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Przedmowa

Niniejsza książka jest przeznaczona nie tylko dla historyków i studentów, lecz
także dla czytelników zainteresowanych najnowszą historią oraz kulturą Żydów i Japonii. Może być też przydatna dla osób poszukujących tematów egzotycznych, taka bowiem może się wydawać na pierwszy rzut oka owa publikacja.
Jest ona swoistą próbą analizy polityki Japonii wobec grupy ludzi przybyłych
z różnych krajów, których łączyły religia i pochodzenie. Żydzi, o których mowa
na łamach niniejszej książki, w obliczu prześladowań w latach 30. XX wieku
zostali zmuszeni do opuszczenia swoich krajów ojczystych i tułaczki w dalekie krainy. Ze względu na limity osób wpuszczanych do Palestyny i USA Żydzi musieli szukać innych miejsc przeznaczenia, a kraje Dalekiego Wschodu
wydawały się dobrą drogą ucieczki z pożogi nazistowskiej Europy lub celem
samym w sobie.
Lata 1932−1945 stanowią tylko wycinek historii Dalekiego Wschodu, co
ogranicza analizę do zaledwie kilkunastu lat, niemniej lat bardzo dynamicznych. Jest to pierwsza tego typu publikacja książkowa w Polsce, przybliżająca
politykę Japonii wobec Żydów na terenach ówczesnego Cesarstwa w omawianym okresie. Także w języku angielskim nie ukazały się do tej pory żadne
opracowania ukazujące strategię Kraju Kwitnącej Wiśni wobec wyznawców
judaizmu w tym okresie, którzy ku zaskoczeniu Japończyków zaczęli licznie
przybywać do tego kraju od lat 30. XX wieku.
Tematyka ta nie cieszy się zbyt wielką popularnością ani w Polsce, ani za
granicą, stąd też autorka borykała się z problemem niedostatku analiz. Przestudiowano zarówno kilkanaście pozycji anglojęzycznych dotyczących tylko
tej tematyki w całości oraz kilka polskich opracowań omawiających ten temat
jedynie częściowo, jak i kilkaset stron dokumentów z Japońskiego Centrum
Dokumentów Historycznych Azji (JACAR).
Autorka zdaje sobie sprawę ze stopnia trudności podjętego zadania i z możliwych niedostatków tej książki pomimo znacznego wysiłku, jaki włożyła w tę
pracę. Materiały zdobyte podczas pobytu na stypendium w Japonii, a zatem
książki, zdjęcia oraz notatki z wielu rozmów przeprowadzonych z członkami
gmin żydowskich w Japonii, nie są zapewne wolne od usterek. Wyzwaniem
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z pewnością jest sama historia Japonii badanego okresu, kiedy kraj ten znajdował się pod wpływem różnych grup politycznych, wojskowych i cywilnych,
w tym także tajnych, musiał więc ulegać sile dynamicznych jednostek tworzących politykę wbrew samemu rządowi i cesarzowi. Zajmowanie nowych terytoriów rodziło potrzeby zarządzania nowo przybyłymi grupami ludności oraz
konieczność zmian w polityce międzynarodowej Japonii. Do tego dołączyły się
ruchy narodowowyzwoleńcze w tamtym rejonie, a w środku tych wszystkich
wydarzeń znaleźli się Żydzi, których sytuacja także różniła się w zależności od
regionu Cesarstwa, w jakim przebywali.
Autorka będzie wdzięczna za wszelkie krytyczne uwagi dotyczące ewentualnych omyłek czy przeoczeń.
Kraków, październik 2013 roku

Wstęp

Cel pracy
Głównym celem niniejszej książki jest ukazanie stosunku Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932−1945, w tym zarówno oficjalnej polityki rządu, jak i tajnych planów decydentów oraz przedstawicieli armii, marynarki, różnych sekcji
MSZ, a także Armii Kwantuńskiej, z uwzględnieniem opinii kół nierządzących,
jak również zwyczajnych Japończyków oraz stereotypowych poglądów pojawiających się na łamach prasy i w literaturze tamtego czasu. Analizie została poddana kwestia możliwości prowadzenia prożydowskiej polityki (biorąc pod uwagę ówczesny stosunek do Żydów w innych państwach) w tamtym okresie przez
kraj współpracujący, a następnie będący w przymierzu z III Rzeszą. W pracy
osądzono politykę Japonii wobec Żydów, jej zasadność z punktu widzenia Cesarstwa Japonii, sposób jej prowadzenia, jak również jej skutki dla tego kraju
oraz dla wyznawców judaizmu. Ukazano swoistą „użyteczność” wyznawców judaizmu dla Japonii w kreowaniu jej ówczesnego wizerunku wyzwoliciela uciemiężonych narodów spod obcych wpływów, próbę sprowadzania żydowskiego
kapitału do ziem nowo podbitych przez Japonię, a także wykorzystanie Żydów
jako karty przetargowej w relacjach z USA w celu uniknięcia niechybnie nadchodzącej konfrontacji militarnej pomiędzy obydwoma krajami.
W pracy tej postawiono tezę, że prożydowska polityka wobec starozakonnych podczas wojny piętnastoletniej (która czasowo obejmowała także
II wojnę światową) była możliwa również w państwie powiązanym politycznie
z III Rzeszą, a także bacznie obserwowanym przez ten nazistowski kraj. Ukazano zmiany nastawienia wobec Żydów, zachodzące w wielu różnych biurach czy
ministerstwach tworzących politykę zagraniczną Japonii, a także stosunek tego
kraju do problemu żydowskiego w tym jakże dramatycznym okresie w historii
wyznawców judaizmu.
W pracy została odtworzona historia stosunków międzynarodowych oraz
procesy historyczne przyczyniające się do przybywania Żydów na tereny
wchodzące w skład dzisiejszej Japonii oraz na obszary pod jej panowaniem
w pierwszej połowie XX wieku. W związku z tym, że Chiny, a także Mandżu-
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ria były w kręgu silnych zainteresowań rządu Japonii w cezurze czasowej niniejszej książki (a także wcześniej), podczas ich zajmowania także tamtejsze
gminy żydowskie dostały się pod wpływy japońskie. Stopniowe podbijanie
tych ziem przez Cesarstwo zmuszało je do zarządzania nową, inną ludnością, w tym i Żydami. Tam głównie oraz na terenie Archipelagu Japońskiego
można prześledzić koleje kreowania polityki Japonii wobec Żydów. Bliskość
Związku Radzieckiego opanowanego przez komunizm, obawa przed ideologią
oraz siłą tego sąsiada Japonii sprawiły, że koła rządzące musiały podjąć próbę
opracowania polityki wobec Żydów. Ważnym ogniwem w działaniach wojny
piętnastoletniej, a nawet znacznie wcześniej, była Armia Kwantuńska, stanowiąca siłę samą w sobie, częstokroć nieliczącą się z MSZ, stąd też główne ramy
badań tej pracy stanowią zarówno postaci z jej szeregów, jak i obszary przez
nią zawiadywane. Żydzi zamieszkujący te tereny zachowali niemal wyłączność
na negocjacje z Japonią i od początku znajdowali się w centrum zainteresowań
decydentów japońskich. Z tych powodów waga analizy innych gmin jest zdecydowanie mniejsza, toteż zostały one pominięte.
Książka obejmuje lata 1932−1945. Jej ramy chronologiczne wyznacza ważny dla Cesarstwa Japonii oraz Żydów w Chinach rok 1932, w którym doszło
do utworzenia marionetkowego państwa Mandżukuo. Datą końcową jest rok
1945, czyli zakończenie działań wojennych przez Japonię. Wtedy kraj ten został zmuszony do podpisania aktu kapitulacji, a wojska sojusznicze wkroczyły
na jego terytorium.
Wielkość czy znaczenie skupisk żydowskich w Japonii w porównaniu z całą
diasporą mogłyby wskazywać, że ich analiza naukowa jest nieuzasadniona,
lecz już sama ich obecność w tak obcym kulturowo środowisku i odległym pod
względem geograficznym kraju jak Japonia jest zaskakująca. Z uwagi choćby
tylko na ten fakt warto przebadać tamtejsze gminy, jak również stosunek Japończyków do wyznawców judaizmu w okresie Holokaustu.
Pomimo stereotypów, które dotarły na Archipelag Japoński przez Rosję,
Żydzi byli i są postrzegani dość pozytywnie. Od czasu udokumentowanego
pojawienia się pierwszego Żyda w Japonii w połowie XIX wieku są oni otoczeni swego rodzaju szacunkiem. Zapraszano ich jako specjalistów w celu prowadzenia szkoleń w Japonii w okresie modernizacji od początku lat 60. XIX
wieku. Nie było to spowodowane ich pochodzeniem, lecz umiejętnościami,
które mogli przekazać Japończykom. Sam fakt niewykluczania ich z grona zapraszanych specjalistów jest ważną informacją. Żydzi znajdujący się w szeregach kupców amerykańskich prowadzili interesy w Japonii i cieszyli się takimi
samymi przywilejami. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że to właśnie Amerykanie jako pierwsi dokonali procesu „otwarcia Japonii” po przeszło 200-letniej
specyficznej izolacji, gdy jedynie nieliczni obcokrajowcy mogli przebywać na
Archipelagu, i to tylko w specjalnie wydzielonych miejscach. Żydzi przyczynili
się do rozwoju Japonii w drugiej połowie XIX wieku i początkach zeszłego
stulecia nie tylko w dziedzinie nauki, ale także dopomogli finansowo, w tym
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w zakresie wielkiej bankowości, dzięki czemu zupełnie przypadkowo uzasadnili jeden ze stereotypów dotyczący ich zamożności.
Jedyna w swoim rodzaju polityka Japonii prowadzona podczas II wojny
światowej wobec tak zwanego problemu żydowskiego, przejawiająca się w planie Fugu − nazwanym tak przez M. Tokayera − jest w Europie mało znana.
Otóż w latach 1934−1940 starano się zachęcać Żydów do osadnictwa w Mandżurii, dzięki czemu Japonia mogłaby zyskać − jak uważano − wpływowego
sprzymierzeńca. Inwestycje żydowskie w Chinach wzmocniłyby Cesarstwo
Japonii, a poparcie Żydów mogłoby wpłynąć na decydentów w USA w kwestii uchylenia moralnego embarga w przeddzień wybuchu działań wojennych
między Stanami Zjednoczonymi a Japonią. Ponadto taki kraj buforowy z powodzeniem zatrzymałby „pochód” komunizmu.
Dzięki badaniom przeprowadzonym w Polsce i Japonii czytelnik znajdzie
w tej pracy odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące kształtowania się
polityki państwa japońskiego wobec Żydów oraz stosunków japońsko-żydowskich w omawianym okresie, które w porównaniu z innymi krajami wydają się
zaskakująco dobre pomimo sojuszu Japonii i hitlerowskich Niemiec. W pracy
krótko przedstawiono także stosunek Japonii do muzułmanów.

Konstrukcja pracy
Konstrukcja pracy jest ściśle podporządkowana założeniom merytoryczno-metodologicznym. Składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów oraz wniosków końcowych.
W rozdziale pierwszym, będącym wprowadzeniem do tematyki, przedstawiono zarys historyczny procesu przybywania Żydów do Japonii od 1853 roku,
czyli od tak zwanego otwarcia Japonii, drogę Żydów do tego kraju, pierwsze
gminy w Indiach i Chinach, powiązania rodzinne ułatwiające dalekie podróże,
sylwetki pierwszych Żydów w Japonii i ich napływ jako specjalistów na zaproszenie władz podczas reformującego się Cesarstwa w epoce Meiji. W rozdziale są analizowane przyczyny przybywania wyznawców judaizmu do Japonii,
a także początki polityki Japonii wobec Żydów.
Rozdział drugi ukazuje kontakty Japończyków z Żydami od czasu utworzenia Mandżukuo w 1932 roku aż do 1938 roku, gdy w granicach marionetkowego państwa znalazły się liczne gminy żydowskie w Mandżurii. Wtedy także
inne skupiska żydowskie w Chinach znalazły się pod wpływem Japonii. W tym
okresie polityka wobec Żydów była kształtowana w kilku ośrodkach: przez Armię Kwantuńską w Chinach, przez MSZ w Tokio oraz przez marynarkę Japonii.
Rozdział trzeci prezentuje lata 1939−1941, kiedy zaostrzono przepisy dotyczące Żydów w Japonii. Został tu także przedstawiony plan Fugu. Rozdział
zawiera głównie analizę problematyki związanej z kwestią rozwiązania tak
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zwanego problemu żydowskiego, poglądy Japończyków na ten temat, akcje
rządu i kół rządzących. Ponadto w rozdziale tym przybliżono sylwetkę Chiune
Sugihary, wicekonsula Japonii, który ratował Żydów z nazistowskiej Europy.
Kolejny rozdział przedstawia relacje japońsko-żydowskie w latach
1941−1945, w tym politykę Japonii wobec Żydów do momentu utworzenia
getta w Szanghaju w 1943 roku oraz politykę Japonii wobec Żydów w latach
1943−1945.
Rozdział piąty prezentuje gminy żydowskie na terenie Cesarstwa od początku ich istnienia, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1932−1945. Są w nim
przedstawione zarówno gminy żydowskie na terenie Archipelagu Japońskiego,
jak i skupiska ludności żydowskiej najważniejsze w analizie polityki Japonii na
kontynencie azjatyckim, na terenach okupowanych przez nią w wyniku działań wojennych. Wzajemne relacje pomiędzy Żydami a Japończykami także zostały zasygnalizowane, lecz nacisk położono na prawa starozakonnych w gminach, na działalność grup niosących pomoc i na wolność kultu, jaką cieszyli się
Żydzi pod rządami Japonii.
Stereotypy i antysemityzm występujące na Archipelagu w badanym okresie
zostały ukazane w ostatnim rozdziale książki. Ukazuje on nastawienie Japończyków do obcokrajowców po otwarciu się Japonii, wpływ japońskiej teologii
chrześcijańskiej na opinię o Żydach, stereotyp bogatego Żyda stworzony w wyniku udzielenia Japonii pomocy przez Jacoba Schiffa w okresie wojny z Rosją z lat
1904−1905 oraz pojawienie się Protokołów Mędrców Syjonu w Japonii. Przedstawiono też funkcję antysemityzmu w Japonii podczas II wojny światowej.
W podsumowaniu dokonano syntetycznej oceny polityki Japonii wobec
kwestii żydowskiej w omawianym okresie.

Metoda badawcza
Praca ta stanowi próbę przedstawienia zagadnienia stosunku rządu, armii oraz
innych sił w Cesarstwie i samych Japończyków do kwestii Żydów oraz imigracji żydowskiej do Japonii na tle historii stosunków międzynarodowych. Praca
jest oparta na analizie źródeł i literatury oraz na badaniach własnych, przeprowadzonych w Japonii w latach 2003−2004 podczas stypendium na Uniwersytecie Kansai Gaidai. Analiza źródeł jest konieczna ze względu na specyfikę
opracowania. Jego charakter wymagał zapoznania się z dokumentami rządowymi dostępnymi w archiwach na terenie Japonii i spisanymi w większości
w języku japońskim. Mowa tutaj o dokumentach dotyczących problemu żydowskiego, znajdujących się w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Japonii, opublikowanych na stronie internetowej JACAR (Japońskie Centrum
Dokumentów Historycznych Azji, ang. Japan Center for Asian Historical Record). Są to raporty ambasadorów Japonii, analizy, umowy, wycinki z gazet
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i książek, listy nazwisk żydowskich oraz inne teksty. Niewątpliwym utrudnieniem dla młodego naukowca jest język dokumentów. Stanowi on problem
także dla współczesnych Japończyków, co sprawia, że czytanie dokumentów
jest niebywale trudne. Wiele pism zostało sporządzonych odręcznie, co jeszcze
bardziej utrudnia pracę nad tekstem. Spośród dostępnych kilkunastu tysięcy
stron dokumentów w pracy tej zostały przeanalizowane pisma w języku angielskim i rosyjskim. Oprócz korespondencji dyplomatycznej występującej w folderach dotyczących Żydów zostały uwzględnione opublikowane pamiętniki
uchodźców żydowskich, którzy uciekli z Europy do Chin i Japonii. W pracy
przetłumaczono także inskrypcję z macewy w Jokohamie.
Celem książki jest przedstawienie pełnego opisu zdarzeń wraz z ich analizą,
stąd też konieczne było uwzględnienie syntez badaczy zagadnienia stosunków
japońsko-żydowskich, japońsko-chińskich oraz japońsko-amerykańskich.

Stan badań
Podejmowana problematyka spotyka się z umiarkowanym zainteresowaniem
na świecie. W pracy dołożono starań, aby wykorzystać publikacje naukowe
napisane przez Japończyków i badaczy pochodzenia niejapońskiego, zajmujących się omawianą problematyką, którzy przeanalizowali dokumenty dostępne
w JACAR w języku japońskim.
Wśród pozycji anglojęzycznych należy zwrócić uwagę na pierwszą, przełomową pracę o tej tematyce: Hermana Dickera Wanderers and Settlers in the Far
East. A Century of Jewish Life in China and Japan, opublikowaną przez Twayne
Publishers w 1962 roku. Autor naszkicował kwestię przybywania Żydów na
Daleki Wschód, czerpiąc wiedzę z archiwów. Nie ustrzegł się błędów w pisowni nazwisk japońskich, co nie obniża znacząco jakości pracy, biorąc pod uwagę
jej nowatorstwo i datę wydania.
Davida Kranzlera Japanese, Nazis and Jews. The Jewish Refugee Community
of Shanghai 1938−1945 wydana przez Yeshiva University Press w Nowym Jorku w 1976 roku jest następną pozycją o wysokim poziomie naukowym. Informacje od świadków wydarzeń także są atutem tej książki.
Nie można pominąć pracy Davida G. Goodmana i Masanori Miyazawy Jews
in the Japanese Mind. The History and Uses of a Cultural Stereotype wydanej
przez Lexington Books w Bostonie w 2000 roku. Jej zdecydowanym atutem jest
autorstwo osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych, a zwłaszcza ich
warsztat naukowy. Książka jest napisana rzetelnie, zawiera obszerne przypisy
oraz dokumentację naukową.
Kolejny autor to Ben-Ami Shillony, który napisał The Jews and the Japanese.
The Successful Outsiders − książkę wydaną przez Charles E. Tuttle Company
w Japonii w 1993 roku. Stanowi ona doskonały wstęp do badań dotyczących
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zarówno Japonii, jak i Żydów. Poddano w niej analizie kontakty przedstawicieli obu nacji: od żywych we współczesnej Japonii teorii zahaczających o mistycyzm po stosunki polityczne pomiędzy Krajem Izraela1 a Japonią. Książka
pierwotnie została wydana w Japonii w 1993 roku w języku japońskim.
Marvina Tokayera i Mary Swartz The Fugu Plan. The Untold Story of the Japanese and the Jews during World War II, wydana przez Gefen Publishing House
w Jerozolimie w 2004 roku, jest ciekawą lekturą, lecz brak przypisów oraz umiejscowienie w tekście dziewięciu postaci fikcyjnych podważa jej naukowość. Jest
to pozycja, którą należy przeczytać pomimo jej wad. Fakty w niej podawane
są zgodne z informacjami przytaczanymi w pracach naukowych przez badaczy
specjalizujących się w tej dziedzinie. M. Tokayer jako pierwszy stworzył określenie „plan Fugu” oraz zwrócił uwagę na wielkie prawdopodobieństwo jego
istnienia podczas wojny piętnastoletniej na Dalekim Wschodzie, czyli w latach
1931–1945, od ataku Japonii na Chiny po jej kapitulację. Niestety, domysły
o użyciu nazwy planu Fugu powinny być znacznie mocniej udokumentowane.
Sama teoria o planie, pomimo wad książki, jest możliwa do potwierdzenia, jeśli
zwróci się uwagę na fakty przedstawione w innych publikacjach. Książka ta także pierwotnie została wydana po japońsku w Japonii w 1979 roku.
Chiune Sugihara jest coraz bardziej znany, a jego życie oraz działalność
są poddawane analizie zarówno w filmach dokumentalnych, jak i pozycjach
książkowych, na przykład Carla L. Steinhouse’a Rightous and Courageous, wydana przez Blooming w Indianie w USA w 2004 roku, Pameli Rotner Sakamoto Japanese Diplomats and Jewish Refugees. A World War II Dilemma, wydana
przez Praeger w Connecticut i Londynie w 1998 roku, oraz Kena Mochizukiego Passage to Freedom. The Sugihara Story, wydana przez Lee & Low Books
Inc. w Nowym Jorku w 1997 roku. Ta ostatnia książka została przygotowana
z myślą o najmłodszych czytelnikach, lecz znajduje się często w bibliografii
pozycji naukowych.
Zdecydowanie ciekawą pozycją zarówno dla judaistów, jak i japonistów jest
pamiętnik pierwszego Japończyka specjalisty posługującego się biegle językiem hebrajskim, urodzonego w rodzinie dziedzicznych od kilkunastu wieków
kapłanów autochtonicznej religii Japonii – sinto, który w wieku 60 lat przeszedł
na judaizm: Setsuzō Kotsuji. Już pod nowym imieniem, jako Abraham Kotsuji,
napisał From Tokyo to Jerusalem, którą wydał Bernard Geis Associates w Vermont w USA w 1964 roku. Jest to książka pełna własnych przemyśleń autora,
szczególnie związanych z jego poszukiwaniami sensu życia, lecz i czytelnik
znajdzie w niej opisy faktów historycznych i rzeczywistości dnia powszedniego
z perspektywy subiektywnej, lecz jakże interesującej.
1

Powszechnie stosowana jest nazwa Izrael, lecz prawdziwa, pełna nazwa tego kraju we współczesnym języku hebrajskim to ( ְמ ִדינַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאלMedinat Israel), oznaczająca państwo (kraj) Izraela. מדינה
w nazwie jest w formie stanu zależnego, zamiast  ְמ ִדינַ ה ְִשל יִ ְשׂ ָר ֵאלw wersji przyimkowej, implikując tym
samym użycie słowa „Izrael” w formie dopełniacza w języku polskim. Za publikacjami judaistycznymi w książce zastosowano wymiennie obie nazwy.
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Pozycje dotyczące życia Żydów w Chinach w okresie wojny są liczniejsze.
Są to zarówno publikacje stricte naukowe, jak i pamiętniki oraz powieści osnute na kanwie badań naukowych czy wspomnień rodzinnych. Przykładem tych
ostatnich mogą być następujące pozycje wydane przez Board of Trustees of
the University of Illinois w 1999 roku: Sigmunda Tobiasa Strange Haven: A Jewish Childhood in Wartime Shanghai, Samuela Iwry’ego, To Wear the Dust of
War. From Bialystok to Shanghai to the Promised Land, wydana przez Pallgrave
Macmillan w 2004 roku, Audreya Friedmana Marcusa i Reny Krasno, Survival
in Shanghai. The Journals of Fred Marcus 1939−49, wydana przez Pacific View
Press w Berkeley w Kalifornii w 2008 roku; Berla Falbauma Shanghai Remembered: Stories of Jews Who Escaped to Shanghai from Nazi Europe, wydana
przez Momentum Books, LLC w Michigan w 2005 roku; Irene Eber Jewish
Exiles in Wartime China. Voices from Shanghai wydana przez The University
of Chicago Press w Chicago i Londynie w 2008 roku, Isabelle Maynard, China
Dreams. Growing Up Jewish in Tientsin, wydane przez University of Iowa Press
w Iowa City w 1996 roku, oraz inne pozycje.
W Polsce ta problematyka jest rzadko poruszana w publikacjach. Rodzima literatura ogranicza się jedynie do tłumaczenia Hillela Levine’a Kim pan
jest, panie Sugihara, wydanego przez KAW w Warszawie w 2000 roku. Ponadto w pracy Ewy Pałasz-Rutkowskiej i Andrzeja T. Romera, Historia stosunków
polsko-japońskich 1904−1945, są zawarte dane dotyczące współpracy wywiadu
polskiego i japońskiego, a jeden z jej podrozdziałów przedstawia działalność
Chiune Sugihary w ramach kooperacji wywiadów Polski i Japonii. Tłumaczenie książki Raymonda Lamonta-Browna zatytułowanej Kempeitai – japońska
tajna policja, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Bellona w Warszawie w 2004 roku, na kilku stronach opisuje stosunek kempeitai, organizacji
policyjno-wywiadowczej, do kwestii żydowskiej. W polskim periodyku, lecz
wydanym w języku angielskim, w „Kwartalniku Historii Żydów” z grudnia
2003 roku, Hiroshi Bando zamieścił artykuł Japan’s Policy Towards the Jews
During the 15 Years War (1931−1945), będący wartościową 30-stronicową analizą materiałów w języku japońskim, zamieszczonych w JACAR. Artykuł jest
tłumaczeniem z języka japońskiego publikacji z sierpnia 2002 roku.
Polskie periodyki w języku polskim nie poruszają tematyki Żydów
w Japonii (stan na rok 2010). Jedynie w „Miesięczniku Żydowskim” ukazał się
w 1933 roku artykuł informujący o wydaniu tłumaczeń dzieł Spinozy w języku
chińskim, zatytułowany Uczczenie Spinozy w Chinach. Autor, H. Sternbach,
pozytywnie ocenia książkę opublikowaną w Pekinie, nie wspomina jednak
o istnieniu gmin żydowskich w Chinach ani tym bardziej w Japonii. Półrocznik
„Studia Judaica” wydawany od 1998 roku nie przybliża tego tematu w żadnym
z 22 numerów, które zostały opublikowane do jesieni 2009 roku2. Wydawana
2
Strona Polskiego Towarzystwa Studiów Judaistycznych, http://www.studiajudaica.pl/ (data
dostępu: 25.01.2010).
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w latach 1993−2001 „Japonica” nie analizuje problemu żydowskiego na Dalekim Wschodzie w żadnym z 14 numerów, nie czynią tego również żadne inne
specjalistyczne publikacje.
Pomimo braku informacji na temat żydowskiej obecności na Archipelagu
na uwagę zasługuje publikacja zdjęć krakowskiego Żyda Ze’eva Aleksandrowicza z jego trzytygodniowej podróży po Japonii. Album Nasz człowiek w Japonii. Fotografie Ze’eva Aleksandrowicza z podróży po Japonii w 1934 ukazał
się w 2008 roku nakładem Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
w Krakowie. Zawarte w nim znakomite zdjęcia ukazują Japończyków i miejsca
z tamtego okresu, głównie jednak świadczą o wybornej umiejętności krakowianina nawiązywania kontaktu, bliższej, głębszej relacji z portretowanymi
postaciami.

Uwagi ogólne
Antysemityzm
Pomimo że Żydzi nie są jedynymi Semitami, przyjęło się używać słowa „antysemityzm” na określenie negatywnych odczuć i zachowań o charakterze
dyskryminującym tylko wobec Żydów. W pracy zostanie zachowane ogólnie
przyjęte rozumienie tego pojęcia.
Użycie słowa „antyjudaizm” jako substytutu także nie jest właściwe. Sławomir Buryła w artykule w „Studia Judaica” z 2004 roku zwraca uwagę na jego
kościelne konotacje i na to, że jest ono wręcz poprzednikiem antysemityzmu,
a nie pojęciem występującym równocześnie. Zaznacza także, że przyjęte użycie
tego ostatniego terminu też jest nieścisłe, z którą to opinią autorka całkowicie
się utożsamia3.

Kwestia słowa „Żyd”
Niektórzy judaiści unikają używania słowa „Żydzi” w liczbie mnogiej, sugerując jego pejoratywne znaczenie, i preferują określenie przymiotnikowe, na
przykład „ludność żydowska” czy „osoby pochodzenia żydowskiego”. Wydaje
się to nadinterpretacją. Słowa „Żyd” czy „Żydzi” nie niosą z sobą złych konotacji w pracy naukowej spełniającej kryteria obiektywizmu, którymi kierowała
się autorka.
Jedynym problemem jest kwestia pisowni: wielką czy małą literą, podobnie jak jego synonimu – starozakonnik. Zgodnie z zasadami języka polskiego
3
S. Buryła, Antyjudaizm czy antysemityzm? Kilka znaków zapytania, „Studia Judaica” 2004,
nr 1 (13), s. 95−110.
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słowo „żyd” pisane małą literą powinno oznaczać tylko i wyłącznie wyznawcę judaizmu, tak jak muzułmanin czy chrześcijanin, lecz uznaje się, że każdy
wyznawca judaizmu jest przedstawicielem narodu żydowskiego, pomimo że
genetycznie może się zdarzyć, że nie ma z nim nic wspólnego. Ortodoksyjny
judaizm łączy kwestię bycia Żydem z byciem potomkiem Żydówki, lecz w odłamach mniej ortodoksyjnych można być żydem (celowo małą literą, gdyż mowa
o wyznawcy judaizmu), nie mając genów żydowskich. Kwestia rasy żydowskiej
jest też dla badaczy sporna. Biorąc pod uwagę powyższe dywagacje, można się
też zastanawiać, czy każdy wyznawca judaizmu uważa się za przedstawiciela
narodu żydowskiego, gdyż kwestia tożsamości narodowej niekoniecznie przecież jest związana z miejscem urodzenia czy religią, ale w dużej mierze z tym,
jak się czuje sama jednostka, jaka jest jej prywatna opinia na tę sprawę oraz
jak, zapewne w wyniku socjalizacji, postrzega samą siebie i jak ją widzą i klasyfikują inni. Jest to czasem sprawa mniej lub bardziej świadomego wyboru
czy też stan umysłu. Podczas przeprowadzania badań w Japonii autorka miała
przyjemność spotkać wyznawców judaizmu, prozelitów – Japończyków. Czy
mówiąc o nich, nie powinno się jednak napisać słowa „żyd” małą literą? Opisując jednak wydarzenia historyczne, niestety napotyka się problem odejścia
ich świadków, bohaterów. Nie ma też możliwości skonsultowania z nimi kwestii narodowości. Większość postaci wspomnianych w tej pracy już nie może
wyrazić swojego zapatrywania na ten temat, a badanie, czy ich matki były Żydówkami, co dla niektórych jest wyznacznikiem żydostwa, byłoby pracą na
miarę herosa. W literaturze anglojęzycznej słowo Jew (Żyd) jest zawsze pisane
wielką literą, tak jak Muslim (muzułmanin), Christian (chrześcijanin), Buddhist (buddysta). Badacze w ten oto sposób unikają tej spornej kwestii, gdyż nazwy wyznawców religii i narodowości oraz przymiotniki od nich pochodzące
są zawsze pisane wielką literą.
Zgodnie z przyjętym zwyczajem w języku polskim słowo „Żyd” jest pisane
wielką literą, lecz należy mieć na uwadze problem jego zapisu.

Kwestia wyrażenia „naród żydowski”
Kontynuując zagadnienie użycia słowa „Żyd” pisanego wielką bądź małą literą, należy w tym miejscu zastanowić się także nad problemem wyrażenia „naród żydowski”. Niektórzy badacze kwestionują fakt istnienia narodu żydowskiego. Sporne dla nich jest też istnienie tak zwanej rasy żydowskiej. Ojciec
antropologii Johann Friedrich Blumenbach wyodrębnił Semitów, do których
zaliczył Arabów i Żydów. Semitów uznał za rasę kaukaską. Uważał Żydów
za naród, a zaskakujące dla niego były wyniki obserwacji rysów twarzy Żydów, którzy według Blumenbacha miały specyficzne cechy, trudne jednak
do opisania słowami. Powoływał się na opinie innych uczonych i przytaczał
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jako cechę wspólną Żydów zakrzywiony nos4. Niestety, populistyczne teorie
powstałe na gruncie domysłów, a dotyczące ludności postrzeganej jako obca
dosyć łatwo są przyswajane przez demagogów i szerzą się z niespotykaną siłą.
Do podważenia tej teorii niech posłuży przykład Żydów-Chińczyków, którzy
są potomkami Żydów i wciąż pielęgnują szczątkowe rytuały świadczące o ich
żydowskim pochodzeniu, a nie mają owych zakrzywionych nosów. Współcześni badacze nie są zaskakiwani tak dużą liczbą cech dystynktywnych ras,
jak zakładali, a mit o rasie żydowskiej jest obalany5. Natomiast kwestia narodu żydowskiego to także sporny temat, gdyż jego apologeci powołują się
na Pismo Święte Starego Testamentu, w którym naród żydowski jest przedstawiany jako wybrany. Nawet jednak kwestia powoływania się tylko i wyłącznie na religię w celu określenia przynależności do narodu nie jest trafna,
gdyż autorzy Starego Testamentu żyli w innym momencie historycznym,
a ponadto nie wszyscy uznają prawdziwość tej księgi, a szczególnie jej historyczność. Biblia nie jest kroniką tamtych czasów. Wyznacznik religijny także
nie może być tym jedynym. W tym miejscu powstaje jednak pytanie, czy
powołując się na religię, analogicznie można mówić o istnieniu narodu arabskiego czy muzułmańskiego, pomimo że są zwolennicy obu − panislamizmu
oraz panarabizmu. Naród żydowski jest pojęciem używanym też przez samych Żydów powołujących się na to, że zostali wybrani przez JHWH (Boga).
Naród żydowski nie może być wartością odwołującą się tylko do Pisma czy
omówionej powyżej kwestii rasowej, lecz do tradycji oraz samookreślania
się Żydów w trakcie dziejów. W pracy będzie występować termin „naród żydowski” ze względu na jego popularność i powszechne użycie ułatwiające
odbiór, lecz czytelnik powinien mieć na względzie, że nie jest on tożsamy
z rasą żydowską.

Tłumaczenia
Wszelkie cytowane lub omawiane źródła występują w oryginalnym języku
angielskim lub rosyjskim. Inskrypcja z nagrobka Josepha Shimkina (Józefa
Szymkina) w Jokohamie została przetłumaczona z języka japońskiego. Autorka pracy dołożyła wszelkich starań do jak najdokładniejszego przekładu z języków oryginałów. Wszystkie tłumaczenia to praca własna autorki.

4
J.F. Blumenbach, K.F.H. Marx, Th. Bendyshe, P. Flourens, R. Wagner, J. Hunter, The Anthropological Treatises of Johann Friedrich Blumenbach, Milford House, Boston 1973, s. 234.
5
Na przykład R. Patai, J.P. Wing, The Myth of the Jewish Race, Charles Scribner’s Sons, New
York 1975, s. 22.
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Nota transkrypcyjna
Uwagi dotyczące języka japońskiego
Nazwiska występujące w pracy są podawane w zapisie międzynarodowym, tak
jak nazwy geograficzne, jeśli nie istnieje spolszczona, powszechnie używana
forma. Zasada owa została zastosowana wobec wszystkich nazw geograficznych, nie tylko japońskich. Jeśli zasady języka polskiego na to pozwalają, są
one odmieniane przez przypadki. Dla ułatwienia charakterystyczna japońska
kolejność podawania nazwiska przed imieniem została zaniechana, gdyż nie
jest to praca japonistyczna traktująca tylko i wyłącznie o Japończykach.
Kursywą zostały wyróżnione pojęcia po raz pierwszy występujące w pracy,
powszechnie używane w literaturze międzynarodowej, a pochodzące z języka
japońskiego i nieznane polskiemu czytelnikowi. Do ich transkrypcji wykorzystano powszechnie używany system Hepburna z 1885 roku. Ich wymowa jest
podobna jak w języku polskim, lecz należy mieć na uwadze poniższe głoski:
sh wymawiamy jak ś,
ch – ć,
j – dź,
y – j,
w – ł,
z – dz.
Nad długimi samogłoskami został umieszczony znak „–”, z wyjątkiem i,
które jest pisane podwójnie. Dźwięk n przed sylabami zaczynającymi się na
b, p lub m brzmi podobnie do m. Podwojenie głosek odbywa się przez akcentowanie sylaby poprzedzającej bezpośrednio podwajaną samogłoskę. Oto kilka przykładowych podwajanych dźwięków: ka -> kka, sha -> ssha, ch -> tcha,
ts -> ttsu itd. Jeżeli dźwięk ma być czytany oddzielnie, pomimo iż jest częścią
danego słowa, to do tego celu jest używany apostrof6.
Warto też w tym miejscu zwrócić uwagę na znaki w języku japońskim, czyli
kanji. Pismo japońskie zostało zaadaptowane z języka chińskiego i musiało być
dostosowane do notacji japońskiej. Z tego powodu jeden znak japoński może
być odczytywany na kilka sposobów, co rodzi trudność dla samych Japończyków. Dla czytelnika najważniejsza jest informacja, że z powyższych powodów
zdarza się, iż rodowici Japończycy niekiedy odczytują nazwisko czy imię zapisane znakami na dwa sposoby (lub więcej). W poniższej pracy będzie można
zetknąć się z tym problemem kilkakrotnie.

6

B. Nowak, Słownik znaków japońskich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995, s. 15−16; W. Hadamitzky, M. Spahn, Kanji and Kana, Tuttle Publishing, Tokyo−Rutland−Vermont−Singapore 1997,
s. 11−13.
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W pracy obok tłumaczeń podano tytuły prac japońskich w oryginale, podobnie jak ważne pojęcia zamieszczone w przypisach. Nazwiska oraz nazwy
miejscowości japońskich są odmieniane przez przypadki zgodnie z zasadami
języka polskiego.

Uwagi dotyczące języka hebrajskiego i jidysz
W książce są używane słowa z języka hebrajskiego (bądź aramejskiego lub jidysz), opisujące pojęcia z dziedziny kultury Żydów. Zastosowana pisownia jest
zgodna ze standardami wykorzystywanymi w publikacjach judaistycznych w języku polskim. Największy problem sprawia ch, które wymawiamy jak polskie h.
Zgodnie z tą zasadą Chewra Kadisza wymawiamy hewra kadisza. Nie należy
tutaj mylnie stosować wymowy charakterystycznej dla języka angielskiego7.

Uwagi dotyczące języka chińskiego
W pracy został zastosowany system transkrypcji pinyin. Zasady podaję za Jakubem Politem z publikacji Chiny8:
b wymawia się jak p,
d − t,
g – k,
z – c,
zh – cz,
p – pch,
t – tch,
k – kch,
c – cch,
ch – czch,
ng – n tylnojęzykowe,
sh – sz,
w – u,
y – j,
j – ć,
g – ćch,
x – ś,
r – na końcu wyrazu jak r, ale na początku jak ż,
u – u, ale jeśli jest podane ü, to należy zastosować się do znanej Polakom wymowy niemieckiej.
7
Por. A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Książka i Wiedza, Warszawa
2000, s. 5−6. Tłumaczka Olga Zienkiewicz po konsultacjach z judaistami polskimi stosuje właśnie
taki sam zapis, który jest wykorzystywany w niniejszej pracy.
8
J. Polit, Chiny, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004, s. 11−12.
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Uwagi dotyczące języka arabskiego
W kilku słowach użytych w pracy zastosowano transkrypcję charakterystyczną dla publikacji arabistycznych, czyli zbliżoną do języka angielskiego. Jeżeli
słowo jest już w częstym użyciu i ma swoją polską pisownię, to tak też zostało
ono zapisane, przy czym w nawiasie podano również zapis międzynarodowy.

Uwagi dotyczące języka rosyjskiego
Zastosowano transkrypcję charakterystyczną dla języka angielskiego oraz zapis oryginalny.

Uwagi końcowe dotyczące transkrypcji
Jeżeli z ciągu wywodu nie wynika logicznie, z jakiego języka pochodzi dane
słowo niebędące w potocznym użyciu w języku polskim, zostanie to wyjaśnione obok w nawiasie, w wyjątkowych przypadkach zaś − w przypisach.

