to Win It Back (Charles
E. Tuttle Company, Tokyo 1988) i Ishihara Shintaró,]apan that Can Say No. Why Japan
Will Be First Among Equals (Simon and Schuster, New York 1989; w japońskim
oryginale współautorem tej publikacji jest Morita Akio). Z najnowszych opracowań na
temat stosunków japońsko-amerykańskich na uwagę zasługuje m.in.: Partnership. The
United States and]apan 1951-2001 (red. Irle Akira, Robert A Wampler, Kodansha
Int, Tokyo 2001). W Polsce tematyką tą zajmował się Władysław Góralski, Stany
Zjednoczone -Japonia, 1945-1972. Sojusz- Współpraca - Sprzeczności (PWN, W arsza
wa 1976).

Polityka zagraniczna Japonii 

W śród opracowań dotyczących kształtowania się japońskiej polityki zagranicznej
należy wymienić m.in.: The Foreign Policy of Modern Japan (red. Robert Scalapino,
University of California Press, California 1977); Donald Hellman, Japanese Foreign 
Policy and Domestic Policy. The Peace Agreement with the Soviet Union (University of
California Press, Berkeley-Los Angeles 1969); Inoguchi Takashi, ]apan's Foreign 
Policy in an Era of Global Change (Pinter Publishers, London 1993); Bert Edstri:im,
Japan's Evolving Foreign Policy Doctrine:from Yoshida to Miyazawa (Macmillan Press,
London 1999).

Przemiany polityczne 

Sytuację na wewnętrznej scenie politycznej powojennej Japonii ukazują publika
cje: Nathanie! B. Thayer, How the Conservatives Rule Japan (Princeton University
Press, Princeton 1969); Masumi Junnosuke, Postwar Politics in Japan 1945-1955

(University of California Press, Berkeley 1985); Kent Calder, Crisis and Compensation: 
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Public Policy and Political Stability in J apan 1949-1986 (Princeton 1988); J AA Stock,
win, Governing Japan. Divided Politics in a Major Economy (Blackwell Publisłf\irs 
Oxford 1999); Gerald Curtis, The J apanese Way of Politics (Columbia University :pres� 
New York 1988); tenże, The LDgic of fapanese Politics. Leaders, Institutions, and t,V:l
Limits of Change (Columbia University Press, New York 1999). Warto przy tej okazji 
wspomnieć o kontrowersyjnej książce autorstwa holenderskiego publicysty Karela 
van Wolferena, The Enigma of J apanese Power. People and Politics in a Stateless Nation 
(Macmillan, London 1989), z której wynikało, że Japonii nie można uznać za normalnie 
funkcjonujące państwo z jednolitym ośrodkiem władzy, lecz raczej „system" powiązań 
grup interesu oraz układów międzyludzkich. Interesującą analizę zagadnień politycz,. 
nych pod kątem teorii racjonalnego wyboru zaproponowali]. MarkRarnseyer i  Fran ces 
McCall Rosenbluth w książcefapan's Political Marketplace (Harvard University Press, 
Cambridge 1993). 

Rozwój gospodarczy 

Etapy rozwoju gospodarczego Japonii nakreślili m.in.: Nakamura Takafusa, The 
Postwar J apanese Economy. Its Development and Structure (University ofTokyo Press, 
Tokyo 1981); Uchino Tatsuro,fapan's Postwar Economy (Kodansha Int. Ud., Tokyo 
1983). Informacje na temat stanu japońskiej gospodarki w ostatnim dziesięcioleciu 
można znaleźć w: Christopher Wood, The Bub ble Economy. The J apanese Economic 
Collapse (Charles E. Tuttle Company, Tokyo 1992); Yoshikawa Hiroshi,Japan's LDst 
Decade (The International House of] apan, Tokyo 2001). Japoński model zarządzania 
przedsiębiorstwami został opisany przez Jamesa Abegglena, The Japanese Factory: 
Aspects of Its Social Organization (Free Press, Glencoe 1958), i Ronalda P. Dore'a, 
British Factory - J apanese Factory: The Origins of National Diversity in Industrial 
Relations (Allen & Unwin, London 1973). O tym, że mechanizmy rynkowe spełniały 
w Japonii rolę wyłącznie pomocniczą, przekonywał Chalmers Johnson, kreśląc obraz 
„państwa prorozwojowego" w książce MITI and the J apanese Miracle. The Growth 
of Industrial Policy, 1925-1975 (Stanford University Press, Stanford 1982). Intere• 
sujące rozważania na temat specyfiki japońskiego kapitalizmu zawiera praca Shigeto 
Tsuru,Japan's Capitalism: Creative Defeat and Beyond (Cambridge University Press, 
Cambridge 1993). Problematykę gospodarczą w szerokim kontekście politycznym, 
społecznym i międzynarodowym prezentuje The Political Economy of Ja pan (praca 
zbiorowa, Stanford University Press, t. 1-3, Stanford 1987, 1988, 1992). 

Z opracowań polskojęzycznych dotyczących gospodarki należy wymienić: Jan 
Bossak,faponia. Strategia rozwoju w punkcie zwrotnym (PWN, Warszawa 1990); Sekret 
japoń,skiego sukcesu (red. Elżbieta Kostowska-Watanabe, Ishikawa Akihiro, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1990) ;Joanna Młodawska,f aponia. Pań,stwo a sektor prywatny 
(PWN, Warszawa 1999); Jerzy Grabowiecki, Japonia. Powojenna dynamika i rów
nowaga gospodarcza (SGH, Warszawa 2000). Studium na temat gospodarki rolnej 
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stanowi książka Franciszka Tomczaka, Japonia. Wieś - rolnictwo - agrobiznes (Wy
dawnictwo Key Tex, Warszawa 1997). Praktyka „naprowadzania administracyjnego" 
została omówiona przez Leszka Leszczyńskiego w Gyosei shido w japoń,skiej kulturze 
prawnej (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996). 

Problemy społeczne 

Problematykę społeczną podejmują prace: Ezra F. Vogel, fapan's New Middle 
Class. The Salary Man and His Family in a Tokyo Suburb (University of California Press, 
Berkeley-Los Angeles 1963); Joy Hendry, Understanding J apanese Society (Routledge, 
London 1995); Sugimoto Yoshio, An Introduction to Japanese Society (Cambridge 
University Press, Cambridge 1997). Obraz społeczeństwa nasyconego dobrami ma
terialnymi nakreślili Hidaka Rokuro, The Price of Afjluence. Dilemma of Contemporary 
Japan (Kodansha Int., Tokyo 1984), i Gavan McCormack, The Emptiness of Japanese 
Afjluence (M.E. Sharp, Armonk 1996). O sytuacji japońskich kobiet pisały m.in.: Iwao 
Sumiko, The J apanese Woman: Traditional Image and Changing Reality (The Free 
Press, New York 1993); Mary C. Brinton, Women and the Economic Miracle, Gender 
and Work in Postwar Japan (University of California Press, Berkeley 1993). 

Problem sekt religijnych funkcjonujących we współczesnej Japonii podjęli Ian 
Reader, Religion in Contemporary Ja pan (University of Honolulu Press, Honolulu 
1991); David E. Kaplan, Andrew Marshall, The Cult of the End of the World: The 
Incredible Story of Aum (Arrow, London 1997). Natomiast opracowanie Davida E. 
Kaplana i Aleca Dubro, Yakuza. Japa n 's Criminal Underworld (University of Califomia 
Press, Berkeley-Los Angeles 2003) odsłania kulisy powiązań świata polityki, kół 
gospodarczych oraz środowisk przestępczych. Na polskim rynku wydawniczym na 
temat przestępczości w Japonii ukazały się dwie prace: Jan Widacki, Plamy na wscho
dzącym słońcu. Świat przestępczy we współczesnej Japonii (Wydawnictwo X, Kraków 
1991); Brunon Hołyst,Japonia. Przestępczość na marginesie cywilizacji (Wydawnictwo 
Prawnicze, Warszawa 1994). 

O „unikalności narodu japońskiego" pisali m.in.: Ruth Benedict, Chryzantema 
i miecz, Wzory kultury japoń,skiej (PIW, Warszawa 1999); Isaiah Ben-Dasan, The Japa
nese and the Jews (Weatherhill, Tokyo 1972); Doi Takeo, Anatomy of Dependence 
(Kodansha Int., Tokyo 1973); Nakane Chie, The J apanese Society (University of Cali
fomia Press, Berkeley 1970). Wysuwane przez nich tezy wstały poddane krytycznej 
analizie w książkach: Peter N. Dale, The Myth of Japanese Uniqueness (St. Martin's 
Press, New York 1986); Yoshino Kosaku, Cultural Nationalism in Contemporaryf a pan. 
A sociological enquiry (Routledge, London 1992); Cultural Nationalism in East Asia 
Representation and Identity (red. Befu Harumi, University of California Press, Ber
keley-Los Angeles 1993). Warto również zajrzeć do pracy Michaela Weinera,Japan's 
Minorities. The Illusion of Homogeneity (Routledge, London 1997), oraz opracowania 
Koreans in Ja pan: Ethnic Conflict and Accomodation (red. Changsoo Lee, George 
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De Vos, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1981), podejmujące} 
problem dyskryminacji mniejszości koreańskiej w Japonii. r 

Kultura i sztuka 

Zagadnienia związane z rozwojem kultury i sztuki w powojennej Japonii zostały 
omówione m.in. w publikacjach: Tsurumi Shunsuke, A Cultural History of Postwar

Japan 1945-1980 (Kegan Paul Int, London 1987); Japanese Art After 1945. Scream

Against the Sky (red. Alexandra Munroe, Nary N. Abrams Inc., New York 1994). 
Kompendium wiedzy na ten temat stanowi Encyclopedia of Contemporary J apanese

Culture (red. Sandra Buckley, Routledge, London 2002). Rozważania dotyczące roz
woju tendencji postmodernistycznych zostały zawarte w zbiorze esejów Postmoder

nism andfapan (red. Miyoshi Masao, Harry D. Harootunian, Duke University Press, 
Dumham 1983). 

Indeks osób 

Indeks nie obejmuje nazwisk zawartych w bibliografii i podpisach do ilustracji 

Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa (1924-
-1993), pisarz, dramaturg, reprezen
tant tzw. szkoły powojennej 224, 284

Abe Nobuyuki (1875-1953), generał, po
lityk, 1929 wiceminister sił lądowych, 
1939-1940 premier, w 1944 generalny 
gubernator Korei 153, 387 

Abe Shintaro (ur. 1924), polityk, 1974-
-1979 minister rolnictwa, 1981-1982
minister handlu zagranicznego i prze
mysłu, 1982-1986 minister spraw za
granicznych, 1987-1989 sekretarz ge
neralny PLD 304

Adenauer Konrad (1876-1967), polityk 
niemiecki, 1949-1963 kanclerz, 1951-
-1955 minister spraw zagranicznych
RFN 246,247

Aiko (ur. 2001), księżniczka, córka następ
cy tronu księcia Naruhito i księżnej 
Masako 347 

Akagi Munenori (ur.1904), polityk, 1957-
-1958, 1963-1965, 1971-1972 minister
rolnictwa, 1959-1960 dyrektor Urzędu
Obrony 264

Akihito (ur. 1933), od 1989 cesarz, w tra
dycyjnej historiografii uważany za 125 
władcę Japonii (oficjalna intronizacja 
w 1990), najstarszy syn cesarza Hiro
hito, pierwszy w historii] aponii cesarz, 
który od początku panowania spełnia 
zgodnie z konstytucją tylko funkcje re
prezentacyjne jako „symbol kraju i jed
ności narodu", w 1956 ukończy! Wy
dział Nauk Politycznych na Uniwer
sytecie Gakushuin, w 1959 jako pierw
szy poślubi! kobietę niewywodzącą się 
z arystokracji (Shodę M.), w 2002 zło-
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żył oficjalną wizytę w Polsce 20, 110, 
245,321,346,350,368,375,379,384 

Akutagawa Ryunosuke (1892-1927), je
den z najwybitniejszych pisarzy japoń
skich, zaliczany do nurtu neointelektua
listów, podejmował tematy współczes
ne i historyczne, które były kanwą dla 
problemów wspólczesnych 118 

AJfons XIII (1886-1941), 1902-1931 król 
Hiszpanii 109 

Amano Teiyi.i (1884-1980), filozof, 1950-
-1952 minister edukacji, a następnie
rektor Uniwersytetu Dokkyó 234

Amaterasu, Bogini Słońca, główne bós
two panteonu sintoistycznego, według 
mitologii protoplastka rodu cesarskie
go, czczona w chramie Ise 20, 21, 32, 
239 

An Chunggtm (1879-1910), działacz ko
reańskiego ruchu niepodległościowe
go, w 1909 zabójca Itó H., stracony 79 

Anami Korechika (1887-1945), generał, 
w 1945 minister sil lądowych, przeciw
nik kapitulacji Japonii, popełni! samo
bójstwo 180, 184, 188 

Ando Kisaburo (1879-1954), polityk, 1943-
-1944 minister spraw wewnętrznych,
oskarżony o zbrodnie wojenne katego
rii A 209

Aoki Kazuo (1889-1982), polityk, w 1941 
minister stanu, w 1942 minister ds. 
Wielkiej Azji Wschodniej, oskarżony 
o zbrodnie wojenne kategorii A, 1953-
-1977 członek parlamentu 209

Aoshima Yukio (ur. 1932), pisarz, aktor, 
polityk, od 1968 członek izby wyższej, 
1995-1999 burmistrz Tokio 341 



Arahata Kanson (1887-1981), socjalista, 
członek ugrupowania Heiminsha, je
den z założycieli KPJ i SPJ 103 

Arakawa Shu.saku (ur. 1936), artysta, ma
larz, współzałożyciel Neo Dada Orga
nizers, twórca instalacji i tzw. parków 
tematycznych 284 

Araki Sadao (1877-1966), baron,genera!, 
jeden z głównych przedstawicieli na
cjonalistycznej grupy Kodóha, 1931-
-1934 minister si! lądowych, 1934-1936
doradca cesarza, 1937-1939, w 1940 do
radca rządu, 1938-1939 minister edu
kacji, po wojnie skazany na dożywocie
jako zbrodniarz wojenny kategorii A,
w 1955 zwolniony 128, 134

Arisawa Hiromi (1896-1988), ekonomis
ta, wykładowca Uniwersytetu Tokij
skiego, w 1947 współtwórca planu prio
rytetów produkcyjnych 206 

Arita Hachiró (1884-1965), polityk, dy
plomata, 1934-1935 ambasador w Bel
gii, a w 1936 w Chinach, 1936-1937, 
1938-1939 i w 1940 minister spraw za
granicznych 152, 154, 156 

Ariyoshi Sawako (1931-1984), pisarka, 
podejmowała tematykę obyczajową 
i problemy kobiet 316 

Asahara Shokó, właśc. Matsumoto Chi
zuo (ur. 1955), założyciel i przywódca 
sekty Auro Shinrikyo, organizator akcji 
terrorystycznych, w 2003 skazany na 
karę śmierci 331 

Asahi Heigó (1890-1921), w 1921 doko
nał zamachu na Yasudę Z. 96 

Asai Chu (1856-1907), malarz, tworzy! 
w stylu zachodnim w okresie Meiji 58 

Asakura Fumio (1883-1964) rzeźbiarz, 
tworzy! pod wpływem A. Rodina i fran
cuskiej secesji, przewaźnie rzeźby por
tretowe 119 

Asanuma Inejiró (1898-1960), polityk, 
w 1926 współzałałożyciel Nihon Rono
tó, 1937-1942 i 1946-1958 członek par
lamentu, 1948-1949 i 1950-1960 sekre
tarz SPJ (prawe skrzydło), w 1960 prze-

Japonia 

420 

wodniczący SPJ, zamordowany przez 
prawicowego ekstremistę 251, 257, 
266,375 

Ashida Hitoshi (1887-1959), polityk;w!a-) 
tach trzydziestych członek parlamen
tu, redaktor naczelny ,Japan Tunes" 
wykładowca Uniwersytetu Keio, 194� 
-1946 minister opieki społecznej, w 1946
członek Komisji ds. Konstytucji, 1945-
-1947 członek JPL, współzałożyciel
JPD, 194 7-1948 wicepremier, minister 
spraw zagranicznych, w 1948 premier 
206,208,230,388 

Ashikaga, ród siogunów rządzącychJapo
nią w okresie Muromachi (1333-1573) 
22 

Asukata Ichio (1910-1990), radykalny 
działacz socjalistyczny, w 1960 aktyw
ny uczestnik zamieszek związanych 
z rewizją japońsko-amerykańskiego 
traktatu o bezpieczeństwie, 1963-1977 
burmistrz Jokohamy, 1977-1983 prze
wodniczący SPJ 308 

Attlee Clement Richard (1883-1967), 
polityk, 1945-1951 premier Wielkiej 
Brytanii, w 1945 sygnatariusz deklara
cji poczdamskiej 183 

Ayukawa Nobuo (1920-1986), poeta, 
współzałożyciel czasopisma ,,Arechi" 
224 

Baelz Erwin (1849-1905), niemiecki pro
fesor medycyny, 1876-1902 wykładow
ca na Uniwersytecie Tokijskim, dorad
ca rządu Japonii 53 

Baker James (ur. 1930), polityk amery
kański, 1989-1992 sekretarz stanu 324 

Bao Dai, właśc. Nguygen Vinh Thuy 
(1913-1997), 1926-1945 cesarz Anna
mu, 1949-1955 szef rządu Wietnamu, 
(od 1954 na emigracji) 220 

Benedict Ruth (1887-1948), antropolog 
amerykańska, profesor Uniwersytetu 
Columbia, w czasie wojny współpraco
wała z Biurem Informacji Wojennej, 
prowadząc badania, których celem mia-
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ło być ułatwienie krajom sojuszniczym 
zrozumienia kultury japońskiej 193 

BenedyktXV, właśc. Giacomo Della Chie
sa (1854-1922), od 1914 papież 109 

Betsuyaku Minoru (ur.1937), dramaturg, 
jeden z czołowych przedstawicieli ru
chu postshingeki 284 

Bielkiewicz Anna (1877-1936), polska 
działaczka społeczna, organizatorka 
i przewodnicząca Polskiego Komitetu 
Ratunkowego we Władywostoku, któ
ry w latach 1921-1923 dzięki pomocy 
japońskiego Czerwonego Krzyża wy
wiózł polskie dzieci z Syberii 91 

Boznańska Olga (1865-1949), malarka 
polska, tworząca również pod wpływem 
japonizmu 58 

Braque Georges (1882-1963), malarz 
francuski, grafik, rzeźbiarz, współtwór
ca kubizmu 242 

Briand Aristide (1862-1932), polityk 
francuski, 1909-1929 premier, w 1928 
współtwórca paktu Brianda-Kellogga 
115,367 