Podziękowania

Zagadnienie obecności Żydów w Japonii zaczęłam badać dzięki sugestii oraz
wsparciu promotora i opiekuna naukowego, świętej pamięci prof. dr. hab. Andrzeja Kapiszewskiego, założyciela Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
obecnie Instytutu. Dzięki niemu i pod jego kierunkiem rozpoczęłam zbieranie materiałów i zgłębianie problemu Żydów na Dalekim Wschodzie już
w 2002 roku. Tematyka książki łączy Bliski i Daleki Wschód, ukazuje bliskość
obu krańców Azji i jej znaczenie.
Niniejsza praca nie powstałaby także bez pomocy i sugestii mojego promotora, świętej pamięci prof. dr. hab. Andrzeja Pankowicza, założyciela i kierownika Katedry Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych, którego merytoryczne wsparcie było nieodzowne. W tym miejscu pragnę mu podziękować za
cierpliwość oraz rady. Po odejściu prof. Kapiszewskiego pan prof. Pankowicz
wziął mnie pod swoją opiekę i pokierował moją pracą naukową. Z całego serca
dziękuję mu za patronat.
Bardzo uniżenie dziękuję Panu Profesorowi Mikołajowi Melanowiczowi
z Uniwersytetu Warszawskiego za wielokrotne konsultacje, a szczególnie za
niezwykle wartościowe rady i uwagi. Bez nich w książce byłoby zapewne wiele
nieścisłości. Nauka płynąca ze słów Profesora była bezcenna.
Rady dr Utako Okano, stypendystki rządu polskiego oraz absolwentki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizującej się w badaniach nad sprawą katyńską, były cenne. Pragnę jej podziękować, załączając
głęboki japoński ukłon.
Pan Paweł Rogiński pomagał przy mapie rozmieszczenia gmin na kontynencie oraz fotografiach. Jemu także chcę serdecznie podziękować.
Na końcu pragnę z całego serca podziękować Marcie oraz Stanisławowi
Guzikom, moim wspaniałym Rodzicom, bez których wsparcia duchowego i finansowego ta praca z pewnością by nie powstała.
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Miasta na drodze ucieczki Żydów z Europy oraz ważniejsze gminy żydowskie w latach 1932–1945 na terenie Dalekiego Wschodu, gdzie
Japonia realizowała politykę wobec Żydów9

9

Opracowanie własne zarysu mapy z portalu http://d-maps.com.
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Wprowadzenie: Otwarcie Japonii a historia
kontaktów japońsko-żydowskich do czasu
utworzenia Mandżukuo w 1932 roku

1.1. Pierwsi Żydzi w Japonii
Kolebką judaizmu jest Bliski Wschód, lecz Żydzi są narodem znacznie rozproszonym po całym globie. Sytuacja owa jest spowodowana pewnymi ważnymi
czynnikami. Wielowiekowa dyskryminacja, pogromy, wygnania, przymusowe
przesiedlenia, a także poszukiwanie nowych źródeł dochodu sprawiły, że wielu Żydów opuszczało rejon Palestyny i tworzyło diasporę. Udawali się oni do
Europy, Afryki, Azji, choć i to częstokroć nie dawało im poczucia bezpieczeństwa, gdyż nie mogli znaleźć schronienia dla siebie i swoich bliskich w nowych krainach. Z powodu antysemityzmu panującego w wielu krajach musieli
niekiedy często zmieniać miejsca pobytu i, pozbawieni możliwości wyboru,
udawać się na kolejne wygnanie. Żyd tułacz to znany topos także w literaturze
polskiej. Brak własnej siedziby państwowej dla tej grupy wyznaniowej sprawił,
że wyznawcy judaizmu wyruszali na długie wyprawy, w niekończące się podróże po świecie. W ten oto sposób Żydzi dotarli do Indii. Zgodnie z tradycją
żydowską pierwsi wyznawcy judaizmu mieszkali tam już za rządów biblijnego
Salomona, niemniej jednak najstarszy dowód obecności żydowskiej w Indiach
datuje się dopiero na koniec X lub początek XI wieku n.e.10 Również relacje
podróżników arabskich dowodzą, że już w XIII wieku w Indiach z pewnością

10

Są nimi pochodzące z Cochin miedziane tablice ze spisanym przywilejem dla Józefa Rabbana, przywódcy Żydów z Cranganore na Wybrzeżu Malabarskim, nadany przez króla Bhaskarę
Ravivarmana. (D. Daor, The Jews of India, [w:] A Historical Atlas of the Jewish People. From the Time
of the Patriarchs to the Present, red. E. Barnavi, Hutchinson, New York 1992, s. 182; A.L. Basham,
Indie od początków dziejów do podboju muzułmańskiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1964, s. 420).
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istniały skupiska żydowskie11. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż przemieszczanie się kupców żydowskich ułatwiali ich młodsi bracia w Księdze.
Ekspansja islamu rozpoczęta w 622 roku n.e. hidżrą (arab. hijra) sprawiła,
że 100 lat po tym wydarzeniu terytoria pod rządami Arabów rozciągały się na
trzech kontynentach. Muzułmanie inkorporowali część Chin w 715 roku, gdy
Qutaib ibn Muslim wkroczył do Kaszgaru w chińskim Turkiestanie, a w latach
738−740 Nasr ibn Sajjar dotarł nawet dalej12. Siła militarna nie była jedynym
atutem muzułmanów. Handel arabski znacznie wyprzedził tempo arabskich
zdobyczy terytorialnych, gdyż kupcy arabscy przybyli do Kantonu wiek wcześniej13. Również Persowie dopływali do chińskich portów. Prawdopodobnie już
w VII wieku funkcjonowała społeczność arabska w Kantonie14, a w 651 roku
odbyła się oficjalna wizyta u cesarza chińskiego, złożona przez posłańców
z państwa Arabów15. W tym okresie władcy państwa na Archipelagu Japońskim wysyłali swoich przedstawicieli na dwór chiński i być może tam mieli
kontakty z wysłannikami z Bliskiego Wschodu16.
Muzułmanie uczestniczyli w ruchu handlowym na Jedwabnym Szlaku
biegnącym przez cały kontynent: z Xi’an, dawnej stolicy Chin, przez dolinę
rzeki Tarym, wzdłuż północnego skraju pustyni Takla Makan, Samarkandę,
Bucharę i Taszkient do Morza Kaspijskiego i dalej przez Azję Mniejszą do
Morza Czarnego. Istniała też Droga Południowa – przez południową część
pustyni Takla Makan, Pamir, Baktrię, Indie i Syrię. Pod koniec I wieku p.n.e.
częściej udawano się w podróż tak zwanym Morskim Szlakiem Jedwabnym
prowadzącym z wybrzeży Morza Czerwonego, przez Indie i Malaje, do Morza
Południowochińskiego17.
Także inni Semici − Żydzi − podążali Wielkim Szlakiem. Pierwsi kupcy
żydowscy mogli dotrzeć do Chin całkiem wcześnie, lecz pierwszy dowód ich
11
Abu Abd Allah Muhammad, znany jako Al-Idrisi (1100−1165), autor srebrnej mapy świata
i Księgi Rogera, kartograf i geograf, głosił, iż 1156 roku w Indiach mieszkali Żydzi. Zakariyya ibn
Muhammad (1203−1283), znany jako Al-Qazwini, kosmograf i historyk, czy podróżnik Ibn Battuta
(1304−1369 lub 1377) donosili o Żydach w Indiach (na podstawie E.S. Kennedy, Mathematical Geography, [w:] Encyclopedia of the History of Arabic Science, red. R. Rashed, R. Morelon, Routledge,
London 1996, s. 199−200; E.W. Bovill, The Golden Trade of the Moors, Oxford University Press,
London 1958, s. 59, 62; M.M. Dziekan (red.), Arabowie. Słownik encyklopedyczny, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 187, 192−193, 233).
12
Ph.K. Hitti, Dzieje Arabów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s. 184.
13
Ch. Benn, Daily Life in Traditional China: The Tang Dynasty, Greenwood Press, Westport,
CT 2002, s. 293.
14
Ch.P. Fitzgerald, China A Short Cultural History, red. C.G. Seligman, D. Appleton-Century,
New York 1938, s. 8.
15
H. Bielenstein, Diplomacy and Trade in the Chinese World, 589−1276, Brill, Boston 2005,
s. 356−357.
16
K. Katakura, M. Katakura, Japan and the Middle East, The Middle East Institute of Japan,
Tokyo 1991, s. 1.
17
R. Ghirshman, Persian Art, Parthian and Sassanian Dynasties, 249 B.C.− A.D. 651, Golden
Press, New York 1962, s. 33; J. Walser, Nagarjuna in Context: Mahayana Buddhism and Early Indian
Culture, Columbia University Press, New York 2005, s. 28.
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obecności datuje się na 718 rok i jest nim list handlowy. Odkryto również jednostronicowy tekst modlitwy z tego okresu18. Żydzi mogli dotrzeć do Chin
drogą lądową przez Persję i Centralną Azję lub morskimi szlakami muzułmanów. Kanton był wtedy znanym i ludnym portem, na co wskazuje wysoka liczba ofiar podczas rebelii z lat 878−879, która wyniosła prawdopodobnie 120 000
wśród samych obcokrajowców19.
Chiny były krajem, w którym istniały liczne gminy żydowskie. Już
w XII wieku prężnie działały gminy w Kaifengu, Ruoyang, Dunhuang,
Guangzhou, Hangzhou, Ningpo, Pekinie oraz przypuszczalnie w Quanzhou,
Ning-xia, Yangzhou i Nanjing. Gmina w Kaifengu mogła istnieć już w X wieku, a niektórzy naukowcy sugerują, że nawet w II wieku p.n.e.20 W XIV wieku
Żydzi napłynęli do Chuanchow (prowincja Fukien) i Hangchow (prowincja
Chekiang). Imigracja do Ningpo (prowincja Chekiang) i Yangchow (prowincja
Kiangsu) rozpoczęła się w XV wieku, do Hopeh w XVII wieku, do Hongkongu
(Victoria) w XIX wieku, do Szanghaju na początku XIX wieku, a do Harbinu i okolic, Tianjinu oraz Ułan Bator − na początku XX wieku. Najliczniejsza
gmina w Szanghaju liczyła do 25 000 Żydów; w innych gminach przebywało
znacznie mniej wyznawców judaizmu, a ich liczba w niektórych z nich nie jest
znana. Po wojnie gminy znacznie zmalały21. Żydzi przybyli do Chin początkowo jako kupcy, lecz z czasem zaczęli się włączać w struktury społeczeństwa
chińskiego i zajmować stanowiska urzędnicze w administracji państwowej czy
w armii, które wymagały zdania egzaminów państwowych. Po pewnym czasie Żydzi zaczęli być postrzegani jako uczeni, czym zyskali szacunek ludności
miejscowej22.
Podróżom do dalekich krajów sprzyjały sieci powiązań handlowych pomiędzy kontynentami, utworzone przez bogate rodziny żydowskie, takie jak
Sassoon, Ezra, Gorni i inne23. Owe relacje były korzystne także w dziedzinie
religii. Otóż dla Żydów bardzo ważny jest szabas i modlitwy w synagodze to18
M. Pollak, Mandarins, Jews, and Missionaries. The Jewish Experience in the Chinese Empire,
The Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1980, s. 260−261.
19
Ch. Benn, Daily Life in Traditional China..., s. 41; J.H. Bentley, Old World Encounters, Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times, Oxford University Press, New York 1993,
s. 69, 96−98; X. Zhang, Contacts Between Ancient China and the Jews, [w:] Jews in Old China, red.
S. Shapiro, Hippocene Books, New York 1988, s. 8.
20
Ho Wan-Li, Jews in China: A Dialogue in Slow-Motion, „Journal of Ecumenical Studies”, Vol.
40, Issue 1−2, Philadelphia 2003, s. 171−200.
21
X. Zhang, Contacts Between Ancient China and the Jews..., s. 7−11; G. Pan, Jews in Ancient
China – A Historical Survey, 1953, Revised 1983, [w:] Jews in Old China..., s. 46−102; W. Wangzhi,
Concerning Chinese Jews, [w:] Jews in Old China..., s. 118−127; Z. Wu, An Ethnic Historian Looks at
China’s Jews, [w:] Jews in Old China..., s. 160−166; M. Pollak, Mandarins, Jews, and Missionaries...
22
H. Wan-Li, Jews in China..., s. 171−200; Z. Wu, An Ethnic Historian Looks at China’s Jews, [w:]
Jews in Old China..., s. 165.
23
M. Abitbol, Mediterranean Capitalism. 18th–19th Century, [w:] A Historical Atlas of the Jewish
People. From the Time of the Patriarchs to the Present, red. E. Barnavi (red.), Hutchinson, New York
1992, s. 178−179.
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warzyszące cotygodniowemu, uroczystemu spotkaniu z Bogiem. Do odprawiania modlitw konieczny jest minjan, czyli quorum w liczbie dziesięciu osób
(dziesięciu mężczyzn dla ortodoksów, lub dziewięciu plus chłopiec trzymający
Torę)24. Wiedząc, że na stałe rezydują w egzotycznych rejonach starozakonnicy, w tych dalekich i obcych kulturowo krajach osobom ściśle przestrzegającym zasad religijnych łatwiej było podejmować decyzję o podróży. Ponadto
odległość geograficzna sprawiała, że Żydzi w Chinach czy Hongkongu przebywali tam znacznie dłużej, a nawet osiedlali się na stałe, co sprzyjało tworzeniu
przybytków wymaganych do sprawnego funkcjonowania religijnego, takich
jak synagoga, sale modlitw czy mykwa – rytualna łaźnia służąca ablucjom.
Jako przykład może posłużyć rodzina Sassoon, która sponsorowała szczodrze
gminę w Hongkongu25.
Japonia jest krajem położonym w niedużej odległości od kontynentu
i w swojej historii była blisko związana z Chinami, z którymi utrzymywała
żywe kontakty handlowe i kulturalne. Udokumentowana obecność żydowska
na Dalekim Wschodzie zaznacza się już wcześnie, jak to wyżej wspomniano,
bo od około VIII wieku n.e., a bliskość Japonii mogłaby sugerować dużą częstotliwość kontaktów z obcokrajowcami. W rzeczywistości dzieje Japonii dzielą się na okresy zaznaczane silniejszą obecnością cudzoziemców i na epoki,
w których niechętnie wpuszczano do tego kraju jakichkolwiek przybyszów
oraz zakazywano opuszczania Archipelagu Japończykom.
Do kontaktów Japonii z kontynentem dochodziło oczywiście znacznie
wcześniej przed wspomnianym udokumentowanym przybyciem pierwszych
Żydów do Chin. Prawdopodobnie w V i VI wieku n.e. Japończycy adaptowali pismo chińskie26, obce idee i techniki27. W 538 lub 552 roku koreański król
z Paekche (Baekje) przesłał do Japonii posąg Buddy, manuskrypty i akcesoria
buddyjskie, rozpoczynając tym samym propagowanie tej religii28. Podróżowano
w obie strony. Na początku VIII wieku do Japonii docierały nawet elementy
kultur krajów z Jedwabnego Szlaku29, nie ma jednak żadnych dowodów naukowych na to, aby już wtedy Żydzi mieszkali na Archipelagu Japońskim czy
też go odwiedzali. Ponadto w okresie, gdy coraz więcej wyznawców judaizmu
przybywało do krajów bliskich Japonii, na przykład do Chin, Japończycy zapoczątkowali proces utrudniający Żydom dotarcie do Archipelagu. Począwszy od
24
A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Książka i Wiedza, Warszawa 2000,
s. 261−262.
25
D.A. Leventhal, Environmental Interactions of the Jews of Hong Kong, „The Jews of China”,
Vol. 1, s. 171−186.
26
J. Tubielewicz, Kultura Japonii. Słownik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
1996, s. 251.
27
J.W. Hall, Japonia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979, s. 40−41.
28
J. Tubielewicz, Kultura Japonii..., s. 32; T. Lowenstein, Buddyzm. Pojęcia i praktyki buddyzmu.
Sanktuaria buddyzmu. Organizacje buddyjskie, Muza, Warszawa 1997, s. 100; W. Tyloch, Bogowie
czterech stron świata, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1988, s. 61.
29
J. Tubielewicz, Kultura Japonii..., s. 317.
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VIII wieku, kraj ten stopniowo zamykał się na obcokrajowców, a tym samym
na obce wpływy30. W okresie Heian (794−1192 (1185)) Japonia zerwała kontakty z Państwem Środka; rozwijała się jej kultura dworska, wzrastało znaczenie arystokracji kosztem autorytetu władzy cesarskiej, a krajem rządzili regenci
z rodu Fujiwara. W okresie Kamakura ((1185) 1192−1333) kontakty z Chinami
nadal były raczej nieliczne, okres ten stał bowiem pod znakiem szogunów i ich
rządów z namiotu − bakufu, a nieudane najazdy Mongołów z lat 1274 i 1281
tylko potwierdziły chęć izolacji. Mimo to zaczerpnięto z Chin zen, gdyż tam
udawali się na naukę mistrzowie tacy jak Dōgen, założyciel sekty sōtō zen w połowie XIII wieku31. W okresie Muromachi 1333−1560 (1573) Japonia została
podzielona na księstwa, czyli han, zarządzane przez daimyō (książęta feudalni).
W 1543 roku przybyli tu (przypadkowo) Portugalczycy, a w 1549 roku − jezuicki
misjonarz Franciszek Ksawery, za nim zaś jezuiccy krzewiciele owej „właściwej”
wiary, którzy zaczęli wprowadzać chrześcijaństwo do Japonii32. W 1592 roku do
Japonii zawitali Hiszpanie, a osiem lat później – Holendrzy33.
Istnieją dowody na obecność Arabów w Japonii na przełomie XIV i XV wieków. Szogun Yoshimitsu Ashikaga w latach 1397–1408 zatrudnił Araba − mnicha buddyjskiego i potomka pierwszego muzułmanina do pomocy przy budowie statków34. Brakuje danych dotyczących Żydów z tego okresu.
Okres Azuchi-Momoyama (1560−1603) to czas jednoczenia podzielonych
i skonfliktowanych księstw. Okres Edo (Tokugawa) (1603−1868) charakteryzował się specyficznym rodzajem rządów − był to bakuhan, czyli szogunat
(bakufu), w którego skład wchodziło około 251 hanów. Społeczeństwo podzielono na cztery warstwy: samurajów, chłopów, rzemieślników i artystów oraz
kupców. W Edo rozkwitała kultura mieszczańska, lecz jednocześnie narastały rozbicie i rozdźwięk pomiędzy warstwami społecznymi: zaczęli się buntować chłopi, którym broń dostarczali Portugalczycy. W reakcji na tę sytuację
w 1639 roku uchwalono edykt, w wyniku czego Japonia została zamknięta dla
cudzoziemców. Edykt nie obejmował Holendrów, Chińczyków i Koreańczyków, którym umożliwiono pobyt na Dejimie, wyspie w zatoce pod Nagasaki35.
Wciąż trudna do ustalenia pozostaje jednoznaczna data pierwszej wizyty
wyznawców judaizmu w Kraju Kwitnącej Wiśni. Jest bardzo prawdopodobne,
że Żydzi mogli uczestniczyć w handlu Europejczyków z Japonią od połowy
XVI wieku do połowy XVII wieku w czasie większej obecności chrześcijan,
30
Przykładowe pozycje w języku polskim: J.W. Hall, Japonia... czy J. Tubielewicz, Historia Japonii, Ossolineum, Wrocław 1984.
31
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32
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33
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34
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35
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gdy w Portugalii Żydzi przechodzili na chrześcijaństwo, kierując się chęcią
pozostania w tym kraju i nie mając wyboru w tej kwestii36, nie jest więc wykluczone, że wśród kupców i misjonarzy portugalskich mogły się znajdować
osoby pochodzenia żydowskiego. W okresie polityki izolacyjnej prowadzonej
w latach 1639−1854 Żydzi mogli także przypływać na statkach holenderskich.
Choć istnienie licznych gmin w Holandii i aktywność gospodarcza wyznawców judaizmu sugerują prawdopodobieństwo tej hipotezy, to jednak brakuje
dowodów na jej poparcie37. W Nagasaki także nie zachowały się ślady żydowskiej obecności w tamtym okresie.
Pierwszy dowód przybycia Żydów do Japonii datuje się dopiero na koniec
pierwszej połowy XIX wieku. Na Okinawie, czyli na terenach znajdujących
się pod silnymi wpływami Japonii, w 1879 roku wcielonych do Cesarstwa
jako prefektura38, pracował Bernard J. Bettelheim (1811−1870). Nie był on
pierwszym Żydem, który przybył do Japonii, gdyż był tylko pochodzenia
żydowskiego, do tego ochrzczonym, lecz warto w tym miejscu wspomnieć jego
postać. Miał obywatelstwo brytyjskie i gościł na Okinawie w latach 1846−1854,
gdzie leczył chorych. Do jego zasług można też zaliczyć przetłumaczenie części
Biblii na język japoński. Po kilku latach pracy Bettelheim opuścił Okinawę
i popłynął do Stanów Zjednoczonych39, którym wcześniej pomagał w kontaktach z władzami na Okinawie40.
Pierwsi Żydzi w Japonii pojawili się kilka lat po tak zwanym otwarciu Japonii w 1853 roku i ponownie w roku 1854, gdy kraj ten został zmuszony przez
USA w wyniku ostrzału kanonierki, a następnie nierównoprawnych traktatów
handlowych do zaniechania polityki izolacjonistycznej oraz otwarcia portów
36
Od końca XIV wieku Żydzi w Hiszpanii przyjmowali chrzest i stawali się marranami.
Niejednokrotnie praktykowali na zewnątrz chrześcijaństwo, a skrycie w domu – judaizm. Maronici
wstępowali też do klasztorów i czasem nikt nie wiedział o ich żydowskiej przeszłości. Zdarzało się
i tak, że nadal byli dyskryminowani przez swych sąsiadów chrześcijan, którzy donosili o owym
dualizmie w wierze maronitów, co kończyło się przesłuchaniami, niekiedy tragicznymi dla dyskryminowanych Żydów (na podstawie M. Bałaban, Historia i literatura żydowska ze szczególnym
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dla cudzoziemców, którzy zostali objęci zasadą eksterytorialności. Wśród
Amerykanów przybyłych wówczas do Japonii znaleźli się Alexander Marks ze
swoim bratem oraz Raphael (Ralph) Schoyer z Baltimore. Jako że Jokohama
należała do grupy portów, w których mogli przebywać obcokrajowcy, właśnie
w nim się osiedlili. Podczas swego kilkuletniego pobytu Schoyer zapoznał Japończyków z technikami fotografii, a w 1862 roku wydawał jedną z pierwszych
w Japonii obcojęzycznych gazet − anglojęzyczny „Japan Express”41.

1.2. Żydzi w Japonii w erze Meiji (1868–1912)
Po otwarciu Japonii rozpoczął się napływ obcokrajowców z krajów zachodnich. Potrzeba zreformowania ekonomii i stworzenia bardziej skonsolidowanego narodu była niezwykle istotna42. Decydenci zapraszali ekspertów, wśród
nich znaleźli się historyk Ludwig Riess (1861−1928) i specjalista w dziedzinie
prawa administracyjnego, sędzia sądu rejonowego z Berlina43 Albert Mosse
(1846−1925) − obaj pochodzenia żydowskiego44. Riess zapoczątkował szkołę
badań historycznych na Cesarskim Uniwersytecie Tokijskim. Przybył do Japonii w 1887 roku na trzyletni kontrakt, co było nietypową umową, gdyż obcokrajowcy otrzymywali go zazwyczaj na rok. Propagował naukową metodę badań historycznych, ożenił się z Japonką Fuku Ōtsuka i nauczał do 1902 roku45.
Mosse natomiast pomagał w opracowaniu konstytucji Japonii z 1889 roku46.
Był on profesorem prawa na uniwersytecie w Berlinie i przybył do Japonii
w 1886 roku na zaproszenie jednego z najbardziej wpływowych oligarchów
z okresu Meiji − Aritomo Yamagaty47. Przebywał w Japonii do 1890 roku48.
Z czasem do Japonii przypływało coraz więcej wyznawców judaizmu i zaczęły powstawać gminy, których historia zostanie przybliżona w dalszej części
pracy. W grupie Żydów, którzy zapisali się na kartach historii Japonii, a nawet
41
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nieco zmienili jej bieg, jest prowadzący handel na wielką skalę, czołowy finansista związany z koleją i obywatel USA Jacob Henry Schiff (1847–1920)49.
W tym czasie Rosja stała się areną przemocy wobec Żydów, czym Schiff był
poruszony i co publicznie krytykował, nawet interweniując u prezydenta USA.
Postanowił użyć swoich koneksji, by pomóc Japonii w uzyskaniu pożyczki,
aby umożliwić przeprowadzenie działań wojennych z krajem, w którym doszło do pogromów Żydów, zgodnie z powiedzeniem, że „wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem”. Udzielił gwarancji, dzięki którym rząd w Tokio
zdobył w różnych instytucjach środki na wojnę pomiędzy Japonią a Rosją
(1904−1905) w wysokości około 200 milionów dolarów na bardzo korzystnych
warunkach50. Ani Schiff, ani Rothschildowie nie udzielili wsparcia Rosji51.
Wysiłki Schiffa zostały znacznie nagłośnione w Japonii, co spowodowało dosyć nieoczekiwany skutek. Otóż będąc majętnym i wpływowym człowiekiem, swoimi czynami stworzył on wyobrażenie zamożnego i potężnego
Żyda, który to stereotyp trwale rozpowszechnił się wśród mieszkańców Kraju
Kwitnącej Wiśni52. Nie stało się tak wcześniej pomimo pomocy francuskiego
bankiera żydowskiego Alberta Kahna, który pomógł Tokio w uzyskaniu znacznych sum na prowadzenie wojny japońsko-chińskiej w latach 1894−189553.
Być może jego wkład w sukces Japonii nie został ukazany opinii publicznej aż
w takim stopniu jak Schiff uhonorowany przez cesarza Orderem Wschodzącego Słońca w nagrodę za zasługi54.
Intencje aktywności Schiffa w kwestii pożyczek udzielanych Japonii nie są
aż tak oczywiste, jak to przedstawiają publikacje wychwalające relacje japońsko-żydowskie. Wiąże się z tym wydarzenie z początku XX wieku, poprzedzające konflikt z lat 1904−1905. Otóż grupa bankierów i osób zajmujących
się kolejnictwem z USA pragnęła mocniej zaznaczyć swoją obecność gospodarczą w Chinach. Kierując się chęcią własnego wkładu w rozwój tego kraju oraz zysku, postanowili wybudować drogę żelazną z Hankow do Kantonu
dzięki koncesji przyznanej im przez Chiny. Pomysł powstał w American China
Development Company, do której należeli między innymi minister do spraw
Chin Charles Denby, prawnik z Nowego Jorku Clarence Cary, akcjonariusze
49
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Union Pacific czy opisywany Jacob Schiff z domu inwestycyjnego Kuhn, Loeb
and Company. Przedsięwzięcie nie doszło do skutku55. Pomimo porażki tej
inwestycji na Dalekim Wschodzie Schiff nie obawiał się wesprzeć finansowo
Japonii. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy nie kierował się chęcią zapewnienia poparcia Japończyków dla inwestycji w Chinach i wykorzystania nadarzających się okazji biznesowych na kontynencie. Schiff był uważany przez
Amerykanów za bankiera projapońskiego56. Z pewnością wiadomo, że od lat
90. XIX wieku do 1917 roku prowadził wręcz prywatną wojnę z carską Rosją
poruszony bestialskim traktowaniem Żydów w tym kraju57.
Krytycy roli Schiffa w wojnie z lat 1904−1905 wskazują, że Japonia w tamtym okresie była związana układem z Wielką Brytanią, która udzieliła jej pożyczki58. Należy jednak mieć na względzie, że państwa zachodnie obawiały się
udzielania pożyczek Cesarstwu. Pieniądze dotarły do Japonii przed jej pierwszym zwycięstwem nad Rosją, a więc nie można bagatelizować wpływu Schiffa
na finansjerę zachodnią. Od 1885 roku, gdy Schiff przejął zarządzanie firmą,
dążył do nawiązywania kontaktów finansowych nie tylko w Europie, ale także
w Chinach i Japonii59. Na przełomie wieków Kuhn, Loeb and Company był
drugim na świecie domem inwestycyjnym, ustępując pola tylko House of Morgan60. Była to silna i wpływowa firma. Ponadto zasługi Schiffa dla Japonii podczas wojny z lat 1904−1905 były nagłaśniane w samej Japonii, a ten fakt może
być dowodem na przydatność Schiffa.

1.3. Początek polityki Japonii wobec Żydów.
Pojawienie się Protokołów Mędrców Syjonu w Japonii
Polityka Japonii wobec Żydów powstała dopiero w drugiej połowie drugiego
dziesięciolecia XX wieku. Jej główną cechą było wtedy duże zainteresowanie
syjonizmem. W 1917 roku ówczesny brytyjski minister spraw zagranicznych
Balfour dał nadzieję Żydom rozproszonym po świecie na posiadanie własnej
siedziby narodowej na Bliskim Wschodzie. W rzeczywistości owa deklaracja
(tzw. deklaracja Balfoura) była prywatnym listem, a wagę nadali jej sami syjoni55
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ści. Inicjatywa ta odpowiadała Japonii, gdyż Tokio szukało w Londynie poparcia
idei przejęcia części terytorium Chin. Mowa tutaj o Liaodong i Guangdong61.
Japonia długo jeszcze głównie w listach wspierała ruch syjonistyczny62.
Polityka Japonii wobec Żydów musi być analizowana z uwzględnieniem
imperializmu głoszonego na Archipelagu, rosnącego w siłę w miarę upływu
czasu, wprost proporcjonalnie do zbliżania się wybuchu wojny i jej trwania.
Powstało wiele definicji pojęcia „imperializm”. Zgodnie z Beasleyem do analizy
polityki Japonii najbardziej przydatna będzie definicja Josepha Schumpetera63.
Według niego imperializm to „tendencja kraju do nieograniczonej, siłowej
ekspansji”64, przy czym nie obarcza on kapitalizmu winą za imperializm. Wejście Japonii do grona krajów nowoczesnych i wpływowych nastąpiło bardzo
szybko. Jeszcze w okresie izolacji pod koniec XVIII wieku pomimo braku oficjalnej zgody władz rozpoczęły się sporadyczne kontakty z obcokrajowcami,
którzy próbowali nawiązać relacje z Japonią65. Decydenci na Archipelagu mieli
świadomość na wpół kolonialnego statusu Chin, w związku z czym polityka
otwartych drzwi była bardzo niekorzystna dla tego kraju. W Japonii chciano
uniknąć losu sąsiada zza morza i jeszcze pod koniec okresu Edo, w pierwszej
połowie XIX wieku, rozpoczęto powolne reformy niewydajnego, feudalnego
i nieposiadającego armii kraju. W 1868 roku doszło do restauracji władzy cesarza, a Japonią zaczęli rządzić przedstawiciele klanów pragnących reform. Najczęściej pochodzili oni z warstwy wojowników niższej klasy oraz samurajów66.
Dokonywano centralizacji władzy, organizowano armię, naprawiano budżet
kraju obarczony przepisami jeszcze z wcześniejszej epoki. Próbowano renegocjować niekorzystne, a nawet poniżające traktaty z mocarstwami, lecz szybko
przywódcy zorientowali się, że nie będzie to możliwe dopóty, dopóki Japonia
nie stanie się silnym krajem. Proces wzrastania pozycji Japonii rozpoczął się
bardzo szybko. Japonia zapragnęła nawet zdobyczy kolonialnych, co nastąpiło
już w 1895 roku, kiedy to kosztem Chin zdobyła Tajwan od Rosji w 1995 roku
i południowy Sachalin oraz przejęła od Rosji wpływy w Mandżurii. W tym
samym roku uczyniła Koreę swoim protektoratem, a w roku 1910 – kolonią
na okres aż 35 lat67. Wygrana z Rosją w wojnie z lat 1904−1905 stała się punktem przełomowym dla imperialistów japońskich, a także udowodniła światu
zachodniemu, że Japonia wkroczyła na drogę państw zachodnich i stała się silnym partnerem w polityce międzynarodowej. Taki był cel Japonii, jako że upokarzające traktaty z połowy XIX wieku musiały być zmienione, a uszczerbek na
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honorze zniwelowany, co udało się osiągnąć. W 1902 roku Japonia podpisała
pierwszy układ sojuszniczy z Wielką Brytanią, która uznała szczególną pozycję cesarstwa w Korei68. Natomiast zwycięstwo nad Rosją tylko przyspieszyło
nadejście rewolucji, a zwłaszcza wprawiło Zachód w stan osłupienia. Rosja,
traktowana jak imperium, została pokonana przez jakiś mały kraj z Azji. Po
raz pierwszy w historii państwo zachodnie zostało pokonane przez państwo
ze Wschodu.
Militaryzm, faszyzm oraz imperializm w Japonii ujawniły się szczególnie
w latach 30. XX wieku. Po wrześniu 1931 roku, gdy Armia Kwantuńska –
część Armii Cesarskiej, utworzona do ochrony Kolei Południowomandżurskiej – zaatakowała garnizon chiński pod Mukdenem, grupy prawicujące,
militarystyczne i nacjonalistyczne podjęły starania w celu odnowy społeczeństwa japońskiego, próbowały przejąć władzę i dokonywać zamachów stanu.
Ich zabiegi nie odniosły skutku ze względu na brak porozumienia pomiędzy
różnymi grupami. W Japonii narastały nastroje odpowiadające zbliżającej się
wojnie, de facto trwającej już od 1931 roku. Skrytykowanie Japonii na forum
międzynarodowym za działania w Chinach tylko wzmogło poczucie niesprawiedliwości, którego ten kraj wciąż doświadczał. Zbyt późne wejście Japonii
w krąg krajów kolonialnych wywołało jej krytykę przez kraje zachodnie, które
wtedy miały ugruntowane pozycje. Ponadto zdobycze terytorialne Japonii odbywały się kosztem innych krajów znajdujących się w orbicie wpływów państw
kolonialnych z Zachodu. Japonia czuła, że normy są ambiwalentne, że stosuje
się inne kryteria oceny wobec niej, a inne wobec krajów zachodnich, co nie
rozmijało się z prawdą. Japonia pragnęła terytoriów, surowców, siły roboczej,
ziemi i splendoru.
Analizując zajścia w Chinach wywołane przez armię Japonii, można zaobserwować te cechy imperializmu japońskiego, które mieściły się także w obrębie światowych tendencji imperialistycznych. Mowa tu o polityce faktów dokonanych, prowadzonej przez podwładnych rezydujących na stanowiskach za
morzem, czyli poza Archipelagiem, przeświadczonych o tym, że ich posunięcia zostaną później zaakceptowane przez rząd w Tokio. Kolejnym zjawiskiem
było wkraczanie na terytoria przylegające do tych zajmowanych już wcześniej
pod pretekstem walki z wrogami, którym udzielono schronienia, przez władze
owego terytorium lub ochrony przed nieładem i nieporządkiem, które mogłyby się okazać niebezpieczne69. Japońska armia pofolgowała znacznie swoim
ambicjom po 1932 roku (a nawet wcześniej, bo we wrześniu 1931 roku, lecz
jeszcze na mniejszą skalę), czemu sprzyjały elity rządzące w Japonii.
Zajmowaniu nowych terenów towarzyszyła propaganda pomagania i wyzwalania uciśnionych narodów Azji. Choć ideologia Wielkiej Azji oficjalnie
została ogłoszona przez Konoe dopiero w 1938 roku (Nowy Porządek), obej68
69
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mując swym zasięgiem Azję Północno-Wschodnią, a następnie rozszerzona
w 1940 roku (Sfera Dobrobytu) na całą Azję Wschodnią70, to już w 1936 roku
gabinet Hiroty ustalił podstawy polityki Japonii w myśl lansowanych publicznie poglądów. Zgodnie z nimi Japonia miała pomagać w emancypowaniu się
ludów Azji i utworzyć z nimi unię współpracy, lecz w rzeczywistości potrzebowała surowców, pól uprawnych oraz siły roboczej, co było głównym motorem
jej działań. Kōki Hirota podjął się trudnego zadania wypracowania konsensusu pomiędzy dwiema wielkimi siłami w Japonii: armią i marynarką, które
od lat już prowadziły własną politykę lub usiłowały ją prowadzić71. Przejawem
ideologii sił morskich i lądowych była wcześniejsza wyprawa do Mandżurii72.
Z czasem do tej ideologii dołączono kwestię żydowską.
Źródeł powstania polityki wobec Żydów należy się dopatrywać znacznie
wcześniej, jeszcze w czasach interwencji syberyjskiej z lat 1918–1922, gdy Japończycy zaznajomili się z Protokołami Mędrców Syjonu. Tekst uzyskany od
samych żołnierzy rosyjskich przetłumaczono z języka rosyjskiego na japoński73. Jako pierwszy fragmenty Protokołów przełożył Tsuyanosuke Higuchi pod
pseudonimem Baiseki Kitagami (1870−1931) w 1919 roku na Syberii jako część
jego potajemnie wydanej publikacji pod tytułem Esencja bolszewizmu. Autor
już przed I wojną światową był nauczycielem rosyjskiego w Armii Japońskiej
oraz tłumaczem74. Protokoły zostały w całości przetłumaczone przez pułkownika Norihiro Yasue75 pod pseudonimem Kōshi Hō po otrzymaniu tekstu od
żołnierzy – białych Rosjan − oraz opublikowane po raz pierwszy w 1924 roku76.
Tekst ten jest niesprawiedliwy, niezgodny z prawdą oraz napisany w sposób
szerzący oszczerstwa wobec i tak już cierpiącego narodu żydowskiego. Zgodnie
z nim Żydzi dążą do zniszczenia państw chrześcijańskich na drodze rewolucji
i wojen domowych, szerząc hasła wolności wśród tłumów nieuświadomionych. Dążą do propagowania liberalizmu w państwach absolutnych i socjalizmu w państwach o tradycjach konstytucyjnych. Żydzi chcą zawładnąć całym
złotem świata, kapitałem, a wojny mają uderzać w ekonomię zwycięskich krajów. Międzynarodowe prawa Żydów mają być egzekwowane kosztem partykularnych praw państw chrześcijańskich. Żydzi pragną uzyskać sekretne wpływy
w partiach politycznych i prasie, a sianie niezgody i chaosu oraz demoralizacja
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mają także służyć przejęciu kontroli nad światem77. Z Protokołów wyłania się
obraz Żyda wpływowego, sprytnego, potężnego, czyli mającego cechy przywódcze, a taki sprzymierzeniec mógłby być bardzo użyteczny w przejmowaniu
przez Japonię kontroli nad Azją Wschodnią. Być może ten oczerniający Żydów dokument dopomógł im samym w znalezieniu schronienia w Japonii, gdy
antyżydowskie nastroje w Rosji doprowadziły do ich wydalenia z niektórych
miasteczek. W opinii Japończyków analizujących Protokoły Żydzi stali się narodem wszechwładnym, niebezpiecznym, a każdy starozakonny miał być bogaty jak Schiff, który kilkanaście lat wcześniej bezwiednie stworzył stereotyp
Żyda w Japonii, pomagając swoim współwyznawcom bronić się przed opresją
carskiej Rosji. Konkluzja była następująca: Żydzi mogą się Japonii ponownie
przydać.
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Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej
w latach 1932–1938

2.1. Polityka Armii Kwantuńskiej wobec Żydów
O stosunku Japonii do kwestii żydowskiej należy mówić, mając na uwadze
zmiany w strukturze władzy w tym kraju, a dokładniej − w jej powolnym
i stopniowym przejmowaniu przez armię japońską. Zgodnie z konstytucją Japonii z 1889 roku to cesarz Japonii (Tennō)78 był władcą kraju − boski i nietykalny, dzierżący władzę najwyższą i, za zgodą parlamentu, ustawodawczą.
To on stał na czele armii, która dzięki temu nie była już pod bezpośrednim
zwierzchnictwem rządu. To on wypowiadał wojny, zawierał układy pokojowe i parafował traktaty79. Mimo to na początku lat 30. XX wieku w Japonii
kwestia władzy oraz jej podziału de facto przybierała inne formy. Pod koniec
poprzedniej dekady w państwie tym, podobnie jak na całym świecie, doszło
do kryzysu gospodarczego oraz radykalizacji nastrojów, a zwłaszcza pojawiły się ruchy nacjonalistyczne. Powstawały stowarzyszenia czy nieformalne
grupy postulujące zmiany w Japonii, a w procesie tworzenia niektórych była
widoczna także sama armia Japonii. Z czasem zaczęto uważać, że do takiej
sytuacji w kraju doprowadziła adaptacja w okresie Meiji zbyt wielu elementów
z Zachodu, co pozbawiło Japonię właściwych jej cech dystynktywnych. Cesarz
pozostawał wartością niezmienną, niemniej jednak armia coraz silniej zaznaczała się w strukturach władzy, a nawet dopuszczała się niesubordynacji, co
widać na przykładzie działań oddziałów w Chinach80.