Brzeziński Zbigniew (ur. 1928), politolog 
amerykański pochodzenia polskiego, 
od 1961 profesor Uniwersytetu Colum
bia, prowadził badania nad funkcjono
waniem systemu komunistycznego, 
1977-1980 doradca prezydenta J. Car
tera ds. bezpieczeństwa narodowego, 
współtwórca amerykańskiej polityki 
zagranicznej 305 

Bush George H. (ur. 1924), polityk ame
rykański, przedsiębiorca, 1981-1989 
wiceprezydent, 1989-1993 prezydent 
324,334,380 

Byrnes James Francis (1879-1972), po
lityk amerykański, 1945-1947 sekre
tarz stanu 183, 185 

Caldwell Erskine (1903-1987), pisarz 
amerykański, autor naturalistycznych 
powieści, których bohaterowie wywo
dzili się głównie z marginesu społecz
nego, ubogich środowisk rolniczych 
225 

421 

Caprone Horace (1804-1885), 1871-1875 
doradca Kaitakushi, w 1875 twórca 
pierwszej wyższej szkoły rolniczej w Ja
ponii 41 

Chaplin Charlie, właśc. Chaplin Charles 
Spencer (1889-1977), angielski aktor, 
reżyser i scenarzysta filmowy 122 

Chinda Sutemi (1856-1929), hrabia, dy
plomata, 1897-1899 poseł w Brazylii, 
1899-1900 w Holandii i Danii, a 1900-
-1901 w Rosji, Szwecji i Norwegii,
w 1911 ambasador w Niemczech, 1912-
-1916 w Stanach Zjednoczonych, 1916-
-1920 w Wielkiej Brytanii, w 1919 czło-
nek delegacji na konferencji pokojo
wej w Paryżu, członek Sumitsuinu, do
radca cesarza Hirohito, ro.in. 1927-
-1928 jako marszałek dworu 90

Chon Tu-hwan, Chun Doo Hwan (ur. 
1931), polityk południowokoreański, 
generał, 1980-1988 prezydent 348, 379 

Chruszczow Nikita (1894-1971), radziec
ki działacz komunistyczny, 1953-1964 
pierwszy sekretarz KC KPZR, 1958-
-1964 premier, w 1956 zapoczątkował
proces destalinizacji 246, 260, 352

Churchill Winston (187 4-1965), polityk 
angielski, 1940-1945 i 1951-1955 pre
mier 158, 183 

Ciano Galeazzo (1903-1944), polityk i dy
plomata włoski, 1936-1943 minister 
spraw zagranicznych, w 1940 sygna
tariusz tzw. paktu trzech 158 

Clark William Smith (1826-1886), uczo
ny amerykański, działacz oświatowy, 
rektor akademii rolniczej w Massa
chusets, w 1876 zaproszony do Japonii 
przez Kaitakushi, pierwszy wykładow
ca w utworzonej przez Caprona szkole 
rolniczej w Sapporo 41 

Clinton Bill, właśc. Clinton William]. (ur. 
1946), prawnik i polityk amerykański, 
1979-1981 i 1983-1993 gubernator 
Arkansas, 1993-2001 prezydent 330, 
334,380 

Conder Josiah (1825-1920), architekt an
gielski, 1876-1888 profesor na Uniwer-



sytecie Tokijskim, zaprojektował wie
le budynków wTokio w okresie Meiji, 
mieszkał w Japonii do śmierci 53 

Czang Kaj-szek ➔ Jiang Jieshi 

Dan Takuma (1858-1932), przedsiębior
ca, dyrektor w zaibatsu Mitsui, zginął 
z rąk członka nacjonalisty z organiza
cji Ketsumeidan 130, 368 

Daszkiewicz Leszek, porucznik Wojska 
Polskiego, oficer wywiadu Oddziału 
II Sztabu Głównego, 1939-1941 współ
pracował z Sugiharą Ch. w Kownie 
i Królewcu 166 

Dazai Osamu, wlaśc. Tsushima Shli.ji 
(1909- 1948), prozaik, przedstawiciel 
nurtu dekadenckiego 223 

Deming W. Edwards (1900-1993), eks
pert amerykański ds. kontroli jakości 
produkcji 216 

Deng Xiaoping, Teng Hsiao-p'ing (1904-
-1997), polityk chiński, od 1924 czło
nek KPCh, 1954--1967, 1973-1976 
i 1977-1987 członek Biura Polityczne
go KC KPCh, 1981-1989 przewodni
czący Komisji Wojskowej KC KPCh 
299 

Dmowski Roman (1864--1939), polityk 
polski, jeden z twórców i przywódców 
Llgi Narodowej, w 1904 z wizytą w Ja
ponii, 1917-1919 prezes Komitetu Na
rodowego Polskiego 84, 363 

Dodge Joseph M. (1890-1964), finansis
ta amerykański, 1949-1950 doradca 
MacArthura ds. reformy gospodarczej 
w Japonii 210, 213, 216, 272, 373 

Doi Takako (ur. 1928), polityk, 1986-1991 
przewodnicząca SPJ, w 1993 przewod
nicząca Izby Reprezentantów 314, 379 

Doi Takeo (ur. 1920), psychiatra, wykła
dowca Uniwersytetu Tokijskiego 305 

Doihara Kenji (1883-1948),general, 1931-
-1935 dowódca Biura Wywiadu W oj
skowego w Mukdenie, 1938-1940 do
wódca Armii Kwantuńskiej stacjonu
jącej w Mandżurii, 1944--1945 w Singa-
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purze, odpowiedzialny za brutalne trak
towanie jeńców wojennych, skaza�y 
na karę śmierci wyrokiem Trybunału 
Tokijskiego 198 

Dokó Toshio (1896-1988), przedsiębior
ca, 1960-1972 prezes Ishikawajima-Ha
rima Jiikógyó, 1964--1972 prezes T& 
kyó Shibaura Denki, 1974--1980 pre
zes Keidanrenu, 1981-1986 przewod
niczący Drugiej Nadzwyczajnej Komi
sji ds. Reformy Administracji 378 

Domoto Hisao (ur. 1928), malarz, twórca 
malarstwa w stylu informel oraz abs

trakcyjnego 243 
Doolittle James, pułkownik lotnictwa ame

rykańskiego, dowódca eskadry, która 
dokonała pierwszego nalotu bombo
wego na Wyspy Japońskie (18 kwiet
nia 1942) w czasie wojny na Pacyfiku 
174,371 

Dulles John (1888-1959), polityk amery
kański, dyplomata, w 1951 pełnomoc
nik ds. traktatu pokojowego z Japonią, 
1953-1959 sekretarz stanu 220-222, 
246,265 

Eda Saburó (1907-1977), polityk, 1960-
-1962 sekretarz generalny SPJ, rzecz
nik „reform strukturalnych", w 1977 za
łożył Shaminren 277, 302

Eells Walter C. (1886-1963), amerykań
ski pracownik oświaty, od 1947 dorad
ca Sekcji Informacji i Oświaty Cywil
nej ds. Szkolnictwa Wyższego 212 

Ei Rokusuke (ur. 1933) pisarz, eseista 
345 

Eisenhower Dwight (1890-1969), polityk 
amerykański, generał, 1942-1945 głów
nodowodzący wojsk amerykańskich 
w Europie, 1953-1961 prezydent 256, 
262-264

Enchi Fumiko, wlaśc. Enchi Fumi (1905-
-1986), pisarka, podejmowała proble
my psychiki kobiecej, jej seksualności
242
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Endo Shiisaku (1923-1996), pisarz, autor 
utworów ro.in. o tematyce chrześcijań
skiej 286 

Endo Toshikatsu (ur. 1950), artysta rzeź
biarz (styl post-Monoha) 317 

Etó Shimpei (1834-187 4), samuraj z Hi
zen (Saga), w 1868 uczestnik działań 
mających na celu obalenie siogunatu 
i restaurację władzy cesarskiej, jako 
zwolennik niedoszłej ekspedycji woj
skowej na Koreę wycofa! się z rządu, 
w 187 4 staną! na czele samurajów z Sa
gi przeciw oddziałom rządu Meiji, aresz
towany i stracony 29, 44, 361 

Ezaki Reona (ur. 1925), fizyk, w 1973 lau
reat Nagrody Nobla 298 

F enollosa Ernest Francisco (1853-
-1908), naukowiec amerykański, 1878-
-1886 wykładowca ekonomii, filozofii,
estetyki na Uniwersytecie Tokijskim,
działa! na rzecz zachowania japońskiej
spuścizny kulturowej i tradycyjnej sztu
ki, w 1889 wraz z Okakurą T. przyczy
ni! się do powstania Tókyó Bijutsu Gak
kó, kustosz działu sztuki Dalekiego
Wschodu w Bostonie 59

Ford Gerald (ur. 1913), polityk amery
kański, 197 4--1977 prezydent 295, 377 

Frycz Karol (1877-1963), malarz polski, 
scenograf, profesor na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, w 1920 attache
ds. prasy i kultury poselstwa Polski 
w Tokio, tworzył również pod wpływem 
japonizmu 58 

Fujio Masayuki (ur. 1917), polityk, 1986 
minister edukacji 308 

Fujisawa Shu (ur. 1959), pisarz, w 1998 
laureat Nagrody Akutagawy 346 

Fujita Tsuguharu (1886-1968), malarz 
(stylyoga), tworzył obrazywojenne, od 
1949 we Francji 225 

Fujiwara, ród arystokracji dworskiej, zdo
minował życie polityczne Japonii, od
suwając cesarzy od władzy (IX-XII w.) 
21 
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Fujiyama Aiichiro (1897-1985), finansis
ta i polityk, 1958-1960 minister spraw 
zagranicznych, uczestnik negocjacji 
w sprawie rewizji japońsko-amerykań
skiego traktatu o bezpieczeństwie 259 

Fukuda Shigeo (ur. 1932), grafik, twórca 
plakatu285 

Fuku da Takeo (1905-1995), polityk, 1971-
-1972 minister spraw zagranicznych,
1976-1978 przewodniczący PLD i pre
mier, w 1978 podpisał traktat pokojowy
z ChRL 208, 291, 292, 295, 298-302, 304,
378,389

Fukuda Tokuzo (187 4--1930), ekonomis
ta, liberał, profesor ro.in. na Uniwer
sytecie Tokijskim, jeden z założycieli 
Reimeikai 101 

Fukui Ken'ichi (1918-1998), chemik, 
w 1981 laureat Nagrody Nobla 298 

Fukuzawa Yukichi (1835-1901), myśli
ciel, działacz oświatowy, nazywany ja
pońskim Wolterem, studiował nauki 
zamorskie, gorący zwolennik i popu
laryzator westernizacji, współzałożyciel 
i działacz stowarzyszenia Meirokusha, 
twórca doktryny „wyjścia Japonii z Azji", 
w 1871 założyciel Uniwersytetu Keió 
56 

Furui Yoshikichi (ur. 1937), pisarz, na
leżący do tzw. pokolenia introwerty
ków, podejmował tematykę życia co
dziennego 316 

Futabatei Shimei (1864--1909), pisarz, ru
sycysta, uznawany za autora pierwszej 
powieści realistycznej w Japonii 57 

Gneist Rudolph (1816-1895), niemiecki 
profesora prawa, w 1882 prowadził wy
kłady na temat systemów konstytucyj
nych dla Itó H. 46 

Gołownin Wasilij (1776-1831),żeglarzro
syjski, wiceadmirał, 1807-1809 i 1817-
-1819 dowodził wyprawami dookoła
świata, 1811-1813 złapany i uwięziony
przez Japończyków podczas penetracji
wód wokół Hokkaido i Kuryli 26



Gorbaczow Michaił S. (ur. 1931), polityk 
radziecki, od 1952 członek KPZR, 
w 1987 inicjator reform gospodarczych 
i politycznych, w 1990 laureat pokojo
wej Nagrody Nobla, 1990-1991 prezy
dent 352 

Grew Joseph (1880-1965), polityk i dy
plomata amerykański, 1932-1942 amba
sador w Tokio, znawca kultury Japonii 
183,198 

Gromyko Andriej A. (1909-1989) ekono
mista, polityk i dyplomata radziecki, 
od 1931 członek WKP(b), od 1956 czło
nek KC KPZR, 1943-1946 ambasador 
w Stanach Zjednocwnych, poseł na Ku
bie, 1957-1985 minister spraw zagra
nicznych, 1985-1988 przewodniczący 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, 
uczestniczy! w opracowywaniu ukła
dów rozbrojeniowych 260 

Hagerty James C. (1909-1981), polityk 
i dziennikarz amerykański, 1953-1961 
rzecznik prasowy prezydenta D. Eisen
howera 263 

Hamada Shóji (1894-1978), ceramik, pro
pagował japońską sztukę ludową, w tym 
ceramikę ludową z Mashiko (pref. To
chigi), tworząc zgodnie z tamtejszą tra
dycją 120, 243 

Hamaguchi Osachi (1870-1931), polityk, 
finansista, 1924-1927 minister finan
sów, w 1926 minister spraw wewnętrz
nych, 1929-1930 premier, ciężko po
strzelony na Dworcu Tokijskim (14 lis
topada 1930) 112, 115, 116, 280, 367, 
387 

Hani Susumu (ur. 1928), reżyser filmo
wy, wprowadził nowatorskie techniki 
w dziedzinie filmu dokumentalnego 
285 

Hara Takashi (Kei) (1856-1921), polityk, 
pierwszy premier „z ludu", 1914-1921 
przewodniczący Seiyukai, 1900-1901 
minister komunikacji, 1906-1908, 1911-
-1912 i 1913-1914 minister spraw we-
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wnętrznych, 1918-1921 premierwpierw
szym gabinecie partyjnym, zabity na 
Dworcu Tokijskim 93-96, 98, 104, 107, 
365,366,386 '• ) 

Harding Warren (1865-1923), politykame,. 

rykański, prawnik, 1921-1923 prezy
dent, 1921-1922 inicjator konferencji 
waszyngtońskiej 110 

Harriman Edward (1848-1909), finansis
ta amerykański, potentat kolejowy 82 

Harris Townsend (1804-1878), dyploma
ta amerykański, 1856-1859 pierwszy 
konsul Stanów Zjednoczonych w Japo
nii (Shimoda), a 1859-1862 poseł 
(Edo), w 1858 doprowadzi! do zawar
cia pierwszego traktatu o przyjaźni 
i handlu z Japonią 28 

Hashimoto Gahó (1835-1908), malarz 
(styl nihonga), absolwent szkoły Kano, 
wraz z E. Fenollosą i Okakurą T. dzia
ła! na rzecz zachowania tradycyjnych 
wartości w sztuce Japonii 58 

Hashimoto Kingoró (1890-1957), oficer 
sił lądowych, w 1930 twórca Sakura
kai, nacjonalistycznego ugrupowania 
wojskowych 127,380 

Hashimoto Ryiitaró (ur. 1937), polityk, 
od 1963 członek parlamentu, wielokrot
ny minister: 1978-1979 opieki społecz
nej, 1986-1987 transportu, 1989-1990 
finansów, 1994-1996 handlu zagra
nicznego i przemysłu, 1996-1998 pre,. 
mier 329, 330, 332, 333, 335, 340, 352, 
390 

HataTsutomu (ur. 1935),polityk,od1969 
członek parlamentu, 1985-1986 i 1988-
1989 minister rolnictwa, 1991-1992 mi
nister finansów, w 1992 wspó!za!oży
ciel Forum Reform 21 i Shinseitó, 1993-
-1994 wicepremier, minister spraw za
granicznych, w 1994 premier, od 1998
członek PD 325, 326, 328, 390

Hatanaka Kenji, oficer sil lądowych, 
w 1945 wraz z Shiizakim J. próbował 
zapobiec kapitulacji Japonii i powstrzy
mać cesarza przed ogłoszeniem tego 
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publicznie, popełnił samobójstwo w dniu 
kapitulacji 188 

Hatoyama Ichiró (1883-1959), polityk, 
1931-1932 minister oświaty, 1955 
współzałożyciel PLD, 1954-1956 pre,. 
mier Japonii 203, 229, 230, 232-234, 
238,245,247,248,252,388 

Hatoyama Yukio (ur. 1947), polityk, od 
1986 członek parlamentu, w 1993 
współzałożyciel Sakigake, 1996-1997 
współprzewodniczący PD, 1999-2002 
przewodniczący PD 332 

Hay John Milton (1838-1905), polityk 
amerykański, 1898-1905 sekretarz sta
nu, autor tzw. zasady otwartych drzwi 
66 

Hayashi Fumiko (1903-1951), pisarka, 
przedstawicielka nurtu konfesjonalne
go, tzw. powieści o sobie 224 

Hayashi Senjuró (1876-1943), generał, 
1932-1934, 1935 doradca cesarza, 1934-
-1935 minister sił lądowych, w 1937
premier, 1940-1941 doradca rządu
128,141,387

Hayashi Tadasu (1850-1913), hrabia, dy
plomata, wielokrotny poseł: 1895-1896 
w Chinach, 1897-1900 w Rosji, Szwe
cji i Norwegii, 1900-1905 w Wielkiej 
Brytanii (ro.in. w 1902 inicjator zawar
cia układu o sojuszu), 1905-1906 am
basador w Wielkiej Brytanii, 1906-1908 
i w 1911 minister spraw zagranicznych, 
1911-1912 minister komunikacji 72 

Henry Charles Arsene, polityk francus
ki, 1937-1943 ambasador w Japonii, 
przedstawiciel rządu Vichy, w 1940 
sygnatariusz porozumienia z Japonią 
dotyczącego stacjonowania wojsk ja
pońskich w północnych Indochinach 
Francuskich 157 

Hepburn James Curtis (1815-1911), 
amerykański misjonarz kościoła prez
biteriańskiego, 1859-1892 działa! w Jo
kohamie i Kanagawie, autor pierwsze
go słownika japońsko-angielskiego i za
pisu japońskich ideogramów w alfabe-
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cie łacińskim (transkrypcja Hepburna), 
tłumacz Biblii na język japoński 15, 54 

Higashikuni Naruhiko (1887-1990), 
członek rodziny cesarskiej, wojskowy, 
polityk, w 1945 premier 190, 193, 195, 
388 

Hijikata Tatsumi, wlaśc. Motofuji Kunio 
(1928-1986), tancerz, choreograf, współ
twórca ankoku butó 284 

Hikosaka Naoyuki (ur. 1946), malarz, 
wspó!za!ożyciel Bikyótó 285 

Hino Ashihei (1907-1960), pisarz, wal
czy! w Chinach, tworzył propagando
wą „literaturę wojenną", w 1938 autor 
m.in. trylogii o żoh1ierzach 147