天皇 – Tennō, dosłownie „niebiański władca”.
J. Tubielewicz, Cesarz Meiji – symbol nowych czasów, [w:] Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku
nowoczesności, NOZOMI, Warszawa 2006, s. 34.
80
E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia..., s. 127−133.
78
79

Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932–1945

40

Armia Kwantuńska powstała w 1906 roku na mocy traktatu pokojowego
z Rosją z września 1905 roku, po przegranej przez nią wojnie toczonej w latach
1904−1905, zgodnie z którym scedowała swoje prawa do Kolei Południowomandżurskiej na Japonię81. Japonia potrzebowała oddziałów od ochrony swoich interesów na terenie Chin, zadecydowano więc o powstaniu Armii Kwantuńskiej. Silnie rozbudowana już podczas rządów premiera Giichiego Tanaki
(1927−1929)82, z czasem padła ofiarą kryzysu światowego, z którego powodu
postanowiono zwolnić z jej szeregów wielu oficerów, wywołując tym posunięciem wzrost napięć w jej łonie. Na początku lat 30. armia liczyła kilkaset tysięcy żołnierzy na kontynencie i była coraz bardziej niezależna oraz, co warto
podkreślić, coraz bardziej niezadowolona z polityki Tokio nie tylko zmniejszającego jej szeregi z powodów ekonomicznych, ale także według jej opinii
nierealizującego polityki Wielkiej Japonii83. Owo niezadowolenie wyrażało się
działalnością grup politycznych oraz niesubordynacją.
Przykładem aktu samowoli Armii Kwantuńskiej jest tak zwany incydent
mandżurski, który był zaskoczeniem zarówno dla rządu Chin, jak i Japonii.
18 września 1931 roku doszło do incydentu mukdeńskiego, który zapoczątkował proces szybkiego zajmowania Chin przez Armię Kwantuńską84, dzięki
czemu przejęła ona władzę na tych terytoriach, a w konsekwencji rządy w późniejszym Mandżukuo także były sprawowane przez nią, czyli de facto – przez
Japonię. W wyniku działań wojennych pod panowanie japońskie dostali się
także Żydzi mieszkający w Harbinie. To kempeitai Armii Kwantuńskiej, a nie
rząd w Tokio, decydowała w dużej mierze o wypadkach w Harbinie85. Kempeitai istniała w latach 1881−1945 i była rodzajem policji militarnej, tajnej,
podobnej w działaniach do gestapo. Jej komórki w Harbinie i innych miastach
Chin były odpowiedzialne za gromadzenie informacji na temat Związku Radzieckiego oraz prowadzenie działań wywrotowych przy pomocy tak zwanych
białych Rosjan, przeciwników bolszewizmu86. Kempeitai niechlubnie wsławiła się porwaniami, torturami, doświadczeniami prowadzonymi w obozach na
ludziach i zwierzętach, skrajną przemocą wobec ludności cywilnej i żołnierzy z terenów okupowanych czy alianckich, a także wobec obywateli Japonii.
Działała bezkarnie, podlegając w rzeczywistości armii tego obszaru, na którym
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działała, czyli w przypadku Mandżukuo – Armii Kwantuńskiej. W miarę upływu czasu kempeitai rosła w siłę i udawało jej się terroryzować nawet żołnierzy
japońskich, mając prawo do aresztowania osób stojących nawet o trzy stopnie
wyżej w hierarchii od przedstawiciela kempeitai. Miała swoich przedstawicieli
nie tylko w Azji, ale także w Europie87.
W Harbinie pod okupacją japońską zaczęło dochodzić do dziwnych wydarzeń. Należy zwrócić uwagę, że przepływ informacji już wtedy był całkiem
dobry, w związku z czym wypadki z Harbinu nie pozostawały długo tajemnicą. Sytuacja Żydów w Harbinie nie była łatwa. W okresie od sierpnia do
grudnia 1933 roku nastąpiło kilka porwań znamienitych mieszkańców, wyznawców judaizmu. Sprawa stała się niezwykle poważna i trudna dla Japonii,
gdy zamordowano młodego muzyka Simeona Kaspego. Prawdopodobnie
działania te prowadzone były przez białych Rosjan przy zachęcie kempeitai88.
Działała ona na dwa fronty, z jednej strony zachęcając miejscowych opryszków do porwań, z drugiej zaś – prowadząc śledztwa w tych sprawach, być
może celem uciszenia ludności. Nie inaczej było w przypadku porywacza
Konstantina Iwanowicza Nakamury, Japończyka, który zmienił wyznanie na
prawosławie. Był właścicielem domu publicznego, w którym prostytuowały się nawet dwunastolatki, gwałcicielem swojej dwunastoletniej pasierbicy
oraz handlarzem opium, heroiny i morfiny. Mimo że popełniał przestępstwa,
nie odbył kary w więzieniu. W wyniku manipulacji kempeitai na osobie
konsula japońskiego Nakamura mógł pozostać bezkarny, gdyż takie osoby
jak on były potrzebne tajnej policji japońskiej do prowadzenia działalności
wywiadowczej oraz zarobkowej. Dzięki nielegalnej działalności oficer służby mógł w ciągu dwóch–trzech lat wzbogacić się nawet o 100 tysięcy dolarów89. W raporcie z 18 lutego 1935 roku jasno jednak napisano, że morderca
Kaspego zginął podczas aresztowania, a jedynie konspiratorzy porwania zostali aresztowani w 1933 roku90.
Niektórzy Japończycy bardzo obawiali się reakcji żydostwa amerykańskiego, które mogło przejąć złą opinię na temat działań Japonii od starozakonnych
mieszkających na terenach zajmowanych przez Cesarstwo. Przykładem obaw
Japonii może być reakcja na mowę pogrzebową wygłoszoną przez dr. A. Kaufmana podczas złożenia do grobu Kaspego, który stanowczo wyraził oburzenie
z powodu śmierci młodego muzyka. Okrutne morderstwo nie zszokowało służb
Japonii tak bardzo jak przemówienie przywódcy Żydów z Harbinu. Przejawem
obsesyjnej chęci utrzymywania dobrej opinii wśród Żydów w USA na temat
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Mandżukuo były groźby uwięzienia lub nawet deportacji kierowane do Kaufmana w razie ponownego wygłaszania opinii dyskredytujących politykę Japonii91.
Zgodnie z tajną notatką z 14 grudnia 1934 roku, sporządzoną przez generała Toshizō Nishio, stworzono grupę przywódczą białych Rosjan w Mandżukuo
do współpracy z armią, czyli w celu wykonywania zadań militarnych i administracyjnych w nowym tworze państwowym, jakim było Cesarstwo Mandżurii
(od 1934 roku). Dodatkowo wszystkie sprawy dotyczące białych Rosjan miały
być rozpatrywane przez armię lub kempeitai w Harbinie92.
Jak widać, Japonia próbowała zapanować nad sytuacją w tym rejonie, lecz
nie tylko z chęci utrzymania porządku publicznego prowadziła ową politykę.
Białych Rosjan warto było mieć pod kontrolą, by móc z nimi współpracować,
czego przykładem może być morderstwo Kaspego. Biali Rosjanie mogli zostać
wykorzystani do rozgrywek z Żydami, jak również być źródłem informacji na
temat ZSRR i jego działań. Prawdopodobne jest, że generał Nishio nie wiedział,
iż porwanie zlecił któryś z oficjeli Armii Kwantuńskiej, a za pośrednictwem notatki pragnął przejąć kontrolę nie tyle nad Rosjanami, ile nad swoimi niesubordynowanymi podwładnymi. Kilka lat później generał stał się przykładem, jak
bardzo niesubordynacja, osobiste pobudki, duma i arogancja były motywem
działań armii. Generał był ważną personą w armii Japonii: już w 1940 roku
nosił tytuł Wodza Naczelnego Połączonych Sił Japońskich w Chinach93. Należy
pamiętać, że Japonia od lat rywalizowała z tym krajem o wpływy oraz że sprawa szpiegowania ZSRR była bardzo ważna. Nic dziwnego więc, że wicekonsul
Sugihara biegle posługiwał się językiem rosyjskim. Ponadto wywiad japoński
współpracował ze swoim polskim odpowiednikiem zgodnie z zasadą: „Wróg
mojego wroga jest moim przyjacielem”.
W publikacjach na temat starozakonnych tuż przed wybuchem II wojny
światowej oraz podczas jej trwania pojawiła się opinia, że Żydzi byli pasywni,
że swoim marazmem doprowadzili do zagłady swojego narodu. Żydzi w Izraelu niejednokrotnie zarzucali swoim współwyznawcom bierność w okresie
II wojny światowej, za błąd uznając ich czekanie na ratunek, zapominali jednak chociażby o powstańczym zrywie w getcie warszawskim czy o braciach
Bielskich. Żydzi zamieszkujący Harbin także działali aktywnie w celu poprawy swojej pozycji. W lutym 1935 roku przywódcy miejscowej społeczności
wyznawców judaizmu spotkali się z japońskim konsulem generalnym Morito
Morishimą, który wyraził współczucie dla Żydów oraz podkreślił różnicę pomiędzy planowaną a rzeczywistą sytuacją panującą w Mandżukuo94.
Konsul reprezentował MSZ z Tokio, które stopniowo traciło na znaczeniu.
Inna siła dzierżyła wtedy władzę w Harbinie: armia Japonii. Wytyczne MSZ nie
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były dla niej wiążące i nie zawsze ich przestrzegano. W 1935 roku jeszcze nie
słano rozporządzeń z Tokio na temat radzenia sobie z problemem żydowskim,
gdyż takowy nie istniał. Obowiązywała wtedy ideologia równości ras, a spójność polityki Japonii miała być istotna, lecz nie była taka dla niezadowolonej
armii.
Sprawy porwań zostały przez Armię Kwantuńską zignorowane, lecz sprawa
śmierci Kaspego nie została uciszona. Na łamach pism „Israel’s Messenger”
i „Shanghai Times” ukazywały się doniesienia o sytuacji panującej w Harbinie,
także o najściach na synagogę i domy wpływowych Żydów, a prasa zachodnia powtarzała te wiadomości, co zdecydowanie nie sprzyjało polityce Japonii,
która, jak pamiętamy, dążyła do usankcjonowania swoich działań w Chinach
przez międzynarodową opinię publiczną. Dzięki przedrukom prasy zachodniej Wielka Brytania dowiedziała się o zajściach z Harbinu. Japonia musiała
wyjaśnić tę sprawę. Keinosuke Fujii, pełniący obowiązki japońskiego ambasadora w Wielkiej Brytanii, został zobowiązany do naświetlenia i wyjaśnienia
poczynań Cesarstwa w Chinach. W tym celu zaczął prowadzić ożywioną korespondencję z konsulem generalnym w Harbinie − Naotake Satō. W końcu,
być może po to, by wyjść z tej sytuacji z twarzą, Satō obarczył winą białych
Rosjan będących antysemitami za wszystkie zdarzenia. Przywódca Żydów
z Harbinu – Abraham Kaufman − zaznaczał, że każda krzywda została opisana w „Shanghai’s Messsenger” i „Beijing and Tientsin Times”, a społeczność
żydowska jest poruszona zajściami z Harbinu95. W telegramie do Tokio konsul pisał, iż podczas rozmowy z Kaufmanem z 21 lutego podkreślał, iż niepokój Żydów z Tokio, Szanghaju oraz Waszyngtonu i innych miast jest na
wyrost, gdyż „pogłoski o złym traktowaniu Żydów w Harbinie są błędne lub
wyolbrzymione”96. Biali Rosjanie zaprzestali prześladowań Żydów97. Nie jest
jasne, czy nagłośnienie wydarzeń w Harbinie w prasie miejscowej i zachodniej
było bardziej niekorzystne dla domniemanych sprawców czy dla Japonii (jej
rządu oraz Armii Kwantuńskiej), za której wiedzą wszystko się zdarzyło. Faktem pozostaje polepszenie się sytuacji Żydów w Harbinie98.
Próbowano naprawić opinię o Japonii wśród Żydów. Świadectwem zmiany polityki Armii Kwantuńskiej wobec tej grupy ludności może być zorganizowanie I Kongresu Żydów Dalekiego Wschodu w dniach 26−28 grudnia
1937 roku. Został on zwołany po wizycie dr. Kaufmana − miejscowego notabla żydowskiego i zarazem przywódcy społeczności wyznawców judaizmu
95
Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 3/Division-3, kod B04013204600, I-0873, s. 0209–0210; P. Rotner Sakamoto, Japanese Diplomats and Jewish..., s. 17–18.
96
Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 3/Division-2, kod B04013204500, I-0873, s. 0177, 0182–0183.
97
H. Bando, Japan’s Policy..., s. 524.
98
Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 3/Division-2, kod B04013204500, I-0873, s. 0179–0180, 0183–0184.
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Harbinu − u majora Chūjirō Kawamury z kempeitai (także dyrektora Kolei
Południowomandżurskiej), podczas której dr Kaufman stwierdził, iż Żydzi
Harbinu pragną pozostać pod rządami Mandżukuo i Japonii. Konsulat Wielkiej Brytanii uznał jednak, że Kongres odbył się dzięki kempeitai Armii Kwantuńskiej, bez inicjatywy strony żydowskiej99. W Kongresie uczestniczyło około
600 osób, a wśród ważnych gości można wymienić kierownictwo kempeitai
w Harbinie − gen. Higuchiego i majora Kawamurę − oraz japońskiego delegata militarnego, pułkownika Norihiro (Senkō) Yasue100. Przewodnictwo objął
wspomniany wyżej dr Kaufman.
Chęć naprawienia stosunków z Żydami przez Armię mogła być podyktowana sytuacją w Chinach, gdzie nasilały się walki, szczególnie od 7 lipca
1937 roku, począwszy od incydentu na moście Marco Polo znajdującym się
w odległości 50 kilometrów od Pekinu. Otóż w odwecie za rzekome zabicie
jednego ze swoich żołnierzy (okazało się później, że bynajmniej nie był on
martwy) jednostka japońska na rozkaz dowódcy ostrzelała fort chiński, co
przerodziło się w inwazję101. W tym czasie armia potrzebowała ograniczyć liczbę ognisk zapalnych i tym samym możliwych frontów działań z Chińczykami.
Ponadto na świecie atmosfera wokół Japonii już od jakiegoś czasu się „zagęszczała”, a więc wpływowy sprzymierzeniec – Żydzi – był pożądany. Finanse tej
grupy także byłyby bardzo przydatne państwu japońskiemu, coraz bardziej
rozciągniętemu na obszarze Dalekiego Wschodu.
Na I Kongresie Żydów Dalekiego Wschodu w 1937 roku Japonię reprezentowali między innymi kapitan Koreshige Inuzuka i pułkownik Senkō Yasue.
Obu panów od pewnego czasu łączyły poglądy dotyczące kwestii żydowskiej,
które starali się wprowadzać w życie zarówno w samym Tokio, próbując wywierać wpływ na władze, jak i na obszarach zajmowanych przez Cesarstwo
Japonii. Podczas Kongresu Żydzi zdecydowali otwarcie o kooperacji z Japonią w Harbinie. Kapitan Inuzuka i pułkownik Yasue pragnęli zacieśniać relacje
japońsko-żydowskie także z grupami finansowymi reprezentowanymi przez
sir Victora Sassoona z Szanghaju. Ponadto uznali za niesłuszne traktowanie
Żydów w taki sposób, w jaki robiono to w Rzeszy. Zgodnie z ich poglądami
wystarczyłaby zręczna polityka „kija i marchewki”102. Taka taktyka mogłaby
doprowadzić do zawarcia bliższych stosunków z Żydami w USA103. Należałoby
mieć na względzie argumenty obu „specjalistów” do spraw żydowskich, zgodnie uznających za fakt rządzenie światem przez wyznawców judaizmu w USA.

99

H. Bando, Japan’s Policy..., s. 525.
David Kranzler, podobnie jak Herman Dicker, podaje, iż pułkownik miał na imię Senko
(D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 169; H. Dicker, Wanderers and Settlers..., s. 78). Problem
imienia pułkownika powstał z powodu dwóch możliwych sposobów odczytania kanji, którymi jest
zapisane jego imię (zob. uwagi dotyczące języka japońskiego).
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Pierwszego dnia zjazdu przyjęto dwa dokumenty: Deklarację (Declaration)
oraz Rezolucję (Resolution). W pierwszym przedstawiono położenie Żydów,
które w Związku Radzieckim było w owym czasie krytyczne. Nie tylko kwestionowano warunki bytowania Żydów w Rosji, ale także ich prawa w Europie, które w ogóle nie były przestrzegane. Zgodnie z omawianym dokumentem
Mandżukuo oraz Japonia dawały wyznawcom judaizmu szansę na przeżycie.
Ponadto Żydzi podkreślali, iż pragną drogą pokojową pomagać tym dwóm
krajom. W Deklaracji doceniono przychylność Japonii wobec deklaracji Balfoura z 1917 roku oraz walkę Cesarstwa z komunizmem, co mogłoby się przyczynić do pojednania narodów. W Rezolucji natomiast popierano tworzenie
wielkiego państwa opartego na harmonii narodów Azji Wschodniej104.
W swym przemówieniu na Kongresie generał Higuchi przedstawił Japonię
jako kraj sprawiedliwie oceniający Żydów, gdyż Japończycy, nie mając takiego
doświadczenia w obcowaniu z wyznawcami judaizmu jak mieszkańcy Europy,
nie kierują się przesądami w ich ocenie. Generał uznał mądrość Żydów oraz
ich chęć nauki za zalety przejawiające się w talencie ekonomicznym, podkreślając, że atuty te stały się przekleństwem nie z ich winy. Zdobyte umiejętności
są niczym więcej jak tylko doświadczeniem zdobytym z powodu braku własnej
siedziby państwowej. Nie trzeba dodawać, że słowa generała wywarły niemałe poruszenie na sali, a niektórzy delegaci nawet „ronili łzy”105. Oto fragment
przemówienia generała Higuchiego:
Nie ma wątpliwości, że w kwestii odrodzenia własnej ojczyzny silny nacjonalizm
Żydów zostanie ukoronowany powstaniem ich państwa. Jeżeli Żydzi dostaną szansę skierowania swojej pełnej talentów aktywności ku ekonomii i naukom ścisłym, to
zdecydowanie zniweluje ona obecne trudności dotyczące problemu żydowskiego.
Japończycy niemający uprzedzeń rasowych spoglądają przyjaźnie na Żydów i są
gotowi do współpracy (...) oraz utrzymywania z nimi bliższych relacji handlowych.
Wam, Żydom, Japonia daje pełną możliwość szerokiej współpracy handlowej,
o której już zostaliście zapewnieni106.

Rezolucja autorstwa strony żydowskiej, która powstała na Kongresie, była
pochlebna dla Japonii:
My, Żydzi, biorący udział w tej konferencji (...), niniejszym ogłaszamy, że cieszymy się
rasową równością i rasową sprawiedliwością praw państwowych i będziemy współpracować z Japonią i Mandżurią w budowaniu nowego porządku w Azji. Apelujemy
do naszych współwyznawców107.
104
Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 6/Division-2, kod B04013206200, I-0877, s. 0158; Miscellaneous documents relating to problems of ethnic
groups/Problem of Jews/Documents relating to the conference of the Jewish people in the Far East/Division-1, kod B04013210700, I-0884, s. 0044–0045, 0099–0103.
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Teksty przemówienia oraz Rezolucji miały być rozpowszechniane wśród
organizacji żydowskich. Ponadto żydowska gazeta „Yevreyskaya Zhizn”
(ros. „Еврейская Жизнь”, „Życie Żydowskie”) wydawana w Harbinie także
miała opublikować ich treść108.
W wyniku postanowień zawartych podczas Kongresu Żydzi utworzyli Narodową Radę Żydów Dalekiego Wschodu w Harbinie. W zamian za lojalność
mogli bez przeszkód praktykować swoją religię oraz pielęgnować kulturę109.
Dzięki pierwszemu Kongresowi i utworzeniu Rady Żydom łatwiej było rozpoczynać nowe życie na terytorium Japonii oraz emigrować. Na czele Rady stanął
dr A. Kaufman. Była ona rodzajem instancji dla Żydów rosyjskich w Mandżurii chroniącej ich przed antysemickimi atakami ze strony białych Rosjan. Yasue
został oficerem łącznościowym Rady i Misji Armii w Dairenie, przez co starozakonni mieli możliwość egzekwowania sprawiedliwości u Rady lub w Misji
Armii. Ku zaskoczeniu białych Rosjan Japończycy zamknęli „Nash Put”110.
Reasumując, I Kongres Żydów Dalekiego Wschodu zasygnalizował zmianę
polityki kempeitai Armii Kwantuńskiej, co było tożsame ze zmianą polityki
samej Armii Kwantuńskiej z powodu rośnięcia w siłę Tajnej Policji Japońskiej.
Żydzi opowiedzieli się za współpracą z Japonią, czyli agresorem na terenie Dalekiego Wschodu111, który w owym czasie nie należał do Ligi Narodów i był
krytykowany na arenie międzynarodowej112. W raportach strony japońskiej
chwalono organizację Żydów i ich władzę sprawowaną przez warstwę ludzi
bogatych. Według nich owa plutokracja mogła trwale zabezpieczyć interesy
Japonii w Chinach. Żydzi mogliby wpłynąć na Wielką Brytanię, jej politykę
dalekowschodnią, a także na USA i Ligę Narodów113.
Konferencja w Harbinie miała też inny, zdecydowanie bardziej pragmatyczny cel ze strony armii, polegający na zwróceniu uwagi Żydów amerykańskich,
Wielkiej Brytanii oraz USA na prosemicką działalność Japonii udzielającej pomocy Żydom. Miało to polepszyć wizerunek Japonii na arenie międzynarodowej, znacznie nadszarpnięty działalnością militarną w Chinach114.
Odbyły się jeszcze dwa grudniowe kongresy, zawsze w tym samym miesiącu
i w odstępie rocznym, w Dairenie oraz ostatni − w Harbinie115. Jako ciekawostkę można podać, iż po raz pierwszy japoński przedstawiciel przemówił po he108
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brajsku do Żydów podczas trzeciego Kongresu. Był nim dr Setsuzo Kotsuji116.
W 1940 roku z powodu zawarcia paktu trzech nie zorganizowano Kongresu117.
Pakt trzech z 27 września tego roku był sygnowany przez Niemcy, Włochy i Japonię, a jego celem było stworzenie oraz utrzymanie nowego porządku118.
Japonia zabiegała o pomoc Żydów w poprawieniu jej wizerunku na arenie
międzynarodowej, jak również jej sytuacji gospodarczej. Uważano bowiem, że
Żydzi mają wpływy sięgające niesłychanie daleko. Aż trzykrotne zorganizowanie konferencji oraz usilne starania o wydawanie pozytywnych oświadczeń ich
uczestników na temat Cesarstwa były − używając współczesnej nomenklatury
− zabiegiem marketingowym. Uważa się, że Cesarstwo Japonii poczyniło starania, aby pochlebne opinie na jego temat były w obiegu jeszcze w 1940 roku,
musiały więc mieć duże znaczenie dla Japonii119.
Echem I Kongresu Żydów Dalekiego Wschodu było spotkanie decydentów,
które odbyło się w Tokio 12 stycznia 1938 roku. Wzięło w nim udział dziesięć osób, a wśród nich Muhammed Kurban Gali – przywódca muzułmanów
w Tokio, baron Takeo Kikuchi i generał Nobotake Shiōden. Osoby te, związane
z armią, marynarką i MSZ, zadecydowały o utworzeniu Komisji ds. Islamu
i Judaizmu, składającej się z około dwudziestu członków zależnych od tych
instytucji120. W literaturze pojawia się też rok 1937, w którym utworzono ową
Komisję121. Bardzo ważna jest kwestia nazwy owego gremium, gdyż implikuje ona sferę działań. Podczas spotkania postanowiono analizować kwestie nie
tylko żydowskie, ale także muzułmańskie. Około 300 milionów wyznawców
islamu mieszkało w Azji na terenach znajdujących się dotychczas pod kontrolą Europejczyków, a ruch panislamski mógł przybrać na rozmiarze w wyniku uwolnienia tych terytoriów, a więc i samych muzułmanów, spod jarzma
Zachodu. Zadecydowano, że Japonia przyjmie propagandowo proislamskie
stanowisko, zachęcając muzułmanów z potencjalnie japońskich terenów
w przyszłości, jak również z Bliskiego Wschodu do przybywania na Archipelag
i studiowania tam122. Tokio uznało, że jeśli będzie prowadzić przychylną politykę wobec muzułmanów, zyska łatwiejszy dostęp do źródeł ropy na Bliskim
Wschodzie123. Podobnie jak w przypadku Żydów promniejszościowa polityka
wobec wyznawców Proroka została podyktowana względami praktycznymi.
116
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Ekspansja Japonii trwająca od kilkudziesięciu lat była między innymi rezultatem braku surowców.
W planach armii Żydzi zajmowali ważną pozycję. W kilka dni po Kongresie, 25 stycznia 1938 roku, generał Hideki Tōjō – szef sztabu Armii Kwantuńskiej, były dowódca kempeitai Armii Kwantuńskiej (1934−1937) i zwolennik
cesarza − nakreślił zasady polityki wobec Żydów w Japonii124. Szkic metod postępowania z rasą żydowską w obecnej sytuacji (za: Bando: The Outline of the
Measure toward the Jewish Race in the Present Situation) nakazywał pomoc
Żydom żyjącym na Dalekim Wschodzie pod rządami Mandżukuo i Japonii
w celu rozszerzenia jej na całą rasę żydowską w imię idei oraz poddanie jej wielkiemu duchowi idealnej współpracy pod dachem jednego domu, jaki stworzy
w Japonii. Następnie w Fundamentach (za Bando: Fundamentals) wyłożono
główne zasady polityki i podkreślono znaczenie manipulowania Żydami przez
konspiracyjne akcje. Uznano, że kwestie inwestycji należy pozostawić Żydom.
Kontrola sterowania Żydami miała być prowadzona tylko i wyłącznie przez
dowódcę Armii Kwantuńskiej. Sprawa wielkiej wagi, jaką w ówczesnej polityce
Japonii był problem równości ras, miała być naświetlona sojusznikowi Tokio
– Berlinowi − oraz innym tak, aby strategia Japonii wobec Żydów nie budziła
sprzeciwu czy podejrzeń. Należało także podkreślać znaczenie obrony przed
komunizmem. W Programie działania (za Bando: The Program of Operation)
komendantom komórek wywiadowczych, między innymi w Harbinie, nakazano pomoc synagogom, nawiązanie bliższych relacji z wpływowymi osobami
ze środowiska żydowskiego, a także przekazanie wszelkich działań związych
z Żydami agencji w Harbinie125.
Zgodnie z wytycznymi generała Tōjō ze stycznia 1938 roku należało także
pilnować, aby Żydzi nie przywykli do uprzejmości ze strony Japonii. Generał
nakazywał ostrożność i rozwagę w postępowaniu z wrażliwymi Żydami. Japonia miała na celu ustanowienie harmonii ras (gozoku kyōwa)126 oraz umieszczenie „ośmiu rogów pod jednym dachem” czy „całego świata pod jednym dachem” (hakkō ichiu)127, a w Mandżurii dodatkowo obronę Azji przed zalewem
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komunizmu128. Wszystkie zalecenia Tōjō były przestrzegane. Być może jego
bliskość z Tennō oraz oddanie mu były znane, dlatego obawiano się podważania lub omijania wytycznych generała.
Przedstawiony podczas zebrania Komisji ds. Islamu i Judaizmu oraz biura
MSZ w dniu 12 października 1938 roku raport Inuzuki ukazywał, jak wyglądają relacje z Żydami z Szanghaju. Inuzuka relacjonował, że bogaci sefardyjczycy
wykazują zaniepokojenie kontaktami Żydów z Japończykami, odkąd na nowo
wybuchły zatargi pomiędzy Chinami i Japonią. Inuzuka donosił, że sefardyjczycy zaliczkowali 700 000 dolarów na poczet japońskiego projektu. Doradzał,
by wykorzystać ekonomiczną siłę starozakonnych w Chinach dla Japonii129.
Inuzuka był przekonany, że sefardyjczykom zależy na dobrym nastawieniu Japonii wobec uchodźców130. Oto oświadczenie Inuzuki przedstawione podczas
zebrania:
Żydzi w Szanghaju, szczególnie Sassoonowie (...), mają swój kapitał i mienie
w Szanghaju (...), a nasz kraj może potrzebować ogromnych funduszy dla rozwoju
Chin; ważne będzie szczegółowe przestudiowanie, do jakiego stopnia możemy wykorzystać Żydów, do jakiego stopnia nie przystają do naszych celów i tak dalej131.

Inny fragment:
Miejscowych Żydów o nastawieniu antyjapońskim trzeba chwycić za gardło i poddać
silnemu naciskowi; należy ich przekonać o konieczności ich zależności od Japonii132.

Podczas swojego wystąpienia Yasue skonstatował również, co następuje:
1. Żydzi na Dalekim Wschodzie uroczyście potępią komunizm i ogłoszą swą
wdzięczność wobec wysiłków Japonii w walce przeciwko ZSRR, wroga ludzkości.
2. Gdy zarówno Japonia, jak i Mandżuria przyjdą Żydom z pomocą, oni poświęcą się
interesowi obu krajów (...)133.

Yasue zakładał, że Żydzi z Mandżurii wpłyną na pobratymców w całym świecie, którzy przyłączą się do wywierania wpływów w USA, mając na myśli stereotypowo postrzegane rządzenie światem przez Żydów. I tak wyznawcy judaizmu
mieli naciskać na prasę, media, grupy trzymające władzę, a także na prezydenta tego kraju – Roosevelta. Jednocześnie będzie się zachęcać Żydów w Stanach
Zjednoczonych, by powtórzyli dokonania Schiffa sprzed kilkudziesięciu lat.
Zatrudnienie profesjonalistów w Mandżurii oraz ich osadnictwo na stałe
było celem również Yoshisuke Ayukawy. Yoshisuke (Gisuke) Ayukawa (Aikawa) (1880−1967) był założycielem firmy Nissan i zwolennikiem wolnego
128
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handlu. Podczas II wojny światowej propagował ideę wykorzystania kolonii
Japonii jako lider Korporacji Rozwoju Industrialnego Mandżurii. Pragnął
zmniejszenia kontroli rynku przez państwo, a sposobem na osiągnięcie owego
celu było sprowadzenie amerykańskiego kapitału wraz z technologią134. Ayukawa częściowo sponsorował Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych
i Politycznych (KSG)135. Jego działania szły w parze z zamiarami Inuzuki i Yasue. Yasue planował także zjednoczenie starozakonnych w Mandżurii w celu
przeciwstawienia się położonemu niedaleko komunistycznemu, sowieckiemu
Birobidżanowi, który był nazywany żydowskim136.
Industrializacja Mandżurii dzięki amerykańskiemu kapitałowi była celem
Kanji Ishiwary oraz Seishiro Itagakiego już w 1932 roku. Wraz z biznesmenem
Gisuke Ayukawą uznali, że polityka otwartych drzwi w Chinach oraz amerykańskie wsparcie spowoduje zbliżenie pomiędzy obydwoma krajami. Już rok
wcześniej podzielali taką opinię i nalegali, aby bez względu na politykę Japonii
w Mongolii, Mandżurii i Chinach unikać prowokacji137.
W 1934 roku, prawdopodobnie na prośbę Ayukawy, minister spraw zagranicznych Japonii opublikował dokument zezwalający na osadnictwo w Mandżurii 50 000 niemieckich Żydów. Sekcja Mandżurska, w której skład wchodzili Ishihara, Itagaki, Naoki Hoshino oraz Nobusuke Kishi, popierała plan,
podobnie jak Yōsuke Matsuoka będący w tamtym okresie prezydentem Kolei
Południowomandżurskiej. Stowarzyszenie to w rzeczywistości było quasi-rządową organizacją władającą tym rejonem. Arita Hachirō – minister spraw
zagranicznych w rządzie Konoe − także należał do sekcji mandżurskiej i był
tym, który upowszechnił politykę wobec Żydów, polegającą na wykorzystaniu
ich przez Japonię138.
Uczniami Ishihary byli generałowie Higuchi i Itagaki oraz pułkownicy
Hideo Iwakuro i Yasue. Poglądy Ishiwary były zbieżne z opiniami działaczy należących do grupy nazywanej Drogą Imperialną. Po buncie młodych oficerów
w 1936 roku ich poglądy zostały nawet uznane za tradycjonalistyczne i stały się
dość popularne w Armii Kwantuńskiej139.
Odrzucenie międzynarodowe i swoista izolacja Japonii na własne życzenie, będące skutkiem coraz śmielszych interwencji tego kraju na kontynencie
azjatyckim, spowodowały wzrost poczucia świadomości narodowej, poczucia opuszczenia i coraz bardziej zbliżały ją do konfrontacji wojennej. Mowa
tu o okupacji Mandżurii od 1931 roku oraz ustanowieniu Mandżukuo rok
134
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później, które to poczynania spowodowały krytykę Japonii w Lidze Narodów
i USA. W roku 1932 sekretarz stanu Henry Lewis Stimson ogłosił, że podboje
Japonii nie zostaną uznane140.
Raport komisji Lyttona z 1932 roku przedstawiał wersję chińską, która ukazywała napad Japonii, lecz oprócz potępienia aktu agresji oraz ustanowienia
Mandżukuo nie proponowała kar dla agresora141. Tymczasem Japonia zajmowała systematycznie nowe terytoria Chin oraz zmuszała je do bierności.
W 1933 roku Japonia zajęła prowincję Rehe (Dżehol)142. W tym samym roku
centralny rząd chiński w Nankinie oraz Japonia zawarły rozejm w Tangku
(Tanggu), zgodnie z którym ustanowiono strefę zdemilitaryzowaną na południe od Wielkiego Muru143. W rzeczywistości Japonia zdobyła Mandżurię144
z powodu bierności społeczności międzynarodowej zajętej w tamtym okresie
rosnącymi w siłę Niemcami.
Pomimo niezadowolenia państw z powodu poczynań Japonii oraz głośnych
protestów wysłannika chińskiego Kraj Środka został dosłownie pozostawiony
na pastwę Cesarstwa Hirohito. Zachód skupiał się na własnych problemach,
a krytyka Japonii spowodowała jej odejście z Ligi Narodów w 1933 roku145. Los
Chin został przypieczętowany w 1935 roku, gdy ZSRR sprzedał Japonii Kolej
Wschodniochińską, faktycznie uznając w ten sposób nowy twór państwowy
− Cesarstwo Mandżurii146. Kolej została nabyta przez Mandżukuo, a nie przez
Japonię, stąd waga tej transakcji147. W 1937 roku doszło do znanego incydentu
na moście Marco Polo, będącego początkiem zmasowanej inwazji na Chiny:
poddały się Szanghaj, Pekin i Nankin, ówczesna stolica państwa. W 1938 roku
siły japońskie przejęły Amoy, Xunzhou i Kaifeng oraz Kanton. W 1939 roku
wyspa Hajnan została zajęta. W 1940 roku powstał kolaboracyjny rząd Wang
Jingweia w Nankinie. Aby ukazać powagę sytuacji i ogrom ziem zajmowanych
przez wojska cesarza Hirohito, można dodać, że w 1941 roku padł Hongkong148. Japonia w ciągu kilku lat zajęła obszar o znacznej wielkości i mogła już
wprowadzać w czyn idee nowych rządów.
Japonia przed rozpoczęciem działań na wielką skalę miała dwie opcje: mogła próbować utrzymywać neutralne stosunki z ZSRR, aby zapewnić spokój
na północnej granicy posiadłości kontynentalnych Japonii, a zarazem móc się
poruszać w kierunku południowym, ku niechybnemu konfliktowi z Wielką
Brytanią i USA, lub też grać na zwłokę, aby zyskać czas na dłuższe przygotowa140
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nia w celu uniknięcia wojny na dwa fronty: radziecki i amerykański. Ishiwara
był zwolennikiem opcji unikania konfliktu149.
Przedstawione wyżej wydarzenia wskazują, że kempeitai zaprzestało akcji
sabotażowych wobec Żydów na Dalekim Wschodzie, charakterystycznych dla
lat 1933−1936, a nawet zapragnęło współpracy z nimi dla dobra polityki Japonii, kierując się bardzo prawdopodobnym wykorzystaniem potencjału Japończyków, zresztą w znacznym stopniu wyimaginowanego, o czym mowa będzie
poniżej.
Jesienią 1938 roku utworzono Radę Rozwoju Azji Wschodniej – Kōain150,
dzięki której Armia Japonii zyskała całkowitą władzę nad wszelkimi kwestiami
związanymi z Chinami. Wywołało to zmiany na stanowisku ministra spraw
zagranicznych (Kazushige Ugaki zrezygnował z powodu utworzenia Kōain),
a przez miesiąc funkcję tę pełnił sam premier, do czasu gdy 29 października
1938 roku urząd ten przejął Hachirō Arita151.

2.2. Polityka rządu Japonii wobec Żydów
Pozycja MSZ w japońskim rządzie spadała już od lat 20., w wyniku czego zaczęto
je odsuwać od kreowania polityki. W latach 1900−1930 Kongres USA uchwalał
nowe zasady prawa imigracyjnego, dyskryminujące także Japończyków, a opierające się na zasadach rasy i eugeniki152. Prasa oraz prawica w Japonii uznała
przepisy USA z 1924 roku oraz wszystkie inne nowo uchwalane za poniżenie
i porażkę MSZ. Starania MSZ o niepogarszanie się stosunków z Wielką Brytanią oraz USA nie tylko nie przyniosły żadnych rezultatów, ale nawet wystawiły
ministerstwo na oskarżenia o bycie ugiętym wobec tych dwóch krajów. Zarzuty
owe były mocne, biorąc pod uwagę historię Japonii w połowie XIX wieku i tuż
potem, gdy musiała podpisać nierównoprawne traktaty ciążące długo na honorze Japończyków. Stąd też armia Japonii pracowała intensywnie nad dyskredytacją MSZ w oczach narodu i powoli przejmowała stanowiska. W Mandżurii od
grudnia 1932 roku dowódca armii był również ambasadorem153.
Oprócz wrogich posunięć ze strony armii na słabość polityczną MSZ miała
wpływ jego struktura. MSZ było niespójne wewnętrznie i to było źródłem jego
niemocy. Dwie opcje polityczne miały swoich zwolenników: proniemiecka,
uznająca niedaleką supremację wojskową Niemców nad Europą, oraz probry149
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tyjska czy prozachodnia, krytykująca politykę Rzeszy154. Frakcje te ścierały się,
osłabiając MSZ w znacznym stopniu. Niemożność ustalenia jednoznacznej
polityki zagranicznej nie służyła ani temu ministerstwu, ani samej Japonii. Japońskie MSZ było niewydolną jednostką, niewypełniającą swojej funkcji należycie155.
W analizowanym okresie doszło do wielu wydarzeń, które doprowadziły do
Holokaustu (Szoah)156, lecz japońskie MSZ przyjęło neutralną, wygodną pozycję obserwatora rozwoju sytuacji dotyczącej Żydów na świecie. Tokio miało
wiedzę na temat sytuacji Żydów w Europie dzięki raportom z Warszawy z marca 1933 roku, ukazującym plądrowanie sklepów żydowskich, protesty Żydów,
ucieczki wyznawców judaizmu z Niemiec – obywateli polskich do Polski157. Raport z Berlina przybył trzy miesiące później, gdyż dopiero w maju 1933 roku
ambasador Matsuzo Nagai158 przedstawił sytuację Żydów. Naziści uznali ich za
pasożytów i jednostki szkodzące narodowi niemieckiemu, które powinny być
wyeliminowane. Sytuacja ta pogarszała się wraz z coraz bardziej restrykcyjnym
prawem ustanawianym wobec wyznawców judaizmu w Rzeszy oraz z powodu
zachowań jej obywateli, takich jak plądrowanie czy palenie własności żydowskiej, a także ze względu na wprowadzenie dyskryminującego systemu identyfikacyjnego, bojkotowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Żydów,
restrykcje w kwestii wykonywania określonych zawodów, edukacji i możliwości
publikacji. Niestety, w raportach następców Nagai na stanowisku w Berlinie nie
wspomniano o prześladowaniach, wypędzeniach i Holokauście. Należy jednak
podkreślić, że japoński ambasador w Rzeszy, wyżej wspomniany M. Nagai, postanowił poinformować zwierzchników o sytuacji Żydów w tym kraju, w przeciwieństwie do innych dyplomatów, którzy nie uznali rosnących napięć społecznych, manipulacji w prasie do bycia na tyle ważnymi, aby o nich zaraportować.
Informacje docierały z innych misji dyplomatycznych, ale nie z Berlina. Ani
japońscy dyplomaci na placówkach zagranicznych, ani rząd Japonii nie zajęli
oficjalnego, krytycznego stanowiska wobec prześladowań Żydów pomimo wiedzy, jaką dysponowali na ten temat. Związani paktem antykominternowskim
z Rzeszą z 1936 roku oraz paktem trzech z 1940 roku, nie wyrazili dezaprobaty
wobec polityki prowadzonej w stosunku do Żydów159. Takie posunięcie mogłoby zagrozić planom Japonii. Należy jednak oddać hołd sprawiedliwości i zaznaczyć wyraźnie, że brak oficjalnego stanowiska w tej kwestii nie świadczy o braku
opinii na ten temat. Można też podać w wątpliwość prawidłowość obiegu pism
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w MSZ, gdyż mogły one najzwyczajniej nie docierać do adresatów. Kwestia ta
pozostaje w sferze domniemań.
Pomimo bierności MSZ w Tokio jego przedstawiciele za granicą wyrazili
jednak potrzebę zmiany polityki na rzecz Żydów. W połowie lat 30. okazało się, że nie tylko armia chciała ich wykorzystać. Gdy w 1935 roku swoisty
exodus Żydów z Harbinu stał się niepodważalnym faktem i został zauważony przez urzędników cesarskich, podniosły się głosy krytyki. W grudniu
tego roku japoński konsul generalny w Harbinie Naotake Satō przesłał do ambasadora Japonii w Mandżurii Jiro Minami raport, w którym wyraził potrzebę
zmiany antyżydowskiej polityki miejscowych władz. Jako powód podał chęć
wykorzystania Żydów do celów utylitarnych Japonii, a konkretnie ich środków finansowych, które mogłyby wesprzeć politykę Cesarstwa w tym rejonie.
Rok 1935 był ważny dla polityki Japonii ze względu na ustanowienie strategii
Nowego Ładu w rejonie Azji Wschodniej, a jej osiągnięcie było także zależne
od czynnika ludzkiego oraz obcego kapitału pożądanego teraz jeszcze bardziej
przez Japonię160.
Konsul generalny Japonii w Wiedniu w lipcu 1938 roku przesłał raport dotyczący sytuacji Żydów w Austrii. Zgodnie z nim około 650 000 Żydów mieszkającym w tym kraju groziły prześladowania, a najnowsze prawo limitowało
ich emigrację z Austrii do 10 000161. Ambasada Japonii była dosłownie oblegana przez Żydów błagających o wizy. Akira Yamaji, konsul generalny w Wiedniu, 30 września wysłał depeszę ukazującą ówczesną sytuację z zapytaniem,
czy nadal ma wydawać dokumenty stwierdzające, iż wizy nie są potrzebne do
wjazdu do Japonii, a jeśli tak, to czy ma nakładać opłatę za nie oraz jak traktować apatrydów i jak Tokio odniesie się wobec wpuszczania Żydów na terytorium Cesarstwa162. W wyniku Anschlussu austriaccy Żydzi legitymowali się
paszportem niemieckim i nie potrzebowali wiz wjazdowych do Japonii, tak jak
obywatele niemieccy. Yamaji wydawał Żydom tylko certyfikaty wyjaśniające
i poświadczające ten fakt. Dzięki nim uchodźcy mogli udać się w dalszą drogę
na emigrację. Od maja do września 1938 roku wydano ich około 400163.
Ów raport z lipca 1938 roku wywołał znaczne poruszenie w MSZ Japonii.
Komisja ds. Islamu i Judaizmu zebrała się 5 października tego roku na wezwanie japońskiego MSZ i 7 października uchwaliła164, że konsul w Wiedniu
ma zaprzestać wydawania dokumentów na podstawie umowy znoszącej wizy
między Rzeszą a Japonią oraz zniechęcać interesantów do wyjazdu do Japonii,
nawet okrężną drogą. Zakazano też wydawania jakichkolwiek dokumentów
bezpaństwowym żydowskim uchodźcom. W celu określenia polityki Tokio
wobec Żydów wjeżdżających do Japonii zamierzano wprowadzić specjalne
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ustalenia165. Wytyczne miały być tajne, co stanowiło początek nowej polityki MSZ – oficjalnie dosyć ciepłego przyjmowania uchodźców, a jednocześnie
zniechęcanie ich przez dyplomatów do przyjazdu do Japonii166. W spotkaniu
wzięło udział 21 osób wraz z kapitanem Inuzuką, pod nieobecność pułkownika Yasue. Niestety, pomysł kapitana Inuzuki i pułkownika Yasue, mający na
celu wykorzystanie Żydów, nie zyskał uznania uczestników spotkania. Jedynym ustępstwem grupy na ich rzecz było nieznaczne przesunięcie w czasie
opracowania polityki wobec Żydów wjeżdżających na terytorium Japonii oraz
nastawienie się na współpracę pomiędzy żydowskimi grupami finansowymi
w centralnych i południowych częściach Chin167.
Yamaji otrzymał wytyczne 7 października 1938 roku w telegramie od Konoe – ministra spraw zagranicznych Japonii − który w treści był taki sam jak
do innych ambasadorów. Wytyczne napisane w imieniu ministra, opatrzone
pieczątką Biura Amerykańskiego w MSZ Japonii oraz jego Trzeciej Sekcji,
ostemplowane przez Sekcję i przeznaczone dla innych jednostek konsularnych,
zawierały dodatkową informację o zakazie wpuszczania do kraju uchodźców
innych nacji168. Żydzi nie byli określani innym terminem niż uchodźcy, ale nigdy jako żydowscy niemieccy uchodźcy. Wydaje się, że Japończycy nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji lub chcieli ukryć problem. Trzecia Sekcja
w MSZ ponownie udowodniła swoją siłę.
Yamaji był uważany za polityka proniemieckiego. Ponadto jego praca polegająca na badaniu informacji nie była rzetelna. W kwestii żydowskiej polegał na doniesieniach prasy niemieckiej, szkalującej wyznawców judaizmu oraz
fałszującej wydarzenia 1938 roku, czyli nieukazującej prawdy o płonących
synagogach, plądrowaniu sklepów, gwałtownym wzroście jawnych szykan
i prześladowań podczas sławetnej Kristallnacht (nocy kryształowej). Co więcej, Yamaji obawiał się, że do Japonii może dotrzeć zbyt wielu Żydów z powodu
informacji, jakich na temat możliwości schronienia się na Dalekim Wschodzie
udzielali sami biurokraci niemieccy oraz dostarczały publikacje prasowe169.
Jego obawy były jednak znacznie przesadzone, gdyż sprawdziły się tylko w niewielkim stopniu.
W Japonii w tym okresie obowiązywał Akt wjazdu dla obcokrajowców
z 1918 roku. Dokument ów zakazywał wpuszczania do Japonii osób nieposiadających paszportu lub dokumentów świadczących o obywatelstwie, osób
postępujących wbrew interesom Japonii, a szczególnie mogących współpracować z wrogiem, osób naruszających porządek publiczny lub zasady
moralne, żebraków i innych osób lubiących „się włóczyć”, nosicieli chorób
zagrażających zdrowiu publicznemu, chorych psychicznie lub upośledzo165
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nych umysłowo, a także osób wymagających pomocy z powodu biedy lub
innych przyczyn. Mając na względzie ów przepis, ówczesny minister spraw
zagranicznych Fumimaro Konoe 7 października 1938 roku wydał instrukcje
konsulowi w Wiedniu oraz innym urzędnikom Japonii przebywającym poza
granicami, aby nie wpuszczano tych, którzy są niemile widziani przez sprzymierzeńców Japonii, a nadto argumentował, że sytuacja w Chinach (mowa
o wzmagających się tam działaniach wojennych) nie sprzyja przyjmowaniu
uchodźców, gdyż mogą wystąpić problemy z ich zakwaterowaniem170. Japonia już wcześniej prowadziła akcję propagującą osiedlanie się jej obywateli
na innych kontynentach ze względu na znikomość terenów osadniczych na
swoim terytorium, stąd też takie wyjaśnienie w owym czasie wydawało się
zasadne171. Uchodźcy mogli wjeżdżać do Japonii tylko na zasadzie tranzytu.
Osobom niemającym obywatelstwa nie wystawiano certyfikatów, lecz w razie posiadania 250 jenów oraz pomyślnego przejścia procedur krajów docelowych takim podróżnym zezwalano na przejazd przez Japonię. Zarządzono także, iż obywatele krajów, z którymi Japonia podpisała umowę o ruchu
bezwizowym, nie otrzymają wiz ani żadnych certyfikatów – należało wręcz
odradzać im podróż do Japonii. Zakazano wydawania wiz obywatelom innych państw. W dokumencie posługiwano się wyrażeniem „uchodźcy tego
typu”, a nie „Żydzi”, aby nie budzić podejrzeń o dyskryminację rasową. Japonia pragnęła zachować pozory w tej kwestii, mając na uwadze, że dokument
ów stał w sprzeczności z polityką równości ras i narodów172.
Polityka Japonii wobec Żydów, zgodnie z opinią Inuzuki, była zbieżna z polityką reprezentowaną przez Niemcy. W 1937 roku Tokio krytykowało Rzeszę
za wymianę handlową z Chinami, które wtedy zostały „za karę” zajęte przez
Japonię, jak to ukazywano w Kraju Kwitnącej Wiśni. Rzesza dostarczała im
broń oraz importowała wolfram, wspierając w ten sposób Chiny173. Inuzuka
posłużył się porównaniem na dowód, że Japonia nie szkodzi Rzeszy bardziej
niż ona sama Japonii. Oprócz tego − jak twierdził Inuzuka − na terenie Japonii znajdowało się około 20 000 Żydów, głównie apatrydów lub mających
inne obywatelstwo, podczas gdy w Niemczech Żydzi stanowili jeden procent
ludności174. W 1935 roku ludność Japonii wynosiła 69 254 000 osób, pięć lat
późnej – 71 933 000175, a owe 20 000 ludności żydowskiej, na które powołuje się
Inuzuka, nie daje nawet jednego procenta populacji Japończyków (w przybliżeniu niecałe 0,03%).
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Ku zaskoczeniu Japończyków podpisanie paktu antykominternowskiego
sprawiło, że zaczęto postrzegać ich kraj jako faszystowski. Żydzi, zgodnie z raportem Mamoru Shigemitsu, ówczesnego ambasadora w ZSRR do ministra
spraw zagranicznych Ugakiego, nie żywili do Japonii aż takiej nienawiści jak
do Rzeszy, jednakże zdawali sobie sprawę ze współpracy obu krajów176.
Yasue w raporcie z października 1938 roku zaznaczył wagę Kongresu Żydów w Harbinie oraz jego cel:
Za pośrednictwem Żydów na Dalekim Wschodzie możemy głosić naszą gościnność
wobec nich [amerykańskich Żydów]. Wierzę, że będzie to korzystne w radzeniu sobie
z problemem bojkotu japońskich towarów. (...) Powinniśmy dać światu wrażenie, że
Daleki Wschód jest najlepszym miejscem do osiedlania się dla Żydów, rozpowszechniać wiedzę na temat ekonomicznej sytuacji Japonii i aktualne informacje na temat
naszej operacji, zachęcać Żydów do dalszego inwestowania (...)177.