Hirano Keiichiro (ur. 1975), pisarz, 
w 1999 laureat Nagrody Akutagawy 
346 

Hiranuma Kiichiro (1867-1952), polityk, 
prawnik, 1923-1924 minister sprawied
liwości, 1925-1936 wiceprzewodniczą
cy Siimitsuinu, 1936-1939 i w 1945 prze
wodniczący Siimitsuinu, 1924-1936 za
łożyciel i przewodniczący prawicowej 
organizacji Kokuhonsha, w 1939 pre
mier, 1940-1941 minister spraw we
wnętrznych, zmarł w więzieniu skaza
ny na dożywocie jako zbrodniarz wo
jenny kategorii A 152, 387 

Hiratsuka Raichó, właśc. Okumura Haru 
(1886-1971), prekursorka japońskiego 
ruchu kobiet, w 1911 założycielka ugru
powania Seitósha, 1911-1915 redaktor
ka czasopisma „Seitó", jedna z założy
cielek Shinfujin Kyókai 102 

Hirohito, pośmiertnie nazywany Shówa 
(1901-1989), 1926-1989 cesarz, w tra
dycyjnej historiografii uważany za 124 
władcę Japonii (w 1928 oficjalna intro
nizacja), najstarszy syn cesarza Y oshi
hito, 1912-1921 następca tronu, 1921-
-1926 regent, w 1921 odbył pierwszą
oficjalną podróż do Europy, w 1924 po
ślubił Nagako, 1926-1945 jako „boski
cesarz" i suwerenny władca rzadko po
dejmował decyzje, od 1946 po wyrze
czeniu się „boskości" jako „symbol kra-



ju i jedności narodu" spełniał jedynie 
funkcje reprezentacyjne 85, 106-110, 
161-163, 182,186, 198,218,321,346-
-348,366-368,372,379,384

Hirota Koki (1878-1948), polityk, dyplo
mata, 1927-1930 poseł w Holandii, 1930-
-1932 ambasador w ZSRR, 1933-1934,
1934-1936 i 1936, 1937-1938 minister
spraw zagranicznych, 1936-1937 pre
mier, stracony jako zbrodniarz wojen
ny kategorii A 140,141,182,199,368,
387

Hirotsu Kan10 (1891-1968), pisarz, kry
tyk literacki, zaliczany do nurtu „po
wieści o sobie" 117 

Hitler Adolf (1889-1945), przywódca par
tii narodowosocjalistycznej w Niem
czech, od 1933 kanclerz i dyktator 
Trzeciej Rzeszy 158 

Honda Kotaro (1870-1954), fizyk, profe
sor na Uniwersytecie w Tohoku, wy
nalazł stal KS 120 

Hori Kosai (ur. 1947), malarz, współzało
życiel Bikyotó 285 

Horiuchi Masakazu (ur. 1911), prekur
sor abstrakcyjnej rzeźby japońskiej 
243 

Hoshi Toru (1850-1901), prawnik, poli
tyk, członek Jiyiito, w 1900 jeden z za
łożycieli Seiyiikai, minister komunika
cji 69 

Hosokawa Morihiro (ur. 1938), polityk, 
wnuk Konoe F., w 1971 członek parla
mentu z ramienia PU), 1983-1991 gu
bernator pref. Kumamoto, w 1992 za
łożyciel NPJ, 1993-1994 premier, 
w 1994 współzałożyciel PNH 326-328, 
333,349,352,380,390 

Hotta Yoshie (1918-1998), pisarz, dzien
nikarz, reprezentant tzw. szkoły powo
jennej, autor utworów m.in. o tematy
ce historycznej 242 

House Edward (1836-1901), amerykań
ski badacz literatury, 1871-1872 i w 1882 
wykładowca literatury angielskiej na 
Uniwersytecie Tokijskim, w 1877 twór
ca tygodnika „Tokio Times" 53 
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Hull Cordell (1871-1955), polityk ame
rykański, prawnik, jako sekretarz sta
nu (1933-1944) prowadzi! m.in. !lego
cjacje z Japonią przed wojną na Pacy) 
fiku (nota Hulla, 1945) 159, 161, 162, 
370 

lbuse Masuji (1898-1993), pisarz, poeta, 
autor powieści dokumentalnych i his
torycznych 286 

Ichikawa Fusae (1893-1981), działaczka 
ruchu kobiet, jedna z głównych zało
życielek Shinfujin Kyokai, po wojnie 
posłanka do izby wyźszej 102 

Ichikawa Kon (ur. 1915), reżyser filmowy 
244 

Ienaga Saburó (ur. 1913), historyk, autor 
podręczników do historii Japonii od
rzuconych przez władze oświatowe ze 
względu na zbyt krytyczny wydźwięk, 
w 1965, 1967 i 1984 wytoczy! procesy 
sądowe Ministerstwu Edukacji, powo
łując się na gwarancje wolności słowa 
306 

Ijuin Hikokichi (1864-1924), polityk, dy
plomata, 1916-1919 ambasador we Wło
szech, 1919 członek delegacji na kon
ferencji pokojowej w Paryźu, 1923-
-1924 minister spraw zagranicznych
90

Ikeda Hayato (1899-1965), polityk, 1947-
-1949 wiceminister finansów, od 1949
członek parlamentu, 1952-1954 i 1959-
-1960 minister handlu zagranicznego
i przemysłu, 1956-1957 minister finan
sów, 1960-1964 przewodniczący Pill,
1960-1964 premier 210,232,265,267,
270,271,291,324,388,389

Ikeda Yukihiko (ur.1937), polityk, dyplo
mata, od 1976 członek izby niźszej, od 
1990 dyrektor Urzędu Obrony, 1996-
-1997 minister spraw zagranicznych
352

Imai Toshimitsu (ur. 1928), malarz, pro
pagował w Japonii malarstwo informel 
243 
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Imamura Shohei (ur. 1926), reżyser fil
mowy 285, 316 

Inoguchi Rikihei, kapitan marynarki, przy
dzielony do Shimpii Tokubetsu Kogeki
tai admirała Ónishiego T., w 1944 brał 
udział w organizowaniu pierwszych 
operacji samobójczych prowadzonych 
z Filipin i Tajwanu 187 

Inokuma Gen'ichiró (1902-1993), ma
larz (stylyoga), od 1955 w Nowym Jor
ku, gdzie tworzył m.in. malarstwo ab
strakcyjne 225 

Inoue Junnosuke (1869-1932), polityk, 
finansista, 1919-1923 prezes Banku Ja
ponii, 1923-1924 i 1929-1931 minister 
finansów, w 1930 przywrócił w Japonii 
walutę opartą na parytecie złota, zabity 
przez nacjonalistę z organizacji Ketsu
meidan 100, 130 

Inoue Kaoru (1835-1915), ksiąźę, genro,
samuraj z Chóshii, w 1868 uczestnik 
działań mających na celu obalenie sio
gunatu i restaurację władzy cesarskiej, 
przedstawiciel oligarchii Meiji, 1892-
-1894 minister spraw wewnętrznych,
w 1898 minister finansów 67

Inoue Kowashi (1843-1895), wicehrabia, 
polityk, samuraj z Kumamoto, współ
twórca Konstytucji Meiji (1889) i Resk

ryptu cesarskiego o wychowaniu (1890), 
1893-1894 minister edukacji 46 

Inoue Nisshó (1886-1967), mnich bud
dyjskiej sekty Nichirena, działacz prawi
cowy, dąźący do Odnowy Shówa, twórca 
organizacji Ketsumeidan, odpowiedzial
nej za zabójstwa Dana T. i Inoue J. 
(1932) 128 

Inoue Yasushi (1907-1991), pisarz, poe
ta, autor utworów o tematyce psycho
logicznej i historycznej 242 

Inukai Tsuyoshi (1855-1932), polityk, 
1923-1924 i 1924-1925 minister komu
nikacji, 1929-1932 przewodniczący 
Seiyiikai, 1931-1932 premier, zabity 
podczas incydentu 15 maja 130, 134, 
368,387 
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Ishibashi Tanzan (1884-1973), dzienni
karz, polityk, redaktor „Oriental Eco
nomist'', 1946-194 7 minister finansów, 
1947-1951 objęty czystką, w 1954 
współzałożyciel JPD, 1954-1956 mini
ster handlu zagranicznego i przemy
słu, 1956-1957 premier 248, 249, 251, 
388 

Ishihara Shintaro (ur. 1932), pisarz, od 
1968 członek parlamentu z ramienia 
PLD, od 1999 burmistrz Tokio 241, 
313,341,343 

Ishii Kikujiró (1866-1945), hrabia, dyplo
mata, 1912-1915 i 1920-1927 ambasa
dor we Francji, 1915-1916 minister 
spraw zagranicznych, zawarł ze Sta
nami Zjednoczonymi porozumienie do
tyczące przestrzegania tzw. zasady 
otwartych drzwi (porozumienie Lan
sing-Ishii, 1917), 1918-1919 ambasa
dor w Stanach Zjednoczonych, 1920-
-1922 i 1923-1927 ambasador we Fran
cji, 1921-1927 przedstawiciel Japonii
w Lldze Narodów, członekSiimitsuinu
87,111,365,366

Isozaki Arata (ur. 1931), architekt, uczeń 
Tange K., zaliczany do metabolistów, 
a następnie postmodernistów 283, 318 

ltagaki Seishiró (1885-1948), generał, 
brał udział w organizacji incydentu man
dżurskiego oraz tworzeniu państwa 
Mandźukuo, 1938-1939 minister sił 
lądowych, w 1945 dowodził wojskami 
w Singapurze, skazany na karę śmier
ci przez Trybunał Tokijski jako zbrod
niarz kategorii A 198 

ltagaki Taisuke (1837-1919), hrabia, sa
muraj z Tosy, w 1868 uczestnik dzia
łań mających na celu obalenie siogu
natu i restaurację władzy cesarskiej, 
jako zwolennik niedoszłej ekspedycji 
wojskowej do Korei wycofał się z rzą
du, staną! na czele ruchu na rzecz swo
bód i praw obywatelskich, założyciel 
Aikoku Koto, 1881-1882 jeden z głów
nych założycieli Jiyiito i przewodniczą-
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cy tej partii, w 1869 i 1898 minister 
sprawwewnętrznych 29, 44, 45, 67,361 

!tarni Juzó (1933-1997), aktor, reżyser
m.in. filmów przedstawiających w nie
korzystnym świetle yakuza, co stało
się przyczyną ataków ze strony tych
środowisk i doprowadziło do jego sa
mobójczej śmierci 316

Itó Hirobumi (1841-1909), książę,genro,

samuraj z Chóshu, w 1868 uczestnik 
działań mających na celu obalenie sio
gunatu i restaurację władzy cesarskiej, 
jeden z głównych przedstawicieli oli
garchii Meiji, 1871-1873 członek misji 
Iwakury, przeciwnik ekspedycji woj
skowej do Korei i na Tajwan, 1873-
-1878 minister przemysłu, 1878-1882
minister spraw wewnętrznych, 1885-
-1888, 1892-1896, 1898 i 1900-1901
premier, sygnował m.in. porozumie
nie z Chinami dotyczące Korei (Itii-Li, 
1885), 1888-1890, 1891-1892, 1903-
-1905 i w 1909 przewodniczący Sumit
suinu, 1882-1883 badał systemy kon
stytucyjne za granicą, główny autor
Konstytucji Meiji, w 1900 współtwórca
i pierwszy przewodniczący Seiyukai,
1905-1909 pierwszy generalny rezy
dent w Korei, zabity przez koreańskie
go patriotę 29, 34, 46, 67-69, 71, 72, 79,
80,362,364,385

Itó Hiromi (ur. 1955), poetka 317 
Itó Masayoshi (ur. 1913), polityk, 1963-

-1967 i 1969-1990 członek parlamentu
z ramienia PLD, 1980-1981 minister
spraw zagranicznych 303

Itó Miyoji (1857-1934), hrabia, polityk, 
w 1889 współautor Konstytucji Mei
ji, 1889-1892 sekretarz Sumitsuinu, 
w 1898 minister rolnictwa i handlu 46 

Itó Noe (1895-1923), działaczka ruchu ko
biet, 1915-1916 redaktorka czasopis
ma „Seitó", jedna z założycielek orga
nizacji Sekirankai, zamordowana przez 
żandarma w czasie zamieszek po wiel
kim trzęsieniu ziemi 103 
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Itó Ritsu (1913-1989), działacz komunis-
tyczny, w 1933 członek KPJ, od 1g47 
członek KC KPJ, w 1950 w związku 
z „czystką czerwonych" kontynuował ) 
działalność w podziemiu, w 1951 
zbiegł do Pekinu, w 1953 uznany za 
szpiega i wtrącony do więzienia 
w 1980 wrócił do Japonii 229 

Iwakura Tomomi (1825-1883), arysto. 
krata dworski, przedstawiciel oligar
chii Meiji, w 1868 uczestnik działań 
mających na celu obalenie siogunatu 
i restaurację władzy cesarskiej, 1871-
-1873 stał na czele pierwszej japoń
skiej misji dyplomatycznej do Stanów
Zjednoczonych i Europy, w 1873 prze
ciwnik zorganizowania ekspedycji woj
skowej na Koreę 29, 48, 54, 360

Izwolskij Aleksandr Pietrowicz (1856-
-1919), dyplomata rosyjski, 1900--1903
poseł w Japonii, 1906-1910 minister
spraw zagranicznych, w 1907 podpisał
porozumienie z Japonią dotyczące Da
lekiego W schodu 82, 364

J akubianiec Alfons (1905-1945), kapi
tan W oj ska Polskiego, oficer wywiadu, 
1939-1941 współpracował z Japończy
kami w Kownie i Berlinie 166 

Jasieński Feliks, pseudonim Manggha 
(1861-1929), mecenas sztuki i kolek
cjoner dzieł sztuki, głównie japońskich 
drzeworytów, jako propagator japoń
szczyzny wywarł duży wpływ na artys
tów Młodej Polski 58 

Jelcyn Bocys (ur. 1931), polityk rosyjski, 
od 1961 członek KPZR, w czasie puczu 
moskiewskiego w 1991 przyczynił się 
do obalenia Komitetu Stanu Wyjątko
wego, 1991-1999 prezydent 352,353 

Jerzy V (1865-1936), 1910-1936 kró1Wiel
kiej Brytanii i Irlandii 109 

Jiang Jieshi, Czang Kaj-szek, Chiang Kai
-shek (1887-1975), polityk chiński, 
przewodniczący Kuomintangu, prezy
dent Republiki Chińskiej, generalissi-
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mus w czasie wojny z Japonią (1937-
-1945), od 1949 po zwycięstwie komu
nistów na Tajwanie 113-115, 142, 152,
154,155,159,163,183,192,251,367

Jiang Zemin (ur. 1926), chiński działacz 
komunistyczny, od 1982 członek KC 
KPCh, od 1993 premier 350 

Jimmu, pośmiertne imię mitycznego pierw
szego cesarza Japonii, założyciela ce
sarstwa japońskiego, potomek Bogini 
Słońca Arnaterasu, według starych kro
nik zasiadł na tronie w 660 r. p.n.e. 20, 
35,147,238,239 

Kades Charles (ur. 1906), prawnik ame
rykański, 1945-1948 zastępca szefa 
Sekcji Administracji Cywilnej, odpo
wiedzialny za proces demokratyzacji 
japońskich struktur politycznych 193 

Kahn Herman (1922-1983), amerykań
ski strateg wojenny, futurolog, autor 
kontrowersyjnych publikacji na temat 
wojny nuklearnej, a także Japonii 305 

Kaifu Toshiki (ur. 1931), polityk, od 1960 
członek parlamentu, 1976-1977 i 1985-
-1986 minister edukacji, 1989-1991
przewodniczący PLD, premier, 1994-
-1995 przewodniczący PNH, honoro
wy przewodniczący Forum Kultural
no-Naukowego Japonia-Polska 314,
323,324,332,348,352,390

Kaiko Takeshi (1930-1989), pisarz, zaj
mował się problematyką społeczną 
i wojenną 241, 286 

Kakizaki ➔ Matsumae 
Kamba Michiko (1937-1960), studentka 

Uniwersytetu Tokijskiego 264 
Kambayashi Akatsuki (1902-1980), pi

sarz, przedstawiciel nurtu konfesjonal
nego, tzw. powieści o sobie 224 

Kamekura Yfisaku (ur. 1915), grafik 285 
Kammu (737-806), 781-806 cesarz, w tra

dycyjnej historiografii 50 władca Japo
nii 351 

Kan Naoto (ur. 1946), polityk, od 1980 
członek parlamentu z ramienia Sha-
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minren, w 1993 członek Sakigake, 
w 1996 minister zdrowia i opieki spo
łecznej, 1996-1997 współprzewodniczą
cy PD, 1997-1999 i od 2002 przewod
niczący PD 332 

Kaneko Kentaró (1853-1942), hrabia, sa
muraj z Fukuoki, współautor Konsty
tucji Meiji (1889), w 1898 minister rol
nictwa i handlu, 1900-1901 minister 
sprawiedliwości, członek Sumitsuinu 
46 

Kanemaru Shin (ur. 1913), polityk, od 
1958 członek parlamentu z ramienia 
PLD, 1972-1973 minister budownic
twa, 1977-1978 dyrektor Urzędu Obro
ny, 1986-1987 wicepremier, wpływo
wy członek frakcji Takeshity, w 1993 
aresztowany za udział w aferze korup
cyjnej związanej z przedsiębiorstwem 
Sagawa Kyu.bin 324, 325, 339 

Kano Hogai (1828-1888), malarz, przed
stawiciel tradycyjnego malarstwa ja
pońskiego szkoły Kanó, w 1889 wraz 
z E. Fenollosą i Okakurą T. zainicjo
wał utworzenie Tókyó Bijutsu Gakkó 
58 

Kara Jiiró (ur. 1940), dramaturg, aktor, 
teoretyk i reżyser teatralny, jeden z czo
łowych przedstawicieli ruchu postshin

geki 284 
Karatani Kójin (ur. 1941), krytyk literacki 

318 
Katarzyna H (1729-1796), 1762-1796 ce

sarzowa rosyjska 26 
Katayama Sen (1860--1933), działacz 

związkowy, pionier japońskiego socja
lizmu, komunista, jeden z założycieli 
Shakai Shugi Kenkyukai (1898) i Sha
kai Minshutó (1901), od 1914 na emi
gracji, po rewolucji październikowej 
członek Kominternu, od 1921 działał 
w Moskwie, pochowany na Kremlu 70, 
103 

Katayama Tetsu (1887-1987), polityk, 
w 1926 sekretarz generalny Shakai 
Minshutó, od 1930 członek parlamen-



tu, w 1945 sekretarz generalny SPJ, 
1947-1948 premier, 1960-1963 czło
nek PDS 205-207, 227, 232, 388 