Ministerstwo Wojny zorganizowało 6 grudnia 1938 roku Konferencję Pięciu Ministrów178 z inicjatywy ministra wojny generała Itagakiego. W jej skład
weszli: premier Konoe Sam, minister wojny Seishirō Itagaki, minister marynarki admirał Mitsumasa Yonai, minister spraw zagranicznych Hachirō Arita
oraz minister finansów Shigeaki Ikeda179. H. Bando podaje, że wśród osób zaproszonych na konferencję miał się znaleźć minister spraw wewnętrznych Eiichi Baba180. Na Konferencji powstała instrukcja wysłana przez ministra spraw
zagranicznych Hachirō Aritę z datą 7 grudnia 1938. Podsumowanie zasad postępowania z Żydami (za Rotner Sakamoto: Summary of Jewish Measures)181
podkreślało, że Żydów nie należy witać ciepło w Japonii, ponieważ jej sprzymierzeńcy są ważniejsi dla niej, choć również nie należy Żydów wykluczać,
tak jak to robi Rzesza, jako że Japonia kieruje się zasadą równości ras. Oprócz
tego relacje z USA nie mogą ulec pogorszeniu. Minister nakazał sprawiedliwie
traktować Żydów przebywających na terenie Chin, Japonii i Mandżukuo, także
tych nowo przybyłych, zgodnie z artykułem Aktu wjazdu dla obcokrajowców
z 1918 roku (za Bando: Article 1 of the Aliens Entry Act, 1918). Trzeba było
także unikać zapraszania Żydów do Japonii, z wyłączeniem kapitalistów oraz
ekspertów z dziedzin technicznych182. Oto jak wyglądała deklaracja ministrów:
Nasze dyplomatyczne powiązania z Niemcami i Włochami wymagają, abyśmy unikali
przyjmowania Żydów, mając na uwadze odrzucenie ich przez naszych sprzymierzeńców. Nie powinniśmy jednak odrzucać ich [Żydów], jak to czynią oba kraje, z powodu naszej zadeklarowanej polityki rasowej równości. Ich odrzucenie mogłoby stać
176
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w sprzeczności z naszym duchem. To jest szczególnie istotne w świetle naszej potrzeby zdobycia obcego kapitału i chęci niealienowania Ameryki183.

Oto treść postanowień konferencji:
1. Żydzi mieszkający w Japonii, Mandżurii i Chinach mają być traktowani sprawiedliwie i tak samo jak przedstawiciele innych narodów. Nie będzie się podejmować
żadnych specjalnych działań w celu ich wydalenia.
2. Żydzi wjeżdżający do Japonii, Mandżurii i Chin mają być traktowani zgodnie
z istniejącymi już procedurami imigracyjnymi dotyczącymi obcokrajowców.
3. Nie będzie się podejmować specjalnych zabiegów mających na celu przyciągnięcie
Żydów do Japonii, Mandżurii i Chin. Jednakże będą czynione wyjątki dla biznesmenów i techników mających wartość dla Japonii184.

Wytyczne Arity umożliwiły Żydom wjazd na teren Mandżukuo i Chin, tym
samym zezwalając na przybycie specjalistów z różnych dziedzin, co było zgodne z polityką reprezentowaną przez kempeitai Armii Kwantuńskiej oraz marynarkę w Szanghaju, które pragnęły czerpać wymierne korzyści ze zdolności
Żydów dla dobra Japonii185. Wytyczne obowiązywały z nielicznymi poprawkami do początku 1942 roku. W okresie ich uchwalania Japonia znajdowała
się pod wnikliwą obserwacją agentów Niemiec, była narażona na prowokacje
rosyjske oraz doświadczała coraz większego napływu uchodźców, którzy jednak dopiero rok później dotarli licznie do Szanghaju186. Taktyką Japonii było
oficjalne odżegnywanie się od zapraszania Żydów i od kontaktów z nimi, lecz
w rzeczywistości polityka wyglądała inaczej.
Konferencja została zwołana nie tylko w celu ustalenia polityki wobec kwestii żydowskiej, lecz także polityki finansowej i obronnej kraju. Minister wojny
Itagaki opowiadał się za wprowadzeniem polityki wobec Żydów, a pułkownik
Yasue i kapitan Inuzuka poparli go. Te trzy osoby – wojskowi − były twórcami
strategii postępowania z napływającymi uchodźcami187.
Jak wspomniano wyżej, ustalenie składu owej konferencji nastręcza trudności. Brakuje pewności, którzy ministrowie wzięli w niej udział. H. Levine idzie
w swojej analizie jeszcze dalej. Za informacjami archiwisty z Archiwum Dyplomatycznego MSZ Japonii w Tokio, Masaaki Shirashim, podaje, że ta Rada
nie istniała w rzeczywistości. O jej przebiegu informowały gazety oraz późniejsze opracowania naukowe, lecz nie wiadomo, czy w istocie ona się odbyła188.
Rozstrzygnięcie tych wątpliwości nie jest tematem niniejszej pracy, lecz sta183
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nowi zadanie dla naukowców japońskich. Pomimo wątpliwości Levine’a dane
wskazują, że do konferencji jednak doszło, a za zdecydowany argument może
posłużyć fakt częstotliwości odbywania się tego typu zebrań ministrów w Japonii, które w polityce na Archipelagu miały już wiele precedensów. Skład osobowy być może był inny, gdyż w 1938 roku Baba nie pełnił już funkcji ministra.
Konferencja Pięciu Ministrów była rodzajem spotkań gabinetowych, w których uczestniczyli premier oraz ministrowie: spraw zagranicznych, finansów,
armii i marynarki. Rada owa została prawdopodobnie utworzona 23 czerwca
1938 roku i zajmowała się kwestiami wielkiej wagi dla narodu, takimi jak stosunek rządu i armii Japonii do tak zwanej trzeciej siły w Chinach. We wrześniu
1938 roku Armia powołała Nową Radę, niezależną od Biura Spraw Zagranicznych z pięcioma ministrami jako głównymi doradcami i premierem – jej przewodniczącym189. Konferencja Pięciu Ministrów mogła być niezwykle istotnym
organem władzy.
Wkrótce nastąpiły wydarzenia zmieniające radykalnie sytuację Żydów
w Rzeszy, a w konsekwencji − na świecie: mowa tu o Kristallnacht (9 listopada
1938 roku). Raporty ambasadora Hiroshiego Ōshimy w Berlinie podkreślały wagę sytuacji. Pomimo wytycznych ministra spraw zagranicznych Ōshima
poprosił o nowe, ponieważ Żydzi w Niemczech, traktowani gorzej niż osoby niemające obywatelstwa, regularnie przychodzili do ambasady z nadzieją
na wyjazd. Wielu z nich (około 6000) nabyło bilety na Daleki Wschód. Ambasador prosił o nowe wskazówki w obawie, że Japonia zostanie zalana falą
uciekinierów. Słowa ambasadora informujące o krytycznym położeniu Żydów
i nakazujące ostrożność w przyjmowaniu Żydów nie były niczym wyjątkowym – tak samo wyglądały raporty z Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego
i Mandżukuo190.
Uchodźcy wybierający trasę wiodącą przez Syberię mieli kontakt z przedstawicielami Japońskiej Armii Północnochińskiej lub Armii Kwantuńskiej.
Japońska Armia Północnochińska została utworzona w sierpniu 1937 roku
w ramach Imperialnej Kwatery Głównej; od września 1939 roku – przeniesiona do nowo powstałej Chińskiej Armii Ekspedycyjnej z kwaterą w Pekinie.
Jej zadaniem było koordynowanie działań militarnych Japonii w rejonie północnych Chin. W grudniu 1937 roku ustanowiła rząd tymczasowy w Beijingu
(obecnie Pekin), który miał mało swobody ze względu na kontrolę sprawowaną przez armię Japonii, a w marcu 1940 roku został przemianowany na Radę
Polityczną Północnych Chin, podległą Rządowi Narodowemu w Nanjingu191.
Ku zaskoczeniu obserwatorów zajść na Dalekim Wschodzie i z uwagi na wspomnianą wyżej niesubordynację armii japońskiej w stosunku do przełożonych
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w Tokio okazało się, iż wojskowi dostojnicy starali się przestrzegać wytycznych
Tokio192. Być może jednak ich postępowanie było zgodne z polityką armii i nie
musiało być wcale podyktowane posłuszeństwem wobec MSZ.
Tianjin było jedną z miejscowości tranzytowych. Za napływ obcokrajowców był odpowiedzialny departament policji. Na jego czele stał major Taki,
będący przedstawicielem delegowanych do tego celu w imieniu Armii Północnochińskiej. Postępował on zgodnie z wizją armii, czyli miał wpuszczać
uchodźców, których obecność na terenie Japonii była szczególnie mile widziana. Żydom nie można było zakazać wjazdu, gdyż należało mieć na względzie
dobro północnych Chin oraz ich rozwój gospodarczy. Lecz widoczny jest brak
konsekwencji w postępowaniu decydentów. Otóż gdy pod koniec listopada
1938 roku grupa 28 uchodźców dotarła do Manchouli, nie dojechali oni do
Tianjinu, pomimo że tamtejsza gmina żydowska, licząca około 2000 członków,
przygotowała się na przyjazd i oczekiwała wsparcia dla uchodźców. Otrzymali
oni tylko wizy do Mandżukuo, ale nie do Tianjinu. Sprawa jest o tyle ciekawa,
że gdy grupa owa znalazła się w Shankhaikwan, którędy można było wkroczyć do północnych Chin, wówczas kempeitai, skontaktowawszy się z armią
w Tianjinu w sprawie rozwiązania problemu przybyłych uchodźców, otrzymała odpowiedź, że zakazano im wjazdu do tego miasta193.
W tym momencie historii okazało się, że kilka stron mogło oddziaływać
na losy Żydów, decydując o ich wpuszczeniu bądź nie na terytorium będącym
pod wpływami Japonii. Byli to konsulowie, Armia Północnochińska oraz Armia Kwantuńska. Ci pierwsi usiłowali wprowadzać w życie najnowsze wytyczne z Tokio, ci drudzy zachowywali się niejednoznacznie, a ci trzeci mieli wizję
wykorzystania umiejętności Żydów oraz ich finansów do rozwoju regionu194.
Z czasem zaczęły się pojawiać doniesienia o przybywaniu grup Żydów do
Manzhouli (Manchouli) przez Syberię. Pierwszy raport z 1 listopada 1938 roku
pochodził od pełniącego obowiązki konsula w Manzhouli Masatsuny Matsudy. Informował on, iż sześciu Żydów z Wiednia przybyło moskiewską linią
27 października. Nie mieli oni środków ani nie wiedzieli, dokąd się udać, poprosili więc o zgodę na wjazd. Jak opisuje Matsuda, działania Niemiec przepełniły ich goryczą oraz, ku zdziwieniu Matsudy, „nie mogli zaakceptować
zgodnego z prawem wykluczenia Żydów z Niemiec”195. Ambasador przesłał
fotografie jednego paszportu oznaczonego literą „J”. Następny raport od Matsudy z 26 listopada 1938 mówił o drugiej grupie, tym razem 30 uchodźców,
wysłanych już do Szanghaju. Wszyscy przybyli rozpoczęli podróż w Wiedniu,
tak jak poprzednia grupa, ale ambasador zwrócił uwagę na wysokość opłaty
za wizę tranzytową przez Związek Radziecki, wynoszącą 20−30 rubli, podczas
gdy uchodźcy zapłacili tylko po dwa ruble. Jednostka kempeitai w Manzhouli
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podejrzewała, że jest to być może wynik złośliwości Rosjan w stosunku do Japonii. Trzecia grupa składała się z 19 osób, z których każda posiadała tylko
bilet i około 150 jenów w przeliczeniu, jak nakazywało prawo niemieckie196.
Manzhouli stało się miejscem tranzytowym, w którym Żydzi zabiegali
o wjazd na terytorium Japonii. W okresie od 27 października do 1 grudnia
1938 roku przez Syberię i Manzhouli przejechało 64 uchodźców197.
Niemcy wysyłali Żydów do Japonii oraz do innych miejsc na Dalekim
Wschodzie, aby, i to dosłownie, „pozbyć się problemu”. Doradzając uchodźcom w ten sposób, nie brali pod uwagę tego, jak ich nagły napływ do Japonii
może być odebrany. Dla nazistów najważniejsze było usunięcie z kraju tych
„podludzi”. Warto w tym miejscu zadać pytanie, dlaczego i w jakim celu ZSRR
wydawał wizy na przejazd przez swoje terytorium. Być może rzeczywiście była
to forma nękania ich wroga − Japonii, a może też wynik czyjejś litości. Rosjanie
rozpowszechniali w Harbinie opinię o antysemityzmie Japończyków. Wytłumaczeniem tej „samarytańskiej” polityki ZSRR nie mogą być względy czysto
finansowe, gdyż nawet za wizy wydawane w biurach w Niemczech obniżono
przecież opłaty. Polityka ZSRR w kwestii wizowej przybrała ostrzejszą formę,
gdy Japończykom powracającym z Europy na Archipelag nie udzielano wiz,
a Żydom – wprost przeciwnie198.
Wyżej wspomniane grupy żydowskie udały się do Szanghaju i nie mógł
to być wynik przypadku. Być może agencje wywiadowcze, czyli kempeitai,
kierowały uchodźców do tego miasta od października 1938 roku. Taka też
była sugestia konsula generalnego w Harbinie, Tsurumiego, z 30 listopada
1938 roku. Otóż pułkownik Yasue, kierownik kempeitai w Dairenie (Dailian,
Dalniy), zorganizował tę sprawę tak, by od tej pory Żydzi napływali do Szanghaju. Także Armia Kwantuńska wyrażała niezadowolenie ze sprowadzania
uchodźców przez władze Armii Chin Północnych. Pułkownik Yasue stojący na
czele Oddziału Specjalnego Armii w Dairenie zajął się skwapliwie problemem
uchodźców. Udawszy się do Changchun do Armii Kwantuńskiej, 30 listopada 1938 roku spotkał się z przedstawicielami konsularnymi oraz z kempeitai.
W wyniku serii spotkań ustalono, że od tej pory uchodźcy będą przejeżdżać
przez Dairen do Szanghaju z pominięciem Tianjinu199.
Było to wyraźne odejście od nakazów ministra spraw zagranicznych,
H. Arity200, ale nie Amerykańskiego Biura w MSZ. 10 listopada 1938 roku kierownik Amerykańskiego Biura w japońskim MSZ wydał zalecenie ambasadorom, aby uchodźców kierowano do Szanghaju, Hongkongu i innych miejsc, ale
nie do Japonii201. Jak widać na powyższym przykładzie, już wcześniej dostrze196
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żono problem napływających uchodźców, a zalecenia jednej z frakcji w MSZ
były zastanawiająco zgodne z polityką armii Japonii.
Żydzi zaczęli też stawać się ofiarami propagandy sowieckiej, gdyż w Harbinie ZSRR prowadził wrogą agitację na szkodę Japonii. Konsulat generalny
Związku Radzieckiego w Harbinie upowszechniał opinię o propagowaniu przez
Japończyków polityki antysemickiej na terenie swojego kraju oraz w Mandżukuo. Pułkownik Yasue zareagował szybko i upewnił dr. Kaufmana, że zamiary
Japonii są inne, a Armia zaprosiła go do Changchun, gdzie działała sponsorowana przez Tokio organizacja Kyōwakai (Stowarzyszenie Konkordatu)202, która
wyjaśniła doktorowi, że Mandżukuo odrzuca komunizm, a nie inne rasy, co
mogło być mylnie odczytane. Pomimo takich poglądów na kwestię żydowską,
dodał, Japonia nie może jednak przyjąć wielu uchodźców ze względu na trwający stan wojny203.
Niesubordynacja czy też brak kompetencji w MSZ były widoczne również
w innych kwestiach. Być może było to zamierzone działanie na dwóch frontach:
kontynentu i Tokio. List rabina Wise’a z 22 listopada 1938 roku do niejakiego
pana Z. (anonimowego Japończyka) nie został przekazany osobom reprezentującym politykę prożydowską. Treść listu sprawiła, że nie rozpowszechnił się
on w kręgach prożydowskich:
Piszę do Pana ponownie, aby powiedzieć, że całkowicie nie zgadzam się z Pańskim
stanowiskiem. Uważam za nikczemne dla Żydów popieranie Japonii, tak prawdziwie
faszystowskiego państwa jak Niemcy lub Włochy. Nie życzę sobie dalszej dyskusji
nad tą kwestią i głęboko ubolewam nad powodami Pańskich starań, jakiekolwiek są.
Stara się Pan zabezpieczyć wsparcie Żydów dla Japonii, obiecuję więc Panu, że zrobię
wszystko, by udaremnić Pańskie plany. Obiecuję, że tak będzie. Źle przysługuje się
Pan Żydom.
Nie życzę sobie dalszego omawiania z Panem tej sprawy. Nie mam ochoty na rozmowę z kimś, kto chce wspierać Japonię bez uzasadnionych powodów i bez odniesienia się do faktu, że Japonia jest taka sama jak Niemcy, jak Włochy, że jest gotowa
przyjąć antysemicką postawę, a nawet, w rzeczy samej, już to zrobiła204.

Do Szanghaju docierano też drogą morską. Warto zaznaczyć, że sam dyrektor informacji publicznej w niemieckim MSZ informował uchodźców o braku ograniczeń przy wjeździe do Mandżukuo i Chin (!). O przybywających
uchodźcach (w liczbie 500) komunikował też „The Shanghai Times”, a więc
sprawa była znana opinii publicznej. Postawiony w dosyć nieprzyjemnej sytuacji − niesubordynacji podwładnych − minister spraw zagranicznych Japonii
H. Arita dwukrotnie poprosił Shimpei Gotō w grudniu 1938 roku w Szanghaju o podzielnie imigrantów na dwie grupy na podstawie drogi, jaką obrali
202
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do tego miasta, oraz o to, by Gotō nie współpracował z Radą Miejską Szanghaju pragnącą odmówić Żydom wjazdu. Ponadto podkreślił wagę utrzymywania
dobrych stosunków z Rzeszą, a także z Żydami w USA. Zasugerował, aby odpowiedzialność za nieprzyjęcie uchodźców spadła bezwzględnie na Radę205.
W okresie od jesieni 1938 roku do połowy stycznia 1939 roku do Szanghaju drogą morską dotarło 1700−1800 Żydów, a 82 − koleją przez Syberię. Ten
pierwszy środek transportu był wybierany głównie przez zasobniejszych austriackich Żydów (choć nie tylko), kolej natomiast przewoziła tych o mniej
zasobnym portfelu. Wtedy jeszcze wizja podróży statkiem wydawała się łatwiejsza niż przejazd przez Związek Radziecki. Statki były pełne, wykupywano
bilety od klasy pierwszej po trzecią206.
Można w tym miejscu przytoczyć dane dotyczące liczby osób udających
się na emigrację. W ciągu ośmiu miesięcy 1938 roku z Austrii uciekło 45 000
Żydów, a z Niemiec − 19 000207. Biorąc pod uwagę wielkość tamtejszych społeczności, są to bardzo małe, wręcz znikome liczby. Grupy, które dotarły na
Daleki Wschód, były tak niewielkie ze względu na trudności administracyjne
zaczynające się już w tych krajach, z których emigrowano.
Prawo imigracyjne Japonii nie zachęcało do przybywania do tego kraju. Od
1918 roku zawierało ono pięć artykułów; nie rozróżniano w nim pojęć „wjazd”
i „przejazd”. Gdy jednak populacja obcokrajowców w Japonii osiągnęła liczbę
około 30 000, w marcu 1939 roku wprowadzono nowe prawo liczące 20 artykułów. Już po 30 dniach pobytu w Japonii, a nie jak wcześniej po 90 dniach,
obcokrajowcy musieli się zarejestrować w siedzibie miejscowej policji, a nie
u prefekturalnych gubernatorów. Postanowiono też mieć baczniejszą pieczę
nad osobami o nie najwyższej moralności oraz nad komunistami czy szpiegami. Wyjaśniono też sprawę „wjazdu” i „przejazdu”: za przejazd postanowiono
uznać pobyt liczący maksymalnie do 15 dni, a dłuższy − za wjazd. W obu przypadkach wymagano wiz. Nowe prawo nie było surowe w porównaniu z innymi
krajami w tamtym okresie208. Największe zaniepokojenie budzili wtedy obcokrajowcy zamieszkujący Japonię, a nie potencjalni nowi przybysze. W celu
dostania się do Japonii i uzyskania zezwolenia choćby na krótkotrwały pobyt
wiza była absolutnie konieczna209.
Rada Miejska w Szanghaju, która była autonomiczna i składała się głównie
z Brytyjczyków, wyraziła zaniepokojenie nagłym przyjazdem uchodźców żydowskich oraz niemożnością zaopiekowania się nimi pod koniec 1938 roku210.
Nakazała nawet przekazanie krajom, z których wyjeżdżali Żydzi, aby zaprze205
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stały wysyłania ich na Daleki Wchód. W odpowiedzi Arita nakazał jednak
Gōto, aby odmowy wjazdu do Szanghaju składać na karb Rady, a nie Japonii
− o czym była mowa wyżej − której zależało na dobrych stosunkach z USA,
szczególnie zaś z kupcami211.
Stworzenie takiej polityki Japonii wobec Żydów wymusiła sama sytuacja,
gdyż coraz więcej uchodźców zaczęło docierać do tego kraju. Rozważając zasadność opracowania odrębnego stanowiska wobec kwestii żydowskiej, można
przypuszczać, że Japonia spodziewała się przybycia większej liczby uchodźców, albo też uznawała ich za szczególnie cennych. Starozakonni docierali do
Japonii głównie z powodu represji, jakie ich dosięgały w Europie, a ich liczba
była coraz większa: zarówno dyskryminacja, jak i liczebność Żydów na terytorium Japonii zwiększyły się w wyniku Kristallnacht212. Dlatego w 1939 roku
postanowiono zaostrzyć restrykcje dotyczące wjazdu uchodźców do Japonii.
Armia Japonii nie była jednolitym organizmem pod względem wyznawanych poglądów. Droga Imperialna213 stanowiła jedną z jej frakcji i była dowodzona przez generałów Sadao Arakiego i Jinsaburo Mazakiego. Obawiali się
oni Rosji i komunizmu, nie chcieli też współpracować z siłami zachodnimi
w Chinach. Frakcja Kontroli214, dowodzona przez generałów Juichiego Terauchiego, Kanjiego Ishiharę i Tetsuzana Nagatę, była proniemiecka i opowiadała się za polityką ekspansjonistyczną. Po rewolcie młodych oficerów z Drogi Imperialnej z 1936 roku, którzy pragnęli powrotu „ducha narodowego”
(kokutai)215, frakcja ta zaczęła być odsuwana na drugi plan, a wraz z dojściem
Hiroty do władzy w marcu 1936 roku, kiedy to ministrem wojny został Terauchi z Frakcji Kontroli, po egzekucji 17 oficerów Droga Imperialna praktycznie
zniknęła216, lecz nie jej idee, a szczególnie ta związana ze stworzeniem buforu
przeciwko ZSRR, o czym będzie mowa później.
Droga Imperialna, a szczególnie jej frakcja mandżurska, na której czele stali
Ishihara217 i Ayukawa, także popierała pomysł wykorzystania Żydów do złagodzenia napięć pomiędzy Japonią a USA, oraz ściągnięcia inwestycji na tereny
zajęte przez Japończyków218. Eksperci o wątpliwej wiedzy na temat Żydów, tacy
jak Yasue i Inuzuka, wspierali tę ideę. Efektywność ich działań musiała być
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znaczna, gdyż udało im się zorganizować spotkanie pięciu ministrów, na którym pomysł ten został zatwierdzony.
Żydzi pragnęli pewnej formy samostanowienia w Chinach, a polityka władz
lokalnych nie spełniła do tej pory ich oczekiwań. Japonii zależało natomiast na
ukazaniu światu swojej humanitarnej postawy wobec starozakonnych, która
mogłaby być kontrargumentem zaprzeczającym zatrważającym informacjom,
jakoby Japonia miała się posuwać do rozwiązań ostatecznych wobec miejscowej ludności. Łagodna polityka Tokio wobec Żydów byłaby więc bardzo pożądana. Co więcej, wciąż aktualna była idea wykorzystania Żydów do modernizacji Cesarstwa i ziem jemu podległych, dlatego w imię równości ras należało
zachęcić starozakonnych do pozostania na tym terytorium, zamiast zmuszać
ich do ucieczki z Harbinu z powodu niefrasobliwych działań politycznych
miejscowych urzędników. Żydzi mogli także stanowić bufor, strefę ochronną
przed komunizmem, którego obawiała się Japonia. Dlatego padł pomysł konferencji, ale − jak podaje Dicker − trudno jednoznacznie stwierdzić, czyjego
był autorstwa i czy była to osoba pochodzenia żydowskiego, czy Japończyk219.
Zgodnie z raportem problemy nurtujące Żydów na Dalekim Wschodzie były
następujące: ustanowienie wzoru samostanowienia, stworzenie ujednoliconej
strategii w sprawach religijnych czy narodowościowych i kulturowych, a także
uzyskanie poparcia dla idei powstania żydowskiej siedziby narodowej w Palestynie220. W wyniku trzydniowej konferencji w 1937 roku z Harbinu wyłonił
się nowy twór polityczno-prawny (Rada Żydów Dalekiego Wschodu) zrzeszający wszystkie żydowskie gminy w interesującym Japonię regionie w autonomiczny związek, którego jurysdykcja wyglądała następująco:
1. Wszystkie problemy religijne, łącznie z kwestiami związanymi z synagogą, życiem
religijnym Żydów oraz przywódców duchowych próbujących przewodzić żydowskiej społeczności wewnątrz kreślonych ram religijnych. Cała działalność edukacyjna i kulturalna ze specjalnym naciskiem na szkoły, biblioteki, czasopisma i inne
publikacje.
2. Działalność społeczna i ekonomiczna wraz z ustanowieniem spółdzielni i organizacji gromadzącej fundusze.
3. Wspieranie sierocińców i schronisk oraz troszczenie się o uchodźców, którzy
przybyli z Europy Środkowej.
4. Promowanie edukacji fizycznej młodych ludzi i zachęcanie do niej jako środek
zapewniania im zdrowia i tężyzny.
5. Rejestrowanie wszystkich Żydów i organizacji żydowskich oraz prowadzenie spisu populacji żydowskiej i odnotowywanie narodzin, zgonów i małżeństw221.
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Oprócz tego stowarzyszenie mogło zbierać środki na działalność z podatków gromadzonych przez oficjalne podmioty oraz reprezentować Żydów w relacjach z Mandżurią i Japonią. Zezwolono także na działalność syjonistyczną
promującą powstanie siedziby narodowej Żydów w Palestynie. Organizach rezydowała w Harbinie, a każda gmina Dalekiego Wschodu licząca minimum
25 członków miała prawo do jednego delegata222.
W ocenie kapitana Inuzuki (Sekcja Trzecia, marynarka), „eksperta” od
spraw żydowskich, konferencja była udana, a Japonia osiągnęła cel. Jedynym
mankamentem był brak przedstawicieli z Szanghaju i Hongkongu, ponieważ
Żydzi z Szanghaju byli przeciwni zajmowaniu ziem Chin przez Japonię i nie
akceptowali jej polityki. Inuzuka sugerował w raporcie szczególne traktowanie
obu gmin. Sassoonowie, obywatele Wielkiej Brytanii mający silne powiązania
rodzinne z Żydami Dalekiego Wschodu i zawiadujący tak zwanym wielkim
biznesem w Szanghaju, byli stanowczo niechętni przemieszczaniu się wojsk
Japonii na kontynencie, czemu dawali wyraz ku niezadowoleniu Tokio. Mowa
tutaj głównie o sir Victorze Sassoonie. Z końcem lutego 1939 roku usunął się
on z Chin, a władzę scedował na Hardoonów, drugą żydowską, majętną i poważaną rodzinę w Szanghaju. Japonii nie udało się zatrzymać wpływowego
Sassoona mogącego znacznie przysłużyć się polityce równości w Azji223.
Wojna na Starym Kontynencie pokrzyżowała plany Japonii wobec Żydów,
a z czasem stało się jasne, że przybywający na jej terytorium żydowscy uchodźcy będą stanowić problem.
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3.1. Ograniczenia roku 1939
Żydzi wjeżdżający na terytorium będące pod panowaniem Japonii w okresie
poprzedzającym rok 1939 oraz późniejsze lata imigrowali na obszary znajdujące się pod wpływem kilku sił. Jeśli udawali się do Szanghaju, to dostawali się
pod kontrolę marynarki Japonii, jeśli do Mandżukuo – to armii Japonii, natomiast konsulaty japońskie rozsiane po kontynencie znajdowały się zwykle we
władaniu Tokio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, pod którego kuratelą znajdowały się te ostatnie jednostki, nie było silne. Wprost przeciwnie,
w tamtym okresie jego wpływy znacznie osłabły na rzecz innych graczy sceny
politycznej w Japonii – armii i marynarki. Pomimo to MSZ wypracowywało
politykę wobec kwestii żydowskiej i przedstawiło ją publicznie.
18 stycznia 1939 roku Kumabe, kierownik Sekcji Trzeciej Biura ds. Wywiadu Amerykańskiego, podczas spotkania Komitetu ds. Problemów Muzułmanów i Żydów przedstawił swój raport, który opisywał problem uchodźców
na terenach podległych Japonii. Wnioski były zatrważające dla Tokio, gdyż
okazało się, że Japonia nie może kontrolować napływu uchodźców do Szanghaju, jako że doki, do których przybywają uciekinierzy, nie są zależne od Rady
Miejskiej. Przestrzegł przed próbą kontrolowania tych rejonów, gdyż mogłoby
to zostać odebrane jako nadmierne przejmowanie wpływów przez Japonię pomimo ogólnego przyzwolenia szanghajczyków na kontrolę napływu ludności
do portu ze względu na jego zatłoczenie224.
Pod koniec lutego 1939 roku minister spraw zagranicznych Japonii Hachirō
Arita na forum parlamentu wygłosił przemówienie, w którym oznajmił, że Ży224
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dzi wjeżdżający na teren Cesarstwa będą traktowani tak samo jak inni obcokrajowcy225 :
W Japonii nie będzie żadnej dyskryminacji Żydów tu mieszkających lub przybywających jako emigranci226.

„Japan Times” tak przytacza pełne wystąpienie w parlamencie:
Japonia nigdy nie dyskryminowała w żaden sposób obcokrajowców ani przez legislację, ani w rzeczywistości. Ze względu na opinię publiczną, której uwagę przyciągnęła
wzrastająca od ostatniej jesieni liczba Żydów na Dalekim Wschodzie, rząd zdecydował się na uszczegółowienie polityki wobec Żydów, zgodnie z opinią ministra spraw
zagranicznych Arity, który powiedział, że nie ma ona na celu dyskryminacji tego narodu. Żydowscy rezydenci Japonii będą traktowani tak jak wszyscy inni rezydenci,
którzy są wolni227.

Powyższe wystąpienie było fragmentem postanowienia Konferencji Pięciu
Ministrów. Arita kilka miesięcy później powtórzył:
Niemcy doprowadziły do konfliktów z innymi krajami przez swoje traktowanie
Żydów; Japonia pragnie tego uniknąć228.

W przeciwieństwie do głoszonych poglądów Arita słał jednak telegramy
i depesze do swoich podwładnych, nakazujące ambasadorom zniechęcanie
Żydów do imigracji do Japonii229. Nie mógł oficjalnie zakazać im wjazdu, gdyż
byłoby to niezgodne z zasadami równości ras głoszonymi w tym kraju. Minister obawiał się napływu uchodźców, dlatego prosił swoich podwładnych
o jego ograniczenie.
Równocześnie z działaniami w Tokio stosowne czynności podjęto też na
kontynencie. Inuzuka podkreślał potrzebę przeanalizowania życzeń Żydów.
Zgodnie z jego opinią tylko wtedy można będzie szybko ustalić politykę wobec
starozakonnych, aby potem wykorzystać ich dla dobra Japonii. Inny specjalista
w dziedzinie Żydów − dr Setsuzō Kotsuji − miał pracować dla Departamentu
Badań Kolei Południowomandżurskiej. Był on japońskim specjalistą w dziedzinie języka hebrajskiego230.
Sytuacja w Szanghaju była skomplikowana. W 1939 roku Szanghaj liczył
4 000 000 mieszkańców, z czego około 100 000 stanowili obcokrajowcy. Bieda
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i bogactwo sąsiadowały tam z sobą, miejscami widać było, że od dawna już
trwa wojna. W bogatych dzielnicach − Koncesji Francuskiej i Osiedlu Międzynarodowym pod patronatem Wielkiej Brytanii − mieszkali zamożni Europejczycy, przy czym w tej drugiej także Żydzi, obywatele brytyjscy. Mieli oni dwie
synagogi: Ohel Rachel oraz Beth Aharon. Przybywający uchodźcy z Rosji czy
Europy częstokroć nie mogli jednak pozwolić sobie na uiszczanie wygórowanych czynszów w strefach dla obcokrajowców i musieli zadowalać się schronieniami w części chińskiej, okupowanej przez Japonię, na której piętno wojny już
było mocno odciśnięte231. W części międzynarodowej Szanghaju warunki były
złe. Rada Miejska prosiła o znaczne ograniczenie przypływu uchodźców, nie
bacząc na trudną sytuację Żydów w Europie. Kierowano się kwestią finansową,
mając też na względzie dobro mieszkających w Szanghaju ludzi. Ambasadorowie w strefie dla obcokrajowców nie myśleli o Żydach jak o osobach uciekających przed śmiercią, lecz jak o zwykłych uchodźcach232. Wtedy informacja
o obozach zagłady nie była jeszcze znana powszechnie, tak więc Rada Miejska
trwała przy swoim postanowieniu233. Prasa anglojęzyczna w Szanghaju też reagowała ambiwalentnie, co nie pomogało napływającym uchodźcom234.
W marcu 1939 roku Rada Miejska Szanghaju obliczyła, że do czerwca,
w związku z rezerwacjami na bilety do Szanghaju, liczba uchodźców zwiększy
się do 8000, czyli podwoi się. Do końca roku miało ich już być około 30 000,
zgodnie z szacunkami Satō pełniącego funkcję konsula generalnego. Japonia
zaczęła się obawiać napływu uchodźców, a jej sytuacja finansowa nie była najlepsza. Shiro Ishiguro, Yasue i Inuzuka pragnęli – na podstawie postanowień
Konferencji Pięciu Ministrów − znaleźć rozwiązanie pilnego problemu uciekinierów napływających z Europy. Rozwiązanie to zakładało pomoc żydowskiego kapitału, a dzięki pozytywnemu nastawieniu Żydów miało też wpłynąć na
zmianę opinii na temat Japonii na arenie międzynarodowej235.
W styczniu 1939 roku coraz widoczniej zaznaczała się aktywność grupy
pragnącej wykorzystać Żydów do osiągnięcia celów w polityce międzynarodowej Japonii, lecz sir Victor Sassoon, wpływowy człowiek w Szanghaju, spon231
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sorujący z własnych środków uchodźców żydowskich w Azji, który miesiąc
wcześniej przekazał 1,5 miliona dolarów na pomoc dla uchodźców236, wskazywał na wiele przeszkód w realizacji tych planów, choć dzięki nim być może
udałoby się uratować Żydów przed Holokaustem. I tak po II Kongresie Żydów
Dalekiego Wschodu kapitan Inuzuka próbował negocjować z Komitetem Pomocy dla Uchodźców Żydowskich z Europy sprawę utworzenia specjalnej strefy dla wyznawców judaizmu oraz ich działań względem USA, z czym miała się
wiązać owa pomoc. Sassoon, wróciwszy z podróży do Nowego Jorku, uznał,
iż umiejscowienie tej strefy jest nieodpowiednie, gdyż z powodu drastycznej
polityki Japonii prowadzonej wobec Chin oraz wielu zniszczeń temu regionowi
grozi głód. Zgodnie z jego opinią „chiński incydent” sprawił, że Japonia będzie
musiała liczyć na pomoc innych krajów w odbudowie Chin w ramach promocji
rozwoju ekonomicznego, przy czym ona sama i tak będzie musiała się wycofać z tego rejonu ze względu na embargo na amunicję. Oprócz tego komunizm
może z łatwością przeniknąć na te tereny z powodu niszczycielskiej działalności Japonii237. Sassoon już wcześniej krytykował „chiński incydent”, jak go eufemistycznie określano, nadal czynią tak również niektórzy historycy japońscy.
Mowa tu o brutalnych czynach armii Japonii, których się dopuściła głównie na
ludności cywilnej. Podczas wspomnianej wizyty w USA Sassoon udzielił wiele
wywiadów, zaznaczając, że Japonia potrzebuje pomocy finansowej na inwestycje w tamtym rejonie, a zaprzestanie eksportu z mocarstw do Japonii spowodowałoby jej rychłe wycofanie się z Chin238. Sir Sassoon był znaczącą osobą na scenie politycznej Szanghaju. Jego wielka fortuna oraz wpływy osobiste sprawiały,
że Japonia musiała się liczyć z jego opinią. Był też znajomym Czang Kaj-szeka
(Chiang Kai-shek, Jiang Jieshi)239, którego ślub odbył się w hotelu Sassoona
„Cathay”, natomiast zięć Kaj-szeka był jego bliskim przyjacielem240.
Tak nieprzychylna opinia wpływowej osoby z kręgów żydowskich nie wróżyła dobrze planom japońskim. Kapitan Inuzuka wyraził głębokie zaniepokojenie tym faktem w poufnym dokumencie Plan przestudiowania opinii Żydów
w Szanghaju, mającym na celu zmianę nastawienia Żydów w tym mieście
z probrytyjskiego na projapońskie oraz zachęcenie ich do inwestowania dzięki
stworzeniu dogodnych warunków w specjalnej strefie. Te zabiegi miały sprawić, że USA staną się bardziej projapońskie lub przynajmniej przyjmą pozycję
neutralną241. 20 marca 1939 roku plan został przyjęty przez Komisję ds. Islamu
i Judaizmu po konsultacjach między marynarką japońską, MSZ oraz armią.
Postanowiono wysłać grupę ekspertów do Szanghaju. Wśród nich znaleźli się:
pułkownik Yasue jako przedstawiciel armii, a kapitan Inuzuka − marynarki;
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ponadto konsul generalny w Szanghaju mianował konsula Shirō Ishigurę na
kierownika zespołu242. Powstał Komitet ds. Żydowskich243. Wszystkie trzy
zainteresowane siły − marynarka japońska, MSZ oraz armia − zostały w ten
sposób uwzględnione w tworzeniu grupy specjalistów mającej opracować strategię wobec Żydów.
Sprawa ograniczenia uchodźców miała taki oto przebieg: w 1939 roku Komitet ds. Żydowskich przez swoją politykę znalazł się w dosyć dziwnym położeniu, z jednej strony pragnąc nadal wykorzystać Żydów do wzmocnienia
Cesarstwa, z drugiej zaś postulując wprowadzanie limitów na wjazd do strefy
japońskiej244. Komitet stanął w obliczu konieczności zmagania się ze strategią
Rzeszy, zachęcając Żydów do opuszczania tego faszystowskiego kraju i informując ich o możliwości wyjazdu na Daleki Wschód. Komitet wciąż żywił nadzieję na rozwój osadnictwa żydowskiego, pomimo brutalnej rzeczywistości
ukazującej uciekinierów borykających się z biedą i niedostatkiem oraz w rzeczywistości zaprzeczających stereotypom na temat Żydów, na których podstawie Japonia budowała politykę wobec wyznawców judaizmu.
25 maja 1939 roku Yasue, Inuzuka i Ishiguro w ramach Japońskiego Komitetu Dochodzeniowego odbyli rozmowę z Victorem Sassoonem i Ellisem Hayimem – przywódcami sefardyjskich Żydów z Szanghaju i Komitetów Pomocy
Szanghaju. Obaj panowie zwrócili się z prośbą do Japończyków – jedynych,
którzy mogli im pomóc w powstrzymaniu napływu uchodźców. Wcześniejsze
próby załatwienia tego problemu u innych ambasadorów nie dały rezultatów.
Nalegali na wprowadzenie ograniczeń liczby imigrantów do Szanghaju jako
jedyne możliwe wyjście z sytuacji. Sytuacja w tym porcie była trudna: rosły
ceny najmu, coraz większa konkurencja w działalności gospodarczej prowadziła do impasu, a do tego pojawił się problem braku miejsca do zamieszkania. Te wszystkie czynniki sprawiły, że ludność od pewnego czasu mieszkająca
w Szanghaju występowała przeciwko nowym imigrantom, a Sassoon i Hayim
byli tylko wyrazicielami opinii245. Ich słowa były zgodne z opinią Komitetu
ds. Problemów Muzułmanów i Żydów.
26 maja 1939 roku trójka konsultantów miała już gotowy Plan tymczasowych
sposobów radzenia sobie z pilnym problemem żydowskich uchodźców w Szanghaju
(za Kranzlerem: The Plan for the Provisional Measures to Cope with the Urgent
Question of the Jewish Refugees in Shanghai; w tłumaczeniu Bando z języka japońskiego), który zakładał nadzorowanie napływu uciekinierów oraz ustanowienie
żydowskiej strefy w dystrykcie okupowanym przez Japonię246. Celem miało być
także zainteresowanie tą sprawą opinii publicznej w USA i żydowskich kręgów
biznesowych. Jego zasadnicze elementy zostały omówione poniżej:
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1. Liczba Żydów spędzających czas bezczynnie liczyła około 3000 i stale
rosła wraz z procesem napływu do dystryktu uchodźców eskortowanych przez siły japońskie. Mieli oni być skierowani do tymczasowego
centrum powitalnego, zarejestrowani oraz zaopatrzeni w certyfikat pobytu, czym miał się zająć Komitet Pomocy.
2. Postanowiono wystosować do rządu niemieckiego wniosek o zaprzestanie wysyłania żydowskich uchodźców na Daleki Wschód. Do zrealizowania powyższego zamiaru zaproponowano dwa sposoby: zaufać trzeciej sile w Szanghaju lub podjąć bezpośrednie, ściśle tajne negocjacje
z Niemcami.
3. Limity przyjmowania uchodźców europejskich na tereny wpływów Japonii musiały być przyjęte w jak najkrótszym czasie. Dlatego należało ustalić liczbę uchodźców, których można by wpuścić do Mandżukuo oraz do Chin. Następnie miano podać ją Niemcom i Komitetowi
ds. Uchodźców.
4. Zadecydowano o powstaniu strefy żydowskiej dzięki współpracy Żydów
na całym świecie. Strefa ta miała mieć pozornie żydowski samorząd, ale
władze japońskie powinny dyskretnie ją kontrolować247.
Oprócz wprowadzania ograniczeń nadal próbowano pracować na rzecz polepszenia stosunków japońsko-żydowskich. Z tego powodu w maju 1939 roku
dr Kaufman został zaproszony na miesięczną wizytę do Japonii. W Tokio spotkał się z ministrami, którzy poinformowali go o stosunku rządu Japonii do
sprawy żydowskiej. Miał okazję poznać grupę bankierów i ministra finansów
Ikedę, który zapewnił gościa, iż Japonia nie będzie prześladować Żydów. Przed
powrotem do Harbinu Kaufmanowi podarowano obraz pałacu w Tokio w wyjątkowej oprawie, podkreślając, że jest to prezent od cesarza. Dla Japończyka
był to niezwykły honor248.
Zaproszenie Kaufmana było częścią planu przyciągnięcia kapitału amerykańskich Żydów oraz poprawy stosunków z USA. Na kilka tygodni przed przyjazdem Kaufmana sprowadzono do Japonii opiniotwórczego − w mniemaniu
strony japońskiej − dziennikarza amerykańskiego. Treść pewnego dokumentu
z tego okresu wskazuje, że w 1939 roku nie tylko wprowadzano ograniczenia:
Komitet Stosunków Zewnętrznych, działający wewnątrz Japońskiej Federacji
Ekonomicznej w kwietniu 1939 roku, ma na celu rozpowszechnianie informacji poza
granicami kraju oraz prowadzenie badań, aby promować zrozumienie i współpracę z różnymi obcymi krajami w zakresie długoterminowych planów przemysłowych
oraz ekonomicznych Japonii, Mandżurii i Chin249.
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Organizatorem tych oraz kolejnych zaproszeń była Japońska Federacja Ekonomiczna (Nihon Keizai Renmeikai)250 − organizacja utworzona w 1921 roku.
W jej skład wchodziło 24 znamienitych japońskich przedsiębiorców. W tym
okresie ministrem handlu był Shinji Yoshino, a Nobusuke Kishi – czołową osobistością w tej organizacji251. Koszty zaproszeń z kwietnia 1939 roku ponosiło
Biuro Stosunków Ogólnych znajdujące się w gestii Ministerstwa Spraw Stanu Mandżukuo (pod egidą Armii Kwantuńskiej), na czele którego stał Naoki
Hoshino252, a zastępcą był Kishi. Do nagłego wzrostu inwestycji w tym marionetkowym kraju nie mogło dojść, gdyż wszelkie zabiegi wymienione wyżej zostały wręcz storpedowane w wyniku podpisania paktu trójstronnego we
wrześniu 1940 roku253.
7 lipca 1939 roku światło dzienne ujrzał Wspólny raport z analizy dotyczącej
Żydów w Szanghaju (za Bando: Joint Report of Investigation Concerning the Jews
in Shanghai)254 Składał się on z wprowadzenia, czterech rozdziałów oraz zakończenia. Ukazywał proces, w trakcie którego powstał ów raport, oraz wpływ
każdej sekcji − zarówno armii czy marynarki, jak i MSZ Japonii. Między innymi przedstawia on Żydów w Szanghaju jako grupę dosyć trudną do współpracy, gdyż w kwestii orientacji politycznej zajmującą stanowisko pomiędzy
Japonią a Wielką Brytanią. Ku zaskoczeniu autorów Raportu sir Sassoon nieoczekiwanie przyjął zaproszenie do wspólnego, uroczystego posiłku. Ponadto
ponownie przedstawiono postulaty Planu tymczasowych sposobów radzenia
sobie z pilnym problemem żydowskich uchodźców w Szanghaju. Położono jednakże nacisk na część planu mówiącą o umiejętnościach imigrantów dla odbudowy Chin po zniszczeniach. Powtórnie zaakcentowano pozorny charakter
samorządu żydowskiego w strefie, która miała być zbudowana dzięki kooperacji Żydów z całego świata255.
Kranzler podaje wstęp do Wspólnego raportu z 7 lipca:
9 maja śledczy z Ministerstw Armii, Marynarki i Spraw Zagranicznych spotkali się
w Szanghaju i rozpoczęli badanie żydowskich spraw w bliskich, wzajemnych kontaktach. Najpierw udało im się z powodzeniem skontaktować z czołowymi postaciami
z grona Żydów w Szanghaju. Następnie kiedy uchwycili ogólny obraz sytuacji Żydów
w Szanghaju, naszkicowali plan rozdysponowania żydowskich uchodźców.
3 czerwca plan ten został przedstawiony na spotkaniu na okręcie wojennym
„Izumo”, a następnie wyjaśniony i przedyskutowany przez zainteresowanych oficerów
z Ministerstw Armii, Marynarki, Spraw Zagranicznych i Kōain. Potem pułkownik
Yasue udał się do Nankinu, gdzie poinformował o tym dowódcę armii, przywódcę
日本経済連盟会 (starszy zapis:日本經濟聯盟會).
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personelu i sam personel zainteresowany pilnymi problemami żydowskimi, przedstawiając powyższy plan (...).
Śledczy Inuzuka i Ishiguro połączyli potem oba wyżej wspomniane plany w nowy
dokument, który został zaaprobowany przez Dowództwo Floty i lokalną jednostkę
MSZ. Kapitan Inuzuka przywiózł go do Tokio 6 lipca. Zmodyfikowana wersja planu
została również doręczona oficerowi marynarki służącemu w Szanghaju256.