Kato Hiroyuki (1836-1916), baron, po
lityk, filozof, pedagog, członek grupy 
Meirokusha, 1881-1893 rektor Uniwer
sytetu Tokijskiego, 1906-1916członek 
Sfunitsuinu, doradca cesarza 56 

Kato Takaaki (Kómei) (1860-1926), wice
hrabia, dyplomata, polityk, 1900-1901, 
1906 i 1914-1915 minister spraw za
granicznych, 1909-1913 ambasador 
w Wielkiej Brytanii, 1924-1925 i 1925-
-1926 premier 96, 112, 386

Kato Tomosaburo (1861-1923), wicehra
bia, admirał, polityk, 1915-1923 mini
ster marynarki, 1921-1922 przedsta
wiciel Japonii na konferencji waszyng
tońskiej, 1922-1923 premier 96, 110, 
386 

Katsura Taro (1847-1913), książę,genro,

samuraj z Chóshii, członek oligarchii 
Meiji, 1898-1900 minister sił lądowych, 
1901-1906, 1908-1911 i 1912-1913 
premier, w 1905 sygnatariusz porozu
mienia ze Stanami Zjednoczonymi do
tyczącego Korei i Filipin (Katsura
-Taft), w 1912 minister środka 36, 69, 
71, 76-78,363,385,386 

Kawabata Yasunari (1899-1972), jeden 
z najwybitniejszych pisarzy japońskich, 
przedstawiciel nurtu modernistyczne
go i neosensualizmu, uważany za mis
trza portretu psychologicznego boha
terów, w 1968 laureat literackiej Na
grody Nobla, popełnił samobójstwo 
117,223,286,346 

Kawai Eijiro (1891-1944), ekonomista, 
profesor Uniwersytetu Tokijskiego, 
zwolniony za krytykę faszyzmu 148 

Kawakami Hajime (1879-1946), ekono
mista, marksista, profesor Uniwersy
tetu Tokijskiego i w Kioto, członek 
KPJ, tłumacz m.in. prac Marksa 119 

Kawakami Jotaro (1889-1965), polityk, 
od 1936 członek parlamentu, 1952-1955, 
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1961-1965 przewodniczący SPJ (pra,. 
we skrzydło) 258,266 ,,__ 

Kawakami Toshitsune (1861-1935), dy
plomata, w 1904 tłumacz R. Dmo�
skiego, 1907-1912 konsul generalny 
w Harbinie, 1912-1913 w Moskwie 
1913-1920 dyrektor Towarzystwa K; 
lei Południowomandżurskiej, · 1921-
-1923 pierwszy poseł Japonii w Polsce
91

Kawamura Sumiyoshi (1836-1904), hra
bia, admirał, samuraj z Satsumy, 1868-
1869 dowodził oddziałami procesarski
mi podczas wojny boshin, 1878-1880 
i 1881-1885 minister marynarki, dorad
ca cesarza Mutsuhito, członek Siimit
suinu, 1901-1904 formalny opiekun Hi
rohito 106 

Kawara On (ur. 1932), artysta, twórca 
sztuki konceptualnej 317 

Kazami Akira (1886-1961), dziennikarz, 
polityk, od 1930 członek parlamentu, 
w 1951 objęty czystką, w 1955 członek 
SPJ Oewe skrzydło), działał na rzecz 
normalizacji stosunków Japonii z ChRL 
iZSRR 251 

Kellogg Frank Billings (1856-1937), po
lityk amerykański, dyplomata, praw
nik, 1925-1929 sekretarz stanu, w 1928 
współtwórca paktu Bńanda-Kellogga 
115,367 

Kennedy John F. (1917-1963), polityk 
amerykański, 194 7-1953 członek Izby 
Reprezentantów, 1953-1960 senator, 
1961-1963 prezydent 272 

Kido Kóichi (1889-1977), markiz, biuro
krata, 1937-1938 minister edukacji, 
w 1939 minister spraw wewnętrznych, 
1940-1945 minister środka, ważny do
radca Hirohito, skazany na dożywocie 
jako zbrodniarz wojenny kategorii Ą 
w 1955 zwolniony 182, 199 

Kikuchi Kan (1888-1948), literat, krytyk, 
1923 założyciel czasopisma „Bungei 
Shunjii", działał w prestiżowych stowa
rzyszeniach literackich, ustanowił na
grody literackie 123 

Indeks osób 

Kim Tae-jung, Kim Dae Chung (ur. 1925), 
polityk południowokoreański, działacz 
opozycji wobec Pak Ch., w 1973 por
wany z hotelu w Tokio przez wywiad 
południowokoreański, 1991-1992 prze
wodniczący Partii Demokratycznej, od 
1997 prezydent 350 

Kimura Heitaro (1888-1948), generał, 
1943-1944 wiceminister sił lądowych, 
1944-1945 dowódca wojsk japońskich 
w Birmie, skazany na karę śmierci 
przez Trybunał Tokijski jako zbrod
niarz kategorii A 198 

KinoshitaJunji (ur.1914),dramatopisarz 
284 

Kinoshita Naoe (1869-1937), pisarz, pub
licysta, prawnik, pisał na tematy spo
łeczne z pozycji chrześcijańskiego so
cjalizmu, w 1901 jeden z założycieli 
Shakai Minshutó 70 

Kishi Nobusuke (1896-1987), polityk, brat 
Sató E., 1941-1942 minister przemysłu 
i handlu, 1956-1957 minister spraw 
zagranicznych, 1957-1960 premier, 
w 1960 doprowadził do rewizji japoń
sko-amerykańskiego traktatu o bez
pieczeństwie 209, 230, 249-251, 256-
-260, 262-267, 271,287,291,388

Kissinger Henry (ur. 1923), polityk i dy
plomata amerykański, 1969-197 4 do
radca prezydenta R. Nixona i dyrektor 
Rady ds. Bezpieczeństwa Narodowe
go 294 

Kita Ikki (1883-1937), myśliciel, uznawa
ny za twórcę japońskiego narodowego 
socjalizmu, popierał rewolucję w Chi
nach, panazjata, nacjonalista, w 1919 
jeden z założycieli ugrupowania Yuzon
sha, ideowy przywódca młodych ofice
rów, stracony po incydencie 26 lutego 
(1936) 132 

Kitatsuji Yoshihisa (ur. 1948), twórca 
sztuki konceptualnej 317 

Kiyose Ichiro (1884-1967), prawnik, poli
tyk, od 1920 członek parlamentu, obroń
ca Tójó H. podczas Trybunału Tokij-
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skiego, 1955-1956 minister edukacji, 
w 1960 przewodniczący Izby Reprezen
tantów 262 

Kiyoura Keigo (1850-1942), hrabia, po
lityk, prawnik, wielokrotny minister: 
1896-1898, 1898-1900 i 1901-1903 
sprawiedliwości, 1903-1906 rolnictwa 
i handlu, 1905-1906 spraw wewnętrz
nych, członek (1906-1917) i prze
wodniczący (1922-1924) Siimitsuinu, 
w 1924 premier 96, 386 

Knox Philander Chase (1853-1921), po
lityk amerykański, 1909-1913 sekre
tarz stanu 82 

Kobayashi Masaki (ur. 1916), reżyser fil
mowy 285 

Kobayashi Takiji (1903-1933), pisarz, 
przedstawiciel nurtu literatury prole
tariackiej 117 

Kodama Yoshio (1911-1984), działacz 
organizacji ultraprawicowych, na po
czątku lat trzydziestych wielokrotnie 
aresztowany z powodu działalności wy
wrotowej, 1941-1945 wyznaczony do 
obsługi zaopatrzeniowej wojska w Szang
haju, po wojnie znalazł się na liście 
podejrzanych o zbrodnie wojenne ka
tegońi Ą do 1948 objęty czystką, za
kulisowa postać japońskiego świata po
lityki, oskarżony o udział w wielu afe
rach korupcyjnych (m.in. Lockheeda) 
209,280 

Koga Mineichi (1885-1944), admirał, 1943-
-1944 głównodowodzący Połączonej
Floty w czasie wojny na Pacyfiku 175

Koiso Kuniaki (1880-1955), generał, po
lityk, członek ugrupowania Kokuhon
sha, związany z grupą Tóseiha, w 1939 
i 1940 minister kolonizacji, 1942-1944 
gubernator generalny w Korei, 1944-
-1945 premier, skazany na dożywocie
jako zbrodniarz wojenny kategorii Ą 
zmarł w więzieniu 178, 180, 199, 387 

Koizumi Jun'ichiro (ur. 1942), polityk, 
od 1972 członek parlamentu z ramie
nia PLD, 1988-1989 minister zdrowia 



i opieki społecznej, od 2001 przewod
niczący PLD, od 2001 premier 11, 340, 
351,358,390 

Kojima Nobuo (ur. 1915), pisarz, repre
zentant tzw. szkoły powojennej 241 

Kojong (1852-1919), 1864-1897 król ko
reański, 1897-1907 cesarz, abdykował 
na rzecz syna Sunjonga 79 

Kolbe Maksymilian (1894-1941), ojciec 
zakonu polskich franciszkanów, w 1930 
organizator misji w Nagasaki 165 

Komatsu Sakyo, właśc. Komatsu Minoru 
(ur. 1931), pisarz, autor powieści ka
tastroficznych i futurologicznych 286 

Komei ➔ Osahito 
Komura Jutaro (1855-1911), markiz, dy

plomata, jako poseł w Korei (1895-
-1896) podpisał wstępne porozumie
nie z Rosją w sprawie Korei (Komu
ra-Weber, 1896), 1898-1900 poseł wSta
nach Zjednoczonych, a w 1900 w Ro
sji, w 1905 członek delegacji na konfe
rencji pokojowej w Portsmouth, 1906-
-1908 ambasador w Wielkiej Brytanii,
1901-1906 i 1908-1911 minister spraw
zagranicznych 64, 71, 76, 363

Kono Ichiro (1898-1965), polityk, od 1932 
członek parlamentu z ramienia Seiyii
kai, 1945 współzałożyciel JPL, 1946-
-1951 objęty czystką, 1954-1956 i 1960-
1964 minister rolnictwa, w 1956 brał
udział w negocjacjach japońsko-ra
dzieckich, 1957-1960 dyrektor Urzę
du Planowania Gospodarczego, 1960-
-1964 minister budownictwa 229, 292

Kono Yohei (ur. 1937), polityk, syn Kono I., 
od 1967 członek parlamentu z ramie
nia PLD, w 1976 współzałożyciel NKL, 
1993-1994 przewodniczący PLD, 1999-
-2000 minister spraw zagranicznych
298,329

Konoe Fumimaro (1891-1945), książę, 
członek rodziny cesarskiej, polityk, 
w 1933 przewodniczący izby wyższej 
parlamentu, 1937-1939, 1940-1941 
i w 1941 premier, rzecznik tzw. nowe-
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go systemu, ,,nowego porządku w Wiel
kiej Azji Wschodniej", ,,Azji dla Azja
tów'', 1945 minister bez teki, oskarżo
ny o zbrodnie wojenne kategorii A,·po-) 
pełnił samobójstwo 141, 143-145, 147, 
152,157,159,161,162,182,326,369, 
370,387 

Kotoku Shusui (1871-1911), socjalista, 
pacyfista, anarchista, dziennikarz i pu
blicysta, uczeń Nakae Ch., w 1898 współ
założyciel Shakai Shugi Kenkyiikai, 
w 1903 współzałożyciel ugrupowania 
Heiminsha, w 1910 aresztowany, stra
cony jako jeden z podejrzanych o przy
gotowywanie zamachu na cesarza 
Mutsuhito 70, 71 

Kowalewski Jan, kapitan Wojska Polskie
go, 1923 prowadził kurs kryptografii 
dla Sztabu Generalnego Sił Lądowych 
w Tokio 151 

Kuni Kuniyoshi, książę, ojciec Nagako, 
żony cesarza Hirohito 110 

Kuroda Kiyotaka (1840-1900), hrabia, 
genro, samuraj z Satsumy, w 1868 
uczestnik działań mających na celu 
obalenie siogunatu i restaurację wła
dzy cesarskiej, 187 4-1882 szef Kaita
kushi, 1887-1888 minister rolnictwa 
i handlu, 1888-1889 premier, 1892-
-1895 minister komunikacji, 1895-1900
przewodniczący Siimitsuinu 67, 385

Kuroda Seiki (1866-1924), malarz, pio
nier impresjonizmu w Japonii, od 1887 
profesor malarstwa w Tokyo Bijutsu 
Gakkó58 

Kuroita Katsumi (187 4-1946), historyk, 
profesor Uniwersytetu Tokijskiego, ba
dacz dziejów Japonii 119 

Kurokawa Kisho (ur. 1934), architekt, 
współtwórca metabolizmu 283, 318 

Kurosawa Akira (1910-1998), reżyser fil
mowy, scenarzysta, jeden z czołowych 
twórców współczesnej kinematografii 
światowej, łączył tradycje sztuki japoń
skiej z nowoczesną formą filmu euro
pejskiego 244, 285, 316 

Indeks osób 

Kurusu Saburo (1886-1954), dyplomata, 
1929-1932 poseł w Peru, 1936-1939 
ambasador w Belgii, a 1939-1941 
w Niemczech, w 1940 sygnatariusz 
paktu trzech z Niemcami i Włochami, 
w 1941 specjalny wysłannik do Wa
szyngtonu przed wybuchem wojny 
w Azji i na Pacyfiku 153, 158, 162, 370 

1.aksman Adam Kiryłowicz (1766-
-1796?), oficer armii rosyjskiej, pierw
szy wysłannik Rosji w celu nawiązania
stosunków z Japonią, w 1792 wpłynął
do Nemuro 26

Lamsdorff Władimir (1844-1907), hra
bia, polityk rosyjski, dyplomata, 1900-
-1904 i 1905-1906 minister spraw za
granicznych 71

Lansing Robert (1864-1928), polityk ame
rykański, 1915-1920 sekretarz stanu, 
w 1917 sygnatariusz porozumienia 
z Japonią dotyczącego przestrzegania 
tzw. zasady otwartych drzwi (porozu
mienie Lansing-Ishii) 87,111,365,366 

Lattimore Owen (1900-1989), ekspert 
amerykański ds. Chin i Azji Central
nej, wykładowca UniwersytetuJohnsa 
Hopkinsa, od 1941 pracownik Biura 
Informacji Wojennej, zwolennik soju
szu z Chinami i podyktowania Japonii 
surowych warunków pokoju, 1945-
-1946 przebywał w Japonii jako czło
nek komisji ds. odszkodowań wojen
nych, na początku lat pięćdziesiątych
oskarżony przez makkartystów o szpie
gostwo na rzecz ChRL i ZSRR 193

Lee U Fan (ur. 1936), malarz koreański 
(styl Monoha), od 1956 mieszka w Ja
ponii 284 

Leopold III (1901-1983), 1934-1951 król 
Belgii 109 

li Hongzhang, Li Hung-chang (1823-
-1901), dygnitarz chiński, lojalny wo
bec dynastii Qing, dowódca silnej armii,
kierował polityką zagraniczną, sygna
tariusz konwencji Ito-Li (1885), trak-
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tatu pokojowego z Japonią w Shimo
noseki (1895) i traktatu Li-Łobanow 
(1896) 64, 363 

liao Chenghzi (1908-1983), przedsiębior
ca chiński, wpływowy działacz partyj
ny, przewodniczący Chińsko-Japoń
skiego Towarzystwa Przyjaźni, w 1962 
podpisał japońsko-chińską umowę hand
lową organizacji pozarządowych (umo
wa Liao-Takasaki) 291, 376 

Lytton Edward George, lord, polityk bry
tyjski, 1932-1933 przewodniczący ko
misji Ligi Narodów do zbadania sy
tuacji w Mandżurii 135, 136, 367, 368 

Łobanow-Rostowskij Aleksiej (1824-
-1896), książę, polityk i dyplomata, ro
syjski, 1895-1896 minister spraw za
granicznych, m.in. w 1896 sygnował po
rozumienia z Japonią dotyczące Korei
(Yamagata-Łobanow) 64,363

MacArthur Douglas (1880-1964), gene
rał amerykański, 1941-1951 naczelny 
dowódca amerykańskich sił zbrojnych 
na Dalekim Wschodzie, 1945-1951 
Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych 
w okupowanej Japonii, 1950-1951 na
czelny dowódca sił zbrojnych ONZ 
w wojnie koreańskiej 179, 190, 191, 
193,195,198,200,201,203,204,207, 
209, 211-214, 218,219,226,227,250, 
308,372-374 

Maekawa Haruo (1911-1989), finansista, 
197 4-1979 wiceprezes, a następnie do 
1984 prezes Banku Japonii, 1985-1986 
przewodniczył Grupie, Doradczej ds. 
Przekształceń Struktur Ekonomicz
nych na rzecz Przywrócenia Harmonii 
w Stosunkach Międzynarodowych 312 

Makino N obuaki (1861-1949), hrabia, po
lityk i dyplomata, 1906-1908 minister 
oświaty, 1911-1912 minister rolnictwa 
i handlu, 1919 zastępca przewodniczą
cego delegacji japońskiej na konferen
cji pokojowej w Paryżu, 1913-1914 mi-



nister spraw zagranicznych, doradca 
cesarza Hirohito, 1921-1925 minister 
do spraw domu cesarskiego, 1925-1935 
minister środka, zaatakowany przez 
młodych oficerów w incydencie 26 lu
tego (1936) 90, 131 

Makino SMzo (1878-1929), reżyser fil
mowy, odegrał dużą rolę w tworzeniu 
kinematografii japońskiej, zwany ojcem 
filmu historycznego, wylansował ro.in. 
Onoune M. 122 

Malik Jakub A (1906-1980), dyplomata 
radziecki, 1942-1945 ambasador w Ja
ponii, w 1946 i 1960-1968 wicemini
ster spraw zagranicznych, 1948-1952 
i 1968-1976 przedstawiciel ZSRR w ONZ, 
1953-1960 ambasador w Wielkiej Bry
tanii 182 

Marks Karol, właśc. Karl Heinrich Marx 
(1818-1883), filozof niemiecki, ekono
mista, publicysta, działacz polityczny 
119 

Maruki Iri (1901-1995) i Toshi (1912-
-2000) małżeństwo malarzy, wspólne
prace na temat zbrodni w Nankinie,
Hirosimie, Oświęcimiu 226

Maruyama Masao (1914-1996), badacz 
historii japońskiej myśli społeczno-po
litycznej 223 

Masaki Jinzaburo (1876-1956), generał, 
jeden z głównych przedstawicieli na
cjonalistycznej grupy Kodoha, 1932-
-1934 zastępca szefa Sztabu General
nego Sił Lądowych, 1934-1935 inspek
tor generalny edukacji wojskowej, 1935-
-1936 doradca cesarza, popierał mło
dych oficerów i Odnowę Showa, po in
cydencie 26 lutego (1936) przeniesio
ny do rezerwy 128, 133