Rozdział pierwszy Wspólnego raportu podkreślał znaczenie Planu dla
tymczasowych sposobów radzenia sobie z pilnym problemem żydowskich
uchodźców w Szanghaju, oprócz jednej kwestii. Otóż autorzy uznali, że Żydzi wyjeżdżający na Daleki Wschód są „gorszej jakości”, gdyż sławne postaci
czy naukowcy już dawno zostali porwani lub zatrudnieni przez USA, Wielką
Brytanię lub Niemcy257.
Rozdział drugi Wspólnego raportu analizował możliwości nakłonienia
wpływowych brytyjskich Żydów w Szanghaju do zmiany ich zależności z brytyjskiej na japońską”. Ukazuje on niewielkie przeobrażenie się polityki USA
wobec Dalekiego Wschodu, widoczne w manewrach Harry’ego Morgenthaua,
sekretarza skarbu USA, i Michaela Speelmana w lipcu 1939 roku. Autorzy
wskazują, iż wpływowi Żydzi amerykańscy starają się nakłonić swoich współwyznawców z Szanghaju do wybrania proamerykańskiej opcji258.
W rozdziale trzecim Wspólnego raportu, dotyczącym kwestii ściągnięcia
żydowskiego kapitału, przedstawiono ważnych przedstawicieli żydowskich
mieszkających w Szanghaju, w stosunku do których należy podjąć indywidualne starania, a szczególnie wobec Victora Sassoona. Mieli oni pomóc w rozwoju
tego rejonu, a Sassoon – zrezygnować z poparcia dla Czang Kaj-szeka. Kapitan
Inuzuka podkreślał, że Żydzi przybywający do Szanghaju i rejestrujący się tam
są swoistymi zakładnikami Japonii, sugerował więc, aby nowojorscy żydowscy
bankierzy podjęli bezpośrednie rokowania z Japonią259.
Kolejną część Wspólnego raportu stanowiła konkluzja ukazująca możliwości wykorzystania żydowskiej potęgi w Chinach w celu pokierowania opinią
publiczną, polityką dalekowschodnią i otoczeniem prezydenta USA. Była to
kwintesencja idei przyświecających kapitanowi Inuzuce i pułkownikowi Yasue.
Obaj uważali, że skoro 80% kapitalistów to Żydzi, tyle samo rządzi więc prasą
w USA. Uznali, że dla Żydów w Chinach rozsądne byłoby sprowadzenie wpływowych wyznawców judaizmu na Daleki Wschód, aby zobaczyli, jak dobrze
Japonia ich traktuje, co mogłoby zaowocować wywarciem presji zarówno na
opinię publiczną w USA, jak i na polityków260.
Wspólny raport sugerował ustanowienie pewnego rodzaju komisji czy
agencji bezpośrednio podległej rządowi w celu wprowadzenia przedstawione256
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go planu. Jak można to było przewidzieć wcześniej z dużą dozą prawdopodobieństwa, autorzy delikatnie zasugerowali siebie jako szczególnie nadających
się do pełnienia tych funkcji. Dokument ten także był wynikiem pewnego
konsensusu pomiędzy propozycjami armii i marynarki, których opinie zostały
zawarte w wyżej omówionym Planie tymczasowych sposobów radzenia sobie
z pilnym problemem żydowskich uchodźców w Szanghaju. Znaczącą różnicą we
Wspólnym raporcie była rezygnacja z limitowania imigracji261.
Kwestia ograniczania liczby imigrantów została jednak omówiona już
18 lipca 1939 roku podczas spotkania Komitetu ds. Problemów Muzułmanów
i Żydów, w wyniku którego 10 sierpnia powstał Plan natychmiastowych sposobów radzenia sobie z pilnym problemem żydowskich uchodźców w Szanghaju
(za: Bando, The Plan for the Emergency Measures to Cope with the Jewish Refugges in Shanghai) na podstawie Planu tymczasowych sposobów. Pomimo tej poprawki marynarka japońska oraz Rada Rozwoju Azji odrzuciły go, podobnie
jak pomysł stworzenia podległej rządowi agencji zajmującej się Żydami. Oto
treść Planu natychmiastowych sposobów postępowania z problemem żydowskich uchodźców w Szanghaju, nakazującego konieczność zbadania napływu
uchodźców do strefy:
1. Komitet Uchodźców jest zobowiązany do sporządzenia listy Żydów mieszkających w Szanghaju w tym czasie (...).
2. Ma być utrzymane status quo w przypadku tych, którzy już tam mieszkają lub są
zaangażowani w aktywność gospodarczą.
3. Od tej pory wprowadza się jako zasadę zakaz przybywania nowych [uchodźców]
do strefy strzeżonej przez Japonię. Kwestia ta zostanie przedstawiona przedstawicielom rządów: niemieckiego i włoskiego w Szanghaju (...).
4. W przyszłości uchodźców będzie obowiązywał zakaz wkraczania do strefy strzeżonej przez siły japońskie, z wyłączeniem tych, którzy są w drodze do Szanghaju.
Japońskie statki mają zaprzestać transportowania uchodźców.
5. Oprócz tego należy z najwyższą dyskrecją i w przyjacielski sposób nakłonić rządy
niemiecki i włoski, aby nie wysyłały uchodźców żydowskich do Szanghaju i innych stref okupowanych przez japońskie siły, jeśli się tylko da262.

Cel owego planu także nie został osiągnięty pomimo negocjacji prowadzonych podczas jego powstawania przez armię, marynarkę i MSZ, także
z powodu negatywnego stosunku do niego rządów Rzeszy i Włoch. Bez zgody wszystkich przesłano plan do konsulów obu krajów z prośbą o wyrozumiałość przedstawicieli i rządów. Z powodu tego planu spotkali się sekretarz
Rady Miejskiej Szanghaju Philips, Miura i konsul francuski oraz zaaprobowali
go, co oprotestowali konsulowie Rzeszy i Włoch, jako że decyzja Rady Miejskiej Szanghaju nie mogła być wiążąca ze względu na brak zgody całego ciała
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konsularnego. Pełniący obowiązki konsula generalnego Niemiec E. Bracklo
przedstawił następujące żądania, które musiały być spełnione, aby mógł on
zaakceptować Plan natychmiastowych sposobów: osoby zaokrętowane na statek odpływający do Szanghaju będą mogły wysiąść w tym mieście, a ponadto
mają być rozpatrywane sprawy dotyczące pragnących przyjechać do Szanghaju
krewnych osób już tam mieszkających, podobnie jak osób od pewnego czasu
przebywających w tym mieście, ale niekorzystających z pomocy Komitetu Pomocy dla Uchodźców Żydowskich. H. Bando podaje, że owe postulaty prawdopodobnie zostały przyjęte263, choć planu nie wprowadzono w życie.
W owym okresie można napotkać ciekawe pisma konsula Japonii w Szanghaju, dzięki którym można zauważyć dostosowywanie oficjalnej polityki
do uwarunkowań politycznych. Yoshiaki Miura, konsul generalny Japonii
w Szanghaju, 28 września 1939 wysłał pismo do konsulatu Włoch z prośbą
o zezwolenie na zejście na ląd 350 pasażerom statku włoskiego264, lecz 11 października 1939 roku już zaznaczył w oficjalnym piśmie, iż Japonia jest „niechętna” wpuszczaniu uchodźców, powołując się na wytyczne marynarki Japonii265. Jednakże 28 października utwierdził już w nieoficjalnym piśmie do Ellisa
Hayima Esquire z CFA (Committee for Assistance of European Refugees in
Shanghai – Komitet Pomocy dla Europejskich Żydów w Szanghaju) o zezwoleniu na wjazd członków rodzin żydowskich już przebywających w Szanghaju
w ograniczonej liczbie266.
28 października 1939 roku obaj propagatorzy pomysłu wykorzystania Żydów wygłosili mowy na spotkaniu Komitetu ds. Problemów Muzułmanów
i Żydów. Kapitan Inuzuka podkreślił wagę Planu natychmiastowych sposobów
na arenie międzynarodowej jako dającego Japonii możliwość korzystnego dla
niej rozwoju sytuacji. Żydzi w liczbie około 10 000 stanowili zakładników Japonii pod jej opieką i mogli być użyci jako karta przetargowa podczas negocjacji
z żydowskimi decydentami z całego świata267.
Rozwój wydarzeń wojennych w Europie i poza nią sprawił, że Żydzi właściwie nie mogli uciekać drogą morską, a jedyną ich nadzieją była trasa wiodąca przez Syberię. Minister spraw zagranicznych Arita zakazał wydawania
wiz tranzytowych osobom posiadającym tylko zezwolenia od konsulatu generalnego Japonii w Szanghaju. Przyczyną takiej decyzji był ciągły napływ Żydów, którzy otrzymywali wizy dzięki wpływom Armii Kwantuńskiej i Kompanii Kolei Południowomandżurskiej w biurze dyplomatycznym w Mandżurii.
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Pomimo braku środków na zakupienie biletów uchodźcy mieli wizy, a dzięki
wytycznym Armii Kwantuńskiej wydawano im bilety bez pobierania opłat.
Liczba takich osób wynosiła około 3000. Uchodźcom pomagały specjalne
biura Armii Kwantuńskiej i Kompanii Kolei Południowomandżurskiej. W latach 1939−1941 inną drogą przybyło do Mandżurii około 5000 żydowskich
uchodźców, co razem dało liczbę ponad 8000 osób268.
Placówka dyplomatyczna w Szanghaju była pod silnymi wpływami marynarki Japonii, o czym wiedzieli nawet tamtejsi dyplomaci. Być może dlatego − jak
sugeruje Dicker269 − nazwisko Ishigury, członka Komitetu, nie występuje w dokumentach wystawionych przed Yasue i Inuzukę. Sam Ishiguro jednak wysłał
pismo w sprawie Żydów 28 października 1939 roku do firm zajmujących się
przewozem pasażerów, aby zezwalali na przejazd osobom posiadającym zezwolenie na wjazd wydane przez konsulat270. Prowadził także korespondencję z Radą
Miejską w sprawie rozluźnienia ograniczeń wjazdowych dla uchodźców271.
Jednakże nie tylko Inuzuka i Yasue angażowali się w plan założenia strefy
żydowskiej. Kichisaburō Nomura, minister spraw zagranicznych Japonii, wydał instrukcje ambasadorowi w Waszyngtonie Kensuke Horiuchiemu, w której
wspomniał po raz pierwszy o 30 000 Żydów, którzy mają być przyjęci przez
Japonię. Kōzō Tamura, który przez kilka lat pracował w USA i miał kontakty
wśród tamtejszych przedsiębiorców żydowskich, skontaktował się z ważnymi
osobistościami ze świata żydowskiego handlu w Nowym Jorku (między innymi z Garsonem, Hirshlandem, Grunbaumem, rabinem Wise’em – przywódcą
Amerykańskiego Kongresu Żydowskiego i Światowego Kongresu Żydowskiego) w sprawie pokrycia kosztów stworzenia strefy żydowskiej mogącej przyjąć
30 000 uchodźców oraz sfinansowania dalszego ich pobytu272. Po spotkaniu
z przedstawicielami armii japońskiej w Szanghaju Tamura udał się na radę
Komitetu ds. Muzułmanów i Żydów odbywającą się 23 grudnia 1939 roku.
Uzgodniono tam, że jeśli dojdzie do negocjacji z Żydami w USA, to:
1. Odbędą się one tylko i wyłącznie między konsulem generalnym w Nowym Jorku a przedstawicielem organizacji żydowskich.
2. Musi być znana opinia Armii Kwantuńskiej.
3. Cała sprawa ma być uważana za nieznaną rządowi japońskiemu, a nawet traktowana jako spisek.
4. Liczba żydowskich uchodźców wraz z rodzinami nie może przekroczyć
30 000, przy czym otrzymają oni 100 milionów dolarów, które to kosz268
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ty obciążą organizacje żydowskie. Opłaty związane z pobytem zostaną
określone oddzielnie.
5. Rolnictwo i technologia mają stanowić wyłączne obszary ich zarobkowania, a prowadzenie działalności handlowej jest zakazane.
6. Miejscem powstania strefy będą północne Chiny lub Mandżuria273.
Jeszcze w grudniu tego roku marynarka i armia japońska ostro skrytykowały plan utworzenia strefy żydowskiej, a w styczniu protest złożyła armia nankińska. Japoński minister spraw zagranicznych przekazał wytyczne Horiuchiemu, a sprawa negocjacji ucichła274.
25 stycznia 1940 roku na zebraniu Komitetu ds. Muzułmanów i Żydów Yasue wyraził krytykę pod adresem raportu Kozo Tamury. Według Tamury Żydzi
w USA nie dostarczą pieniędzy swoim współwyznawcom w Chinach, gdyż byłoby to dla nich zbyt trudne, a inwestycje podejmowane na kontynencie wywierałyby niewielki wpływ na Japonię. Ponadto obie grupy są w konflikcie,
a przyjęcie do Chin i Mandżukuo 30 000 Żydów też mogłoby się okazać niemożliwe. Plan nie powiedzie się także z powodu niechęci armii w Mandżurii
i Chinach do powstania strefy żydowskiej275.
Zagadnienie osadnictwa żydowskiego na terenach należących do Japonii
było poruszane w relacjach japońsko-żydowskich od początku lat 30. XX wieku. Początki planów osadnictwa żydowskiego w Mandżurii datuje się prawdopodobnie na okres tuż po wojnie rosyjsko-japońskiej, gdy cesarz Meiji podjął
taką decyzję. Kilkanaście lat później, w 1933 roku, N.E.B. Ezra przedstawił pomysł osadnictwa 50 000 Żydów. W 1939 roku z taką inicjatywą wychodzili Żydzi, a w 1940 roku oficjalni przedstawiciele Kolei Południowomandżurskiej276.
W 1933 roku Ezra wystąpił do zastępcy ministra Mamoru Shigemitsu
z propozycją osiedlenia 1000 rodzin żydowskich lub 50 000 osób. W sierpniu
1934 roku Shigemitsu odpisał odmownie ze względu na ważkość decyzji, jaką
miałby podjąć. Ezra wyszedł z taką ideą zachęcany wcześniej przez delegata Japonii do Ligi Narodów Yotarō Sugimurę. W 1939 roku Lew Zikman – zamożny właściciel cukrowni w Harbinie − zaproponował MSZ Japonii osiedlenie
się około 200 rodzin, czyli około 600 osób277. Tym razem odmowa przyszła ze
strony armii, która nie była pewna, czy żydostwo amerykańskie pokryje koszty
tego przedsięwzięcia. Ostatecznie postanowiono nie udzielać poparcia tej idei,
gdyż mogłaby ona stworzyć precedens i spowodować większy napływ uchodźców żydowskich278.
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Pomysł osadnictwa żydowskiego został podchwycony przez Yoshisuke
Ayukawę – dyrektora Korporacji Rozwoju Przemysłu w Mandżukuo. Ayukawa
starał się nawiązać kontakty z Żydami amerykańskimi poprzez swojego wysłannika Kōzō Tamurę w celu pozyskania funduszy na rozwój przedsięwzięć
ekonomicznych. W imieniu Ayukawy i Inuzuki zaproponował on utworzenie
osiedla żydowskiego w Mandżukuo lub Chinach dla 30 000 uchodźców w zamian za 200 milionów jenów przeznaczonych na wsparcie osadnictwa Żydów
oraz rozwoju Mandżukuo. Sprawa wywołała zamieszanie w MSZ Japonii, minister spraw zagranicznych Nomura nakazał więc jej zbadanie. Do ugody z Żydami nie doszło, a inwestycje nie zostały rozpoczęte. Należy dodać, że i tak
potrzebna byłaby na nie zgoda rządu USA, której uzyskanie w tamtym okresie
mogłoby być niezwykle trudne. Joint Distribution Committee z siedzibą w Nowym Jorku (Joint) nie mógł obejść się bez przyzwolenia rządu kraju. Ponadto
armia Japonii także wycofała się z pierwotnego poparcia, gdyż mając na względzie umiejscowienie osiedla w Szanghaju oraz nagromadzenie uchodźców, nie
chciała angażować się w takie przedsięwzięcia. Mimo to Tamura pozostawał
w kontakcie z Frankiem Garsonem, dyrektorem Long Island Machinery, który
nadal był zainteresowany propozycją osiedlenia się Żydów w strefie wpływów
Japonii279.
27 grudnia 1939 odbyło się spotkanie przedstawicieli armii, marynarki
oraz MSZ w Szanghaju, podczas którego armia i marynarka zaprotestowały
przeciwko planom osadnictwa Żydów. Niemniej jednak w 1940 roku Tamura
i Garson wciąż prowadzili rozmowy. Wysłannik nawet spotkał się z przedstawicielem Jointu, doktorem Bernhardem Kahnem, który wyjaśnił, że propozycja rządu Japonii jest dobra, lecz Żydzi w USA dobro Ameryki przedkładają
nad religię280. W tym okresie rząd Stanów Zjednoczonych zaostrzał kierunek
polityki wobec Japonii i nie chciał wspierać inwestycji tego kraju w Chinach.
Co więcej, nie wiedziano wtedy jeszcze o horrorze zbliżającej się zagłady Żydów w Europie.
Negocjacje Tamury były związane z przygotowaniami Japonii do wojny.
Kraj ten bardzo potrzebował stali, a prawdopodobnie zakładano, że Garson
ma znajomości i wśród potentatów stali, i wśród Żydów. Rozmowy przedłużały
się, brał w nich udział także wpływowy rabin Wise z Nowego Jorku, mający dostęp do samego prezydenta USA – Roosevelta281. Najprawdopodobniej z obawy
przed możliwymi oskarżeniami o współpracę z Japonią w jakiejkolwiek formie
rabin nie przyjął oferty Japończyków w sprawie osadnictwa żydowskiego. Po
wymianie depesz i różnych zabiegach taktycznych obie strony negocjacji odeszły z niczym. Negocjowano przez dość długi okres, bo od końca 1939 roku do
lata 1940 roku282.
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Doktor Wise zajął inne stanowisko, już nie był tak krytyczny wobec propozycji Japonii, gdy w 1939 roku wybuchła wojna, a Żydom jako jedyna droga
ucieczki pozostała Syberia. W 1940 roku nie sprzeciwiał się już osadnictwu
żydowskiemu w Mandżurii, ale jego warunkiem było zgłoszenie oficjalnej propozycji ze strony ważnych urzędników japońskich oraz zgoda rządu Stanów
Zjednoczonych283.
Pomimo wprowadzenia restrykcji japońska polityka prożydowska nie została znacznie zmieniona, a ograniczenia były oznakami niewielkich zmian
kierunku politycznego. Wydaje się, że nawet prośby samych starozakonnych
z Szanghaju nie spowodowały zamknięcia drzwi dla Żydów. Dopiero po otrzymaniu zapewnienia sir Victora Sassoona o braku sprzeciwu diaspory żydowskiej wobec ograniczeń napływu Żydów do Szanghaju Japończycy zdecydowali
się na ten ruch przy jednoczesnym jeszcze większym wysiłku na rzecz uzyskania funduszy od USA284.
Należy wspomnieć, że było kilka planów lokalizacji żydowskiego osiedla w Chinach. Zgodnie z doniesieniami prawdopodobnie pewien Żyd rosyjski o pseudonimie pan Z. w 1939 roku zaproponował utworzenie osiedla dla
200 Żydów w pobliżu Harbinu, gdzie wyznawcy judaizmu mogliby pracować w fabryce skór. Amerykańska strona żydowska miała wyłożyć na ten cel
200 000 dolarów. Plan nie doszedł do skutku przypuszczalnie ze względu na
dużą niechęć do współpracy z poddanymi Hirohito, występującą po drugiej
stronie Pacyfiku285.
Następny plan był znacznie bardziej rozbudowany, bo dotyczył już co najmniej 30 000, a w przyszłości przewidziano jego rozszerzenie nawet do 300 000
uchodźców żydowskich. Rejonem docelowym osadnictwa miała być Mandżuria lub Chiny. Yasue, Inuzuka i Ishiguro − odpowiednio z armii, marynarki
i MSZ − w raporcie z 7 lipca 1939 roku przedstawili ocenę planu oraz zawartych w nim restrykcji. Otóż zaproponowano, aby w przyszłej strefie żydowskiej
osiedlić trzy grupy wyznawców judaizmu, różniące się pod względem liczby:
30 000, 50 000 i 70 000, w ciągu 10−20 lat. Jedynym problemem wydawała się
lokalizacja tego nowego tworu. Padały takie propozycje jak Mandżuria, Korea,
wyspa Tsungming pod Szanghajem, Pootoong, nowa lub stara część Szanghaju. Inuzuka opowiadał się za Pootoong, choć zwracano uwagę, że jest on częścią Osiedla Międzynarodowego286. Oto fragmenty raportów Yasue i Inuzuki
z czerwca i lipca 1939 roku:
Kiedy mówimy, że chcemy Żydów do współpracy przy odbudowie Nowego Szanghaju,
mamy na myśli nie tylko żydowską plutokrację (na przykład Sassoonów), ale także
Żydów z całego świata, szczególnie ich głównych przedstawicieli władzy w Nowym
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Jorku. (...) Skoro dajemy Żydom ziemię, by mogli żyć w pokoju, to powinniśmy jak
najkorzystniej spożytkować tę okazję (...)287.

Przewidywano, że Japonia będzie współpracować z Żydami na Dalekim
Wschodzie, co byłoby dla niej korzystne. Do tego sukcesu miało prowadzić
przede wszystkim wykorzystanie przychylnych Japonii Żydów, takich jak pan
Z. czy Bloch, aby ci przekonali antyjapońskich i probrytyjskich sefardyjczyków. Jako przykład dobrego rozwiązania wskazywano na działalność spółek
kapitałowych z udziałem Żydów i Japończyków. Gdyby plan się nie powiódł, to
przynajmniej udałoby się wstrzymać poparcie sefardyjczyków dla Czang Kaj-szeka.
Wyznawców judaizmu nie należy uznawać za stronę bierną w relacjach
japońsko-żydowskich. Kilku z nich podejmowało się przewodnictwa w rozmowach z Japończykami. Oprócz wyżej wspomnianego sir Victora Sassoona
w relacje z Japończykami było zaangażowanych kilku prominentnych Żydów,
na przykład Ellis Hayim, Michael Speelman, dr Kaufman w Mandżurii oraz
tajemniczy pan Z., a w USA rabin dr Stephen S. Wise.
10 czerwca 1940 roku rabin Wise napisał do wyznawcy judaizmu, przebywającego w Japonii niemieckiego dr. Karla Kindermanna:
(...) jakakolwiek oferta osadnictwa żydowskich uchodźców w Japonii, która może
przyjść z japońskich źródeł rządowych, mogłaby z pewnością być poddana najgłębszemu namysłowi żydowskich organizacji (...) jakiekolwiek negocjacje, które mają
być przedsięwzięte przez amerykańskie organizacje żydowskie w sprawie imigracji
Żydów do Japonii i ich osadnictwa, zostaną najpierw przedstawione Departamentowi
Stanu w Waszyngtonie w celu uzyskania zgody lub odmowy288.

Przytoczony fragment listu ukazuje przywiązanie Wise’a do jego ojczyzny
czy też stawianie interesów państwa ponad życie jednostek. Z perspektywy
czasu widać jednak, że rabin nie miał wyjścia i musiał postąpić w taki sposób.
Oskarżenie o współpracę z Cesarstwem Japonii, o które z pewnością zostałby
posądzony on lub inni Żydzi, gdyby przystali na propozycję strony japońskiej,
mogłoby przysporzyć Żydom już przebywającym w USA sporo problemów.
Ponadto rabin nie mógł być pewien czystości intencji Japonii w kwestii ratowania Żydów, zezwalającej na wjazd na okupowane przez nich ziemie, gdyż na
całym świecie, w tym także w USA, znane były doniesienia o masakrach dokonanych przez wojska japońskie w Chinach. Mowa tutaj o masakrze nankińskiej, podczas której prawdopodobnie zabito około 200 000 ludzi w okresie od
grudnia 1937 do lutego 1938 roku289. Pogłoski, a nawet relacje o poczynaniach
287
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armii Japonii wykraczały poza kontynent azjatycki i mogły budzić niechęć do
współpracy z Tokio posądzanego o barbarzyństwo290. Pomimo powyższych
czynników rabin Wise dopuszczał jednak jakąś możliwość rozmów ze stroną japońską, choć wcześniej zdecydowanie odmówił291. Można przypuszczać,
iż doskonale wiedział, że Waszyngton nie zgodzi się na żadne działania polegające na finansowaniu Japonii, nawet gdyby miały one na celu ratowanie
Żydów. Słowa zawarte w liście do Kindermanna były nieco łagodniejsze, gdyż
prawdopodobnie nie chciał on być posądzany o to, że nie chce skorzystać z nadarzającej się okazji udzielenia pomocy swoim współwyznawcom. Być może
pragnął przedłużyć negocjacje i, grając na zwłokę, uzyskać dla nich pomoc.
Przypuszczenia te pozostają jedynie w sferze domysłów.
9 sierpnia 1939 roku Dowództwo Oddziału Desantowego Marynarki przesłało list do żydowskich organizacji pomocy w Szanghaju z informacją o niewpuszczaniu nowych imigrantów do Hongkew po 21 sierpnia; po 22 sierpnia
każdy z nich musiał mieć specjalną zgodę władz. Zgodnie z nowymi zasadami posiadanie 400 dolarów oraz członka rodziny czy kogoś polecającego do
pracy lub przyszłego współmałżonka w Szanghaju zwalniało z ograniczeń292.
Tylko takie osoby mogły wjechać do portu. Rada Miejska osiedla zastosowała w praktyce ustanowione przepisy. Nowe rozporządzenia nie obowiązywały
w Koncesji Francuskiej ani w Hongkew. Japończycy zrezygnowali ze stosowania przepisu dotyczącego posiadania 400 dolarów, a wjazd imigranta postanowili uzależniać od własnej decyzji. Do stycznia 1940 roku wydali 25 zezwoleń
na wjazd i na ogół niechętnie ich udzielali w przeciwieństwie do Rady Miejskiej wykazującej się większą tolerancją293.
W roku 1939 postanowiono prowadzić spis żydowskich uchodźców w celu
lepszej ich kontroli. Po 21 sierpnia tego roku Żydom nie wolno było mieszkać
w Hongkew bez zezwolenia, gdyż mogli być za to ukarani294. Od tej daty rozpoczęło się rzeczywiste ograniczanie imigracji Żydów. Sierpniowe restrykcje
mogły pogorszyć relacje z Żydami, stąd też minister spraw zagranicznych Arita poinstruował ambasadora Ōshimę w Rzeszy oraz ambasadora w USA, aby
przekonali Żydów, iż ograniczenia liczby imigrantów są spowodowane sytuacją w strefie japońskiej, a nie nastrojami antysemickimi.
Warto się przyjrzeć, jak te wszystkie regulacje wpłynęły na życie w Szanghaju. Do 21 sierpnia wszyscy Żydzi mieszkający w strefie japońskiej mieli się
zarejestrować w Komitecie Pomocy dla Żydowskich Imigrantów. Jak tłumaczono, sam Komitet pragnął ograniczenia napływu imigrantów, stąd też marynarka Japonii nie miała innego wyjścia, jak zacząć wprowadzać obostrzenia.
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Podobne akcje zostały przeprowadzone w stosunku do uchodźców w Koncesji
Francuskiej i Osiedlu Międzynarodowym295.
Procedura wjazdu do osiedla w Szanghaju wyglądała następująco: należało złożyć podanie w wydziale imigracji CFA (Committee for Assistance of
European Refugees in Shanghai – Komitet Pomocy dla Europejskich Żydów
w Szanghaju)296 i uiścić opłatę w wysokości 10 dolarów. Następnie po wstępnej akceptacji podanie było dostarczane do Departamentu Policji Rady Miejskie Szanghaju, aby poinformować przewoźnika o zezwoleniu podróżnemu
na wejście na pokład statku w porcie europejskim. Jeżeli imigrant aplikował
na podstawie przepisu o posiadaniu 400 dolarów, wystarczyło, gdy wpłacił
je w jednym z szanghajskich banków − wówczas otrzymywał zezwolenie na
wjazd. Niewielu mogło pozwolić sobie na wygospodarowanie takiej sumy,
toteż z pomocą przychodzili krewni z USA lub HICEM297, któremu należało
zwrócić 300 dolarów zgodnie z zasadą obrotu kwotami wykorzystywanymi do
sprowadzania imigrantów298.
Imigrantom zakazano wstępu do Hongkew, którym zawiadywali Japończycy, lecz w rzeczywistości tańszy wynajem pomieszczeń kusił uchodźców
i w końcu udawało im się tam zamieszkać. Prawdopodobnie w Hongkew nielegalnie przebywało około kilkuset osób. Po pewnym czasie wykształcił się
czarny rynek zezwoleń, na którym prym wiedli tak zwani biali Rosjanie oraz
sami Żydzi. Japończycy zaczęli wywierać nacisk na Radę Miejską w kwestii
wydawania zbyt wielu zezwoleń, wśród których najważniejszy był nacisk na
finanse, czyli posiadanie 400 dolarów, albo też 100 dolarów, jeśli uchodźca był
poniżej 13. roku życia, oraz posiadanie członka rodziny w Szanghaju mogącego wspomóc finansowo uchodźcę299.
Ograniczenie już i tak wąskiego przedziału imigrantów, którzy mogli sprostać wymaganiom strony japońskiej, nie wpłynęło drastycznie na zmniejszenie
się napływu uchodźców do Szanghaju. Ten stan rzeczy spowodowało włączenie
się Włoch do wojny 10 lipca, co skutkowało zamknięciem ich portów, w wyniku czego 2000 uchodźców z zezwoleniami wjazdu do osiedla obcokrajowców
dosłownie przypieczętowało swój los, pozostając w Europie. Tylko 1000 polskich uchodźców zezwolono na przybycie do Szanghaju w 1941 roku300.
Podczas ostatniego, III Kongresu Żydów Dalekiego Wschodu w Harbinie
w grudniu 1939 roku, w którym uczestniczyło około 500 wyznawców judaizmu, kapitan Inuzuka i pułkownik Yasue pragnęli wprowadzić w życie plan
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wykorzystania Żydów jako karty przetargowej, gdyż świat − jak uznali obaj
– obserwował wtedy sytuację Żydów w okupowanej Polsce. Kapitan Inuzuka
i pułkownik Yasue doszli do wniosku, że światowa opinia publiczna musi też
zauważyć starania Japonii zmierzające do niesienia pomocy Żydom na Dalekim Wschodzie. Celem Kongresu miało być powzięcie tajnych uchwał zatytułowanych Petycja w sprawie ustanowienia specjalnej strefy żydowskiej poddanej
rządowi japońskiemu (za Bando: The Petition for Establishment of a Special Jewish Zone Submitted to the Japanese Government) oraz Pisemna żarliwa prośba (za Bando: A Written Earnest Request). Chciano, aby w stworzenie strefy
żydowskiej włączyły się organizacje amerykańskie301. Sprawami tymi już od
dawna byli zainteresowani kapitan Inuzuka i pułkownik Yasue.
Na III Kongres Żydów Dalekiego Wschodu w grudniu 1939 roku przybyli
reprezentanci licznych gmin żydowskich na terenach Japonii: z Kobe, Szanghaju, Qingdao, Tianjinu, Dairenu, Mukdenu, Qiqihaeru (Tsitsihar), Hailaru oraz
Harbinu. Debatowano nad problemem przeludnienia Szanghaju, a szczególnie o wspominanych wyżej 17 000 uchodźców żydowskich, których obecność
w tym mieście stanowiła problem. Strona żydowska wzywała do zapewnienia
uchodźcom miejsc pracy, Japończycy natomiast w raporcie przestrzegali, że
zezwolenie zbyt dużej liczbie uchodźców na wjazd do Mandżurii lub przejazd
przez nią mogłyby oburzyć białych Rosjan. Mimo to podkreślano gotowość
Żydów do współpracy w tworzeniu nowego ładu na Dalekim Wschodzie.
Narodowa Rada Żydów utrzymywała kontakt z gminami, dzięki czemu kahały mogły prowadzić bardziej skoordynowaną politykę, której przejawem
było uczczenie w lutym 1940 roku w synagogach 2600. rocznicy utworzenia
Cesarstwa, ponadto podziękowanie za tolerancję, a także modlitwa za Cesarza302. Takie akty zapewniały Żydom bezpieczeństwo na terenie Japonii i ziem
przez nią okupowanych. Stosunek pomiędzy wyznawcami judaizmu a poddanymi Tennō był pozytywny. Nawet po podpisaniu paktu trzech 27 września 1940 roku Matsuoka zapewniał pewnego ważnego żydowskiego gościa na
kolacji w Tokio, że w Japonii nigdy, od początku istnienia Cesarstwa, nie było
antysemityzmu, a minister zezwolił nawet na cytowanie jego wypowiedzi303.
W kontaktach z niemieckim partnerem i Żydami Japonia zdecydowanie kierowała się względami pragmatycznymi.
W raporcie tak opisywano stanowisko strony japońskiej:
W Japonii, Mandżukuo oraz północnych i centralnych Chinach nie ma dyskryminacji ani nie ogranicza się religijnego, edukacyjnego i kulturowego rozwoju Żydów oraz
innych ludów.
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Ten Kongres obarcza siebie odpowiedzialnością za informowanie Żydów
w Europie Zachodniej i innych częściach świata o fakcie, że Żydzi na Dalekim
Wschodzie są traktowani sprawiedliwie i z życzliwością przez zainteresowane rządy.
Ten Kongres niniejszym dziękuje Japonii i Mandżukuo za traktowanie Żydów
jako jednej z nacji mandżurskich, a także za umożliwienie żydowskim społecznościom na Dalekim Wschodzie wprowadzanie w życie ich własnych, autonomicznych
spraw publicznych zgodnie z prawami państw.
Ten Kongres niniejszym gratuluje Cesarstwu Japonii jego wielkiego przedsięwzięcia ustanowienia siedziby w Azji Wschodniej i jest przekonany, że kiedy walki ustaną,
ludy Azji Wschodniej poprowadzą swoje dzieło pod przewodnictwem Japonii304.

III Kongres otwarcie pokazał Tokio oraz światu, że Japonia jest zainteresowana samostanowieniem Żydów w Azji Wschodniej, co stało się poniekąd
częścią nowego porządku japońskiego305. Zorganizowanie tego kongresu świadczy o chęci do negocjacji obu stron − zarówno żydowskiej, jak i japońskiej.

3.2. Lata 1940–1941
W 1940 roku sytuacja wyglądała podobnie: to nie konsulowie decydowali, kto
wjedzie do Szanghaju, lecz marynarka. Z powodu przepisów średnio miesięcznie wjeżdżało tam około 40 uciekinierów306.
Sojusze zawarte przez Japonię skutkowały w 1940 roku na arenie międzynarodowej embargiem USA, w tym kontrolą towarów, które miały być eksportowane na Archipelag. Japonia odebrała to jako cios, a polityka USA jeszcze
bardziej popchnęła Cesarstwo ku polityce ekspansjonistycznej. Tokio zaczęło
tłumaczyć Japończykom, że z powodu embarga USA (już w sierpniu 1938 roku)
Japonia musi zapewnić sobie źródła surowców i kontrolować jeszcze większe
obszary Azji. Była to samonapędzająca się spirala kierująca Japonię ku wojnie.
W ten sposób frakcja proamerykańska traciła wpływy. Próbowano rozwiązać
zaistniałą sytuację na trzy sposoby: przez porozumienie z Zachodem, wojnę
lub próbę obchodzenia embarga. Ku temu ostatniemu rozwiązaniu zmierzała
część polityków, dzięki czemu powstał tajny dokument datowany na 1 lipca
1940 roku na druku MSZ. Oto jego treść:
W celu wzmocnienia samowystarczalności gospodarki Imperium musimy być niezależni. Musimy wykorzystać Sassoon Zaibatsu307. Jesteśmy świadkami światowych
przemian i usiłujemy zjednoczyć Japonię, Mandżurię i Chiny. Poziom technologiczny
naszego kraju musi dorównać poziomowi krajów nowoczesnych, które są w stanie
się obronić. By uzyskać poziom gwarantujący skuteczną samoobronę, musimy mieć
samowystarczalną gospodarkę.
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Najważniejsze surowce importowaliśmy z USA. W amerykańskich zaibatsu jest
wielu Żydów i jesteśmy pewni, że Sassoon z wieloma z nich ma kontakty. Żydowskie
zaibatsu mają tendencję do rozszerzania działalności na cały świat. Pogoń żydowskich zaibatsu za pieniądzem stwarza nam okazję do osiągnięcia celu, którym jest
samowystarczalna gospodarka. Zgodnie z ostatnimi informacjami Sassoon posiada
100 milionów dolarów kapitału i jest możliwe, byśmy z niego skorzystali. Zależy to
tylko od naszego działania.
Victor Sassoon (...) załatwi wszystko, do czego nie mamy dostępu, a czego bardzo
potrzebujemy308.