Masako Owada ➔ Owada Masako 
Masamune Hakucho (1879-1962), pi

sarz, przedstawiciel nurtu naturalis
tycznego 117 

Masaryk Tomas Garrique (1850-1937), 
czechosłowacki mąż stanu, filozof, 
1918-1935 prezydent Republiki Cze
chosłowackiej 109 
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Matisse Henri (1869-1954), malarz fran
cuski, grafik, współtwórca fowizmur 
242 

Matsuda Gonroku (1896-1986), mistrz 
wyrobów z laki 243 

Matsui Iwane (1878-1948), generał, 1931 
uczestnik konferencji rozbrojeniowej 
w Genewie, w 1937 dowódca wojsk ja
pońskich w Nankinie, skazany przez 
Trybunał Tokijski na karę śmierci 198 

Matsui Keishiro (1868-1946), dyploma
ta, 1916-1920 ambasador we Francji, 
1919 uczestniczył w konferencji poko
jowej w Paryżu, w 1924 minister spraw 
zagranicznych, 1925-1928 ambasador 
w Wielkiej Brytanii, 1938-1946 czło
nek Siimitsuinu 90 

Matsukata Masayoshi (1835-1924), ksią
żę, genró, samuraj z Satsumy, w 1868 
uczestnik działań mających na celu 
obalenie siogunatu i restaurację wła
dzy cesarskiej, 1885-1892, 1892, 1896-
-1898 i 1898-1900 minister finansów,
1881-1886 autor skutecznej polityki
deflacyjnej, 1891-1892 i 1896-1898 pre
mier, 1917-1922 minister środka 39,
61,67,362,385

Matsumae, ród ( do 1599 zwany Kakizaki), 
w 1590 uzyskał potwierdzony przez 
Tokugawów (1604) monopol na han
del z Ajnami i podporządkował ich so
bie na Hokkaido 20 

Matsumoto SeicM (1909-1992), pisarz, 
podejmował tematykę społeczną i po
lityczną 242, 286 

Matsumura Kenzo (1883-1971) polityk, 
od 1928 członek parlamentu, 1946-
-1949 objęty czystką, w 1945 minister
opieki społecznej, minister rolnictwa, 
w 1955 minister edukacji, działał na 
rzecz normalizacji stosunków z ChRL 
251 

Matsuo Denzo, pułkownik, szwagier pre
miera Okady K, zabity przez pomyłkę 
zamiast niego podczas incydentu 26 lu
tego (1936) 131 

Indeks osób 

Matsuoka Yosuke (1880-1946), dyploma
ta, polityk, 1935-1939 prezes Towarzys
twa Kolei Południowomandżurskiej, 
w 1933 jako przewodniczący delegacji 
japońskiej ogłosił wycofanie się Japo
nii z Ligi Narodów, 1940-1941 mini
ster spraw zagranicznych, w 1941 syg
nował traktat o neutralności z ZSRR, 
po wojnie uznany za zbrodniarza wo
jennego kategorii A 157-161, 199 

McCarthy Joseph R. (1908-1957), poli
tyk amerykański, 1947-1957 senator 
z ramienia Partii Republikańskiej, pro
wadził szeroko zakrojoną akcję elimi
nowania z życia publicznego osób po
dejrzanych o sprzyjanie komunistom 
228 

Meiji ➔ Mutsuhito 
Miki Bukichi (1884-1956), polityk, od 

1917 członek parlamentu, 1946-1951 
objęty czystką, w 1953 sekretarz gene
ralny PL, w 1954 współzałożycielJPD, 
w 1955 współzałożyciel PLD 229 

Miki Takeo (ur. 1907), polityk, od 1937 
członek parlamentu, 1947-1948 mini
ster poczty i telekomunikacji, 1954-
-1955 minister transportu, 1958-1959
dyrektor Urzędu ds. Nauki i Techniki 
i Urzędu Planowania Gospodarczego, 
1965-1966 minister handlu zagranicz
nego i przemysłu, 1966-1968 minister 
spraw zagranicznych (prowadził nego
cjacje w sprawie zwrotu wysp Ogasa
wara), 1972-197 4 wicepremier, dyrek
tor Urzędu ds. Środowiska, 197 4-1976 
przewodniczący PLD i premier 292, 
295,296,298,302,389 

Mikołaj II Romanow (1868-1918), 1894-
-1917 ostatni car Rosji, w 1891 jako
następca tronu raniony podczas wizyty
w Japonii (Ótsu) 71, 76, 362

Mill James (1773-1836), ekonomista, filo
zof angielski 56 

Minamoto, ród pierwszych siogunów, któ
rzy rozpoczęli rządy w okresie Kama
kura (1192-1333) 21 
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Minobe Tatsukichi (1873-1948), specja
lista ds. prawa konstytucyjnego, pro
fesor na Uniwersytecie Tokijskim, 
w 1935 autor teorii cesarza jako orga
nu państwa, krytykowanej przez nacjo
nalistów za antynarodowy charakter, 
co doprowadziło do zwolnienia go z pra
cy i zakazu rozpowszechniania prac, 
po wojnie jeden z autorów japońskiego 
projektu nowej konstytucji 100, 117, 
128,368 

Mishima Yukio, właśc. HiraokaKimitake 
(1925-1970), dramatopisarz, reprezen
tant tzw. szkoły powojennej, założyciel 
Tate no Kai, po nieudanej próbie zor
ganizowania przewrotu wojskowego, 
którego celem było odrodzenie trady
cyjnych wartości, popełnił samobój
stwo 224, 284, 286, 287, 377 

Miyak:e Setsurei (1860-1945), filozof, pu
blicysta, krytyk nadmiernej westerni
zacji w okresie Meiji, opowiadający się 
za wzmocnieniem tradycyjnych war
tości kultury japońskiej, działał w sto
warzyszeniu Seikyosha 59 

Miyamoto Kenji (ur. 1908), polityk, dzia
łacz komunistyczny, 1933-1945 wię
ziony za działalność polityczną, w 1945 
członek KPJ, w 1950 w związku 
z „czystką czerwonych" działał w pod
ziemiu, 1958-1989 sekretarz general
ny KPJ, 1977-1989 członek izby wyż
szej 277 

Miyazawa Kiichi (ur. 1919), polityk, od 
1953 członek parlamentu, 1970-1971 
minister handlu zagranicznego i prze
mysłu, 1962-1964, 1965-1966 i w 1977 
dyrektor Urzędu Planowania Gospo
darczego, 1974-1976 minister spraw 
zagranicznych, 1986-1988 minister fi
nansów, 1991-1993 przewodniczący 
PLD i premier, 1998-2001 minister fi
nansów 324,325,335,349,380,390 

Mizoguchi Kenji (1898-1956), reżyser fil
mowy, jeden z najwybitniejszych twór
ców w historii japońskiego kina 123, 
225,244 



Japonia 

Mołotow Wiaczesław, wlaśc. Wiaczesław 
Skriabin (1890-1986), radziecki dzia
łacz partyjny, 1930-1941 premier, 1939-
-1949 minister. spraw zagranicznych,
w 1939 sygnatariusz paktu z Niemca
mi (pakt Ribbentrop-Mołotow), zapo
czątkował zimną wojnę w dyplomacji
153,369

Mori Arinori (184 7-1889), wicehrabia, in
telektualista, polityk, dyplomata, samu
raj z Satsumy, gorący zwolennik wester
nizacji, w 1873 jeden z założycieli gru
py Meirokusha, 1870-1872 pierwszy 

przedstawiciel dyplomatyczny Japonii 
w Stanach Zjednoczonych, a następnie 
1879-1884 w Chinach i Wielkiej Bry
tanii, reformator systemu edukacji, 
1885-1888, 1888-1889 minister eduka
cji, zabity przez nacjonalistę 55, 353 

Mori Kaku (1883-1932), polityk, specjali
sta w sprawach handlu z Chinami, od 
1920 członek Seiyiikai, bliski współ
pracownik Tanak.i G., 1931-1932 szef 
sekretariatu rządu 114 

Mori Ógai (1862-1922), jeden z najwybit
niejszych pisarzy Japonii, krytyk, dra
matopisarz, tłumacz z języka niemiec
kiego, zaliczany do romantyzmu koń
ca XIX w., opowiadał się za koniecz
nością sięgania do etyki samurajskiej 
57 

Mori Yoshiro (ur. 1937), dziennikarz, od 
1969 członek parlamentu z ramienia 
Pill, w 1973 członek Seirankai, w 1980 
zamieszany w skandal związany z przed
siębiorstwem Recruit Cosmos Ltd., 
1983-1984 minister edukacji, 1992-
-1993 minister handlu zagraniczne
go i przemysłu, 1995-1996 minister bu
downictwa, 2000-2001 premier 338,
340,390

Morimura Yasumasa (ur. 1950), artysta 
fotografik, reprezentant symulacjoniz
mu 317 

Morita Akio (1921-1999), przedsiębior
ca, współtwórca korporacji Sony, dzia-

436 

łał na rzecz złagodzenia japońsko-ame
rykańskich tarć handlowych 313 

Morse Edward Sylwester (1838-1925), 
amerykański profesor zoologii, 1877- ·· 
-1880 i w 1882 wykładowca na Uni
wersytecie Tokijskim, w 1877 odkry
wca dowodów na istnienie w Japonii
kultury neolitycznej, kolekcjoner i znaw
ca japońskiej ceramiki 53

Mosse Alfred (1846-1925), prawnik nie
miecki, uczeń R Gneista, 1886-1890 
doradca rządu Meiji, pomagał m.in. 
w pracach nad Konstytucją Meiji 
(1889) 46 

Motono Ichiro (1862-1918), wicehrabia, 
dyplomata, 1902-1906 poseł we Fran
cji, jako poseł (1906-1908), a następ
nie ambasador (1908, 1909-1913, 1914-
-1916) w Rosji sygnował układy z Ro
sją dotyczące Dalekiego W schodu 
(1907, 1910, 1912, 1916), 1916-1918 
minister spraw zagranicznych 82, 364 

Motoshima Hitoshi (ur. 1922), polityk, 
1959 członek SPJ, w 1962 członek Pill, 
1979-1990 burmistrz Nagasaki, w 1990 
ciężko zraniony przez członka skrajnej 
prawicy za krytyczną wypowiedż do
tyczącą odpowiedzialności cesarza Hi
rohito za wojnę 347 

Mukai Ryokichi (ur. 1918), rzeżbiarz 243 
Munakata Shiko (1903-1975), grafik, 

drzeworytnik 243 
Murakami Haruki (ur. 1949), pisarz, po

dejmujący tematykę obyczajowości spo
łeczeństwa konsumpcyjnego 317 

Murayama Tomiichi (ur. 1924), od 1972 
członek parlamentu z ramienia SPJ 
(lewe skrzydło), 1994-1996 premier 
329,331,337,349,390 

Mushanokoji Kintomo (1882-1962), dy
plomata, 1933-1934 ambasador w Tur
cji, 1934-1935, 1936-1937 ambasador 
w Berlinie, w 1936 sygnatariusz paktu 
antykominternowskiego 150 

Mushanokoji Saneatsu (1885-197ąz, ary
stokrata, pisarz, 1910-1923 współtwór-

Indeks osób 

ca antynaturalistycznej grupy Shiraka
baha głoszącej idee humanistyczne, 
w 1918 twórca utopijnej „komuny" 118 

Muro Akira (1892-1948), generał, 1942-
-1943 dowodzi! wojskami japońskimi
na Sumatrze, 1944-1945 szef sztabu
japońskich sil lądowych na Filipinach,
skazany przez Trybuna! Tokijski na 
karę śmierci jako zbrodniarz katego
rii A 198

Mutsuhito, pośmiertnie nazywany Meiji 
(1852-1912), 1867-1912 cesarz, w tra
dycyjnej historiografii uważany za 122 
władcę Japonii (w 1868 oficjalna intro
nizacja), syn cesarza Komeia, w 1868 
poślubi! Haruko (pośmiertnie nazwa
ną Shoken), pierwszy po ponad dzie
sięciu wiekach cesarz, który dzięki re
stauracji (1868) odzyska! suwerenną 
władzę, choć praktycznie w imieniu 
Mutsuhito rządziła oligarchia, stal się 
symbolem modernizacji nowych cza
sów, symbolem jedności narodu, ,,bos
kim" cesarzem „z nieprzerwanej od ty
sięcy pokoleń linii dynastycznej" 31, 
32,35, 71,85, 162,360,365,384 

Nagai Karu (1879-1959), wybitny pisarz, 
profesor literatury, tworzył w nurcie neo
romantycznego estetyzmu, podkreśla! 
tradycyjne wartości kultury japońskiej, 
w czasie wojny w Azji i na Pacyfiku je
go prace zostały objęte zakazem publi
kowania 118,147,223 

Nagai Kazumasa (ur. 1929), grafik, twór
ca plakatu 285 

Nagako, pośmiertnie nazywana Kojun 
(1903-2000), cesarzowa, od 1924 żona 
cesarza Hirohito, matka siedmiorga 
dzieci, w tym cesarza Akihito 11 O 

Nagano Osami (1880-1947), admirał, 
w 1931 i 1935 uczestniczy! w konfe
rencjach rozbrojeniowych w Genewie, 
1936-1937 minister marynarki, 1937-
-1938 głównodowodzący Połączonej
Floty, 1941-1944 szef Sztabu General-
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nego Marynarki, współtwórca planu 
ataku na Pearl Harbor, 1944-1945 do
radca cesarza Hirohito, stanął przed 
Trybunałem Tokijskim, zmarł w trak
cie procesu 162, 199 

Nagano Shigeto, weteran wojenny, po
lityk, w 1994 minister sprawiedliwości 
350 

Nagumo Chiiichi (1887-1944), wiceadmi
rał, jeden z głównych dowódców ma
rynarki w czasie wojny w Azji i na Pa
cyfiku, m.in, w bitwie o Midway (1942) 
i na Saipanie, gdzie z powodu przegra
nej popełni! samobójstwo 164,174, 178 

Nakae Chomin (1847-1901), myśliciel, li
berał, zaangażowany w ruch na rzecz 
swobód i praw obywatelskich w okre
sie Meiji, najwybitniejszy wówczas znaw
ca myśli francuskiej, zwolennik poglą
dów i tłumacz prac J.J. Rousseau, mi
strz Kotoku S. 45 

Nakane Chie (ur. 1926), antropolog, pro
fesor Uniwersytetu Tokijskiego 305 

Nakano Koji (ur. 1925), wykładowca lite
ratury niemieckiej, pisarz 345 

Nakaoka Kon'ichi, pracownik kolei, 
w 1921 zabójca premiera Hary T. 96 

Nakasone Yasuhiro (ur. 1918), polityk, 
od 1947 członek parlamentu, 1959-
-1960 dyrektor Urzędu ds. Nauki
i Techniki, 1967-1968 minister trans
portu, 1970-1971 dyrektor Urzędu Obro
ny, 1972-1974 minister handlu zagra
nicznego i przemysłu, od 1966 przewo
dzi! własnej frakcji wewnątrz PLD,
197 4-1976 sekretarz generalny tej par
tii, 1980-1982 dyrektor Urzędu ds. Za
rządzania Administracją, 1982-1987
przewodniczący PLD i premier 292,
302-305,307-309,313,379,389

Nampa Taisuke (1899-1924), działacz 
proletariacki, podjął nieudaną próbę 
zamachu na regenta Hirohito (incy
dent przy Bramie Tygrysa, 1923), ob
winiając go o złą sytuację w Japonii, 
stracony 109 



Naruhito (ur. 1960), najstarszy syn ce
sarza Akihito i cesarzowej Michiko, 
w 1982 ukończy! Uniwersytet Gaku
shiiin, od 1989 następca tronu Japonii, 
1993 poślubi! Owadę M. 346, 380 

Natsume Soseki (1867-1916),jeden z naj
wybitniejszych pisarzy Japonii, poru
sza! problemy społeczne i psycholo
giczne inteligencji japońskiej w czasach 
gwałtownej westernizacji okresu Meiji 
57 

Nimitz Chester William (1885-1966), 
admirał amerykański, od grudnia 1941 
dowódca F1oty Pacyfiku, dowodzi! m.in. 
w bitwie o Midway (1942), wraz z gen. 
MacArthurem przyjął kapitulację Ja
ponii 174 

Nishi Amane (1829-1897), baron, samu
raj, intelektualista, bliski doradca Toku
gawy Y., studiował nauki zamorskie, po 
1868 propagował zachodnią :filozofię 
i westernizację, w 1873 jeden z założy
cieli stowarzyszenia Meirokusha 56 

Nishi Tokujiro (1847-1912), baron, dy
plomata, samuraj z Satsumy, 1886-
-1891 i 1893-1896 poseł w Rosji, w 1897
członek Siimitsuinu, 1897-1898 i w 1898 
minister spraw zagranicznych, w 1898 
sygnował porozumienia z Rosją doty
czące Korei (Rosen-Nishi), 1899-1901 
poseł w Chinach 64, 363 

Nishida Mitsugi (1901-1937), nacjonalis
ta, oficer rezerwy, aktywny uczestnik 
Odnowy Shówa, ideowy pośrednik mię
dzy młodymi oficerami a cywilnymi 
i wojskowymi działaczami prawicy, stra
cony po incydencie 26 lutego (1936) 
132 

Nishikawa Kojiro (1876-1940), socjalis
ta, wspólpracowal z Katayamą S., je
den z założycieli Shakai Minshuto 
(1901) i Nihon Shakaitó (1906), czło
nek ugrupowania Heiminsha 70 

Nishio Suehiro (1891-1981), działacz so
cjalistyczny, w 1926 współzałożyciel 
ShakaiMinshlltó, od 1928czlonekpar-
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lamentu, w 1945 współzałożyciel SPJ, 
w 1947 minister stanu, w 1948 oskar-� 
żony o udział w skandalu korupcyjnym 
Shówa Denko, w 1960 założyciel PDS 
do 1967 przewodniczący PDS 208, 257: 
258 

Nitobe Inazo (1862-1933), prawnik, dy
plomata, działacz oświatowy, profesor 
na Uniwersytecie Tokijskim, 1920-
-1926 przedstawiciel Japonii w Lidze
Narodów 41

Nixon Richard (1913-1994), polityk ame
rykański, prawnik, 1969-197 4 prezy
dent 230, 289-292, 298,376,377 

Nogi Maresuke (1849-1912), hrabia, ge
nerał, samuraj z Chóshu, w 1868 
uczestnik działań mających na celu 
obalenie siogunatu i restaurację wła
dzy cesarskiej, 1894-1895 bral udział 
w wojnie japońsko-chińskiej, 1904-
-1905 głównodowodzący wojsk lądo
wych w czasie wojny japońsko-rosyj
skiej, 1907-1912 dyrektor szkoły pod
stawowej Gakushllin, gdy uczęszcza!
tam Hirohito, popełnił samobójstwo
w dniu pogrzebu cesarza Mutsuhito-
74, 85,106

Noguchi Hideyo (1876-1928), bakterio
log, w 1911 odkrył krętka bladego 120 

Noguchi Isamu (1904-1988), artysta ame
rykański pochodzenia japońskiego, ar
chitekt, twórca ogrodów, rzeźbiarz 
243 

N oma Hiroshi (1915-1991), pisarz, repre
zentant tzw. szkoły powojennej 224 

Nomura Kichisaburo (1877-1964), ad
mirał, dyplomata, 1921-1922 przedsta
wiciel marynarki na konferencji wa
szyngtońskiej, 1916-1928 zastępca sze
fa Sztabu Generalnego Marynarki, 1939-
1940 minister spraw zagranicznych, 
w 1941 ambasador w Stanach Zjedno
czonych, gdzie przekazał notę w spra
wie rozpoczęcia wojny, doradca cesa
rza, członek Sumitsuinu, po wojnie po
seł do izby wyższej 153,159,161,162, 
165,370 
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Nosaka Akiyuki (ur. 1930), pisarz, autor 
m.in. drastycznych opisów miłości fi
zycznej 286

Nosaka Sanzo (1892-1993), działacz ko
munistyczny, członek stowarzyszenia 
Yuaikai, od 1922 jeden z założycieli 
i głównych działaczy KPJ 103 

Oba Minako (ur. 1930), pisarka 316 
Obuchi Keizo (1937-2000), polityk, od 

1963 członek parlamentu z ramienia 
PLD, 1979-1980 dyrektor Urzędu ds. 
Rozwoju Okinawy, 1996-1998 mini
ster spraw zagranicznych, 1998-2000 
przewodniczący PLD i premier 325, 
335,336,338,350,353,382,390 

Oda Nobunaga (1534-1582), wielki wo
jownik, po obaleniu siogunatu rodu 
Ashikaga faktyczny władca Japonii 
(okres Azuchi, 1573-1582), rozpoczął 
proces jednoczenia Japonii, podporząd
kowując sobie 20 z 66 prowincji 22 

Óe Kenzaburo (ur. 1935), pisarz, podej
mował tematy egzystencjalne, w 1994 
laureat Nagrody Nobla 241, 286, 346 

Oguri Kobei (ur. 1945), reżyser filmowy, 
scenarzysta 316 

Óhira Masayoshi (1910-1980), polityk, 
od 1952 członek parlamentu, 1962-1964, 
1972-197 4 minister spraw zagranicz
nych, 1968-1970 minister handlu za
granicznego i przemysłu, 1974-1976 
minister finansów, 1976-1978 sekre
tarz generalny PLD, 1978-1980 prze
wodniczący PLD i premier 291, 292, 
295,301,302,309,324,389 

Okada Keisuke (1868-1952), admirał, 
polityk, 1927-1929 i 1932-1933 mini
ster marynarki, doradca cesarza, 1934-
-1936 premier, przypadkowo uniknął
śmierci w trakcie incydentu 26 lutego
(1936) 131, 139, 369, 387

Okada Kenzo (1902-1982) malarz, od 
1950 tworzący w Stanach Zjednoczo
nych 243 
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Okakura Tenshin (Kakuzo) (1862-1913), 
historyk sztuki, wraz z E. Fenollosą 
działa! na rzecz zachowania japońskiej 
spuścizny kulturowej i tradycyjnej este
tyki japońskiej w okresie Meiji, współ
twórca (1889) i dyrektor (1890-1898) 
Tokyo Bijutsu Gakko 59 

Okamoto Kihachi (ur. 1924), reżyser, 
twórca filmów wojennych i kina akcji 
285 

Okamoto Taro (1911-1996), malarz (styl 
yoga), 1929-1940 przebywa! we Fran
cji, tworzy! malarstwo abstrakcyjne i sur
realistyczne, w 1942 odbywa! służbę 
wojskową w Chinach, po wojnie staną! 
na czele artystycznej awangardy, w 1948 
założyciel Yoru no Kai, w 1970 autor 
rzeźby Wieża Słońca, stanowiącej sym
bol wystawy EXPO '70 226 

Ókawa Shumei (1886-1957), działacz pra
wicowy, nacjonalista, specjalista od fi
lozofii W chodu, jeden z założycieli ugru
powań Yuzonsha (1919) i Kóchisha 
(1925), rzecznik „odbudowy kraju", 
współpracował z wysokimi rangą ofi
cerami głównie sil lądowych, zamie
szany w kilka incydentów lat trzydzie
stych, po wojnie sądzony jako prze
stępca wojenny kategorii Ą zwolniony 
jako niepoczytalny 127, 199 

Ókubo Toshimichi (1830-1878), członek 
oligarchii Meiji, samuraj z Satsumy, 
w 1868 uczestnik działań mających na 
celu obalenie siogunatu i restaurację 
władzy cesarskiej, w 1871 minister fi
nansów, 1871-1873 członek misji Iwa
kury, przeciwnik ekspedycji wojsko
wej do Korei, 1873-1878 minister spraw 
wewnętrznych, zamordowany przez 
byłych samurajów 29, 45 

Ókuma Shigenobu (1838-1922), markiz, 
członek oligarchii Meiji, samuraj z Hi
zen, 1868 uczestnik działań mających 
na celu obalenie siogunatu i restaura
cję władzy cesarskiej, 1873-1880 mini
ster finansów, jeden z założycieli Rik-
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ken Kaishinto, Shimpoto, Kenseito, 
Kensei Honto, 1888-1889, 1896-1897 
i w 1898 minister spraw zagranicznych, 
1898 i 1914-1916 premier 29, 46, 68, 
93,385,386 

Ónishi Takijiro (1891-1945), wiceadmi
rał, dowódca I Floty Powietrznej Ma
rynarki Wojennej, w 1944 pomysłodaw
ca i organizator Shimpii Tokubetsu Ko
gekitai (kamikaze), popełnił samobój
stwo po kapitulacji Japonii 178, 187 

Óno Kanw (ur. 1906), tancerz, choreo
graf, współtwórca ankoku buto 284 

Onodera Makoto (1897-1987) generał, 
o.ficerwywiadu, attachewojskowy: 1935-
-1938 na Łotwie, 1937-1938 w Estonii
i na Litwie, 1940--1945 w Sztokholmie,
gdzie współpracował z wywiadem pol
skim, głównie z M. Rybikowskim 370

Onoue Matsunosuke (1875-1926), aktor 
teatru kabuki i gwiazda japońskiego ki
na niemego, wystąpił w ponad tysiącu 
filmów samurajskich z okresu Taisho 
122 

Óoka Shohei (1909-1988), pisarz, repre
zentant tzw. szkoły powojennej 224 

Osahito, pośmiertnie nazywany Komei 
(1831-1866), 1847-1866 cesarz, w tra
dycyjnej historiografii 121 władca Ja
ponii, ojciec Mutsuhito 32, 384 

Óshima Hiroshi (1886-1975), generał, dy
plomata, 1918-1919 uczestnik ekspe
dycji sybetyjskiej, 1923-1924 attache
wojskowy w Austrii i na Węgrzech, 
a 1934-1938 w Niemczech, 1938-1939 
i 1941-1945 ambasador w Berlinie, 
skazany na dożywocie jako zbrodniarz 
wojenny kategorii Ą w 1955 zwolnio
ny 152,199 

Óshima Nagisa (ur. 1932), wybitny re
żyser filmowy 285 

óta Shogo (ur. 1939), reżyser teatralny, 
jeden z głównych animatorów ruchu 
postshingeki, kierował zespołem Ten
kei Gekijo 284 

óuchi Hyoe (1888-1980) ekonomista, mar
ksista, związany z czasopismem „Ronii'' 
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(,,Chłoporobotnik"), 1919-1920, 1922-
-1938 i 1945-1949 wykładowca Uni- /"
wersytetu Tokijskiego 202

Owada Masako (ur. 1963), pracowniczka ) 
korpusu dyplomatycznego, od 1993 żo-
na następcy tronu Naruhito (księżna 
Masako) 347, 380 

Óyama Iwao (1842-1916), książę, genro,
samuraj z Satsumy, uczestnik działań 
mających na celu obalenie siogunatu 
i restaurację władzy cesarskiej, współ
twórca nowoczesnej armii japońskiej, 
1899-1904 i 1905-1906 szef Sztabu Ge
neralnego, 1885-1891 i 1892-1896 mi
nister sil lądowych, jeden z głównodo
wodzących podczas wojny japońsko
-chińskiej (1894-1895) i japońsko-ro
syjskiej (1904-1905), 1914-1916 mini
ster środka 67 

Ozaki Kazuo (1899-1983), pisarz, przed
stawiciel nurtu konfesjonalnego, tzw. 
powieści o sobie 224 

Ozaki Shiro (1898-1964), pisarz, tworzył 
propagandową literaturę wojenną, ko
respondent wojenny na Filipinach 147 

Ozaki Yukio (1859-1954), polityk, parla
mentarzysta, dziennikarz, w 1898 mi
nister edukacji, 1900--1903 i w 1909 czło
nek Seiyiikai, 1903-1912 burmistrz To
kio, 1914-1916 minister sprawiedli
wości, 1916-1921 członek Kenseikai, 
1921-1925 członek Kakushin Kurabu, 
przeciwnik Taisei Yokusankai 69 

Ozawa Ichiro (ur. 1942), polityk, od 1969 
członek parlamentu, 1985-1986 mini
ster spraw wewnętrznych, przewodni
czący Komisji ds. Bezpieczeństwa Pub
licznego, 1989-1991 sekretarz general
ny Pill, w 1993 współzałożyciel Shin
seito, główny architekt koalicji, która 
odsunęła od steru rządów PLD, w 1995 
przewodniczący PNH, w 1998 współ
założyciel i przewodniczący PL 325, 
326,328,332,333,335,337,338 

Ozu Yasujiro (1903-1963), wybitny reży
ser filmowy, uznawany za kronikarza 
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współczesnej Japonii, autor filmów 
o zwykłych ludziach 122, 244

Paderewski Ignacy (1860-1941), piani
sta i kompozytor polski, polityk i mąż 
stanu, w 1919 premier i minister spraw 

· zagranicznych 90
Pak Chong-hui, Park Chung Hee (1917-

-1979), generał południowokoreański,
polityk, 1962-1979 prezydent, zginął
w wyniku zamachu 287

Pankiewicz Józef (1866-1940), malarz 
i grafik polski, profesor na krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, tworzył rów
nież pod wpływem japonizmu 58 

Pauley Edwin W. (1903-1981), amery
kański przedsiębiorca naftowy, autor 
programu odszkodowań w Niemczech 
iJaponii 197,373 

Perry Matthew Calbrath (1794-1858), 
amerykański oficer marynarki, w 1853 
i 1854 z polecenia prezydenta Stanów 
Zjednoczonych jako komodor eskadry 
okrętów dwukrotnie przybił do brze
gów Japonii, w 1854 ostatecznie zmu
sił Japonię do zakończenia izolacji i na
wiązania stosunków dyplomatycznych 
27,28,191,359 

Petain Philippe (1856-1951), marszałek 
Francji, polityk, w 1940 jako premier 
podpisał kapitulację z Niemcami i Wło
chami, 1940--1945 szef rządu Vichy 
157 

Picasso Pablo, właśc. P. Ruiz Blasco 
(1881-1973), malarz hiszpański 242 

Piłsudski Józef (1867-1935), polityk pol
ski, mąż stanu, w 1920 pierwszy mar
szałek Polski, w 1904 jako przywódca 
PPS z wizytą w Japonii, 1919-1922 Na
czelnik Państwa i Naczelny Wódz, 
1926-1935 po zamachu majowym mi
nister spraw wojskowych, 1926-1928 
i w 1930 premier 84, 363 

Primakow Jewgienij (ur. 1929), polityk 
rosyjski, dziennikarz, od 1959 członek 
KPZR, 1977-1985 dyrektor Instytutu 
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Orientalistyki Akademii Nauk ZSRR, 
1985-1989 dyrektor Instytutu Gospo
darki Światowej i Stosunków Między
narodowych, 1984-1989 deputowany 
do Rady Najwyższej ZSRR, 1991-1995 
dyrektor Służby Wywiadu Zewnętrz
nego Federacji Rosyjskiej, 1996-1998 
minister spraw zagranicznych, 1998-
-1999 premier, 352

Putiatin Je:fim W. (1803-1883), 1853 wy
słannik Rosji do Japonii w celu nawią
zania oficjalnych stosunków 28, 359 

Putin Władimir (ur. 1952), polityk rosyj
ski, od 1975 członek KGB, w 1999 pre
mier, od 2000 prezydent 353 

Puyi, Pu-yi (1906-1968), 1908-1911 ostat
ni cesarz dynastii Qing, stal na czele 
marionetkowego państwa Mandżukuo 
jako prezydent (1932-1934) i cesarz 
(1934-1945) 136 

Rapacki Adam (1909-1970), polski dzia
łacz polityczny, ekonomista, członek 
PZPR, 1956-1968 minister spraw za
granicznych, pomysłodawca utworze
nia strefy bezatomowej w Europie Środ
kowej 257 

Reagan Ronald W. (1911-2004), polityk 
amerykański, aktor, od 1962 działacz 
Partii Republikańskiej, 1967-1975 gu
bernator Kalifornii, 1981-1989 prezy
dent 303, 308 

Reischauer Edwin O. (1910--1990), eks
pert amerykański ds. Japonii, do szes
nastego roku życia mieszka! w Japonii, 
ukończył orientalistykę na Uniwersy
tecie Harvarda, w czasie wojny współ
pracował z Departamentem Stanu oraz 
Armii, 1956-1961 wykładał na rodzi
mej uczelni, 1961-1966 ambasador Ja
ponii, autor wielu publikacji na temat 
Japonii 303 

Ribbentrop Joachim von (1893-B46), 
jeden z przywódców Trzeciej Rzeszy, 
1936-1938 ambasador w Wielkiej Bry
tanii, 1936 sygnatariusz paktu antyko-



min tern owskiego z Japonią, w 1939 ja
ko minister spraw zagranicznych (1938-
-1945) sygnował ro.in. pakt z ZSRR 
(pakt Ribbentrop-Mołotow), a w 1940 
pakt trzech z Japonią i Wiochami 150, 
153,158,369 

Ridgway Matthew B. (1895-1993), gene
rał amerykański, 1951-1952 naczelny 
dowódca sił zbrojnych ONZ w wojnie 
koreańskiej oraz Naczelny Dowódca 
Sił Sojuszniczych w okupowanej Japo
nii 214,374 

Riezanow Nikołaj (1764-1807), dyploma
ta rosyjski, w 1804 wysłannik cara Ro
sji w celu nawiązania kontaktów z Ja
ponią, niczego nie osiągnął, więziony 
w Nagasaki 26 

Rodin Auguste (1840--1917), rzeźbiarz fran
cuski, wybitny przedstawiciel secesji 
119 

Roesler Karl Friedrich Hermann (1134-
-1894), prawnik i ekonomista niediiec
ki, doradca japońskiego MSZ (od 1878)
i japońskiego rządu (1881-1893), w 1889 
pomagał w opracowaniu Konstytucji
Meiji i innych przepisów prawnych 46

Romer Tadeusz (1894--1978), dyplomata 
i polityk polski, 1937-1941 poseł i pierw
szy ambasador Polski w Tokio 150 

Roosevelt Franklin Delano (1882-1945), 
amerykański polityk, prawnik, spokrew
niony zT. Rooseveltem, 1933--1945 pre
zydent Stanów Zjednoczonych, po przy
stąpieniu Stanów Zjednoczonych do 
wojny rzecznik ścisłej współpracy alian
tów, uczestnik konferencji międzyna
rodowych, m.in. w Teheranie, Jałcie 
i Poczdamie 159, 161, 163 

Roosevelt Theodore (1858--1919), poli
tyk amerykański, prawnik, 1901-1909 
prezydent, w 1905 mediator w rokowa
niach japońsko-rosyjskich, doprowadzi! 
do podpisania traktatu pokojowego 
w Portsmouth, za co w 1906 otrzymał 
pokojową Nagrodę Nobla 76, 83 

Root Elihu (1845--1937), polityk amery
kański, dyplomata, prawnik, 1889--1904 
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sekretarz wojny, 1905--1909 sekretarz 
stanu, w 1908 zawarł z Japonia poro-,~ 
zumienie dotyczące tzw. zasady otwar
tych drzwi (porozumienie Root-Taka
hira) 89,364 

Rosen Roman Romanowicz von (1847-
-1922), dyplomata rosyjski, 1897-1900
i 1903-1906 poseł w Japonii, w 1898
sygnatariusz porozumienia z Japonią
dotyczącego Korei (Rosen-Nishi) 64,
65,363

Roth Andrew, ekspert amerykański ds. 
Dalekiego W schodu, pracownik Biura 
Wywiadu Marynarki Wojennej, w 1948 
oskarżony o szpiegostwo na rzecz ZSRR 
193 

Rousseau Jean Jacques (1712-1778), 
pisarz i filozof francuski, wybitny przed
stawiciel Oświecenia 45 

Royall Kenneth (1884--1971), generał ame
rykański, 1945--194 7 podsekretarz woj
ny, w 1947 sekretarz armii 208 

Rożestwienski (Rożdiestwienski) Zino
wij P. (1848-1909), admirał rosyjski, 
w czasie wojny japońsko-rosyjskiej 
(1904--1905) dowódca Floty Bałtyckiej, 
pokonanej w bitwie w Cieśninie Tsu
shimskiej 7 4 

Rybikowski Michał (1900--1991), major 
Wojska Polskiego, oficerwywiadu, 1940-
-1944 współpracował z oficerami wy
wiadu japońskiego, ro.in. w Sztokhol
mie z Onoderą M. 166, 370 

Sagoya Yosbiaki, wlaśc. Sagoya Tomeo 
(1908-1972), działacz skrajnej prawi
cy, w 1930 dokona! zamachu na życie 
Hamaguchiego O., 1941-1945 kiero
wa! przedsiębiorstwem produkującym 
sprzęt wojskowy w Korei, po wojnie 
objęty czystką, w 1959 przewodniczą
cy Zennippon Aikokusha Dantai Kaigi 
279 