Potencjalny udział Victora Sassoona w polityce Japonii był rozważany już
od pewnego czasu. Obserwowano jego działalność gospodarczą, podobnie
jak jego podróże. Zgodnie z doniesieniami Japończykom udało się zawrzeć
z nim umowę na sprowadzenie maszyn z USA pomimo zakazu takiego procederu. Uważano, że Sassoona można wykorzystać ze względu na jego wielkie wpływy w Azji, zarówno polityczne, jak i gospodarczo-militarne. Powstała
w 1938 roku Rada Rozwoju Azji – Kōain − wystosowała taki oto dokument
3 lipca 1940 roku:
W komitecie Kōain przedyskutowaliśmy dwie propozycje: pierwszą – wykorzystania
Sassoona w Szanghaju w celu osiągnięcia samowystarczalności gospodarki naszego
imperium; drugą – posłużenia się nim do załatwienia sprawy importu amerykańskich
maszyn przez kraje neutralne. Wysłuchaliśmy różnych opinii i doszliśmy do wniosku,
że nie musimy podejmować decyzji natychmiast. W końcu zdecydowaliśmy, że nie
podejmiemy żadnych działań. W sprawie drugiego punktu zgodziliśmy się, że sprawę przemyślimy. Do podjęcia działań musimy powołać komitet i określić zadania.
Pozostawimy to Ministerstwu Handlu309.

Kapitan Inuzuka i pułkownik Yasue nadal próbowali jednak urzeczywistnić swoje wizje. 3 lipca 1940 roku podczas spotkania kierownictwa Komitetu
Współpracy Rady dla Rozwoju Azji została przeprowadzona dyskusja na temat dwóch dokumentów: Odnośnie do dobrego wykorzystania grupy finansowej Sassoon w Szanghaju w celu stworzenia ekonomicznej samowystarczalności
Imperium Japonii (za Bando: Concerning the Good Use of the Sassoon Financial
Group to Shanghai to Establish the Economic Self-Sufficiency of Imperial Japan)
oraz Odnośnie do importu maszyn z USA przez obywateli innego mocarstwa
(za Bando: Concerning the Importation of Machine Tools of the United States
through Third Power Nationals). Pierwszy dokument nie został przyjęty, a drugi potraktowano tylko jako tymczasowe rozwiązanie. Grupa finansowa Sassoon miała się zająć urzeczywistnieniem tego przedsięwzięcia. Ponadto podczas
spotkania padły słowa potwierdzające, że już od wiosny 1939 roku w tajemnicy
zajmuje się ona kwestią związaną z pierwszym dokumentem310.
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Plany wciągnięcia Sassoona do bliskiej współpracy jednak się nie powiodły z powodu jego głośno wyrażanej niechęci do polityki Japonii, frakcyjności,
braku współpracy pomiędzy ministerstwami. Nie udało się też Japończykom
nakłonić Żydów do dokapitalizowania japońskiej gospodarki. Można jednak
snuć uzasadnione przypuszczenia, że fakt przymykania oczu przez japońską
biurokrację na coraz większą liczbę uchodźców przybywających z wizami od
Sugihary i wpuszczanie ich w Tsurudze na terytorium Japonii właściwej był rezultatem kursu prożydowskiego. Być może uważano jeszcze, że Sassoon zmieni zdanie, tak jak i wpływowi Żydzi świata311.
Z powodu wyborów do Rady Miejskiej w Szanghaju Japończycy zaproponowali zwiększenie liczby wydawanych wiz wjazdowych, pod warunkiem że Żydzi oddadzą na nich głosy, do czego w końcu doszło. Michael Speelman ujawnił swoje obawy wobec tego pomysłu – jego zdaniem cała procedura mogłaby
wywołać nastroje antysemickie. Japończykom nie udało się uzyskać dobrego
wyniku, ale za to wydali Żydom 1000 wiz312. Wybory odbyły się w kwietniu313,
ale przed czerwcem 1940 roku znowu powrócono do ograniczeń i wydawano
tylko jedną wizę dziennie. I tak z powodu sytuacji w Europie droga z Włoch
już nie była dostępna314. Było to ciekawe zrządzenie losu: sprzymierzeńcy paktowi nazistów – Japończycy – musieli zabiegać o poparcie Żydów. Zabiegi owe
były powodowane chęcią uzyskania głosów ludności niechińskiej315.
Natomiast droga przez Syberię i Mandżukuo wciąż była dostępna pod
warunkiem posiadania wizy przejazdowej przez ten kraj oraz wjazdowej do
Szanghaju. Niektórzy uchodźcy pozostawali jednak w Harbinie ze względu na
oferty pracy czy osiedloną tam rodzinę. Ponadto pomoc dr. Kaufmana, stojącego na czele tamtejszej społeczności żydowskiej, była nieoceniona316.
W Harbinie w 1939 roku w sprawie wiz Żydów miało negocjować wspomniane już wyżej Kyōwakai (Stowarzyszenie Konkordatu), a nie marynarka.
Przeciwny ich wjazdowi był ambasador Kenkichi Ueda nierozumiejący sytuacji na świecie. Był on przedstawicielem Armii Kwantuńskiej i w sprawie wiz
działał z dużą autonomią pomimo wytycznych Tokio. Dla przypomnienia: Armia Kwantuńska dzierżyła władzę nad terenem Mandżukuo oraz północnych
Chin. W Mukdenie konsul generalny Katō okazał się łaskawy dla uchodźców,
w przeciwieństwie do Uedy. Również pełniący funkcję konsula w Manzhouli
Matsuda nie podzielał poglądów tego ostatniego317.
Doktor Kaufman zawsze czynił wszystko, aby dopomóc Żydom. Pewnego
razu – aby okazać pomoc grupie Żydów rezydujących chwilowo w Dairenie
311
312
313
314
315
316
317

Ibidem, s. 228.
P. Rotner Sakamoto, Japanese Diplomats and Jewish..., s. 79−80.
D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 155.
P. Rotner Sakamoto, Japanese Diplomats and Jewish..., s. 80.
D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 156.
P. Rotner Sakamoto, Japanese Diplomats and Jewish..., s. 80.
Ibidem, s. 81.

Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932–1945

88

z powodu braku wiz wjazdowych do Mandżukuo − przywódca gminy harbińskiej udał się na pertraktacje do pułkownika Yasue w Dairenie i przedstawicieli
MSZ Japonii w Szanghaju, a następnie do kierowników Biura Azji Wschodniej i Sekcji Zbierania Informacji oraz zagroził im, że jeśli Żydzi ci wrócą
do Szanghaju, z pewnością nie przyniesie to chwały Japonii. Działania Kaufmana odniosły zamierzony rezultat318.
Jesienią 1940 roku Inuzuka przygotował program radiowy na temat Żydów,
w którym wyraził o nich bardzo pochlebną opinię jako o ludziach pomagających w rozwoju Szanghaju (sefardyjczycy), chwalił też prożydowską politykę
Japonii, ganiąc jednocześnie nazistowską. Powiedział na falach eteru, że Żydzi
pragną powrócić na Wschód, czego przejawem jest syjonizm, a więc są oni
Azjatami. Z tego powodu Japonia nie mogła uczynić nic innego, jak tylko zaopiekować się narodem azjatyckim. Dodał:
W naszych stosunkach z Żydami tak długo będzie obowiązywać zasada równości, jak
długo pozostaną oni lojalni wobec japońskich władz319.

Jak można było przypuszczać, ambasada niemiecka w Tokio mocno zaniepokoiła się tą audycją. Ambasador Eugen Ott był bardzo zaciekawiony, jakie
wpływy w kręgach rządowych ma „ów przyjaciel Żydów”, który tak pochlebnie
wyrażał się o nich w radiu. W raporcie Ott przesłał jednak informacje zadowalające nazistów, gdyż w Japonii dużą popularnością cieszyły się dwa tytuły antysemickie − jednym z nich był Problem żydowski a Japonia (za Rotner
Sakamoto: Jewish Problem and Japan), przeróbka Protokołów. W owej książce
zaprezentowano japońskie wariacje na temat antysemityzmu. Uznano Żydów
za winnych podżegania Zachodu przeciwko Japonii, a jako komunistów i kapitalistów (plutokratów) − wspierania Czang Kaj-szeka. Niemniej jednak ambasada Niemiec w Tokio nie wzięła pod uwagę jednej kwestii: autorstwa tego
500-stronicowego dzieła. Zostało ono napisane przez Kiyo Utsunomiyę, czyli
Inuzukę, który posługiwał się tym pseudonimem. Opublikowało je powstałe
w połowie lat 30. KSG. Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych i Politycznych (KSG − Kokusai Seikei Gakkai) w Biurze Informacji MSZ będącym pod
wpływem Inuzuki320.
W 1940 roku Mantetsu (Kompania Kolei Południowomandżurskiej)321 także wyszła z propozycją ulokowania Żydów na swoim terenie. Pułkownik Yasue,
stojący na czele jej specjalnej filii w Dairenie (ros. Dalnij, chin. Dalian), do
opracowania zagadnienia uchodźców wyznaczył specjalistów spośród pracowników Mantetsu – byli tam także agenci wywiadu Japonii. W maju 1940 roku
318
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uznano, iż utworzenie na stepie miasta satelitarnego Dairenu, w którym zamieszkałoby 20 000 uchodźców pochodzących z Szanghaju, jest jak najbardziej
możliwe. Zakładano powiększenie liczby jego mieszkańców nawet do 70 000322.
Najprawdopodobniej była to inicjatywa wspomnianego wyżej dr. Kotsujiego,
nadal próbującego działać na rzecz wpuszczania Żydów na tereny znajdujące
się pod wpływami Japonii323.
Aby przyjąć tak dużą liczbę imigrantów, należało się liczyć z opinią miejscowych władz. W sprawie zakwaterowania uchodźców żydowskich pojawiły
się głosy, że być może Wang będzie przeciwny tego typu posunięciom japońskim. Chiński decydent Jingwei Wang (Chao-ming Wang, Ching-wei Wang)
(1883−1944), student myśli zachodniej w Japonii, służył w latach 1911−1917
Sun Yat-senowi, dzięki czemu później stał się ważną osobistością w Kuomintangu (Narodowej Partii Chin) powstałym w 1912 roku. Rok po ponownym
wybuchu wojny pomiędzy Japonią a Chinami w 1938 roku udał się do Wietnamu i tam zażądał, aby chiński rząd wypracował pokojowy układ z Japonią.
Był gotów podpisać kapitulację w imieniu Kuomintangu. W 1939 roku zawarł
w Szanghaju porozumienie z Japonią. W latach 1940−1944 przewodniczył
rządowi Chin ze stolicą w Nankinie324. W 1944 roku udał się do Japonii na
leczenie. Niestety nie udało mu się wrócić do zdrowia i tam zmarł. Uznanie
przez Japonię rządu w Nankinie w 1940 roku za centralny rząd chiński przekreślało możliwość współpracy z rywalizującym z nim rządem w Chungkin
z Czang Kaj-szekiem na czele. W 1940 roku Tokio miało jeszcze nadzieję, że
Czang Kaj-szek podda się Japonii i w ten sposób uda się ocalić wizerunek
militarystów japońskich325. Obawiano się jednak, że Czang Kaj-szek za bardzo sympatyzuje z komunistami. Korzystając z koneksji Wanga, próbowano
zdobyć wpływy w całych Chinach, które wtedy były podzielone na dwie części. W 1941 roku Japonia miała nadzieję, że mając pod swoimi wpływami
Wanga, uda się uniknąć dalszych walk. Jak twierdził Mamoru Shigemitsu,
podległość Wanga wobec Japonii sprawiała, że nie miał on już powodu, by
walczyć o władzę z Czang Kaj-szekiem326. Słabość Wanga połączona z jego
ograniczonym poparciem spowodowały, że choć Nankin obejmował większość terenów okupowanych przez Japonię, nie doprowadzono do kapitulacji
wojsk chińskich327.
Kapitan Inuzuka wyjaśniał problem zakwaterowania 30 000 Żydów na terenie Chin bądź Mandżurii pod kątem polityki Japonii wobec Wanga następująco:
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Przeniesienie nie więcej niż 30 000 Żydów na rozległe tereny Chin jest jedynie kroplą
wody w wielkiej rzece. Mówi się, że dwa miliony ludzi utonęły w wyniku wylania
przez Rzekę Żółtą, ale mimo to spadek populacji nie był szczególnie zauważalny. Nie
można zaakceptować tego, że napływ dziesiątków tysięcy osób do Chin spowoduje
w przyszłości wielki problem, szczególnie że imigranci są ludźmi obytymi i dobrze
wykształconymi mieszkańcami Europy. Powinno się poddać głębokiemu namysłowi fakt, że ich technika może być użyta (...) przy budowie kontynentu. Mamy też
przewagę w tym, że możemy dokonywać wyboru imigrantów i określać ich limity.
Szczególnie od nas zależy zapraszanie imigrantów specjalizujących się w rolnictwie. Dlatego w pierwszej kolejności należy negocjować z reprezentantami Żydów
w Ameryce328.

Na podstawie wyjaśnień Inuzuki można wywnioskować, iż istniała grupa
osób uważających za istotne liczne osadnictwo żydowskie na terenach będących pod wpływami władzy Nankinu i Wanga. Być może strona japońska obawiała się, że zbyt duży napływ uchodźców żydowskich może zniechęcić Wanga
do dalszej kooperacji z Japonią.
Rok 1941 był dla Japonii szczególny, gdyż poprzedzał intensyfikację działań
wojennych na Dalekim Wschodzie. Podejmowano wówczas próby negocjacji
z USA w celu uniknięcia niechybnie zbliżającego się konfliktu. Wtedy także
okazało się, jak żywa wciąż jest pamięć o Schiffie i jego pomocy z okresu wojny
japońsko-rosyjskiej z lat 1904−1905.
Dwaj księża amerykańscy wyruszyli z nieoficjalną misją do Japonii w grudniu 1940 roku. Byli to biskup E. Walsh oraz ojciec James M. Drought, którzy
nie mieli wsparcia rządu, lecz jedynie kierowali się misją pokoju oraz listem
polecającym od Lewisa Straussa z firmy Kuhn, Loeb & Company, przeznaczonym dla Tadao Ikawy, ówczesnego dyrektora Centralnego Banku Rolnictwa
i Leśnictwa Japonii, będącego w dobrych stosunkach z Kishim z Ministerstwa
Finansów i Hoshino z Rady Gabinetu Planowania. Był on także znajomym
ministra finansów Japonii Ikedy, popierającego prożydowską politykę Japonii
z grudnia 1938 roku329.
Biskup Walsh tuż po zawarciu przez Japonię trójprzymierza prowadził negocjacje, które trwały 10 miesięcy. W ich rezultacie Ikawa i pułkownik Hideo
Iwakuro udali się do USA. W lutym 1941 roku rząd Konoe wysłał tam admirała Nomurę znanego z przyjaznego nastawienia do Stanów Zjednoczonych.
Nomura już wcześniej wspierał politykę prożydowską (uczestniczył w negocjacjach Tamura–Garson)330. Tak więc wypowiedź Inuzuki w audycji radiowej
nie była aż tak niedorzeczna, biorąc pod uwagę rzeczywistą sytuację w polityce
i to, jakie osoby nią sterowały.
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Starano się prowadzić rozmowy z USA, wpływać wciąż na Żydów w Japonii, aby ci informowali swoich współwyznawców o prożydowskim nastawieniu, podobnie jak podczas kolacji Anatola Ponve’a (wyznania mojżeszowego)
z gubernatorem prefektury Hyōgo. Gdy ten pierwszy postanowił podziękować
za dobroć strony japońskiej, gubernator powiedział, że Japonia chce, aby tylko
w USA wiedziano o jej polityce wobec Żydów331.

3.3. Idea państwa buforowego. Plan Fugu
Od połowy XIX wieku w kształtowaniu polityki zagranicznej dla Japonii szczególnie ważne były dwie kwestie: poprawa bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznego, w praktyce tożsamego z bezpieczeństwem narodowym. Idee te
mogły zostać scalone w formie ustanowienia Wielkiej Azji, dzięki której Japonia zajęłaby nowe terytoria, wyzwalając spod okupacji zachodniej ludy ciemiężone − jak głosiła. W ten sposób dochodzimy do pobudek kierujących Japonią
przy tworzeniu Mandżukuo. Do przyczyn czysto politycznych można dodać te
o charakterze filozoficznym, ale także nacjonalistyczne.
Polityka Japonii wobec Żydów była podyktowana ideologią zrodzoną na
Archipelagu, będącą wynikiem polityki międzynarodowej mocarstw od czasu
otwarcia Japonii w połowie XIX wieku. W 1853 roku Japonia została zmuszona do użyczania swoich portów, a z czasem zawarła niepełnoprawne traktaty
handlowe. Zgodnie z nimi obcokrajowców obowiązywała ich własna jurysdykcja dzięki przywilejowi eksterytorialności. Japonia odczuła mocno wpływy
Zachodu. Po pewnym czasie, tak jak to czyniły od wieków inne kraje, zapragnęła uczestniczenia w podziale kolonii, w zdobywaniu nowych ziem. Było to
powodowane brakiem surowców, a niekiedy chęcią odciągnięcia opinii publicznej od innych problemów czy mobilizowania grupy krewkich poddanych
do działań wojennych, od XX wieku zaś − rosnącą populacją kraju. Japonia
pragnęła jednak dosiąść się do uczty podziału ziem, a że dania już zostały
częściowo skonsumowane, doszło do jej wzburzenia wewnętrznego. Tokio nie
kryło się z krytyką państw Zachodu, które posiadały kolonie, ale nie pozwalały
Japonii na obejmowanie we władanie nowych ziem. Były to czynniki sprzyjające nastrojom antyzachodnim w kraju, a jednocześnie budzeniu ducha Japonii332. Ideologia Ishihary nawiązywała do kokutai i buddyzmu Nichirena333 i to
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Ishihara miał spory wpływ na kręgi wojskowe. Podpułkownik Kanji Ishihara (Ishiwara) (1889–1949), oficer Armii Kwantuńskiej, współautor brutalnego podboju Mandżurii z września 1931 roku, jest przykładem radykalizacji
poglądów w tamtym okresie w historii Japonii. Miesiąc później miał wydać
oświadczenie, w którym krytykował brak „światopoglądu o globalnej strategii
politycznej” Japonii. Według Ishihary zainteresowani status quo na świecie są
spekulanci i milionerzy. Oświadczył: „Niech rząd i centralny sztab armii robią,
co zechcą – Armia Kwantuńska zrealizuje swą świętą misję”334.
Ogólnie można tak scharakteryzować jego idee: patriotyzm połączony
z misją światową, najpierw rozwiązawszy problem mandżurski, jak go określał.
Tylko współpraca pomiędzy Japonią a Mandżukuo oraz przyjaźń pomiędzy
Chinami a Japonią da tej ostatniej władzę nad Azją Wschodnią, da autarkię
gospodarczą i umożliwi przeprowadzenie rozstrzygającej wojny z białą rasą335.
Zgodnie z tym poglądem po burzliwym konflikcie nadejdzie złoty okres,
kiedy Japonia obejmie przewodnictwo nad światem w celu utrzymania pokoju i harmonii. Poglądy te były szczególnie popularne we frakcji mandżurskiej
armii Cesarstwa. Ishihara twierdził, że demokracja prowadzi do konfliktu,
a największym państwem demokratycznym są Stany Zjednoczone, dlatego
jako źródło demokracji stanowią one najpoważniejsze zagrożenie dla Japonii.
Obserwacje działań Armii Czerwonej w latach 1935−1937 doprowadziły do
zmiany wroga numer jeden: stał się nim ZSRR. Zgodnie z tym stanowiskiem
należy powstrzymywać takie kraje jak Wielka Brytania, Chiny i USA od jakielkolwiek kooperacji z Rosją Sowiecką336. W latach 1934−1939 ZSRR zajmował
stałe miejsce w Lidze Narodów, co dodatkowo ukazywało jego silne wpływy337.
W 1936 roku Japonia podpisała pakt z Niemcami w Berlinie zwany układem
przeciw Międzynarodówce Komunistycznej, czyli pakt antykominternowski.
Rok później dołączyły do niego Włochy338.
W szybkim tempie zaczęto eksploatację zasobów złóż Mandżurii, lecz zaibatsu339 nie były zaproszone do współpracy przez kierownictwo Armii Kwantuńskiej, gdyż reprezentowały owych znienawidzonych „milionerów i spekulantów”. Celem utworzenia „samowystarczalnego porządku przemysłowego”340
wyzwolenie w kręgu wcieleń; działanie to było rozumiane jako uczestnictwo w życiu społecznym
na rzecz jedynej Czystej Ziemi, czyli Japonii (J. Tubielewicz, Historia Japonii, Ossolineum, Wrocław
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zaangażowano Armię Kwantuńską, Bank Chōsen, Kolej Południowomandżurską oraz niektórych przemysłowców. Firmie Nippon Sangyō (Nissan) i jej
właścicielowi Yoshisuke Ayukawie pozwolono stać się największym kooperantem władz Mandżukuo341. Wcześniej proces skrajnego wykorzystywania złóż
rozpoczął się w Korei czy na Hokkaidō, północnej wyspie dzisiejszej Japonii.
Praktyczność japońskiej polityki jest tutaj widoczna, a przejawi się także w planach wobec Żydów342.
Marvin Tokayer i Mary Swartz w swoich badaniach dotarli do przekazów o tajnym planie Fugu. Nazwa „plan Fugu” pojawia się w pracy Tokayera
i Swartz, The Fugu Plan. The Untold Story of the Japanese and the Jews During
World War II, lecz w innych opracowaniach występuje sporadycznie. Wydaje
się, że naukowcy ze swoistą rezerwą odnoszą się do tej nazwy. Wspomniani autorzy dotarli do przekazów ustnych związanych z kwestią żydowską. W latach
1934–1940 plan Fugu był tajną koncepcją wysoko postawionych funkcjonariuszy państwa japońskiego, mającą na celu zwabienie do Mandżurii zdolnych
i wykształconych Żydów. W zamian za możliwość osiedlania się w tamtym
rejonie Żydzi mieli pomagać w jego rozwoju, wpływać na opinię publiczną
świata w celu zmiany obrazu Japonii na korzystniejszy, a także ściągać kapitał.
Realizacja tego pomysłu nasilała się znacznie w okresie poprzedzającym kampanię na Pacyfiku, gdyż próbowano jeszcze uniknąć wojny. Nazwa „plan Fugu”
wywodzi się od ryby fugu (rozdymka), w której organach wewnętrznych znajduje się trucizna. Tylko wysoko wykwalifikowani kucharze specjalizujący się
w przyrządzaniu tej ryby mogą ją przygotowywać do spożycia, a jej mięso jest
w Japonii niezwykłym rarytasem. Zgodnie z opiniami opisywanych w niniejszej pracy specjalistów od spraw żydowskich naród Żydów jest taką rybą fugu,
lecz odpowiednie preparowanie, czyli postępowanie z wyznawcami judaizmu,
może przynieść niebywałe korzyści dla Cesarstwa Japonii, podobnie jak owo
wyborne mięso ryby fugu. Należy to jednak czynić z wielką ostrożnością, gdyż
wpływowi Żydzi mogą zagrozić Japonii343.
W Dictionary of the Holocaust: Biography, Geography, and Terminology
autorzy powołują się na rewelacje Tokayera i Swartz. Dodają, że plan Fugu
w pewnym okresie miał na celu wpłynięcie na rząd amerykański poprzez Żydów. Mieli oni nakłonić prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta do akceptacji militarnych działań Japonii w zamian za przyjęcie przez Japonię 17 000
Żydów bez wymaganej wizy344.
Bez wątpienia istniała tajna koncepcja sprowadzania Żydów do Japonii,
lecz nazwa powstała podczas rozmowy decydentów – specjalistów w dziedzi341
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nie spraw żydowskich – i powinna być używana wstrzemięźliwie ze względu
na niezbyt wysoki poziom naukowy pracy Marvina Tokayera i Mary Swartz,
powołujących się na ową rozmowę jako na źródło pojęcia planu Fugu (wady
publikacji zostały omówione we wstępie).
W tym miejscu warto zaznaczyć, że sama idea stworzenia państwa żydowskiego na Dalekim Wschodzie nie była novum. Rosjanie o kilka lat wyprzedzili
Japończyków z tym pomysłem. Polityka zachęcania Żydów do osiedlania się
w Birobidżanie była prowadzona od lat 20., a w 1926 roku zaczęto ją wprowadzać w życie. Pomysł japoński opierał się na innych podstawach. Według Stalina naród nie istnieje bez siedziby narodowej, stąd też postanowiono ofiarować
Żydom jednostkę administracyjną w obrębie ZSRR, by mogli utworzyć naród
i w ten sposób wnieść swój wkład w budowę socjalizmu345. W 1934 roku powołano do życia Żydowski Obwód Autonomiczny (ŻOA) w składzie Federacji
Rosyjskiej. Decyzja utworzenia ŻOA była zdecydowanie polityczna, gdyż zbiegła się z atakiem Japonii na Mandżurię, dojściem Hitlera do władzy i wzrostem
prześladowań starozakonnych w Niemczech346.
ŻOA był terenem leżącym u zbiegu rzek Biry i Bidżan, sąsiadującym z Chinami od północy, a z Mandżurią od strony rzeki Amur347. Tuż przed przyjazdem Żydów na tamten obszar zamieszkiwało go około 32 000 przedstawicieli ludności miejscowej. W latach 1928−1933 przesiedlono tam prawie
20 000 Żydów348. Przybywanie w tamten rejon nawet byłych olim chadaszim
(z hebrajskiego: nowi uchodźcy, którzy emigrowali do Palestyny w ramach
aliji – masowego exodusu Żydów)349 z Argentyny, Urugwaju oraz Europy − co
ZSRR świetnie wygrywał propagandowo − nie zniechęciło Żydów do przyjazdu do sąsiedniej Mandżurii350. Pomimo że przejeżdżali koleją przez ŻOA, nie
chcieli zostawać w tym specyficznym okręgu. Powodem były pogłoski − nie
do końca bezpodstawne − o głodzie i nędzy. We wspomnieniach można odnaleźć zapiski o widoku zabiedzonych Żydów i innych mieszkańców ŻOA, których można było zobaczyć przez okna pociągu. Do takiej sytuacji doprowadził
Wielki Terror końca lat 30., czystki, prześladowania, aresztowania z powodu
fałszywych oskarżeń i brak postępu w procesie agraryzacji wśród Żydów351.
Pociągi przejeżdżające przez Syberię czasem zatrzymywały się w miejscu,
gdzie miało powstać wymarzone, ale komunistyczne państwo żydowskie, którym miał być Birobidżan. Żydzi udający się na Daleki Wschód nawet jednak
nie wysiadali z pociągu z obawy przed Rosjanami, ale przecież na własne oczy
345
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widzieli sytuację w Birobidżanie. Jednym z problemów było zaopatrzenie
w podstawowe produkty. Podróżnicy wspominają, że wyrzucano z pociągu
osoby posiadające pieniądze i chcące nabyć chleb352 − być może z chęci ukrycia problemów występujących w Birobidżanie, takich jak brak odpowiedniego
zaopatrzenia.
Pułkownik Yasue był osobą, której stosunek do Żydów był niejasny, gdyż
to on jako pierwszy przetłumaczył całość Protokołów Mędrców Syjonu z języka
rosyjskiego, a także był autorem traktatów antysemickich: Ujawnienie ruchu
rewolucyjnego (za Kranzlerem: The Revelation of a Revolutionary Movement)353
czy Żydowska kontrola nad światem (za Kranzlerem: Jewish Control of the
World)354. Oto kilka fragmentów pism Yasue w tłumaczeniu własnym za
D. Kranzlerem:
Rewolucja bolszewicka jest częścią żydowskiego spisku; syjonizm może być celem
Żydów, ale w istocie chcą oni kontrolować światową gospodarkę, politykę i dyplomację. Jeśli Japończycy nie zdadzą sobie sprawy z tego niebezpieczeństwa, ich kraj
pozostanie w tyle w walce o światową supremację (...).
Żydzi są rewolucjonistami i wdzierają się do gospodarki Mandżurii (1933) (...).
(...) oprócz takich sił jak Wielka Brytania, USA, Francja (...) istnieje naród, który nie ma państwowości; osiedlił się w tych krajach i wywiera tam wpływ większy
niż ludność lokalna, aby mieć kontrolę nad tymi państwami. Ponadto utrzymują
oni między sobą bliskie kontakty i odważnie walczą o to, żeby świat był zdany na
ich łaskę i osiągnął ideał (...), a prawie każdy kraj składa się z dwóch części, jest
połączeniem dwóch oddzielnych nacji (...). Amerykański rząd jest amerykański tylko z wierzchu, a wewnętrznie jest żydowski. Dlatego musimy [Japończycy] zająć
się międzynarodowymi problemami dyplomacji, polityki i ekonomii z podwójnego
punktu widzenia355.

Jednocześnie ten sam Yasue był odpowiedzialny za zorganizowanie trzech
Konferencji Żydów na Dalekim Wschodzie (1937, 1938 i 1939)356. To on także
wstawił się za niewielką grupą starozakonnych w Pekinie, aby nie wbijano im
w paszportach dyskryminującej pieczątki z literą „J”357.
Kapitan marynarki Japonii Inuzuka stanowił drugą ważną postać w formowaniu polityki Japonii wobec Żydów. Tak jak Yasue był autorem antysemickiej
literatury i także tworzył pod pseudonimem. Jako Kiyo Utsunomiya napisał
kilka traktatów oraz przetłumaczył sławetne Protokoły. Oto tłumaczenie własne autorki jego publikacji (za Dickerem). Warto zwrócić uwagę na pierwiastek
dalekowschodni, który pojawia się w tej twórczości o dyskryminującym charakterze:
352
353
354
355
356
357

P. Rotner Sakamoto, Japanese Diplomats and Jewish..., s. 54.
Ibidem.
D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 170−171.
Ibidem.
N. Maruyama, Zionism, the Holocaust, and the Sino-Judaic Exodus, Chapter III.D.1..., s. 261.
D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 172.

Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932–1945

96

Liga Narodów jest narzędziem żydowskich finansistów. (...) Zamierzają oni usunąć
Japończyków z Chin. (...) Brytyjscy, francuscy i niemieccy Żydzi udzielili pożyczki Chinom w wysokości 200 milionów dolarów na rozwój południowo-zachodnich
Chin, aby uprzedzić dalszy postęp Japonii w kierunku południowym. (...) Sassoon jest
pod kontrolą finansistów z Chekiangu poprzez swoje bliskie relacje z chińskim rządem
narodowym, który z kolei kontroluje Centralny Bank Chin. (...) Żydzi są (...) odpowiedzialni za amerykańską i europejską „kontrolę” chińskiego, nacjonalistycznego Rządu
(...), [a] porwanie generalissimusa Czang Kaj-szeka w Sian [grudzień 1936 roku] [można wytłumaczyć] rywalizacją dwóch grup żydowskich. (...) żydowski spisek musi być
zniszczony siłą. Wszystkie antyjapońskie działania w Anglii są podejmowane przez
żydowskich masonów. (...) Odpowiadają oni za niemoralność japońskiej młodzieży,
gdyż pokazują swoje (...) filmy. (...) Żydzi kontrolują amerykańską prasę, a co za tym
idzie − opinię publiczną, zmieniając ją na przeciwną Japonii (...)358.

Podczas wykładu w szkole oficerskiej wyraził następujące opinie:
Źródłem niecnych myśli są Żydzi, a mówiąc to, ostrzegam was, że zagrożenie narodu
jest o wiele większe niż niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego. Od czasu incydentu
mandżurskiego gang masoński − Żydzi − bez ustanku, z ukrycia knuje międzynarodowe intrygi przeciwko Japonii w Brytanii, USA, Chinach i Rosji. Japonia nie jest
w pełni na to przygotowana359.

Te złowrogo brzmiące wypowiedzi oraz publikacje mogłyby prowadzić do
fałaszywych wniosków, że Inuzuka nawoływał do otwartej dyskryminacji Żydów i tak samo traktował ich w życiu prywatnym. Nic bardziej błędnego – to
on był odpowiedzialny za sformułowanie polityki Japonii zezwalającej starozakonnym na wjazd do Szanghaju w krytycznym momencie historii, gdy inne
kraje zamknęły dla nich granice. Dodatkowo to on zezwolił na pobyt Żydów
w Cesarstwie już po nałożeniu restrykcji na imigrantów żydowskich do Japonii, do czego doszło w Hongkew i co dotyczyło ponad 1000 polskich uchodźców pochodzenia żydowskiego360.
Mandżukuo było tworem państwowym, którego powstanie zostało podyktowane wyłącznie japońskimi interesami. Żydzi mieszkający na jego terenie
byli tym bardziej cenni, że mogliby dopomóc w kampanii na rzecz uzasadnienia jego istnienia361. W latach 30. Mandżukuo było postrzegane jako swoiste panaceum na choroby toczące Japonię, takie jak przeludnienie oraz brak
zasobów mineralnych362. Zainteresowanie Japonii tą częścią kontynentu było
duże od początku XX wieku. W 1905 roku dzięki wygranej wojnie z Rosją
Japonia uzyskała potwierdzenie, że Rosja nie ma pierwszeństwa czy wyłączności w Mandżurii ani przywilejów terytorialnych. Ponadto Japonia zyskała
dzierżawę Port Artur i portu Dairen oraz południową część kolei w Mandżu358
359
360
361
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rii, zbudowanej przez Rosję363. Dzięki nowym posiadłościom Japonia mogła
utrzymywać swoje oddziały do ochrony owej linii kolejowej, z dowództwem
w Kuangtungu364.
Dla Japonii Mandżuria była piękną krainą z rozległymi połaciami ziemi
bogatej w surowce mineralne, których tak brakowało na Archipelagu Japońskim. Z wielu względów dla polityki Cesarstwa było rzeczą całkowicie naturalną, że z czasem przejmie kontrolę nad tym terytorium. Od pewnego czasu
Tokio prowadziło politykę zachęcającą Japończyków do emigracji ze względu na zagęszczenie ludności na Archipelagu. Powód ten nie był dostatecznie
uzasadniony, gdyż populacja Japonii w latach 20. i 30. była znacznie mniejsza niż obecnie, lecz powszechnie przeważał ton niezadowolenia ze zbyt dużej gęstości zaludnienia kraju. Z punktu widzenia Tokio chęć zawładnięcia
złożami Mandżurii była słuszna, tak jak to się działo od końca XIX wieku
w Korei. Najważniejszą przyczynę zajęcia tej krainy stanowiło jej położenie
geograficzne: był to region oddzielający od potężnego i w pewien sposób niedostępnego Związku Radzieckiego. Nie bez znaczenia było sąsiedztwo Chin,
których terytoria były możliwe do przejęcia365. Niewątpliwym minusem
Mandżurii było jej niedofinansowanie. Aby wykorzystać tę krainę, potrzebne były znaczne inwestycje finansowe. W opinii niektórych ważnych postaci
na arenie politycznej Japonii, a szczególnie autorów planu Fugu, z pomocą
mogli przyjść Żydzi.
Kwestia ideologiczna była także motorem działań podczas zajmowania nowych terytoriów. Minzoku byōdō366 – czyli równość ras − miała być szansą dla
rozwoju Azji. W opinii Tokio krajem mającym propagować tę zasadę miała
być właśnie Japonia367. To Cesarstwo miało pomagać w odzyskiwaniu wolności
przez kraje Azji, co przecież uczyniło, zajmując Koreę czy Mandżurię. Tokio
pragnęło wyzwolić Azję spod panowania białej rasy, która jego zdaniem wyzyskiwała miejscową ludność, co widać było na przykładzie zarówno samej Japonii i upokarzających ją traktatów z połowy XIX wieku, jak i sytuacji w Chinach.
Owa propaganda Tokio była zręcznie wpleciona w jej politykę, niemniej jednak po zajęciu Mandżurii żaden kraj nie chciał wierzyć w szlachetność działań
Japonii. Na domiar złego terytorialna zdobycz Japonii nie została uznana przez
opinię międzynarodową pomimo braku reakcji militarnej ze strony krajów europejskich i Ligi Narodów, zajętych sytuacją na Starym Kontynencie, na którym Niemcy hitlerowskie niebezpiecznie rosły w siłę.
Zatargi pomiędzy oddziałami Armii Kwantuńskiej oraz miejscowymi siłami chińskimi były coraz częstsze pod koniec lat 30. XX wieku, a incydent muk363
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deński stanowił poniekąd wynik coraz silniejszych starań Japonii zmierzających do wszczęcia konfliktu. W wyniku działań wojennych Japonia przejęła
kontrolę nad Mandżurią, a nawet utworzyła marionetkowe państwo Mandżukuo, zmieniając nazwę krainy. Japonia zapłaciła wysoką cenę za przejęcie kontroli nad Mandżurią. Kraj ten od czasu wycofania się z Ligi Narodów izolował
się i coraz bardziej zbliżał się do sojuszu z Niemcami368.
W 1938 roku Japonii zależało na pozytywnej opinii środowisk żydowskich
w USA na temat jej i prowadzonej przez Tokio polityki. Konsul generalny Japonii w San Francisco Kanzo Shiozaki informował ministra spraw zagranicznych
Hirotę o sytuacji w USA, gdzie zgodnie z jego opinią także panował antysemityzm. Co ciekawe, żaden z dyplomatów japońskich nie poinformował Tokio,
że wprowadzone w 1924 roku restrykcje związane z imigracją do tego kraju
dotyczyły nie tylko Japończyków, co tak utkwiło w pamięci mieszkańców kraju
bogini Amaterasu369, ale także Żydów. Niezrozumiałe wydaje się zaskoczenie
Tokio faktem, że w 1938 roku coraz więcej wyznawców judaizmu przybywało
na teren Japonii, ale coraz mniej ich wyjeżdżało, zatrzymywało ich bowiem
prawo imigracyjne USA370. Prawdopodobnie w Tokio nie uświadamiano sobie
sytuacji Żydów emigrujących, gdyż skupiano się wyłącznie na własnym poczuciu krzywdy czy wręcz na afroncie, jakiego w swojej opinii doznała Japonia ze
strony tego wolnego kraju.
Sekcja Mandżurska była dosyć wpływowa. Ayukawa stał na czele Korporacji Rozwoju Mandżurskiego Przemysłu Ciężkiego, wcześniejszego Przemysłu
Japonii. Jego plan pięcioletni zakładał znaczną pomoc kapitału amerykańskiego, ale nie został zrewidowany pomimo systematycznie pogarszających się stosunków pomiędzy obydwoma krajami. Czteroletni plan ekspansji przemysłu
z 1939 roku wciąż opierał się na pomocy ze strony USA. Mandżuria jawiła się
jako strategiczna część planu obrony narodowej. Ayukawa uznawał nawet, że
wciągnięcie USA do współpracy w rozwoju Mandżurii może się niechybnie
przyczynić do uniknięcia konfliktu pomiędzy oboma krajami371.
Stany Zjednoczone nie były nastawione przychylnie wobec Japonii, a swoje sympatie lokowały raczej w Chinach do czasu japońskiego ataku na Pearl
Harbor. Uwaga USA była skupiona na sytuacji w Europie. Warto tutaj przytoczyć ciekawą propozycję pewnego dżentelmena o zdecydowanie prochińskim
poglądzie − doktora Maurice’a Williama − zajmującego się pomocą państwu
chińskiemu w Amerykańskim Biurze Pomocy Medycznej dla Chin. William
pragnął użyć wpływów Żydów amerykańskich w USA, aby ten kraj mocniej
poparł Chiny. W 1939 roku podsunął plan, zgodnie z którym Chiny miały
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przyjąć żydowskich uchodźców z Niemiec, a koszty ich pobytu zostałyby pokryte przez establishment żydowski w USA372.
Gdy w 1937 roku na Chiny spadły bomby zrzucone przez Japonię, USA
zmieniły swoje nastawienie wobec Japonii jeszcze bardziej. Już ta kwestia pokazuje, jak trudnym przedsięwzięciem był plan Fugu, którego realizacja przy
równoczesnym stosowaniu strategii spalonej ziemi była prawie niemożliwa.
Wydaje się, iż prawdopodobnie przeceniono możliwości wpływowych Żydów
na świecie, zarówno na Dalekim Wschodzie, jak i w USA. Pogląd o potędze
wyznawców judaizmu okazał się zgubnym założeniem dla planu Fugu i przyczyną jego niepowodzenia. Planu nie uratował też fakt, że osoby na wysokich
stanowiskach w rządzie Roosevelta w prawie 15% były Żydami, co sprawiło,
że niektórzy w Japonii uważali, iż Żydzi mają duży wpływ na politykę USA.
Nic bardziej mylnego. Otóż Roosevelt nie był tak lojalny jak jego żydowscy
wyborcy i nie dopomógł żydowskim uchodźcom z Niemiec, łagodząc choćby
w niewielkim stopniu restrykcyjne prawo imigracyjne373.
Żydzi w USA, jako obywatele tego kraju, poparli Chiny. Wpływowy rabin
Stephen Wise nawoływał do bojkotu towarów japońskich w ramach protestu
wobec poczynań Japonii w Chinach. Mówił, że Chiny są ostoją demokracji,
a Japonia – faszyzmu, nie można więc zostawić Chin bez pomocy. W 1938
i 1939 roku rabin Wise spotykał się z nieoficjalnym wysłannikiem rządu Japonii oraz z przedsiębiorcą – Żydem z Mandżukuo. Obaj pragnęli nastawić
rabina Wise’a przychylnie do planu osadzenia Żydów w Mandżurii, ten jednak
odmawiał poparcia aż do 1940 roku. Podczas rozmowy rabina Wise’a i dr. Kaufmana rabin pogratulował warunków, w jakich żyją Żydzi w Chinach dzięki
uprzejmości władz374.
Kapitan Inuzuka, nie będąc jeszcze członkiem Komitetu ds. Muzułmanów
i Żydów, w styczniu 1939 roku wyraził swoją dezaprobatę wobec niewystarczających zabiegów MSZ w stosunku Żydów, wysyłając pismo do Komitetu.
Zawarł w nim swoje osobiste opinie po podróży do Dairenu, Tsingtao i Szanghaju. Podkreślił wagę i zasługi armii w analizie sytuacji Żydów w Szanghaju375.