Saigo Takamori (1827-1877), samuraj 
z Satsumy, w 1868 aktywny uczestnik 
działań mających na celu obalenie sio-
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gunatu i restaurację władzy cesarskiej, 
w 1871 dowódca straży przybocznej ce
sarza, jako zwolennik niedoszłej eks
pedycji wojskowej do Korei wycofał się 
z rządu, w 1877 staną! na czele ostat
niego, największego i zakończonego 
klęską zrywu dawnych samurajów prze
ciw rządowi, w obliczu klęski popełnił 
rytualne samobójstwo, jeden z głów
nych tragicznych bohaterów Japonii 
29,44,45,361 

Saigo Tsugumichi (1843-1902), markiz, 
genro, młodszy brat Takamoriego, sa
muraj z Satsumy, w 1868 uczestnik 
działań mających na celu obalenie sio
gunatu i restaurację władzy cesarskiej, 
członek oligarchii Meiji, 1885--1886, 
1887-1888,1888--1889,1889--1890,1893-
-1896 i 1896-1898 minister marynarki, 
1890--1891 i 1898--1900 minister spraw 
wewnętrznych, 1894--1895 minister sił 
lądowych 67 

Saionji Kimmochi (1849-1940), książę, 
ostatnigenro, dyplomata, polityk, 1900--
1903 członek i przewodniczący Siimit
suinu, 1894--1896 minister oświaty, 
1895--1896 minister spraw zagranicz
nych, 1906-1908 i 1911-1912 premier, 
1903--1914 przewodniczący Seiyiikai, 
w 1919 stał na czele delegacji japoń
skiej na konferencję pokojową w Pa
ryżu, doradca cesarza 69, 78, 90, 97 

Sairo Makoto (1858--1936), wicehrabia, 
admirał, polityk, 1906-1914 minister 
marynarki, 1919-1927 i 1929--1931 ge
neralny gubernator Korei, 1927-1929 
członek Siimitsuinu, 1932-1934 pre
mier, w 1932 minister spraw zagranicz
nych, w 1934 minister oświaty, 1935-
-1936 minister środka, zabity podczas
incydentu 26 lutego (1936) 130, 135,
139,369,387

Sairo Yoshitsugu (1890--1944), generał, 
jeden z dowódców wojsk japońskich 
na Saipanie, gdzie z powodu przegra
nej popełnił samobójstwo 177 
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Sakagami Hiroshi (ur. 1936), pisarz, na
leżał do tzw. pokolenia introwertyków, 
podejmował tematykę życia codzien
nego 316 

Sakaguchi Ango (1906-1955), pisarz, 
przedstawiciel nurtu dekadenckiego-
223 

Sakai Toshihiko (1870--1933), socjalista, 
publicysta, przyjaciel Kotoku S., jeden 
z założycieli ugrupowania Heiminsha 
i Nihon Shakai Shugi Domei, w 1922 
pierwszy przewodniczący KPJ 70, 103 

Sakamoto Ryoma (1835--1867), samuraj 
z Tosy, uczestnik działań mających na 
celu obalenie siogunatu i restaurację 
władzy cesarskiej, odpowiedzialnym.in. 
za import broni, w 1866 doprowadzi! 
do sojuszu Satsumy z Choshii, zabity 
przez zwolenników siogunatu 29 

Sako Shuichi (1887-1949), dyplomata, 
1936-1937 poseł w Helsinkach, 1937-
-1941 pierwszy ambasador Japonii
w Polsce 150

Sasakawa Ryoichi (1899-1996), działacz 
skrajnej prawicy, 1931-1945 założyciel 
Kokusui Taishiito, oskarżony o zbrod
nie wojenne kategorii Ą od 1951 za
kulisowa postać japońskiego świata po
lityki, w 1982 nagrodzony pokojową na
grodą ONZ za działalność charytatyw
ną 209 

Sata Tadataka (1904--1980), polityk, czło
nek SPJ, 1950--1968 członek parlamen
tu, działał na rzecz normalizacji sto
sunków Japonii i ChRL 251 

Saro Chiyako (1897-1968), piosenkarka, 
bardzo popularna pod koniec lat dwu
dziestych 123 

Saro Eisaku (1901-1975), polityk, brat Ki
shiego N., od 1949 członek parlamentu, 
1950--1951 i 1953--1954 sekretarz gene
ralny PL, wielokrotny minister: 1951-
-1952 poczty i telekomunikacji, w 1952
budownictwa, 1958--1960 finansów,
1961-1964 handlu zagranicznego i prze
mysłu, 1964--1972 przewodniczący PLD



i prerrńer, doprowadzi! do przywróce
nia Japonii Okinawy, w 1974 nagro
dzony pokojową Nagrodą Nobla 210, 
232,271,288,289,291,292,376,389 

Sato Naotake (1882-1971), dyplomata, 
polityk, 1923-1925, 1926--1927 poseł 
Japonii w Polsce, 1927-1931 dyrektor 
Japońskiego Biura przy Lidze Naro
dów, ambasador: 1931-1933 w Belgii, 
1933-1934 i 1934-1936 we Francji, 
1942-1946 w ZSRR, w 1937 minister 
spraw zagranicznych 182 

Sekine Nobuo (ur. 1942), rzeźbiarz, re
prezentant Szkoły Materii (Monoha) 
284 

Shiba Shiro, pseudonim artystyczny Tó
kai Sanshi (1852-1922), polityk, pisarz, 
autor powieści politycznej, w której 
przestrzegał Japonię przed polityką 
mogącą doprowadzić do utraty nie
podległości (m.in. na przykładzie Pol
ski) 57 

Shidehara Kiju.ro (1872-1951), baron, dy
plomata, polityk, 1914-1915 poseł Ja
ponii w Holandii, 1919-1922 ambasa
dor w Waszyngtonie, 1921-1922 przed
stawiciel Japonii na konferencji wa
szyngtońskiej, 1924-1925, 1925-1926, 
1926--1927 i 1929-1931 minister spraw 
zagranicznych - zwolennik współpra
cy międzynarodowej, 1945-1946 pre
mier, poseł (od 1947) i przewodniczą
cy (1949-1951) izby niższej 110, 112-
-116, 133,195,202,203,388

Shiga N aoya (1883-1971), jeden z najwy
bitniejszych japońskich pisarzy, 1910-
-1923 współtwórca antynaturalistycz
nej grupy Shirakabaha, głoszącej idee
humanistyczne 118

Shiga Shigetaka (1863-1927), geograf, 
prekursor japońskiego alpinizmu, w 1888 
współtwórca stowarzyszenia Seikyósha, 
przeciwnik nadrrńernej modernizacji 
w okresie Meiji, opowiadający się za 
zachowaniem charakteru narodowego 
Japonii 59 
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Shigemitsu Mamom (1887-1957), dyplo
mata, 1933-1936 wiceminister spraw,~ 
zagranicznych, ambasador: 1936--1938 
w ZSRR, 1938-1941 w Wielkiej Bryta
nii, 1942-1943 w Chinach, 1943-1945 
minister spraw zagranicznych, rzecz
nik pokoju z Chinami i zakończenia 
wojny na Pacyfiku, w 1945 złożył pod
pis pod aktem kapitulacji Japonii, 
w 1948 skazany przez Trybunał Tokij
ski na siedem lat więzienia, zwolniony 
przedterminowo, w 1952 przewodni
czący Kaishintó, w 1954 wiceprzewod
niczący JPD, 1954-1956 wiceprerrńer, 
minister spraw zagranicznych 191, 
199,230,245-247,252 

Shiizaki Jiro (zm. 1945), oficer sil lądo
wych, wraz z Hatanaką K. jako zwo
lennik walki do końca próbował zapo
biec kapitulacji Japonii i powstrzymać 
cesarza przed jej ogłoszeniem, popeł
nił samobójstwo w dniu kapitulacji 188 

ShimadaMasahiko (ur.1961),pisarz346 
Shimada Shigetaro (1883-1976), adrrń

rał, 1941-1944 minister marynarki, 
w 1948 skazany przez Trybunał Tokij
ski na dożywotnie więzienie, w 1955 
zwolniony 199 

Shimao Toshio (1917-1986), pisarz, re
prezentant tzw. szkoły powojennej 224 

Shimazaki Toson (1872-1943), jeden 
z najwybitniejszych japońskich pisarzy, 
poeta, zaliczany do nurtu romantyz
mu, a następnie naturalizmu, poruszał 
problemy różnic kulturowych Wscho
du i Zachodu 57, 117 

Shimoyama Sadamori (1900-1949), dy
rektor Japońskich Kolei Państwowych 
211 

Shindo Kaneto (ur. 1912), reżyser filmo
wy, autor scenariuszy 289 

Shinkawa Kazue (ur. 1929), poetka 316 
Shoda Michiko (ur. 1934), od 1959 żona 

następcy tronu Akihito, od 1989 ce
sarzowa Japonii 245, 375 

Shoup Carl S. (1902-2000), specjalista 
prawa finansowego, 1930-1971 wykła-
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dowca Uniwersytetu Columbia, 1949-
-1950 autor reformy podatkowej 210,
373

Showa ➔ Hirohito 
Sone Arasuke (1849-1910), polityk, dy

plomata, 1893-1897 poseł we Francji, 
w 1898 rrńnister sprawiedliwości, 1898-
-1900 minister rolnictwa i handlu, 1901-
-1906 minister finansów, 1909-1910
drugi rezydent generalny Japonii w Ko
rei, członek Siimitsuinu 79

Stahmer Heinrich (1892-1978), polityk 
niemiecki, dyplomata, w 1940 specjal
ny wysłannik Niemiec do Japonii, 
1943-1945 ambasador w Japonii 158 

Stalin Józef, w!aśc. Iosif Dżugaszwili W. 
(1878-1953), od 1929 dyktator ZSRR, 
twórca totalitarnego komunizmu, 
uczestnik konferencji międzynarodo
wych w Teheranie, Jałcie, Poczdamie 
113,182,183,192,245,246 

Stein Lorenz von (1815-1890), politolog 
austriacki, profesor nauk społecznych 
i adrrńnistracji, w 1882 prowadzi! wy
kłady dla ltó H. 46 

Stimson Henry Lewis (1867-1950), po
lityk i prawnik amerykański, 1929-
-1933 sekretarz stanu, 1940-1945 jako
sekretarz wojny doradzi! prezydento
wi H. Trumanowi użycie bomby ato
mowej przeciwko Japonii 137

Stoddard George D. (1897-1981), ame
rykański pracownik oświaty, rektor 
Uniwersytetu Illinois, w 1946 przewo
dził komisji ds. reformy japońskiego 
szkolnictwa 202 

Suga Kishio (ur. 1944), artysta, reprezen
tant Szkoły Materii (Monoha) 284 

Sugihara Chiune (1900-1986), dyploma
ta, pracownik wywiadu japońskiego, 
konsul: 1939-1940 w Kownie, w 1940 
w Pradze, 1941-1942 w Królewcu, 
gdzie współpracował z polskim wywia
dem, głównie L. Daszkiewiczem, wy
stawiając w Kownie wizy tranzytowe, 
uratował około 6 tys. Żydów 165, 369, 
370 
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Sugiura Shigetake (Jugo) (1855-1924), 
działacz oświatowy, etyk, w 1888 współ
twórca stowarzyszenia Seikyosha, kry
tyk nadmiernej westernizacji w okre
sie Meiji, opowiadający się za wzmoc
nieniem tradycyjnych wartości japoń
skiej kultury, wykłada! etykę w szkole 
dla następcy tronu Hirohito 59 

Sugiyama Hajime (1880-1945), marsza
łek, 1937-1938, 1944-1945 minister sił 
lądowych, 1940-1944 szef Sztabu Ge
neralnego Sil Lądowych, doradca ce
sarza, popełni! samobójstwo po pod
pisaniu przez Japonię kapitulacji 162, 
188 

Sunjong (1874-1926), 1907-1910 cesarz 
koreański, syn Kojonga 79 

Suzuki Kantaro (1868-1948), baron, ad
mirał, 1925-1929 szef Sztabu General
nego Marynarki, członek (1929-1940) 
i przewodniczący (1944-1945, 1945-
-1946) Siimitsuinu, 1929-1936 marsza
łek dworu, poważnie raniony podczas
incydentu 26 lutego (1936), w 1945 pre
rrńer 131,180,182,184,369,372,387

Suzuki Tadashi (ur. 1939), teoretyk i re
żyser teatralny, jeden z czołowych 
przedstawicieli ruchu postshingeki 284 

Suzuki Zenko (ur. 1911), polityk, w 1947 
członek parlamentu z rarrńenia SPJ, od 
1949 z ramienia PLD, 1960-1964 szef 
gabinetu prerrńera, 1976--1977 minister 
rolnictwa, 1980-1982 przewodniczący 
PLD i premier 302, 303, 308, 309, 324, 
389 

T achibana Kósaburo (1893-1973), nacjo
nalista, działa! w latach dwudziestych 
i trzydziestych w środowisku wiejskim, 
związany z agraryzmem, założyciel Ai
kyójuku, za udział w incydencie 15 ma
ja (1932) skazany na dożywocie, w 1940 
zwolniony 130 

Taft William Howard (1857-1930), poli
tyk amerykański, prawnik, 1904-1908 
sekretarz wojny, w 1905 sygnatariusz 



porozumienia z Japonią dotyczącego 
Korei i Filipin (Katsura-Taft), 1909-
-1913 prezydent 78, 83,363

Taishó ➔ Y oshihito 
Takahashi Korekiyo (1854-1936), wice

hrabia, polityk, finansista, prezes Ban
ku Japonii, 1918-1925 przewodniczący 
Seiyukai, jako minister finansów (1913-
-1914, 1918-1921, 1921-1922, 1927,
1931-1932, 1932-1934, 1934-1936) m.in.
doprowadził do odstąpienia Japonii
od waluty opartej na parytecie złota
i wyprowadził kraj z kryzysu przeło
mu lat dwudziestych i trzydziestych,
1921-1922 premier, 1924-1925 mini
ster rolnictwa i handlu, zabity podczas
incydentu 26 lutego (1936) 96, 98, 99,
110,130,138,369,386

Takahira Kogoró (1854-1926), baron, dy
plomata, jako poseł w Stanach Zjedno
czonych (1900-1905) towarzyszy! Ko
murze J. podczas konferencji pokojo
wej w Portsmouth, jako ambasador 
(1908-1909) był sygnatariuszem poro
zumienia ze Stanami Zjednoczonymi 
dotyczącego Pacyfiku i przestrzegania 
tzw. zasady otwartych drzwi (Root-Ta
kahira) 76, 83, 364 

Takamura Kótaró (1883-1956), rzeźbiarz, 
jeden z najważniejszych twórców okre
su Taishó, tworzy! pod wpływem Ro
dina 119 

Takasaki Tatsunosuke (1885-1964), przed
siębiorca, polityk, od 1955 członek par
lamentu, 1955-1956 dyrektor Urzędu 
Planowania Gospodarczego, 1958-1959 
minister handlu zagranicznego i prze
mysłu, w 1962 podpisał japońsko-chiń
ską umowę handlową organizacji poza
rządowych (Liao-,-Takasaki) 291,376 

Takehisa Yumeji (1884-1934),malarz,je
den najwaźniejszych twórców okresu 
Taishó, malował głównie portrety ko
biece, łączył techniki zachodnie z ja
pońskimi (tusz, drzeworyt) 119 

Takemitsu Tóru (1930-1996), kompozy
tor, w 1951 współzałoźycie!Jikken Kóbó, 
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przyczynił się do rozwoju muzyki no
woczesnej w Japonii, opartej na wzor-~ 
cach europejskich i rodzimych 226 · 

TakemuraMasayoshi (ur.1934),polityk, ) 
w 1974 gubernator pref. Shiga, od 
1986 członek parlamentu z ramienia 
PLD, 1993-1996 załoźyciel i przewod
niczący Sakigake, 1994-1996 minister 
finansów 326, 328 

Takeshita Noboru (1924-2000), polityk, 
od 1958 członek parlamentu, 1972-197 4 
minister budownictwa, w 1985 minister 
finansów, 1987-1989 przewodniczący 
PLD i premier, zamieszany w skandal 
korupcyjny związany z przedsiębior
stwem Recruit Cosmos Ltd. 313, 314, 
324,325,339,389 

Takikawa Yukitoki (1891-1962), specja
lista prawa karnego, od 1918 wykła
dowca Uniwersytetu Kioto, 1933-1946 
za liberalne poglądy zwolniony ze sta
nowiska, 1953-1957 rektor Uniwersy
tetu Kioto 202 

Tamura Ryuichi (1923-1998) ;poeta, współ
załoźyciel czasopisma ,,Arechi" 224 

Tamura Taijiró (1911-1983), pisarz, autor 
powieści obyczajowych 223 

Tanaka Giichi (1863-1929), baron, gene
rał, polityk, rzecznik polityki agresji 
w Chinach, 1918-1921 i 1923-1924 mi
nister sił lądowych, doradca cesarza, 
1925-1929 przewodniczący Seiyukai, 
1927-1929 premier i jednocześnie mi
nister spraw zagranicznych i minister 
kolonizacji 105, 114, 115, 386 

Tanaka Kakuei (1918-1993), przedsię
biorca budowlany, polityk, od 1947 
członek parlamentu z ramienia PL, 
w 1957 minister poczty i telekomuni
kacji, 1962-1965 minister finansów, 
1965-1966 i 1967-1971 sekretarz ge
neralny PLD, 1971-1972 minister hand
lu zagranicznego i przemysłu, 1972-
-1974 przewodniczący PLD, premier,
zamieszany w aferę korupcyjna zwią
zaną z zakładami Lockheeda 291-293,
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295,298,299, 301-306, 309,313,318, 
339,340,377,378,389 

Tanaka Makiko (ur. 1944), polityk, córka 
Tanaki K., od 1993 członek parlamen
tu, 1994-1995 dyrektor Urzędu ds. Nau
ki i Techniki, 2001-2002 minister spraw 
zagranicznych 340 

Tanaka Yasuo (ur. 1956), pisarz, uważa
ny za postmodernistę 317 

Tange Kenzó (ur. 1913), architekt, urbani
sta, łączył w projektach elementy ro
dzimej tradycji z nowoczesną techno
logią 283 

Tanizaki Jun'ichiró (1886-1965), jeden 
z najwybitniejszych japońskich pisa
rzy, zaliczany do neoromantyzmu, po
czątkowo zafascynowany Zachodem, 
następnie odwołujący się do tradycji 
i kultury rodzimej 118, 14 7, 223 

Tanizaki Seiji (1890-1971), pisarz, zali
czany do nurtu neorealistów, naturali
stów i związanego z nimi gatunku „po
wieści o sobie" 117 

Targowski Józef (1883-1956), polityk 
i dyplomata polski, 1920-1921 pierw
szy oficjalny przedstawiciel Polski w Ja
ponii 90 