3.4. Chiune Sugihara
W sierpniu 1940 roku na miejsce Yoshiakiego Miury na stanowisku konsula generalnego w Szanghaju został wyznaczony Tateki Hotta. We wrześniu
1940 roku minister spraw zagranicznych Yōsuke Matsuoka z drugiego gabinetu Fumimaro Konoe (lata rządów: 22 lipca 1940−18 lipca 1941) wysłał instruk372
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cje do ambasadorów w sprawie zaostrzenia przepisów, na których podstawie
wydawano wizy zezwalające na przejazd przez Cesarstwo tylko osobom mającym upoważnienie od konsula generalnego w Szanghaju376. Wtedy też w życiu
Żydów europejskich pojawił się anioł377 − jak go potem nazwano – czyli Chiune Sugihara.
Urodził się 1 stycznia 1900 roku w Yaotsu w Japonii w rodzinie znajdującej
się na średnim szczeblu drabiny społecznej. W dzieciństwie nie musiał, inaczej niż jego rówieśnicy, pomagać rodzicom w pracach przy gospodarstwie.
W wieku 19 lat zdał egzaminy MSZ i zdobył stypendium na naukę języka obcego na uczelniach zagranicznych378. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie
Harbińskim (Harubin Gakuin) władał językiem rosyjskim na bardzo dobrym
poziomie. Uniwersytet był sławną uczelnią, sponsorowaną przez rząd Japonii
i Kolej Południowomandżurską. Jej absolwenci mieli być specjalistami w sprawach Rosji – właśnie tak jak Chiune Sugihara. Z czasem on sam wykładał na
tym uniwersytecie, biegle posługując się językiem rosyjskim. Warto dodać,
że jego pierwszą żoną była Klaudia – apatrydka (obywatelka bezpaństwowa),
z pochodzenia Rosjanka379.
Sugihara pracował dla japońskiego MSZ, a od 1932 roku − dla Biura Spraw
Mandżukuo380. W 1935 roku Sugihara brał udział w negocjacjach pomiędzy
ZSRR a Japonią, dotyczących przekazania Kolei Wschodniochińskiej (m.in.
Północnomandżurskiej, Transmandżurskiej), lecz wrócił do Japonii niezadowolony ze współpracy z Armią Kwantuńską381. W tym samym roku ponownie
się ożenił, lecz tym razem z Japonką − Yukiko. Dwa lata później w Helsinkach
objął stanowisko tłumacza w poselstwie japońskim382. W sierpniu 1939 roku
przybył do Kowna na Litwie jako japoński konsul. Jego zajęciem w tak odległej
od kraju jednostce było zbieranie informacji wywiadowczych na temat ZSRR
i krajów bałtyckich. Udało mu się także nawiązać współpracę z wywiadem polskim, wraz z którym udzielał pomocy żołnierzom polskim383. Według Rotner
Sakamoto konsulat został utworzony w sierpniu 1939 roku, a Sugihara wraz
z rodziną przeprowadził się do niego w listopadzie tego roku384.
Utworzenie takiej jednostki na Litwie, na dodatek w Kownie − mieście, odległym wówczas od Wilna o trzy godziny drogi − na pierwszy rzut oka wydaje
się kuriozalne. W Kownie nie było Japończyków, co wykluczało potrzebę powstania placówki dyplomatycznej. Również na całej Litwie nie mieszkało zbyt
wielu poddanych Hirohito, co tym bardziej stawia pod znakiem zapytania ce376
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lowość ustanowienia konsulatu w tym kraju i dowodzi, że Cesarstwo pragnęło
mieć tutaj jednostkę wywiadowczą obserwującą ruchy wojsk Niemiec – traktatowych sprzymierzeńców Japonii (pakt antykominternowski z 25 listopada
1936 roku), a szczególnie śledzącą ruchy armii rosyjskiej. Japonia chciała zajmować coraz większe tereny Azji Wschodniej i dalsze, musiała się więc liczyć
z narastającym konfliktem z Rosją, a obecność jej wojsk blisko Europy czy wybuch ewentualnego sporu między ZSRR a Niemcami byłby jej zdecydowanie
na rękę. Japonia już od wielu lat miała mniejsze czy większe zatargi z ZSRR,
dlatego należało ją mieć pod ścisłą obserwacją, czemu miała służyć jednostka
prowadzona przez Sugiharę. Sugihara doskonale wiedział, kto podjął inicjatywę jej utworzenia: armia, a nie rząd Japonii. Swoją korespondencję prowadził
bezpośrednio z armią, z pominięciem Tokio385.
Sugiharę łączyły dosyć bliskie relacje z wywiadem polskim. Otóż zdołał on
nawiązać współpracę polegającą na wymianie wiadomości na temat ruchów
oddziałów sowieckich i niemieckich od szpiegów polskich, których informatorzy byli rozlokowani od Londynu po Warszawę. W zamian za informacje Sugihara wystawiał wizy dla Polaków – uciekinierów z obozów jenieckich – oraz
pozwalał wywiadowi polskiemu na korzystanie z kurierów poczty dyplomatyczniej Japonii386. O jego kontaktach z polskim wywiadem, a ściślej z Odonerem i Rybikowskim, wiedziano także w Niemczech387.
18 lipca 1940 roku pod konsulatem Japonii w Kownie zebrały się po raz
pierwszy tłumy żydowskich uchodźców proszących o wydanie wiz tranzytowych przez Rosję i Japonię w celu udania się do innych krajów docelowych.
Dwa dni później Sugihara spotkał się między innymi z Zorachem Warhaftigiem
i Janem Zwartendijkiem, honorowym konsulem Holandii. Uznano, iż Zwartendijk będzie pisemnie potwierdzał brak potrzeby wystawiania wiz do Curaçao,
dzięki czemu japoński konsul zdoła bez przeszkód prawnych wystawić wizy
tranzytowe388. W celu sprostowania należy dodać, że choć wiza nie była potrzebna, to wymagana była zgoda gubernatora Curaçao. Zwartendijk jednak
zgodził się pominąć namiestnika w całej procedurze389. Decyzję tę podjął ambasador Holandii w Rydze, zwierzchnik Zwartendijka, L.P.J. de Decker390. Do
odbycia podróży przez Syberię również była potrzebna wiza wyjazdowa z Rosji,
lecz dzięki zabiegom dyplomatycznym Sugihary sowiecki konsulat w Kownie
pozytywnie zaopiniował jego pomysł i emigranci wizę otrzymywali391.
Wówczas, 22 lipca, zmienił się rząd w Japonii − Yōsuke Matsuoka zastąpił
Aritę na stanowisku ministra spraw zagranicznych, a jednocześnie powołano
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drugi gabinet Konoe Fumimaro. Matsuoka był wcześniej dyrektorem Kolei Południowomandżurskiej392. 28 lipca Sugihara wysłał telegram do ministerstwa
z zapytaniem, co ma robić w kwestii Żydów, ale już dzień poóźniej powziął
decyzję o wydawaniu wiz bez względu na odpowiedź z Tokio393. Odpowiedzi
Matsuoki z 14, 16, 18 sierpnia oraz 3 września stanowczo nakazywały Sugiharze wystawianie wiz tylko osobom spełniającym wszystkie kryteria, lecz konsul
od 29 lipca do 28 sierpnia już je wydawał bez zbędnych czynności biurokratycznych.
Na początku swojej działalności Sugihara często w pojedynczych przypadkach słał depesze do Tokio w sprawie wydawania wiz. Oto odpowiedź z dnia
15 sierpnia 1940 roku, którą uzyskał na pytanie o zezwolenie na dłuższy pobyt
w Japonii wpływowym Żydom oraz 15 innym w celu wymiany doświadczeń:
Decyzję podejmiemy po ich przybyciu. Przy okazji jednak przypominamy, że ci, którzy starają się o wizę tranzytową przez nasz kraj, (...) muszą mieć wizy wjazdowe do
kraju docelowego. Kto nie ma takiej wizy, nie zostanie wpuszczony do Japonii. Proszę
o tym nie zapominać394.

16 sierpnia MSZ przysłało następną depeszę:
Ostatnio pojawili się u nas Litwini jadący tranzytem z wystawionymi przez was wizami. Udają się do Ameryki i Kanady. Są między nimi ci, którzy nie mają dość pieniędzy
lub wiz do krajów docelowych. Nie możemy wpuścić ich do kraju. Poza tym natrafiliśmy na wiele spraw niejasnych, wobec których nie wiemy, jak postąpić (...). Musicie
mieć pewność, że starający się o wizy tranzytowe mają wizy do krajów docelowych
i pieniądze na podróż oraz na okres pobytu w Japonii. Jeśli ich nie mają, nie powinniście wydawać wizy tranzytowej395.

Sugihara na własną odpowiedzialność postanowił wydawać wizy i czynił to
pomimo wytycznych z MSZ. Zgodnie z raportem z 5 lutego 1941 roku Sugihara
wydał ich w Kownie 2139, lecz wiadomo, że wystawiał je do 4 września nawet
po odejściu z urzędu, w hotelu, gdy już opuścił konsulat396. Dokładne określenie liczby osób, którym Sugihara wystawił „wizy życia”, jest trudne jeszcze z innego powodu. Otóż porucznik Daszkiewicz, współpracujący z konsulem agent
wywiadu polskiego, wykonał dwie pieczątki konieczne do wystawienia dokumentów, ale tylko jedna z nich została wręczona konsulowi397. Ponadto nawet żona Chiune Sugihary twierdziła, iż mąż stracił rachubę. Podawała liczbę
3500 wiz, przy czym każdą z nich mogła wykorzystać cała rodzina. Taką samą
liczbę podaje współpracownik z Jointu pomagający Żydom na Litwie, Moses
Beckelman. Z powodu inwazji Rosjan na Litwę placówki musiały być zamknię392
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te, podobny los spotkał konsulat Japonii na przełomie sierpnia i września, lecz
nawet później wykorzystywano pieczątki Sugihary. Podrabianiem dokumentów zajmował się Joseph Shimkin, pracownik Jointu z Wilna398.
Sugihara mógł wydawać wizy na piętnastodniowy pobyt w Japonii, ale zezwalał tylko na okres 10 dni399.
Podczas przejmowania władzy minister spraw zagranicznych Japonii Matsuoka wymienił dyplomatów na placówkach. Pomimo że nie pełnił funkcji
premiera, Matsuoka zdominował rząd. Nadto aby oddać realia – pisma od ambasadorów z krajów paktu miały pierwszeństwo. Być może dlatego tak powoli
odpisywano na telegramy Sugihary400.
Poniższe słowa Matsuoka miał napisać w liście do żydowskiego człowieka
interesu, ale także Kotsuji usłyszał je od ministra spraw zagranicznych Japonii:
Prawdą jest, że zawarłem przymierze z Hitlerem, ale nigdy nie obiecywałem mu, że
będę antysemitą. I nie jest to tylko moja prywatna opinia, lecz stanowisko całego japońskiego cesarstwa401.

Ambasadorowie Japonii w innych krajach także pomagali uchodźcom żydowskim, lecz stosowali się do restrykcyjnych wymogów stawianych przez
MSZ. Zgodnie z nimi osoba ubiegająca się o wizę musiała posiadać 25 jenów
na każdy dzień pobytu w Japonii i bilety na podróż oraz rozpocząć działania
w celu wjazdu do krajów docelowych. Według listy Sugihara wystawił 2139 wiz,
a dla porównania w Sztokholmie wydano ich 691 w okresie pomiędzy lipcem
1940 roku a marcem 1941402. W Wiedniu Yamaji403 w konsulacie wystawił 533
wizy między kwietniem a grudniem 1940 roku. Należy dodać, że znane były
przypadki niewykorzystania wiz wydanych przez Sugiharę. Być może osoby
owe obawiały się podróży na Daleki Wschód przez Związek Radziecki404. Sam
Sugihara nawet po opuszczeniu Kowna wydawał wizy − na przykład w Berlinie
pomiędzy 13 września 1940 a 28 lutego 1941 roku przyznał 69 wiz405.
Osobą pomagającą Żydom w Kownie był też dr Zorach Warhaftig, sam
wyznania mojżeszowego, działający w Komitecie Alija. Do jesieni 1940 roku
zabiegał o to, by uchodźcy otrzymywali dokumenty konieczne do wyjazdu do
Palestyny406.
Trudno jest ustalić, ile osób uratował Sugihara. Dzięki jednej wizie mogła
podróżować cała rodzina, lecz wiadomo też, że niektórzy Żydzi nie podjęli wyprawy na Daleki Wschód, jak wspomniano wyżej. Lista świadczy o 2139 wy398
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stawionych wizach, choć wiadomo też o późniejszych, niezawartych w tym spisie dokumentach przejazdowych. Szacunkowo podaje się liczbę nawet 10 000
uratowanych407. Według Yad Vashem wydano 3500 wiz, lecz nie wiadomo, czy
chodzi tu o te wizy, które Żydzi otrzymali legalnie, czy także o wizy podrobione, wystawione dzięki pieczątkom Sugihary, co byłoby znaczną nieścisłością408.
Należy stanowczo podkreślić, że nie wszyscy, którzy zdobyli wizy, byli Żydami.
Żydowski Komitet z Kobe, którego zadaniem było pomaganie uchodźcom, szacuje, że w grupie 4000 Żydów przybyłych do tego miasta, którzy zgłosili się do
Komitetu w okresie od lipca 1940 roku do kwietnia 1941 roku, 1300 pochodziło
z Polski. Osoby te oraz niewielka grupa z Niemiec przyjechały dzięki wizom
Sugihary. Alex Triguboff w wywiadzie z 1985 roku podał liczbę 25 000 Żydów,
którzy dotarli do Japonii dzięki wizom wydanym przez Sugiharę. Plany podróży
uchodźców żydowskich były różne, jako że nie wszyscy przejeżdżali przez Syberię i Tsurugę, lecz przez Koreę, a stamtąd bezpośrednio do Szanghaju409.
Problem podrabiania wiz także jest istotny dla rachunku uchodźców –
komplikuje go i sprawia, iż ustalenie dokładnej liczby uratowanych przez Sugiharę jest niewykonalne. Joseph Szymkin (Shimkin) – współpracownik Mosesa
Beckelmana z JDC − zajmował się podrabianiem wiz. Ponadto japoński konsul
w praktyce nie zawsze wbijał wizy do paszportu, czym znacznie ułatwił proceder „hochsztaplerski” w słusznej sprawie. Posługując się stemplami kauczukowymi, wbijał wizy nawet na spisach uchodźców410.
Grupy, które udawały się w podróż, walcząc w ten sposób o życie, wywoływały niemałe zamieszanie. Dzięki wizom wydanym między innymi przez
Sugiharę uchodźcy przemierzali ZSRR, nie zawsze mając środki na ten cel,
a zaostrzone przepisy japońskie zatrzymywały ich na granicach. I tak na przykład 3 lutego 1941 roku ambasador w Moskwie, generał Yoshitsugu Tatekawa,
wysłał telegram z prośbą o wystawienie, w drodze wyjątku, wiz wjazdowych
połowie z 800 znajdujących się w Związku Radzieckim polskich uchodźców
żydowskich w Manzhouli. Saburo Nei pełniący funkcję konsula generalnego
we Władywostoku donosił do MSZ o rosnącej liczbie Żydów jadących przez
Syberię i Japonię do Ameryki (140−150 osób podczas każdego transportu).
Konsul dodał, że większość z nich legitymuje się wizami wydanymi przez japońskiego konsula w Kownie z datą z zeszłego roku. Jako że byli oni zobowiązani do ubiegania się o wizę wjazdową w konsulacie Japonii w Moskwie,
wysyłali dziennie z Władywostoku 60−70 telegramów. Nei zadał w telegramie
pytanie, czy jego konsulat mógłby wystawiać im wizy. Telegramy krążyły od
przedstawicieli Japonii w różnych krajach do ministerstwa411.
407
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Nei był szkolnym kolegą Sugihary i starał się nie przeszkadzać mu w działalności na Litwie. W ten sposób musiałby podważyć decyzje Sugihary. Nei
pomógł wielu posiadaczom wiz wystawionych przez swego kolegę412.
14 maja 1941 doszło do nieoczekiwanego zdarzenia. Japończycy nie zezwolili na wkroczenie do Japonii ponad 90 pasażerom statku kursującemu
na linii między Władywostokiem a Tsurugą (Japonia). Być może głównym
powodem był brak wiz do krajów docelowych. Statek został zawrócony, lecz
strona rosyjska także nie zezwoliła na zejście pasażerów. Gdyby nie negocjacje ambasady Holandii w Tokio, działającej na rzecz wydania uchodźcom
wiz do krajów docelowych, sprawa nie zakończyłaby się pomyślnie dla pasażerów owego statku413.
Tokio nie było przygotowane na uchodźców z wizami od Sugihary. Rząd
nie znał nawet ich liczby, dopóki nie otrzymał informacji od konsula z Pragi wyjaśniającego tę kwestię − był to już jednak luty 1941 roku. Uchodźcy ci
byli zdecydowanie mniej zasobni i w większości przypadków nie posiadali wiz
wjazdowych do krajów docelowych414.
W Japonii działały organizacje zajmujące się pomocą dla uchodźców.
W Kobe od początku 1941 roku była to Żydowska Społeczność Aszkenazyjczyków, zapewniająca imigrantom opiekę w postaci noclegu, wyżywienia itp. Joint
z Nowego Jorku zajmował się organizowaniem funduszy na ten cel. Według
statystyki przytaczanej przez Żydów w Kobe w okresie od lipca 1940 roku do
kwietnia 1941 roku przybyło tam 1795 osób, a wyjechały jedynie 193. Ponadto
dostały one zapomogę w wysokości 6916 dolarów z Nowego Jorku415.
Żydowska Społeczność Kobe (Jewish Community of Kobe) zdołała przekonać administrację w Tsurudze oraz lokalną policję do wyrażenia zgody na
wpuszczanie uchodźców pomimo braku wymaganych funduszy na wjazd do
Japonii. Zagwarantowano im pomoc, skutkiem czego strona japońska wydała
zezwolenie416. We wrześniu 1940 roku rząd Japonii nakazał swoim dyplomatom, aby osoby otrzymujące wizę wjazdową na teren Cesarstwa, ale niemające
obywatelstwa dysponowały funduszami na przejazd do kraju docelowego oraz
25 jenami dziennie na pobyt w Japonii417.
Na początku 1941 roku odbyła się rozmowa zamożnego przedsiębiorcy
z Harbinu, Lwa Zikmana, z Matsuoką, który wyraził się jasno, iż w Japonii
nie ma dyskryminacji rasowej ani antysemityzmu. Zikman zaproponował więc
Matsuoce utworzenie w Harbinie żydowskiego osiedla418.
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Jesziwa Mirrer419 także uratowała się dzięki Sugiharze – w taki sam sposób
jak inni uchodźcy, czyli najpierw z dokumentami stwierdzającymi brak potrzeby posiadania wizy wjazdowej do Curaçao, z którymi następnie należało się
udać do przychylnego i pomocnego dyplomaty japońskiego. Prawdopodobnie
tę samą drogę przebyli uczniowie oraz kadra szkoły talmudycznej, którym udało się w porę uciec z Europy. Mogli oni wyjechać przez Syberię dzięki znacznemu wsparciu finansowemu Jointu, Vaad Hatzalah i krewnych w USA420.
MSZ postanowiło zakazać wystawiania wiz przejazdowych przez Japonię
dla uchodźców żydowskich, co wyraziło w notach z 17 i 19 marca 1941 roku
od Fumimaro Konoe, ministra spraw zagranicznych i jednocześnie premiera Japonii do ambasadora Tatekawy w Moskwie. W instrukcjach tych Konoe
dawał tej ambasadzie wyłączne prawo udzielania wiz, a dokumenty wystawione przed 20 grudnia 1940 roku, czyli także przez Sugiharę, nakazał ponownie
przeanalizować w konsulacie we Władywostoku lub ambasadzie w Moskwie.
Tatekawa i Nei z obu placówek wyrazili protest421.
30 maja 1941 roku minister spraw zagranicznych Japonii Yōsuke Matsuoka
wystosował dokument do przedstawicieli Cesarstwa w Ameryce pt. Kwestia
dotycząca europejskich uchodźców przejeżdżających przez nasz kraj. Ukazując sukces instrukcji z 17 marca, nakazał analizę spraw dotyczących wjazdu
uchodźców do tych krajów422.
Matsuoka postanowił też zbadać, ilu Żydów przejechało przez Japonię
i Mandżukuo. Na podstawie odpowiedzi z placówek dyplomatycznych wyliczono, że do marca 1941 roku było ich około 16 000423.
Trzeci gabinet Konoe zastał Żydów w Europie w znacznie gorszej sytuacji, gdyż wtedy Niemcy zaatakowali ZSRR i rozpoczął się Holokaust. Nowy
419
Jesziwa – uczelnia talmudyczna. Początki jesziw sięgają akademii babilońskich i palestyńskich. (A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Książka i Wiedza, Warszawa 2000,
s. 128). Mir Yeshiva, czyli Jesziwa Mir (Mirrer), była znaną uczelnią talmudyczną na Litwie. Liczba
uratowanych uczniów oraz nauczycieli jest sporna. Levine twierdzi, iż Sugihara prawdopodobnie
wydał około 300 wiz (H. Levine, Kim pan jest..., s. 250), lecz w innych publikacjach podaje się, że
uratowano około 500 osób (E.J. Epstein, Ph. Rosen, Dictionary of the Holocaust..., s. 197). Heppner
podaje liczbę 350 uczniów oraz 70 rabinów (idem, Shanghai Refuge: A Memoir of the World War
II Jewish Ghetto, University of Nebraska, Lincoln, NE 1993, s. 68). Także D. Levin i Fischel podają
liczbę 400 (D. Levin, The Lesser of Two Evils: Eastern European Jewry under Soviet Rule, 1939−1941,
Jewish Publication Society, Philadelphia 1995, s. 327; J.R. Fischel, The Holocaust, Greenwood Press,
Westport, CT 1998, s. 103).
W Kobe przez krótki czas przebywali uczniowie oraz kadra uczelni, czyli w sumie około 800
członków. Jest to wynik dołączenia do Jesziwy chętnych do studiów talmudycznych. Jak podaje Cohen, w Szanghaju uczelnia rozrosła się do takich rozmiarów, że w 1946 roku z całej liczby tych,
którzy dotarli do USA, 500−600 stanowili uczeni żydowscy, z czego wielu z nich nie było rabinami
(B.B. Cohen, Case Closed: Holocaust Survivors in Postwar America, Rutgers University Press, New
Brunswick, NJ 2007, s. 75).
420
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minister spraw zagranicznych Teijirō Toyoda po negocjacjach z konsulem generalnym Horiuchim w Szanghaju przetransportował Żydów pozostających
w Japonii do Chin, pozostawiwszy tylko 130 z nich424.
Sugihara w 1947 roku został zwolniony z japońskiego MSZ. Niedługo potem wrócił do Japonii425. Sprzeniewierzył się instrukcjom wydawanym przez
przełożonych, dlatego w samej Japonii był przez długi oceniany niezbyt pozytywnie. Pozostaje kwestią sporną, czy Sugihara świadomie uczestniczył
w planie Fugu. Do śmierci w 1986 roku zaprzeczał temu. Jego słowa mogą być
prawdą, gdyż uważano go za osobę prostolinijną, która mogła pomagać Żydom
z czystych pobudek.
Badacze biografii Sugihary uznają jego studia w Harbinie za bardzo ważny
okres. Shimpei Gotō, założyciel tamtejszego uniwersytetu w 1919 roku, mógł
wywrzeć niezatarte wrażenie na młodym Sugiharze. Poglądy głoszone przez
Gotō nakazywały pozostawanie w militarnej gotowości w otoczeniu służb cywilnych. Cywilne rządy Japonii nad koloniami mają być sprawne i ukazywać
światu nowoczesne państwo, które może szerzyć cywilizację na terenach znajdujących się pod jego opieką. Posiadłości Japonii muszą być ściśle z nią związane, ale do tego celu niezbędna jest też tajna kontrola wojskowa426. Gotō od
początku XX wieku rozpowszechniał opinię, iż drogą do umocnienia władzy
kolonialnej Japonii w Mandżurii jest budowa linii kolejowych. Przedsięwzięcia
te miały być nie tylko komercyjne, ale także propagandowe, zachęcające do
osiedlania się tam Japończyków. Według Gotō dzięki liniom kolejowym w ciągu 10 lat do Mandżurii mogłoby się przenieść 500 000 Japończyków427, dlatego
odstąpienie praw do kolei może tylko osłabić pozycję Japonii428. Gotō uważał,
iż rozbudowa infrastruktury na terenie kolonii Japonii pomoże zarówno im
samym, jak i całej jego ojczyźnie − i taką właśnie politykę prowadził wcześniej
na Formozie (obecnym Tajwanie)429.
Ponadto gronu pedagogicznemu uniwersytetu przyświecała wizja kształcenia ludzi humanitarnych, o silnych charakterach. Oto strofa jednej z pieśni
śpiewanych na Uniwersytecie Harbińskim:
Kreml spowija cień.
Gdzie są odważni?
Czy wśród kawalerzystów?
Wieże synagogi padają,

424
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A my cieszymy się miłością ludu.
Gdy usuniemy zwiędłe liście,
Synagoga rozbłyśnie w wiosennych promieniach.
(...) Nadszedł czas zamętu,
Staniemy za sprawiedliwością430.

Znajomi Sugihary twierdzili, że nie był on usatysfakcjonowany swoim stanowiskiem w Kownie, gdyż jego marzeniem było działać w Moskwie, do której nie został wpuszczony kilka lat wcześniej. Przypuszcza się, że nawet z powodu chęci objęcia ambasady w stolicy Rosji rozwiódł się ze swoją pierwszą
żoną, która należała do grupy tak zwanych białych Rosjan, a uciekając przed
bolszewikami, dotarła do Harbinu. Japońska żona mogła być odpowiedniejsza dla Sugihary. Można też przypuszczać, że podczas pobytu w Kownie Sugihara pragnął pomagać Żydom, aby poczuć, iż robi coś ważnego431. Wiosną
1940 roku Sugihara spotkał się z Yoshisuke Ayukawą, który poszukiwał funduszy dla Mandżukuo. Brakuje dowodów jednoznacznie stwierdzających, że
panowie prowadzili rozmowę na temat osadnictwa żydowskiego czy planów
kierowania uchodźców żydowskich w tamten rejon432:
Świat mówi, że Ameryka jest cywilizowana. Ja pokażę światu, że Japonia jest cywilizowana bardziej433.

Powyższe słowa usłyszał od Sugihary rabin Eliezer Portnoy w Kownie podczas rozmowy w konsulacie. Być może ratując z opresji ludzi przez wydawanie
im wiz, Sugihara starał się zmazać złą opinię, jaką cieszyła się jego ojczyzna.
Zacofana Japonia, jak w mniemaniu Japończyków widzieli ją obcokrajowcy,
była krajem wysoko rozwiniętym, a dzięki humanitarnej postawie i cnotliwemu charakterowi Sugihara mógł pokazać to światu434.
W grupie uratowanych znalazło się 420 uczniów Jesziwy Mirrer wraz z wykładowcami. Według niektórych rabinów zbliżanie się wrogów – Rosji i Niemiec − do Litwy było zwiastunem nadejścia zbawienia, lecz na szczęście niektórzy potrafili się sprzeciwić tym opiniom. Rabin Leib Mallin podjął decyzję
o ewakuacji około 350 uczniów Jesziwy i jej kadry naukowej liczącej 70 osób,
a zadanie zdobycia wiz zlecił wyżej wspomnianemu Eliezerowi Portnoyowi.
Misja zakończyła się sukcesem – Sugihara dopomógł uczonym w Talmudzie
i ich uczniom z Jesziwy Mirrer435.
Na uwagę zasługuje także działalność kempeitai w Europie. Jako organizacja o charakterze policyjno-wywiadowczym miała swoich szpiegów w Europie.

430
431
432
433
434
435

Ibidem, s. 42−43.
P. Rotner Sakamoto, Japanese Diplomats and Jewish..., s. 105−106.
Ibidem, s. 107.
H. Levine, Kim pan jest..., s. 247−248.
Ibidem, s. 247.
H. Levine, Kim pan jest..., s. 248−251.

Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1939–1941

109

Z jednym z nich – Makoto Onoderą (1897−1987)436 – współpracował Sugihara. Sugihara władał znakomicie językiem rosyjskim, a zważywszy na dosyć
częsty werbunek absolwentów uczelni w szeregi kempeitai oraz personelu
MSZ, można przypuszczać, że Sugihara był w bliskich związkach z tą organizacją. Nie jest to teoria bezpodstawna, a długi okres milczenia Sugihary na temat uratowanych z opresji Żydów z Europy może także potwierdzać powyższą
tezę. Brak dokumentów stwierdzających niezbicie, że Sugihara mógł działać
dla kempeitai, może być spowodowany niszczeniem akt po wojnie zarówno
przez stronę japońską, jak i siły amerykańskie. Należy jednak oddać Sugiharze
hołd, gdyż nawet jeśli był wysłannikiem kempeitai, to nie działał tak jak jego
koledzy w Azji, słynący z brutalności i braku zahamowań.
Pobudki Sugihary nie są znane, lecz jego czyny jednoznacznie zasługują na
najwyższe uznanie. Dzięki niemu pewna liczba Żydów w ostatniej chwili uniknęła losu, który potem spotkał miliony w Europie i czemu długo nie chciano
dać wiary.
Japonia nie popierała zasad czystości rasowej propagowanej przez nazistów.
Żydzi, częstokroć ludzie nauki, budzili w Japończykach swego rodzaju podziw,
a odsyłanie z Niemiec ludzi utalentowanych, przydatnych państwu uważano za
marnotrawstwo. Z tego powodu strona japońska złożyła Niemcom propozycję
wykupienia żydowskich naukowców. Niestety, zgodnie z zeznaniami świadka
w osobie żołnierza amerykańskiego dokumenty związane z tą sprawą uległy
zniszczeniu. Być może działalność Sugihary mieściła się w tym planie, ale brakuje na to wystarczających dowodów437.
W Wiedniu w ten sam sposób działał konsul generalny Chin Ho Feng-Shan, który podczas pełnienia służby w latach 1938−1940 także nie posłuchał
rozkazów przełożonych i wydawał wizy każdemu, kto o nie poprosił. Ocaleni
przez niego Żydzi również docierali do Szanghaju. Konsul ów został uhonorowany przez Yad Vashem, podobnie jak Sugihara438.
Polski ambasador w Japonii Tadeusz Romer był następnym ogniwem w tym
specyficznym łańcuszku osób udzielających pomocy uchodźcom żydowskim.
W latach 1937−1941 był posłem i pełnił funkcję pierwszego ambasadora Polski
w Japonii, udzielając w tym czasie wiz docelowych do Kanady i do innych krajów. Szacuje się, że do 1 lipca 1942 roku wydał 350 000 dolarów amerykańskich
na wszystkich polskich uchodźców, nie tylko pochodzenia żydowskiego. Dzięki
ambasadorowi schronienie w Kanadzie znalazło 80 uczniów talmudycznych439.
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I tak pomimo restrykcji do Japonii nadal przybywali Żydzi, a napływ ich
w rzeczywistości został zatrzymany dopiero po inwazji Niemiec na ZSRR
w czerwcu 1941 roku. Wtedy droga przez Syberię została praktycznie zamknięta. Do tej pory Japończycy zezwalali na wjazd nawet osobom o wątpliwych
paszportach440. Imigracja trwała nadal, ale już na mniejszą skalę z powodu
ograniczeń z sierpnia 1939 roku.

-Żydowskiego w Montrealu, http://www.polish-jewish-heritage.org/Pol/maj_03_Romer_pomogal_
Zydom.htm (data dostępu: 28.04.2010); E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia.., s. 442.
440
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w latach 1941–1945

4.1. Polityka Japonii wobec Żydów do czasu utworzenia
getta w Szanghaju w 1943 roku
8 grudnia (7 grudnia czasu lokalnego) 1941 roku Japonia rozpoczęła działania
wojenne przeciwko USA, Wielkiej Brytanii i Holandii atakiem na Pearl Harbor, w związku z czym musiała się także zmienić jej polityka wobec Żydów. Japonia szybko zajęła Szanghaj, a pod jej panowanie dostali się też obcokrajowcy
tam mieszkający. Atak Japonii pociągnął za sobą zmianę jej stosunku do osób
pochodzących z wrogich teraz krajów, przebywających na jej terytorium. Dodatkowo kilka dni przed wybuchem działań wojennych w Azji Południowo-Wschodniej, 29 listopada 1941 roku, zmienił się status Żydów – obywateli
Niemiec. Zgodnie z nowo ogłoszonym prawem stawali się oni apatrydami,
dlatego obowiązywało ich prawodawstwo chińskie441.
W tym czasie, czyli w latach 1941−1945, wprowadzono politykę segregacji
obcokrajowców ze względu na narodowość. Wrogowie narodowi − Amerykanie, Holendrzy i Brytyjczycy − musieli nosić czerwone opaski na ramieniu
w celu zaznaczenia ich odmiennego statusu politycznego związanego z obywatelstwem442. Rozpoczęcie zmagań wojennych na arenie Dalekiej Azji przeciwko krajowi zachodniemu sprawiło, że zaprzestano negocjacji ugody z USA,
przez co osłabiła się pozycja Żydów jako potencjalnej karty przetargowej.
Społeczność Żydów z Europy Środkowej była powszechnie określana wyrażeniem pochodzącym z języka niemieckiego Judeische Gemeinde, co w dosłownym tłumaczeniu oznaczało gminę żydowską. Mając nawet własny sąd, gmi441
442

D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 418.
Ibidem, s. 454.

112

Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932–1945

na już nie cieszyła się taką niezależnością jak przed atakiem na Pearl Harbor.
Utrudnieniem samookreślenia uchodźców był ich stosunek do kraju okupanta, który wypowiedział wojnę państwom, z jakich pochodzili, współpracował
z Niemcami, ale, co najważniejsze, zezwalając na wjazd do Szanghaju, ratował
im życie. Po grudniu 1941 roku dało się zauważyć próby wpływania Japonii na
Gemeinde, gdy Inuzuka wezwał jego kierownictwo w osobie dr. Fritza Lesserana
na rozmowę i nakłaniał do rezygnacji z funkcji przewodniczenia gminie443.
5 stycznia 1942 roku wystosowano dokument Plan sposobów postępowania
z Żydami w strefie okupowanej przez nasze siły (za Bando: The Plan for Measures
to Deal with the Jews in the Area Occupied by Our Forces). Zawarto w nim między innymi następujące dyrektywy, których omówienie przedstawiono poniżej:
1. Z powodu wybuchu wojny w Wielkiej Azji starania o zdobycie obcego kapitału oraz o pozytywne wykorzystanie Żydów w celu polepszenia
stosunków z USA nie zakończyły się pomyślnie.
2. Żydów w strefach okupowanych przez Japonię należy traktować jako
neutralnych, a zarazem jako przedstawicieli sił sojuszniczych.
3. W stosunku do Żydów należy stosować dwie zasady: nie zezwalać nowym osobom na wjazd do strefy okupowanej oraz pozwolić im na prowadzenie działalności gospodarczej444.
Z powodu rozpoczęcia wojny w Azji Wschodniej nie trzeba już zabiegać
o kapitał obcy, negocjując z wyznawcami judaizmu. Nie ma potrzeby utrzymywania dobrych stosunków z USA. Wyjaśniono, dlaczego nie wpuszcza się
już Żydów na terytoria okupowane. W raporcie zwracano uwagę na niektóre jednostki wspierające politykę Japonii, które mogą być wykorzystane przez
Cesarstwo dla dobra władzy. Żydzi z krajów neutralnych mogą być zarówno
wrogami Japonii, jak i jej sprzymierzeńcami, dlatego należy poddać ich obserwacji. Wskazano też znaczenie propagowania polityki hakko ichiu nakazującej Japonii ostrożne traktowanie Żydów ze względu na ich przynależność
narodową. Nie chciano, aby postępowanie Japonii zostało uznane za dyskryminowanie rasy białej i było surowo krytykowane445. Dla Japończyków Żydzi
byli jej przedstawicielami. Polityka międzynarodowa Japonii rzutowała na jej
stosunek do kwestii żydowskiej. Na arenie międzynarodowej dla Japonii liczyła
się propaganda i zachowanie pozorów, dlatego jej taktyka wykluczała otwartą
dyskryminację starozakonników nawet po rozpoczęciu działań na Pacyfiku.
Dzięki takiej polityce Japonii przyszłość Żydów przebywających na terenach
znajdujących się pod okupacją żołnierzy Kraju Kwitnącej Wiśni była do pewnego stopnia zabezpieczona.
Dokument wydany 17 stycznia 1942 roku był dyrektywą ówczesnego ministra spraw zagranicznych Shigenori Tōgō, przeznaczoną dla dyplomatów Ja443
444
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ponii poza jej granicami pt. Kwestia dotycząca natychmiastowych środków postępowania z Żydami (The Matter Concerning the Emergency Measures to Cope
with Jews)446. P. Rotner Sakamoto podaje inny tytuł: Emergency Jewish Policy,
zaznaczając, że był on przesłany tylko do konsulatów w Mandżukuo, Pekinie,
Szanghaju i Nankinie. Dokument ten reinterpretował politykę wobec Żydów
ustaloną na Konferencji Pięciu Ministrów w 1938 roku i był wynikiem współpracy MSZ, armii i marynarki. Kranzler podaje tytuł Emergency Measures for
Jewish People447.
W związku z wybuchem Wielkiej Wojny w Azji Wschodniej niezbędne jest poddanie ponownej analizie naszych sposobów postępowania z Żydami. Pomijając możliwe zmiany w decyzjach osiągniętych na spotkaniu Pięciu Ministrów [z 6 grudnia 1938 roku], następujące artykuły zostały ustanowione jako nadzwyczajne
procedury przez zainteresowanych oficerów z Ministerstw Armii, Marynarki i Spraw
Zagranicznych. Jak zadecydowały władze sił militarnych i marynarki, procedury te
będą rozesłane do ich odpowiednich jednostek w celu natychmiastowego wdrożenia,
a Wasze biuro jest niniejszym proszone o podjęcie następujących działań.
Powinniście działać ostrożnie, a procedury powinny być wprowadzane bez zbędnych prowokacji, gdyż nasza pozycja może być naruszona przez kontrpropagandową
działalność wroga448.

W dokumencie znalazły się wskazówki dla władz japońskich w Chinach
i Mandżukuo, które nakazywały traktować Żydów niemieckich jako apatrydów, odnosić się przychylnie do osób neutralnych i apatrydów, których umiejętności lub finanse Japonia wykorzystuje lub może wykorzystać w przyszłości.
W dokumencie nakazano poddać ścisłej obserwacji tych, którzy nie spełniają
powyższych kryteriów, celem zapobiegania działaniom szpiegowskim, które
mogłyby zaistnieć z ich strony. Kontynuując myśl wykorzystania Żydów, Tōgō
nakazał traktować Żydów z krajów sprzymierzonych z Japonią jak obywateli
tych krajów449.
Innym dokumentem z omawianego okresu był dokument sporządzony
podczas spotkania w sprawie współpracy, zatytułowany Środki dotyczące Żydów zaadaptowane do zmieniającej się sytuacji, sporządzony na spotkaniu porozumiewawczym (The Measures towards Jews Adapted for the Changing Situation; Plan made at the liason meeting)450. Od 18 listopada 1942 roku zaczęto
w Szanghaju wprowadzać ostrzejszy nadzór ludności pochodzenia żydowskiego. Oto treść tajnego listu Środki dotyczące Żydów napisanego przez konsula
generalnego Japonii w Szanghaju Seiki Yano do ministra Wielkiej Wschodniej
Azji Kazuo Aokiego:
446
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Plan odnoszący się do środków dotyczących Żydów w rejonie Szanghaju, ustanowiony przez marynarkę Japonii tego rejonu i zaaprobowany przez rząd centralny, zostanie szybko wprowadzony w życie. Jednakże biorąc pod uwagę życzenia marynarki,
zadecydowano, że Ministerstwo Wielkiej Azji Wschodniej będzie zajmować się wprowadzaniem w życie konkretnych środków, współpracując z armią i marynarką.
Ogólnym przesłaniem powyższego planu jest co następuje:
1. Ustanowić dystrykt w rejonie Hongkew i sprawić, by Żydzi porozrzucani po całym mieście tam zamieszkali.
2. Wskazówki dotyczące przyjmowania do wyżej wspomnianego dystryktu będą się
odnosić do Żydów niemieckich liczących w przybliżeniu 20 000. Następnie zostaną
do niego przeniesieni także biali Rosjanie i inni Żydzi.
3. Nadzór, kontrola i wskazówki po zakwaterowaniu będą funkcją Militarnej Sekcji
Stosunków [w tekście oryginalnym znak zapytania].
4. W celu wdrożenia powyższego planu w życie zostanie powołany komitet z konsulem generalnym jako przewodniczącym i oficjelami wybranymi na członków
komitetu z Wojska Wielkiej Azji Wschodniej, Armii, Marynarki, Ministerstwa
Policji, Biura Inżynierii, Specjalnego Rządu Miasta451.

Okazało się jednak, że żadna agencja nie zaczęła wprowadzać zarządzenia
w życie, zapewne obawiając się tego antyżydowskiego posunięcia. Pismo z 9 lutego 1943 roku od konsula generalnego Yano, adresowane do Tokio, przedstawia ten problem jasno:
(...) jako że już prawie minął rok od Konferencji Porozumiewawczej w Głównej
Siedzibie, która stanowi bezpośrednią podstawę dotyczącą postępowania w omawianej kwestii [żydowskiej] (...) i ponieważ ta sprawa nosi delikatne znamiona powiązań międzynarodowych, armia i Ministerstwo Wielkiej Azji Wschodniej wydadzą
proklamację po tym, gdy każdy otrzyma zgodę rządu centralnego (marynarka już
skontaktowała się z rządem centralnym). Dlatego uprasza się o wspólną opinię rządu
centralnego i stosowne instrukcje (...)452.

Żydzi nie pozostawali bierni. W celu stworzenia jednolitego frontu wobec
Japończyków we wrześniu 1942 roku postanowili utworzyć organizację reprezentującą wszystkie grupy żydowskie w porcie o nazwie Zjednoczony Komitet Żydowski Komunalnych Reprezentantów Szanghaju, w którym znaleźli się
zarówno aszkenazyjczycy, jak i sefardyjczycy czy Żydzi niemieccy stanowiący
odrębną grupę. Ich program przedstawiał się następująco:
1. Działać jako autoryzowane ciało reprezentujące całą lokalną populację żydowską
w celu ustanawiania i ułatwiania bliższej współpracy pomiędzy różnymi ciałami
publicznymi i z lokalnymi japońskimi i chińskimi władzami.
2. Prowadzić lokalne żydowskie stowarzyszenia komunalne i doradzać im w ich pracach, ale bez wtrącania się w ich wewnętrzne życie, jeśli te przedsięwzięcia nie
mają żadnego wpływu na całą populację.
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3. Budować i rozwijać poczucie obustronnego zaufania i współpracy pomiędzy różnymi grupami językowymi lokalnej społeczności żydowskiej w celu zacieśniania
więzów przyjaźni pomiędzy żydowskimi i nieżydowskimi grupami w Szanghaju.
4. Edukować żydowską populację, szczególnie nowo przybyłych, w celu lepszego
zrozumienia zwyczajów i ludzi z Japonii i Chin oraz zapoznawać Japończyków
i Chińczyków z prawdziwym statusem żydostwa. W ten sposób lepsze zrozumienie zapewni lepsze stosunki453.