Terasaki Hidenari (1900-1951), pracow
nik Urzędu ds. Dworu Cesarskiego, 
jako tłumacz uczestniczył w spotkaniach 
cesarza Hirohito i D. MacArthura 348 

Terauchi Masatake (1852-1919), hrabia, 
marszałek, samuraj z Chóshii, 1902-
-1906, 1906-1908 i 1908-1911 minister 
sił lądowych, 1910-1916 rezydent ge
neralny, a następnie pierwszy guber
nator generalny w Korei, 1916-1918 
premier 80, 386 

Terayama Shuji (1935-1983), dramaturg, 
poeta, reźyser teatralny i filmowy 284 

Teshigahara Hiroshi (ur. 1927), reźyser 
filmowy, ceramik 285 

Toggliatti Pahniro (1893-1964), włoski 
działacz i ideolog ruchu komunistycz
nego, w 1914 członek Włoskiej Partii 
Socjalistycznej, współzałoźyciel Wło-
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skiej Partii Komunistycznej, od 1922 
członek KC WPK, 1944-1947 wicepre
mier i minister sprawiedliwości, autor 
założeń programowych tzw. włoskiej 
drogi do socjalizmu, które w latach sześć
dziesiątych aktywizowały nurt rewizjo
nistyczny w ruchu komunistycznym 
277 

Tógó Heihachiró (1847-1934), markiz, 
admirał floty cesarskiej, 1903-1905 głów
nodowodzący Połączonej Floty, zasły
nął podczas wojny japońsko-rosyjskiej 
(1904-1905), pokonując Flotę Bałtyc
ką w bitwie w Cieśninie Tsushimskiej, 
1905-1909 szef Sztabu Generalnego 
Marynarki, doradca cesarza, 1914-
-1921 dyrektor szkoły dla następcy
tronu Hirohito 73, 74, 106

Tógó Shigenori (1882-1950), dyplomata, 
polityk, 1937-1938 ambasador w Ber
linie, 1941-1942 i w 1945 minister 
spraw zagranicznych, po wojnie jako 
zbrodniarz wojenny kategorii A skaza
ny na dwadzieścia lat więzienia, zmarł 
w więzieniu 165, 170, 180, 182-184, 
199 

Tójó Hideki (1884-1948), generał, 1937-
-1938 szef sztabu Armii Kwantuńskiej,
1940-1941, 1941-1944 minister sił lą
dowych, 1941-1944 premier, 1941-1942
minister spraw wewnętrznych, w 1944
szef Sztabu Generalnego Sił Lądowych,
stracony jako zbrodniarz wojenny ka
tegorii A 128, 162, 178, 198, 387

Tókai Sanshi ➔ Shiba Shiró 
Tokuda Kyuichi (1894-1953), działacz ko

munistyczny, w 1922 współzałoźyciel 
KPJ, 1941-1945 więziony za działalność 
polityczną, od 1946 członek parlamen
tu, w 1950 wyemigrował do Chin 229 

Tokugawa, ród siogunów rządzących Ja
ponią w okresie Edo (1603-1868) 20, 
23,24,29,30,34,35,37,360 

Tokugawa Iesato (1863-1940), arystokra
ta, członek rodu wojowników, miał być 
następcą Yoshinobu jako 16 siogun, 



1921-1922 członek delegacji japońskiej 
na konferencji waszyngtońskiej 110 

Tokugawa Ieyasu (1542-1616), wojownik, 
w 1600 doprowadził do ostatecznego 
zjednoczenia Japonii, 1603-1605 pierw
szy siogun z rodu T., główny twórca 
rządówwojskowych okresu Edo (1603-
-1868) 22

Tokugawa Yoshinobu (Keiki) (1837-1913), 
książę, członek rodu wojowników, ostat
ni siogun z rodu T., 1867 przekazał wła
dzę cesarzowi, w 1868 po restauracji 
władzy cesarskiej i pokonaniu oddzia
łów prosiogunackich w wojnie boshin
wycofał się z życia politycznego 30, 31, 
360 

Tomonaga Shin'ichiro (1906--1979), fi
zyk teoretyk, w 1965 laureat Nagrody 
Nobla 298 

Tonegawa Susumu (ur. 1939), immuno
log, w 1987 laureatNagrodyNobla 298 

Toya Shigeo (ur. 1947), rzeźbiarz (styl 
post-Monoha) 317 

Toyama Mitsuru (1855-1944), nacjona
lista, panazjata, uczestnik ruchu na 
rzecz swobód i praw obywatelskich, 
jeden z głównych założycieli i działa
czy nacjonalistycznych ugrupowań 
Gen'yósha i Kokuryukai, jako szara 
eminencja miał duży wpływ na polity
ków cywilnych i wojskowych w latach 
trzydziestych i czterdziestych 106 

Toyoda Soemu (1885-1957), admirał, 
1944-1945 głównodowodzący Połączo
nej Floty, w 1945 szef Sztabu General
nego Marynarki 175 

Toyoda Teijiró (1885--1961), polityk, dy
plomata, w 1941 minister spraw zagra
nicznych 161, 162 

Toyotomi Hideyoshi (1536--1598), wojow
nik, faktyczny władca Japonii (okres 
Momoyama, 1582-1598), od 1590 dyk
tator wojskowy, kiedy podporządko
wał sobie niemal całą Japonię, w 1592 
i 1597 dowódca nieudanych wypraw 
zbrojnych na Koreę 22 
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Truman Harry (1884-1972), polityk ame
rykański, 1945--1953 prezydent, uczest
nik konferencji w Poczdamie, podjął 
decyzję o użyciu bomby atomowej prze
ciwko Japonii, prowadził politykę „po
wstrzymywania" komunizmu 181, 183, 
190,197,214 

Tsuda Sókichi (1873-1961), historyk, pro
fesor na Uniwersytecie Waseda, autor 
wielu prac na temat wczesnej historii 
Japonii, poddał krytycznej analizie sta
re kroniki, gloryfikujące znaczenie ro
du cesarskiego, przez co stał się obiek
tem ataków nacjonalistów i został zmu
szony do rezygnacji ze stanowiska 119, 
148 

Tsuji Zennosuke (1877-1955), historyk, 
profesor na Uniwersytecie Tokijskim 
119 

Tsushima Yuko, właśc. TsushimaSatoko 
(ur. 1947), pisarka, córka Dazaia O. 
316 

U chi da Kósai (Y asuya) (1865--1936), dy
plomata, polityk, 1901-1906 poseł w Chi
nach, a 1907-1909 w Austrii i Szwajca
rii, 1909-1911 ambasador w Stanach 
Zjednoczonych, a 1916--1918 w Rosji, 
1911-1912, 1918--1923 i 1932-1933 mi
nister spraw zagranicznych, od 1931 
prezes Towarzystwa Kolei Południo
womandźurskiej 110, 115 

Uchida Ryóhei (1874-1937), nacjonalis
ta, panazjata, silnie związany z ugrupo
waniem Gen'yósha, w 1901 założyciel 
i przewodniczący Kokuryukai, przeci
wnik Rosji, ostry krytyk demokracji 
okresu Taishó 108 

Uchimura Kanzó (1861-1930), działacz 
i myśliciel chrześcijański, pisarz, pub
licysta, pacyfista, twórca „samurajskie
go chrześcijaństwa" i religii bez koś
cioła 41 

Umehara Ryuzaburó (1888-1986), ma
larz (styl yoga), jeden z głównych ja
pońskich impresjonistów, twórca zja-

Indeks osób 

ponizowanej odmiany malarstwa olej
nego 119, 242, 243 

Umezu Yoshijiró (1882-1949), generał, 
1936--1938 wiceminister wojny, 1939-
-1944 dowódca Armii Kwantuńskiej,
1944-1945 szef Cesarskiego Sztabu Do
wodzenia, złożył podpis pod aktem ka
pitulacji Japonii, skazany przez Trybu
nał Tokijski na karę dożywocia 191,
199

Uno Sósuke (1922-1998), polityk, od 1960 
członek parlamentu, w 1974 dyrektor 
Urzędu Obrony, w 1989 przewodniczą
cy PLD i premier 314, 390 

Ushio Shinohara (1932-1977), artysta, 
współzałożyciel Neo Dada Organizers 
284 

Verbeck Guido (1830-1898), misjonarz 
holenderski, od 1859 działał w Naga
saki, a 1869-1898 w Tokio, doradca 
i tłumacz rządu Japonii, jeden z twór
ców Uniwersytetu Tokijskiego 54 

Vogel Ezra F. (ur. 1930), socjolog ame
rykański, od 1967 profesor Uniwersy
tetu Harvarda, autor opracowań m.in. 
na temat japońskich struktur społecz
nych 305 

W akatsuki Reijiró (1866--1949), polityk, 
1912-1913 i 1914-1915 minister finan
sów, a 1924-1926 spraw wewnętrznych, 
1926--1927 i w 1931 premier, w 1930 
przedstawiciel Japonii na konferencji 
rozbrojeniowej w Londynie 96, 112, 
114,116,386,387 

Wang Jingwei, Wang Ching-wei (1884-
-1944), polityk chiński, działacz Kuo
mintangu, 1940-1944 stał na czele pro
japońskiego rządu w Nankinie 154, 155,
159,369

Watanabe Jótaró (1874-1936), generał, 
attache wojskowy w Niemczech i Ho
landii, 1935--1936 generalny inspektor 
oświaty wojskowej, jako przeciwnik Ko-
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dóhy zabity podczas incydentu 26 lu
tego (1936) 131, 369 

Watanabe Michio (1923-1995), polityk, 
w 1963 członek parlamentu z ramienia 
PLD, w 1973 członek Seirankai, wielo
krotny minister: 1976--1977 opieki spo
łecznej, 1978--1979 rolnictwa, a 1985-
-1986 handlu zagranicznego i prze
mysłu, 1991-1993 wicepremier, mini
ster spraw zagranicznych 349

Weber Karl Iwanowicz, polityk rosyjski, 
dyplomata, 1874-1875 wicekonsul w Ja
ponii, 1889--1891 i 1894-1897 poseł Ro
sji w Korei, w 1896 sygnatariusz wstęp
nego porozumienia z Japonią dotyczą
cego Korei (Komura-Weber) 64,363 

Weizsacker Richard von (ur. 1920), po
lityk zachodnioniemiecki, adwokat, dzia
łacz ewangelicki, 1984-1994 prezydent 
347 

White Theodore H. (1915--1986), histo
ryk amerykański, pisarz, dziennikarz 
311 

Whitney Courtney (1897-1969), prawnik, 
generał amerykański, bliski współpra
cownik D. MacArthura, 1940-1943 za
trudniony w sztabie dowodzenia na Fi
lipinach, 1945--1951 szef Sekcji Admi
nistracji Cywilnej, odpowiedzialny za 
proces demokratyzacji japońskich struk
tur politycznych 193 

Wiktor Emanuel HI (1869--1947), 1900-
-1946 król Wioch 109

Wilhelm II (1792-1849), 1840-1849 król 
Niderlandów, 1844 wysiał nieudaną mi
sję do Japonii w celu nawiązania ofi
cjalnych stosunków 27 

Wilhelmina (1890-1962), 1890-1948 kró
lowa Holandii 109 

Willoughby Charles A. (1892-1972), ge
nerał amerykański, bliski współpracow
nik D. MacArthura, 1941-1945 zatrud
niony w amerykańskim sztabie dowo
dzenia na Filipinach, 1945--1951 szef 
sekcji wywiadowczej G-2 207 



Wyczółkowski Leon (1852-1936), malarz
i grafik polski, tworzy! m.in. pod wpły
wem impresjonizmu, a takźe japoniz
mu 58 

Y agi Hidetsugu (1886-1976), inżynier
elektryk, 1926 wynalazł antenę do fal 
krótkich 120 

Yamada Eimi, właśc. Futaba Eimi (ur.
1959), pisarka 346 

Yamagata Aritomo (1838-1922), książę,
marszałek, polityk, genro, samuraj 
z Chóshii, w 1868 uczestnik działań ma
jących na celu obalenie siogunatu i re
staurację władzy cesarskiej, współtwór
ca nowoczesnej armii japońskiej, w 1873 
autor Rozporządzenia o poborze po

wszechnym, 1872-1873, 187 4-1878 
i w 1895 minister sil lądowych, 1878-
-1882, 1884-1885 i 1904-1905 szef Szta
bu Generalnego Sil Lądowych, 1883-
-1884, 1885-1888 i 1889-1890 minister
spraw wewnętrznych, a 1886-1887 rol
nictwa i handlu, 1889-1891 i 1898-
-1900 premier, 1893-1894 i 1905-1922
przewodniczący Sumitsuinu, w 1896
sygnatariusz porozumienia z Rosją do
tyczącego Korei (Y amagata-Łobanow)
29,36,64,67-69,71, 72,75,79,97,363,
385

Yamakawa Hitoshi (1880-1958), socja
lista, anarchista, członek ugrupowania 
Heiminsha, jeden z założycieli Nihon 
Shakai Shugi Dómei i KPJ, po wojnie 
członek SPJ 103 

Yamakawa Kikue (1890-1980), działacz
ka ruchu kobiet, socjalistka, w 1921 
jedna z założycielek stowarzyszenia 
Sekirankai 103 

Yamamoto Gonnohyoe, Gombee (1852-
-1933), książę, admirał, samuraj z Sat
sumy, walczył w oddziałach procesar
skich w czasie wojny boshin (1868-
-1869), 1898-1900, 1900-1901 i 1901-
-1906 minister marynarki, 1913-1914
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i 1923-1924 doradca cesarza i pre�er 
96,386 

Yamamoto Isoroku (1884-1943), admi
rał floty cesarskiej, 1939-1943 główno
dowodzący Połączonej Floty, główny 
autor strategii Japonii w czasie wojny 
na Pacyfiku, w tym ataku na Pearl Har
bor (1941) i bitwy o Midway (1942), 
zginął w bombowcu zestrzelonym 
przez Amerykanów nad Wyspami Sa
lomona 163,168,174,175,371 

Yamamoto Shichihei, pseud. Isaiah Ben
-Dasan (1921-1991), pisarz, wydawca 
305 

Yanagi Muneyoshi, Yanagi Sóetsu (1889-
-1961), etnograf, jeden z pionierów
i najwybitniejszych badaczy japońskiej
sztuki ludowej, zaliczany do grupy Shi
rakabaha, w 1936 twórca muzeum sztu
ki ludowej Nihon Mingeikan 119

Yanagita Kunio (1875-1962), etnograf,
twórca japońskiej folklorystyki, publi
cysta, jeden z najwybitniejszych bada
czy japońskiego folkloru, zwyczajów 
i obrzędów 119 

Y anaihara Tadao (1893-1961), ekonomis
ta, profesor na Uniwersytecie Tokij
skim, w 1937 zmuszony do rezygnacji 
ze stanowiska przez prawicę z powodu 
pacyfistycznych poglądów i krytyki po
lityki kolonizacji 148, 202 

Yasuda Zenjiro (1838-1921), przemysło
wiec, założyciel banku i zaibatsu Yasu
da, zabity przez nacjonalistę Asahie
go H. 96,366 

Yasui Sotaro (1888-1955), malarz, two
rzył pod wpływem Zachodu, łączył za
chodnie techniki malarskie z japońską 
tematyką 119 

Yasuoka Shotaro (ur. 1920), pisarz 241
Yi Sung-man, Rhee Syngman (1875-1965), 

polityk południowokoreański, 1948-
-1960 prezydent 214

Yokoo Tadanori (ur. 1920), grafik, twórca
plakatu 285 

Indeks osób 

Yokoyama Taikan (1868-1958), malarz,
uczeń Hashimoto G., tworzył w stylu 
japońskim, głównie tuszem, działa! na 
rzecz przywrócenia tradycyjnych war
tości w sztuce japońskiej 119, 243 

Y onai Mitsumasa (1880-1948), admirał,
1936-1937 głównodowodzący Połą
czonej Floty, 1937, 1937-1939, 1939, 
1944-1945 i w 1945 minister marynar
ki, w 1940 premier 154, 178, 180, 182, 
184,188,387 

Yoshida Shigeru (1878-1967), polityk,
1946-1954 przewodniczący PL, 1946-
-1947 i 1948-1954 minister spraw za
granicznych i premier 203, 205, 206,
209-211, 215, 216, 219, 221, 222, 228,
230-233, 245, 247-249, 262,265,291,
292,322,388

Yoshida Yoshishige (ur. 1933), reżyser
filmowy 285 

Yoshihara Sachiko (ur. 1932), poetka
316 

Y oshihito, pośmiertnie nazywany Taishó
(1879-1926), 1912-1926 cesarz, trady
cyjnie uważany za 123 władcę Japonii 
(w 1915 oficjalna intronizacja), syn ce
sarza Mutsuhito, w 1921 z powodu cho
roby funkcje oficjalne przekazał regen
towi, synowi Hirohito 85, 100,106,361, 
365,366,384 

Yoshimoto Banana, wlaśc. Yoshimoto
Mahoko (ur. 1964), pisarka 316 

Yoshimura Masunobu (ur. 1932), artys
ta, współzałożyciel Neo Dada Organi
zers 284 

Yoshino Sakuzo (1878-1933), politolog,
profesor na Uniwersytecie Tokijskim, 

publicysta, aktywnie działał w okresie 
demokracji Taishó, teoretyk demokra
cji (mimpon shugz), wywarł wpływ na 
stowarzyszenie Shinjinkai i wczesne 
partie proletariackie, jeden z głównych 
założycieli ugrupowania Reimeikai 101, 
102, 117 

Yfi Miri (ur. 1968), pisarka japońska po
chodzenia koreańskiego, w 1997 lau
reatka Nagrody Akutagawy 346 

Yuan Shikai, YuanShih-k'ai (1859-1916),
polityk chiński, generał, w 1911 pre
mier i wódz naczelny, 1912-1916 pre
zydent i faktyczny dyktator 87 

Yukawa Hideki (1907-1981), fizyk teo
retyk, w 1949 laureat Nagrody Nobla 
298 

Zeno ➔ Żebrowski Władysław 
Zhang Zuolin, ChangTso-lin (1873-1928),

marszałek, możnowładca w Mandżu
rii, wspiera! działania Japonii, zginął 
w pociągu wysadzonym przez Armię 
Kwantuńską 114, 115, 367 

Zhou Enlai, Chou Enlai (1898-1976), po
lityk chiński, działacz komunistyczny, 
1949-1976 premier (do 1955 także mi
nister spraw zagranicznych) 213, 291 

Żebrowski Władysław (Zenon), brat Ze
no (1891-1982), franciszkanin i misjo
narz, w 1930 pomaga! ojcu Kolbe w za
łożeniu misji polskiej w Nagasaki, po
został w Japonii do końca życia, niosąc 
pomoc sierotom, biednym, kalekom 
165 
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