O owej organizacji można się dowiedzieć tylko z zapisków dr. A.J. Cohna,
z czego Kranzler wnioskuje, iż inicjatywa utworzenia wspólnego frontu nie
odniosła sukcesu454.
Rok 1942 przyniósł nowe stanowisko strony niemieckiej w kwestii grup żydowskich przebywających na terytorium Japonii – sprzymierzeńca traktatowego. Zgodnie z raportem ambasadora Japonii w Berlinie Hiroshiego Ōshimy do
ministra spraw zagranicznych z 7 maja 1942 roku minister okupowanych terytoriów wschodnich Alfred Rosenberg postulował w rozmowie z konsulem, aby
policzyć, ilu Żydów jest w Szanghaju, i zakazać im poruszania się. Rosenberg
wskazał, że ich wjazd na południowe terytoria japońskie może sprawić wiele kłopotu Japonii. Wiadomo, że władze armii oraz marynarki zadecydowały
o utworzeniu getta, o czym wspomina w swoich trzech raportach do ministra
Większej Azji455 Kazuo Aokiego konsul generalny Yano, który objął swoje stanowisko w listopadzie 1942 roku456. Attaché ds. gospodarczych konsulatu niemieckiego także naciskał na Japończyków w kwestii Żydów i ich wolności457.
W połowie czerwca 1942 roku nasiliły się w gazetach antysemickie publikacje. Najczęściej winiono w nich Żydów, także za czarny rynek. Wicekonsul
w Szanghaju Shibata, jako były uczestnik nowo uformowanego Biura ds. Żydowskich, na spotkaniu z przedstawicielami różnych grup wyznawców judaizmu w rezydencji Michaela Speelmana postanowił przekazać Żydom informacje. Shibata powiedział o nacisku niemieckiego konsulatu na Japonię w sprawie
izolacji Żydów będących wrogami Niemiec. Konsulat zasugerował ścisły dozór
nad nimi. Na owym spotkaniu Shibata przedstawił schemat nowego sposobu
pomagania Żydom dzięki nieoficjalnym kontaktom pomiędzy urzędnikami
wysokiego szczebla w Chinach i Japonii, a nawet na stopniu generalskim, którzy, zgodnie ze słowami Shibaty, utrzymywali dobre relacje z Żydami w Harbinie i tamtejszym kempeitai. Późniejsze ujawnienie tych planów strony japońskiej spowodowało rychłe aresztowanie uczestników tego spotkania, także
wicekonsula, który musiał się pożegnać z karierą dyplomaty. Kolejnym przepisem prawa, który naruszyli uczestnicy spotkania w domu Speelmana, był
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nadzór policyjny spotkań publicznych, który został wprowadzony po ataku na
Pearl Harbor. Plan został wprowadzony w życie. Narastał strach458.
W latach 1942−1943 uwidocznił się wpływ nazistowskiej propagandy
w Japonii459. Organizowanie wystaw antysemickich, rozpowszechnianie materiałów ukazujących Żydów w krzywym zwierciadle, sponsorowanie działań
Japońskiego Biura Informacji przez ambasadę Niemiec ukazuje, jak bardzo
zmieniło się nastawienie do Żydów460. Sam fakt, że istniały osoby zainteresowane takimi przedsięwzięciami jak wystawy i materiały piśmienne, świadczy
o wzroście nastrojów antysemickich. Dwie wystawy zorganizowane w domach
towarowych w Tokio i Osace przyciągnęły aż milion odwiedzających, a przecież był to okres wojny. Musiał istnieć popyt, skoro pojawiła się taka podaż.
Ambasada Niemiec w Tokio prężnie działała w tej materii, dystrybuując antysemickie broszury.
Politycy też podchwycili ton retoryki dyskryminującej Żydów. Reprezentując politykę populistyczną opartą na antysemityzmie, w kwietniu 1942 roku
generał Shioden zdobył mandat do japońskiego parlamentu461.
Warto w tym miejscu porównać powyższe działania ze strategią Cesarstwa
Hirohito prowadzoną wobec wyznawców islamu. Polityka Japonii wobec muzułmanów była zdecydowanie łagodniejsza. W lutym 1943 roku podczas obrad parlamentu minister spraw zagranicznych Masayuki Tani (wrzesień 1942–
kwiecień 1943) zaprezentował jej wizję:
Pozbawianie muzułmanów – ludzi o bogatej przeszłości i kulturze − wolności i represjonowanie ich przez Anglo-Amerykanów Japonia uznaje za hańbę współczesnej
cywilizacji oraz wyraża ogromny żal z tego powodu. Na terenie Strefy Wspólnego
Dobrobytu Wielkiej Azji Wschodniej imperialistyczne siły Wielkiej Brytanii, Stanów
Zjednoczonych i Holandii zostały usunięte w rezultacie dobrze zaplanowanej operacji
bohatersko przeprowadzonej przez Japońskie Siły Cesarskie, które w ten sposób doprowadzą wszystkie uciskane rasy na tym terytorium do odzyskania tego, co powinni
zachować.
Z przykrością musimy stwierdzić, że w Azji Południowo-Zachodniej i regionach
afrykańskich większość muzułmanów wciąż jest pod pozorną kontrolą sił anglo-amerykańskich, a ich nacjonalistyczni bojownicy o niepodległość, co godne ubolewania,
albo uciekli za granicę, albo zostali wsadzeni do więzień. We współpracy z Niemcami
i Włochami, korzystnej ze względu na swój szeroki zasięg geograficzny wpływów,
Japonia dąży do ich oswobodzenia. Jesteśmy przekonani, że w rezultacie zbliżającego
się ostatecznego zwycięstwa sił Osi i Japonii [muzułmanie] zostaną wyzwoleni spod
anglo-amerykańskiego jarzma tak szybko, jak to możliwe (...). Tak więc zgodnie z polityką [wobec muzułmanów] opartą na poszanowaniu ich religii Japonia będzie poszerzać swoją szczerą współpracę w celu przywrócenia ich legalnego statusu462.
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Polityka Japonii wobec muzułmanów była inna niż wobec Żydów. Japonii
brakowało surowców, a mając na względzie zasoby ropy na Bliskim Wschodzie, Tokio pragnęło zaskarbić sobie sympatię muzułmanów oświadczeniami
ukazującymi niesprawiedliwość ich położenia pod panowaniem sił imperialnych Zachodu, a także popieraniem ich dążeń niepodległościowych. Japonia
nie była zalewana uchodźcami muzułmańskimi z Europy, tak jak to się działo
w przypadku Żydów. W 1943 roku wyszło na jaw rzeczywiste bogactwo starozakonnych zamieszkujących tereny okupowane przez Japonię, którzy nie
zawsze byli majętni, nie stanowili aż tak licznej grupy jak muzułmanie, nie posiadali ropy naftowej oraz byli obywatelami państw wrogich Japonii. Dlatego
też polityka Tokio wobec muzułmanów przybrała inną formę.

4.2. Polityka Japonii wobec Żydów w latach 1943–1945
Gettoizacja w Szanghaju rozpoczęła się w 1943 roku z inicjatywy japońskiego konsula generalnego Seiki Yamo oraz armii i marynarki. Trudno stwierdzić, czy był to wynik nacisku Rzeszy, czy inicjatywa Japonii463. Getto powstało
na terenie Osiedla Międzynarodowego, na wschód od linii ulic Chaoufoong,
Muirhead i Dent, na zachód od Yuangshupu, na północ od linii ulic Scott,
Muirhead i Wayside oraz na południe od granicy Strefy Międzynarodowej. Leżało ono na terenie dystryktu Hongkew464.
Proklamacja w sprawie restrykcji dotyczących zamieszkania i handlu uchodźców bezpaństwowych
1. W związku z potrzebami militarnymi miejsca zamieszkania i handlu bezpaństwowych uchodźców w rejonie Szanghaju będą odtąd ograniczone do niżej wymienionego rejonu Osiedla Międzynarodowego. Na wschód od linii łączącej drogę
Chaoufoong, drogę Muirhead i drogę Dent, na zachód od Yangtzepoo, na północ
od linii łączącej drogę East Seward i drogę Wayside oraz na południe od granicy
Osiedla Międzynarodowego.
2. Bezpaństwowi uchodźcy obecnie rezydujący i/lub prowadzący biznes w dystrykcie innym niż wyżej wspomniany teren zmienią miejsce zamieszkania i/lub przeniosą działalność na teren desygnowany wyżej do 18 maja 1943 roku. Konieczna
jest zgoda władz japońskich na przeniesienie, sprzedaż, zakup lub najem pokoi,
domów, sklepów lub innych placówek, które są usytuowane na zewnątrz wyznaczonego terenu i teraz będącego okupowanym lub używanym przez uchodźców
bezpaństwowych.
3. Osoby inne niż uchodźcy bezpaństwowi nie zostaną przeniesione na teren wspomniany w artykule 1 bez zgody japońskich władz.
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4. Osoby, które naruszą tę proklamację lub zablokują jej wprowadzenie w życie, zostaną surowo ukarane.
Wódz Naczelny Armii Cesarskiej Japonii w Rejonie Szanghaju
Wódz Naczelny Marynarki Cesarskiej Japonii w Rejonie Szanghaju
18 lutego 1943 roku465.

W Proklamacji uderza brak słów: „Żydzi” i „getto”. Znamienna jest próba
utrzymania przez Japonię fasady kraju niedyskryminującego. Nawet w prywatnych rozmowach nie posługiwano się tymi dwoma pojęciami, lecz ich eufemizmami, odpowiednio: „uchodźcy bezpaństwowi” i „desygnowany teren”.
Dodatkową informację na temat przyczyn utworzenia getta można odnaleźć w gazecie „Herald”, w której podkreślano brak stronniczości w podejmowaniu decyzji o jego powstaniu celem ochrony miejsca zamieszkania Żydów
i środków utrzymania na wyznaczonym terenie. Pojawiła się w nim data wielkiej wagi dla imigrantów. Mianowicie temu rozporządzeniu podlegali uchodźcy apatrydzi, którzy przybywali z Niemiec i zajętych przez nie terenów (Austrii, Czechosłowacji, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier) od 1937 roku oraz
niemający obywatelstwa. Reasumując, uchodźcy apatrydzi z Polski i Rosji nie
musieli być przesiedleni do getta, jeśli tylko dotarli do portu nie później niż
w 1936 roku466.
Getto zostało utworzone 18 lutego 1943 roku i w ciągu trzech miesięcy
wszyscy Żydzi mieli się do niego przenieść. Nie zakazano prowadzenia działalności gospodarczej, a Żydom pracującym poza wyznaczonym rejonem wydawano przepustki. Na tej samej zasadzie do getta mogli się dostać „wrogowie
narodowi”467.
Warunki życia w getcie były ciężkie, gdyż na terenie o powierzchni około
2,5 km2 mieszkało 100 000 Chińczyków i kilka tysięcy Japończyków, a w wyniku rozporządzeń japońskich znalazło się tam kilka domów mieszkalnych dla
uchodźców, restauracji, a nawet szpital468. Szacunkowo oblicza się, że uciekinierów, którzy musieli tam zamieszkać lub przenieść swoją działalność gospodarczą, było 16 000; 8000 już tam przebywało469.
W nowej sytuacji uchodźcy żydowscy borykali się z różnymi trudnościami. Ich niechęć do przeniesienia się do nowego lokum o niższym standardzie,
ciaśniejszym i, niestety, brudniejszym lub wręcz wymagającym dezynsekcji,
była w pełni zasadna. Mieszkania, które zajmowali do tej pory, były częstokroć
zdobyte z wielkim trudem, wyremontowane i umeblowane. Gdy japoński okupant wyznaczył ostateczną datę przenosin na 18 maja 1943 roku, z braku czasu
465
E.G. Heppner, Shanghai refuge: A Memoir of the World War II Jewish Ghetto, University Press
of Nebraska, Lincoln 1991, s. 111.
466
D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 491.
467
H. Bando, Japan’s Policy..., s. 555; D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 491.
468
H. Bando, Japan’s Policy..., s. 555.
469
D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 491.

Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1941–1945

119

uchodźcy byli zmuszeni do odsprzedawania mieszkań za bezcen czy przekazywania ich pod wynajem, nie otrzymując w zamian godziwego − czy też raczej przyzwoitego i nieurągającego godności − miejsca do życia. Zakładano, iż
miejscowa ludność chińska przeniesie się w inne miejsce, lecz plany rozminęły
się znacznie z rzeczywistością, utrudniając życie w getcie. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą przenoszenie firmy także było niekorzystne,
gdyż właściciele wypracowali już sobie renomę. Wszystkie te czynniki, a także
krążące pogłoski na temat zagłady Żydów w nowym miejscu zamieszkania dopełniały i tak już ciężki los starozakonnych w Chinach470.
W 1943 roku ze strony japońskiej wyszła propozycja pracy Żydów dla okupanta. Chciano, aby zastąpili oni drogą chińską siłę roboczą, której zresztą brakowało. Propozycja Kano na spotkaniu SACRA (Shanghai Ashkenazi Collaborating Relief Association − Stowarzyszenie Pomocy Aszkenazyjskich Żydów
Szanghaju)471 nie spotkała się z odzewem, podobnie jak ponowiona oferta, tym
razem ze strony rady Judeische Gemeinde, a dokładniej pięciu jej członków
ulokowanych tam przez Japończyków. W 1944 roku propozycję ponownie
przedstawił Yano472.
Niedożywienie stanowiło częstą przyczynę zgonów w getcie − do końca
1943 roku zanotowano aż 3000 takich przypadków, zgodnie z doniesieniami
Czerwonego Krzyża; 6000 Żydów znajdowało się na skraju śmierci głodowej.
Ponadto 9000 Żydów żyło w warunkach ciągłego niedożywienia. Samo przebywanie w getcie było źródłem strachu, a sytuację pogarszały jeszcze docierające
z Europy od 1941 roku pogłoski o aktach ludobójstwa Żydów, co sugerowało,
iż w każdej chwili, na polecenie nazistów, Japonia może w taki sposób postąpić
z mieszkańcami getta w Szanghaju473.
Kierownik posterunku policji Yangshupu − Takeji Takahashi − wysyłał
ciekawe raporty konsulowi Yano, sugerujące możliwe zwycięstwo koalicji
aliantów. Do takiego wniosku doprowadziły go informacje o zorganizowaniu
konferencji w Moskwie i Kairze oraz pomocy żywnościowej dla Rosji obiecanej przez USA. W doniesieniach do ministra Wielkiej Azji z 22 listopada
i 21 grudnia 1943 roku Yano stwierdza, iż dobrze by było, aby Japonia, mając
na uwadze powyższe fakty oraz opinie intelektualistów z Szanghaju z getta,
przyjęła łagodniejszą politykę wobec Żydów474.
Polityka Japonii wobec Żydów w tym okresie musiała być dostosowana do
realiów polityki międzynarodowej. Japonia nie chciała wejść w konflikt z ZSRR,
a więc podczas tworzenia getta wykluczono Żydów z Rosji oraz białych Rosjan.
Zapis o wykluczeniu z getta osób przybyłych przed 1937 rokiem do Szanghaju
oraz mających obywatelstwo służył temu, by nie drażnić wielkiego, komuni470
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stycznego sąsiada, i dobrze spełniał swoje zadania. Japonia prowadziła działania wojenne zakrojone na zbyt szeroką skalę i na zbyt rozległym obszarze
geograficznym, aby pozwolić sobie na dodatkowe zatargi z Rosją. Wykluczenie
z obowiązku przeniesienia się do getta osób pochodzących z ZSRR było spowodowane tym, że nie chciano dawać Rosji pretekstu do podejmowania wrogich
działań. Dzięki temu zyskali nawet Żydzi mieszkający w getcie, gdyż mogli liczyć na pomoc osób prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkujących
poza gettem i cieszących się wolnością. Mogli u nich na przykład uzyskiwać
certyfikaty zatrudnienia, potrzebne do zdobywania przepustek pozwalających
na opuszczenie getta czy też na podjęcie działalności zarobkowej, która dla wielu była niezbędna do przetrwania. Wojna między Japonią a USA doprowadziła do tego, że Joint zaprzestał wysyłania funduszy dla uchodźców żydowskich
w Szanghaju. Amerykanie, nie chcąc, by ich posądzano o dofinansowywanie
wroga, nie mogli postąpić inaczej, jak tylko zakończyć wysyłanie wydatnej pomocy finansowej do portu okupowanego przez Cesarstwo Japonii475.
SACRA była jedyną organizacją, z którą Tsutomu Kubota z marynarki Japonii, stojący na czele Biura dla Uchodźców Apatrydów, zawiadującego „desygnowanym terenem” (czyli gettem), lubił się kontaktować. Problemem było
jednak to, że nie wszyscy Żydzi uznawali tę organizację, musiała więc ona się
przekształcić476. Zanim to się stało, SACRA brała udział w spotkaniu w kwietniu 1944 roku z Kubotą i Kano jako jej sekretarzem. W jego wyniku powstała
następująca uchwała:
1. Wszyscy bezpaństwowi, żydowscy mieszkańcy Szanghaju, niepodlegający proklamacji z 18 lutego 1943 roku, są uznawani za regularnych członków SACRA i mają
się w niej zarejestrować.
2. Wszyscy niebezpaństwowi żydowscy mieszkańcy Szanghaju są uznawani za
wspierających członków SACRA, a ich dobrowolne wsparcie ma przyjąć formę
dobroczynności na rzecz SACRA celem wspomożenia uchodźców.
3. SACRA musi kontrolować, wspierać i administrować wszystkie żydowskie organizacje Szanghaju oraz sprawować nad nimi nadzór, jeśli i kiedy jest to potrzebne477.

SACRA nie była dobrze działającą organizacją, co widać szczególnie na
przykładzie problemów Żydów z zakwaterowaniem i braku jej pomocy w tej
sprawie. EASTJEWCOM (Committee for Assistance of Jewish Refugees from
Eastern Europe − Komitet Pomocy dla Żydowskich Uchodźców z Europy
Wschodniej), CENTROJEWCOM (Central European Refugee Committee −
Komitet Uchodźców z Centralnej Europy) i Shanghai JDC (komórka Jointu
z Szanghaju) znacznie lepiej odnajdywały się w nowej sytuacji politycznej i dynamiczniej pomagały uchodźcom. W powyższym dokumencie należy zwró475
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cić uwagę na to, że po raz pierwszy użyto określenia „żydowscy uchodźcy”478.
Uderza mnogość organizacji pomocowych, którym Japończycy zezwalali działać. Żydzi cieszyli się dużą wolnością w tej kwestii.
W swoim przemówieniu Kubota określił się jako wspierający samostanowiącą kolonię żydowską. Za jego zgodą SACRA zreorganizowała się, przekazując szkoły i szpital, którymi się opiekowała, organizacji aszkenazyjskiej, tworząc nowe oddziały i zlecając ich administrowanie płatnym fachowcom, a nie
wolontariuszom. Ponadto postanowiono ulepszyć system podatkowy i jego
egzekucję, a Kubota stał się honorowym przewodniczącym SACRA. Powstała nowa organizacja mająca na celu koordynowanie pomocy – CCB (Central
Control Board – Centralna Rada Kontroli), lecz Kubota sprawował kontrolę nad całością pomocy płynącej dla Żydów. Utworzono też PIC (Permanent
Investigation Committee – Stały Komitet Dochodzeniowy), którego zadaniem był nadzór nad osobami ubiegającymi się o pomoc oraz organizacjami
jej udzielającymi. Wyraźnie uwydatniają się tutaj biurokratyczne skłonności
Japończyków. Dodatkowo sytuację komplikowało niekiedy wręcz chorobliwe
współzawodnictwo organizacji humanitarnych w udzielaniu pomocy479.
Rok 1945 przyniósł oswobodzenie, ale wcześniejsze naloty zebrały żniwo nie
tylko wśród wrogów USA, ale także wśród Żydów w getcie. 17 lipca 1945 roku
podczas ataku z powietrza zginęło 31 osób; liczba wszystkich ofiar w Szanghaju
wyniosła 250, 250 Żydów było rannych, a 700 pozostało bez dachu nad głową.
Naloty amerykańskie rozpoczęły się już rok wcześniej, lecz nie dotykały getta
w takim stopniu. Amerykańscy lotnicy mieli rozkaz niestrzelania do cywilów,
lecz niestety, jak to bywa podczas wielu konfliktów, przypadkowe ofiary zdarzały się też wśród ludności cywilnej. Prowadząc działania wojenne z powietrza,
trudno jest odróżnić cywilów od żołnierzy. Na 17 lipca zaplanowano atak na
japońską stację radiową, zlokalizowaną w okolicy Hongkew, a mającą bardzo
duże znaczenie dla Cesarstwa, gdyż to ona koordynowała ruch japońskich liniowców480. Waga celu przesądziła o losie ludności cywilnej.
Umiejscowienie radiostacji mogło się wydawać nierozsądne, lecz było ono
całkiem racjonalne z punktu widzenia polityki Japonii wobec Żydów. Uznawano, że są oni tak wpływowi i ważni dla USA, że amerykańskie siły nie będą
ostrzeliwać rejonu przez nich zamieszkanego. Nawet sami Żydzi uważali, że
nic im nie grozi ze strony amerykańskiego wojska, i niejeden z nich cieszył się
widokiem bombardowań Szanghaju zajętego przez siły Japonii. Stąd zaskoczenie obu stron stratami z 17 lipca481.
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Bardzo interesująca była próba rozwiązania problemu emigracji członków
Jesziwy z Szanghaju. Abraham Kalmanowitz w czasie pobytu w USA usiłował
zorganizować dla nich (około 500 osób) pomoc z krajów neutralnych, takich
jak Szwecja i Watykan, aby ich przewieźć do Szwecji lub Meksyku. Zebrał fundusze, a jedynym problemem pozostała podróż: Rosja tłumaczyła się tłokiem
na linii transsyberyjskiej, a Szwecja − brakiem floty na Dalekim Wschodzie,
Stany Zjednoczone uznały więc, że technicznie plan jest niemożliwy do zrealizowania. Sprawa utknęła w martwym punkcie i pomimo posiadanych rezerw
finansowych nie udało się pomóc studentom i kadrze Jesziwy. W 1944 roku
Japonia wyraziła zgodę na wyjazd uchodźców482.
Sytuacja żydowskich emigrantów znacznie się poprawiła, gdy udało się
uchylić Akt o handlu z wrogiem oraz przywrócić komunikację z terytoriami
okupowanymi w Europie i Chinach dzięki staraniom rabbiego Abrahama Kalmanowitza i kilku jego kolegów z Vaad Hatzallah, Laury Margolies, wcześniej
− do czasu repatriacji do USA − filantropki i działaczki na rzecz uchodźców
w Szanghaju, oraz Henry’ego Morgenthaua, ówczesnego sekretarza skarbu
USA. Dzięki temu od początku 1944 roku Joint ponownie mógł przesyłać pomoc uchodźcom, tym razem przez kanał szwajcarski483.
Nie tylko Joint wspomógł wydatnie uchodźców żydowskich w Szanghaju.
Udało się to także Żydowskiej Radzie Dalekowschodniej w Harbinie. Pomoc
przyszła w najbardziej oczekiwanym momencie. Sytuacja była bardzo poważna
− do końca 1943 roku pomocy potrzebowało w przybliżeniu 6000 uchodźców
żydowskich, do kwietnia 1944 roku – 7300, a do czerwca 1945 roku – 11 000.
Te liczby świadczą o biedzie i niedostatku Żydów żyjących w getcie484.
Japonia czująca oddech USA na plecach w 1945 roku próbowała ponownie wykorzystać domniemaną potęgę Żydów dla własnej korzyści. Tym razem
pragnęła podjąć rokowania z USA, uciekając się do pomocy Żydów z Tianjinu.
Na początku 1945 roku do gminy Żydów w tym chińskim mieście przyszedł
telegram od Misji Militarnej z Pekinu, mającej jurysdykcję nad Tianjinem, by
przedstawiciele Żydów z tego miasta spotkali się z japońskimi oficerami, co też
się stało dnia następnego. Delegacje spotkały się na stacji kolejowej, a następnie przeniosły się do żydowskiego klubu Kunst. Przewodniczący grupie oficerów pułkownik Tomiaki Hidaka prawdopodobnie przemawiał w imieniu Tokio z uwagi na liczbę zgromadzonych w klubie osób pochodzenia żydowskiego
oraz swoich japońskich współtowarzyszy. Rozkazał Żydom udać się z sobą do
Pekinu i stamtąd nadać przez radio wiadomość o tym, jak przebiega wojna, jak
wielu ginie Amerykanów, Żydów i Japończyków, oraz że należy zakończyć ten
konflikt. Aby zdumionym Żydom zgromadzonym w klubie wyjaśnić tę sytuację, Hidaka posłużył się głównymi argumentami wykorzystywanymi w polity482
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ce Japonii wobec Żydów − czyli twierdzeniami o ich wpływach w USA, o żydowskości Roosevelta, Morgenthaua, Morgana i wielu innych wpływowych
osób w USA oraz przekonaniem, że delegaci zza Pacyfiku z pewnością wiedzą
o dobrym traktowaniu przez Tokio wyznawców judaizmu w Kobe i Szanghaju.
Żydzi byli tak zaskoczeni propozycją, że postanowili upić wysłannika japońskiego, lecz plan ten spalił na panewce, gdyż oficer − ledwo stojący na własnych
nogach − zażądał jednak natychmiastowej odpowiedzi na swoją prośbę. Nie
pozostało nic innego, jak jej udzielić. Postanowiono przekonać pułkownika
Hidakę, że taki komunikat może tylko ukazać słabość Japonii i sprowokować
Waszyngton do jeszcze większego wysiłku wojennego przeciwko Cesarstwu.
Hidaka uznał mądrość Żydów i obiecał przekazać tę wiadomość zwierzchnikom. Pułkownik Hidaka już nie powrócił do Tianjinu z podobną informacją485.
Koniec 1944 roku przyniósł Żydom w getcie w Szanghaju odmianę losu na
lepsze: Ghoya został zastąpiony przez Haradę, który prowadził znacznie swobodniejszą politykę i wydawał znacznie więcej przepustek, udzielając ich nawet tych osobom, którym uprzednio sam Ghoya odebrał taki przywilej. Życie
byłego „króla Żydów” zmieniło się radykalnie: jak na ironię, został usunięty ze
swojego mieszkania przez żydowskiego nadzorcę, a uchodźcy, rozpoznawszy
„króla” na ulicy, dotkliwie go pobili486.
Wraz z zakończeniem wojny w Europie 8 maja 1945 roku rozluźniono także
system dokumentów obowiązujących w szanghajskim getcie. Propozycja CCB,
by przepustki zastąpić rodzajem paszportu oraz nie stosować już charakterystycznego czerwonego paska, została przyjęta przez Kubotę. W lipcu ruch do
getta i z getta był nieograniczony487.
10 sierpnia 1945 roku wywieszono flagi sił sprzymierzonych w Szanghaju, a już w ciągu 24 godzin tańczono na ulicach i całowano się; pobito nawet
kilku Japończyków. Euforia była przedwczesna, gdyż Japończycy usunęli flagi,
aby dopiero 22 sierpnia ogłosić koniec systemu przepustek. Ogłoszenie zamknięcia getta było wynikiem sytuacji politycznej w Chinach. Otóż mimo że
Armia Chińska przebywała na północy, daleko od portu, armia amerykańska
przystała na prośbę Czang Kaj-szeka, aby to on wyzwolił Szanghaj. Tak też się
stało. Oficjalnie getto zamknięto 3 września, gdy przybyła do niego organizacja American Rescue and Goodwill Mission (Amerykańska Misja Operacji Ratunkowej i Dobrej Woli) wraz z amerykańskim Jointem. Tego dnia na
ulicach wydzielonego terenu dla bezpaństwowych uchodźców zapanowała
radość. Koniec wojny na Dalekim Wschodzie zastał w Szanghaju trzy gminy
żydowskie488.
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Gminy żydowskie na terenie Japonii
w latach 1932–1945

Rozdział ten ukazuje rozwój gmin, ich funkcjonowanie, ale głównie warunki
życia, jakie w nich panowały, oraz przepisy wprowadzane przez Japończyków, składające się na całość polityki Japonii dotyczącej problemu żydowskiego przed rozpoczęciem działań wojennych, w ich trakcie oraz tuż po ich
zakończeniu.
Powstanie gmin żydowskich w Japonii jest związane z otwarciem jej portów
i napływem większej liczby Żydów. W kwietniu 1854 roku w Kanagawie doszło
do podpisania traktatu Japonii i USA – od tej pory rozpoczęło się rzeczywiste
otwarcie Japonii. Japonia zezwoliła na wpływanie statkom amerykańskim do
portów Shimoda i Hakodate, a od 1858 roku Amerykanie mogli już przebywać
także w Jokohamie, Nagasaki, Osace, Hyōgo i Edo (dzisiejsze Tokio). Przypływali także Żydzi, ciesząc się zasadą eksterytorialności. Z czasem utworzyły się
gminy w Jokohamie, Nagasaki, Kobe, Tokio i na Hokkaidō.
W latach 30. w Japonii mieszkało około 900 Żydów. Byli oni różnych narodowości, ale głównie pochodzili z Bagdadu, Szanghaju i Bombaju489. Zgodnie z danymi ze stycznia 1930 roku populacja Żydów na Dalekim Wschodzie
kształtowała się następująco: Chiny i Mandżuria – 15 000, Japonia – 1000.
Dane z 1931 roku mówiły o 1000 Żydów w Osadach Cieśninowych (Malakka,
Penang – znane też jako Wyspa Księcia Walii, Singapur, Labuan, Dinding) oraz
w chińskim Cochinie – także około 1000. Szacunki na 1933 rok są podobne,
z tym że liczbę wyznawców judaizmu mieszkających w Chinach i Mandżurii
ocenia się na 15 000490. Szacuje się, że populacja Żydów na omawianych terytoriach pod koniec lat 30. kształtowała się następująco491:
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Północne Chiny:
• Szanghaj – 21–22 000. W ich skład wchodzili sefardyjczycy w liczbie
500–700, 4000 Rosjan i 17 000 uchodźców niemieckich,
• Tianjin – 1500 Żydów,
• Pekin, Hankow i Hangchow – około 500 Żydów.
Mandżuria:
• Harbin, Dairen i Mukden – 2500 Żydów,
• Tsitsihar, Hailar – 1000 Żydów.
Japonia:
• Tokio, Jokohama, Kobe, Nagasaki i Shimonoseki – 900 Żydów.
Narodowość mieszkańców gmin znajdujących się na terenach podbitych
w wyniku działań wojennych prowadzonych od 1941 roku określano raczej
na podstawie paszportu, tak więc na przykład na Filipinach czy w Singapurze
Żydzi niemieckiego bądź austriackiego pochodzenia nie musieli obawiać się
internowania w obozach, co spotkało ich pobratymców innych narodowości.
Proces ustanawiania polityki wobec Żydów w Japonii można było wyraźnie
zaobserwować na terenach niżej opisanych.

5.1. Gminy żydowskie na terenie Archipelagu Japońskiego
5.1.1. Jokohama
Żydzi po otwarciu Japonii udawali się do Jokohamy, gdyż to miasto zyskało
wkrótce miano prężnie rozwijającego się portu. Jako pierwsi wyznawcy judaizmu osiedlili się tutaj bracia Marks i Raphael Schoyer z Baltimore. Schoyer
nie tylko zapoznawał Japończyków z wynalazkiem fotografii i wydawał „Japan
Express” od 1862 roku492, ale też szybko stał się ważną osobistością, gdyż prawdopodobnie w 1865 roku stanął na czele rady miejskiej w celu rozwiązywania
problemów osadnictwa obcokrajowców493.
Innym prominentnym mieszkańcem tego portu był Francuz C. Levy, który w latach 1870–1885 wydawał pierwszą francuskojęzyczną gazetę „L’Echo du
Japon”494. Ponadto opublikował też studium analizujące ówczesną Japonię Progressive Japan: A Study of the Political and Social Needs of the Empire w 1878 roku495.
492
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Gmina w Jokohamie zorganizowała się dopiero w 1917 roku, gdyż około
5000 Żydów rosyjskich musiało się zatrzymać w tym mieście ze względu na
zmiany w polityce wizowej USA. Były to głównie kobiety i dzieci pragnące dołączyć do swoich rodzin w Stanach Zjednoczonych. Rok 1923 był katastrofalny
dla gmin Jokohama i Tokio (przemianowane Edo): trzęsienie ziemi nawiedziło
rejon Kantō, a Żydzi przenieśli się do gminy w Kobe. Kahał w Jokohamie dopiero podczas okupacji amerykańskiej został przywrócony do życia496.
W Jokohamie żyło wielu cudzoziemców, gdyż ten dynamiczny port przyciągał inwestorów. W mieście do tej pory funkcjonuje Cmentarz dla Obcokrajowców, usytuowany na zboczu wzgórza, tuż obok China Town. Jest na nim
pochowanych około 4200 osób, w kwartałach ułożonych według religii wyznawanej przez zmarłych pochodzących z około 40 krajów. Z cmentarza korzystała gmina żydowska z Jokohamy i Tokio. Pod koniec lat 60. XIX wieku
w Jokohamie przebywało około 50 rodzin żydowskich497.
Jokohama nie była długo siedzibą dla Żydów ze względu na trzęsienie ziemi
w 1923 roku. Bliskość Tokio przesądzała jednak, iż w tym porcie przebywała
wciąż niewielka liczba Żydów. W Jokohamie przez pewien czas działał Komitet
Pomocy Uchodźcom Żydowskim (Relief Aid Committee)498 w okresie natężonej emigracji Żydów z ogarniętej wojną Europy. W okresie II wojny światowej także w stolicy Japonii przebywali Żydzi z uwagi na umiejscowione tam
ambasady krajów, do których zabiegali o wjazd. W Tokio działano na kilku
frontach. Polska ambasada była uważana za pomocną w przeciwieństwie do jej
amerykańskiej czy brytyjskiej odpowiedniczki499. W stolicy działał także pewien rabin: mowa o rabinie Amszinowerze, który dopomógł kilkudziesięciu
odesłanym z Tsurugi uchodźcom w uzyskaniu wiz wjazdowych w ambasadzie
Holandii w Tokio500. Tokio i Jokohama nie były w okresie II wojny światowej
gminami działającymi prężnie.
Po wojnie do Tokio powrócili Żydzi w szeregach Armii USA. Od tego okresu gmina rosła powoli, acz stabilnie. W 1971 roku mieszkało tu na stałe już
ponad 300 Żydów501.
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5.1.2. Nagasaki
Wraz z Jokohamą w epoce Meiji rozkwitła gmina w Nagasaki. W latach 60.
XIX wieku osiedliła się tam grupa aszkenazyjczyków502, którym po pewnym
czasie przewodzili kupcy Haskel Goldenberg i Samuel Goldman503.
Wśród Żydów w Nagasaki od lat 80. prym wiódł Leo (Leb) Lessner, urodzony w Rumunii Żyd austriacki. Osiedlił się w Nagasaki w 1884 roku,
a wkrótce los zesłał mu liczne towarzystwo współwyznawców z Rosji, którzy
uciekali przed pogromami, szukając schronienia na japońskiej ziemi. W latach
80. oprócz Lessnerów w Nagasaki mieszkała również rodzina Mess (dawniej
Ginsburg) z Odessy. Leo i Hannah (Rosjanka) Lessner mieli dwoje dzieci: syn
Sigmund prowadził zajazd w Umegasaki (dzielnica Nagasaki). Rodzina Mess
miała firmę dostawczą z siedzibą w Jokohamie, a następnie w Nagasaki504.
Pod koniec XIX wieku społeczność w Nagasaki była największym skupiskiem Żydów w Japonii, liczącym 100 członków – wyprzedzała pod tym względem nawet Jokohamę505. Należy wziąć pod uwagę, iż spis mógł obejmować
tylko mężczyzn. W 1894 roku Lessner stanął na czele synagogi Beth Israel.
Oprócz synagogi w gminie były też cmentarz oraz towarzystwo dobroczynne506. Na początku XX wieku gminie przewodził Sigmund David Lessner, syn
poprzednika. W 1903 roku gmina liczyła 100 rodzin507. Do przełomowego dla
życia gminy roku 1904 gmina dobrze prosperowała, ale w tymże roku statki
rosyjskie przestały cumować w porcie, przez co Żydzi już dłużej nie mogli się
trudnić ich zaopatrywaniem. Wielu członków gminy musiało wyruszyć na poszukiwanie pracy do takich miast jak Jokohama i Szanghaj508.
Japończycy podczas wojny z Rosją w latach 1904–1905 postanowili się zrewanżować J.H. Schiffowi i łagodnie traktowali żydowskich jeńców wojennych
wziętych do niewoli podczas działań wojennych i tych, którzy walczyli po
stronie rosyjskiej. W Nagasaki został stworzony obóz dla jeńców żydowskich,
a tamtejsza gmina zaopatrywała ich w książki i utensylia związane z kultem;
w synagodze modlono się za zwycięstwo Japonii, która walczyła z krajem będącym areną pogromów Żydów. Gmina przeznaczała datki na Japoński Czerwony Krzyż, podobnie jak Schiff. W wyniku tej wojny do Japonii przybyło
około 1800 jeńców z armii rosyjskiej, dzięki czemu liczba Żydów na Archipelagu wzrosła o ponad 100 procent509.
502
B.-A. Shillony utrzymuje, że Żydzi osiedlili się w Nagasaki w latach 80. (idem, The Jews and
the Japanese..., s. 132).
503
L. Earns, The Shanghai-Nagasaki Judaic Connection, 1859−1924, [w:] The Jews of China, Vol.
1, red. J. Goldstein, M.E. Sharpe, Armonk, NY 1999, s. 160.
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Śmierć Sigmunda D. Lessnera w 1920 roku była początkiem stopniowego
kurczenia się gminy. Część własności Lessnerów została skonfiskowana przez
rząd i zlicytowana. Pomimo to żonie Sigmunda – Sophie – udawało się przewodniczyć gminie oraz prowadzić działalność gospodarczą do 1923 roku, kiedy to wyjechała do Szanghaju, aby leczyć cukrzycę. Tam zmarła. Po jej śmierci
pozostali członkowie gminy udali się do Szanghaju, ich dobra zlicytowano,
a zebrane w ten sposób fundusze w wysokości 2618 dolarów przesłano do Organizacji Syjonistycznej w Szanghaju, do N.E.B. Ezry510.
W 1924 roku w Nagasaki przebywało tak mało Żydów, iż miejscowa synagoga nie mogła już funkcjonować511. Gmina dosłownie zniknęła z powierzchni
Ziemi 9 sierpnia 1945 roku, gdy zrzucono na Nagasaki bombę atomową. Ocalało jedynie kilka macew z dwóch niegdyś funkcjonujących cmentarzy512.

5.1.3. Hokkaidō
Hokkaidō, wyspa leżąca na północy Japonii, w pobliżu Rosji, i jej port Hakodate zostały otwarte dla międzynarodowego handlu tuż po 1853 roku. Wielu
Rosjan chcących uniknąć złego losu w swojej ojczyźnie znalazło tu schronienie, a wśród nich i Żydzi. I tak na początku XX wieku eksport ryb z Hokkaidō
był w rękach Abrahama i Mosesa Lury, a ich firma z siedzibą we wspomnianym
Hakodate nosiła nazwę The Lury Company513. Niestety brakuje danych dotyczących Żydów z owego rejonu; obecnie tamtejsza gmina nie funkcjonuje.

5.1.4. Kobe
Pierwsi Żydzi przybyli do portowego miasta Kobe w roku 1862. Gmina funkcjonowała w pełni pod koniec wieku; posiadała między innymi synagogę, mykwę, cmentarz i szkołę. Członkami gminy byli Żydzi z Europy oraz Bliskiego Wschodu. Po rewolucji bolszewickiej liczba mieszkańców gminy wzrosła
nieznacznie, a szczególnie po trzęsieniu ziemi w 1923 roku. Przed II wojną
światową handel w Kobe prowadzili zarówno sefardyjczycy z Iraku i Syrii,
jak i aszkenazyjczycy, głównie z Polski i Rosji. Pierwsza synagoga powstała
w wynajętym domu japońskim, a odpowiedzialny za nią był Rahmo Sassoon
urodzony w Aleppo. Synagogę nazwano Ohel Shelomoh po jego ojcu – Shelomohu Sassoonie.
II wojna światowa sprawiła, że wielu Żydów znalazło się w Kobe przejazdem. 15 rodzin aszkenazyjskich z Kobe utworzyło (the Jewish Community
510

L. Earns, The Shanghai-Nagasaki Judaic Connection..., s. 163−165.
Ibidem, s. 157.
512
Informacje o obecnym stanie macew od Izumi Sato, członkini gminy w Tokio, otrzymane
podczas wywiadu z maja 2004 roku w tamtejszej synagodze.
513
B.-A. Shillony, The Jews and the Japanese..., s. 131.
511

130

Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932–1945

of Kobe lub the Jewish Community in Kobe)514. Na stałe zamieszkiwało Kobe
prawdopodobnie ponad 20 rodzin515. Powstał też Komitet Pomocy Uchodźcom516. 10 pozostałych rodzin z Kobe było pochodzenia sefardyjskiego. Na
czele Jewcomu stał Anatole G. Ponevejsky, a jego zastępcą był Moise Moiseff.
Do początku 1941 roku uchodźcy raczej nie wyglądali jak typowi uciekinierzy: mieli dokumenty w należytym porządku i przypominali schludnych turystów z Niemiec, skąd głównie pochodzili. Różnili się znacznie od tych, którzy
do Japonii docierali później i przybywali głównie z Polski przez Tsurugę (port
oddalony o sześć godzin drogi od Kobe), bez właściwych dokumentów lub
z dokumentami wątpliwego pochodzenia517. Oprócz Jewcomu w Tsurudze działał polski ambasador Tadeusz Romer. Po wojnie opisał wydarzenie, w którym
na wiosnę 1941 roku został wezwany przez miejscowe władze do wyjaśnienia
swoistego „fenomenu” przypłynięcia do tego portu aż 30 Jakubów Goldbergów.
Najprawdopodobniej owe wizy japońskie zostały podrobione przez Shimkina,
a dzięki wstawiennictwu Romera grupę wpuszczono do Japonii po kilku tygodniach pływania po wodach pomiędzy Nachodką a Tsurugą518.
Do zadań Jewcomu należało witanie uchodźców oraz udzielanie pomocy
w każdej możliwej dziedzinie. Należy dodać, że na większych stacjach trasy
kolejowej wiodącej przez Syberię czekali na podróżujących przedstawiciele
organizacji żydowskich, gotowi pomagać w formalnościach przy wypełnianiu druków wjazdowych i innych blankietów. Jewcom nie był wyjątkiem we
wspieraniu uchodźców żydowskich. Na kontynencie pomagali uchodźcom na
tej trasie Narodowa Rada Żydów Azji Wschodniej (zaaprobowana przez Japończyków) oraz delegaci gmin519.
Rdzenni mieszkańcy Kobe także wspierali uchodźców. Przyjeżdżając do
Kobe, niedoszłe ofiary Hitlera były mile zaskoczone realiami. Japończycy nie
byli do nich negatywnie nastawieni, a wręcz dawali im prezenty w postaci koszy pełnych owoców, kwiatów i pieniędzy, częstokroć anonimowo. Uchodźców bezpłatnie leczył znany japoński doktor. Joseph Levenson w wywiadzie
udzielonym D. Kranzlerowi w 1970 roku przytacza anegdotę o kupowaniu
racjonowanego chleba. Poprosiwszy w piekarni o pieczywo, osoba pochodzenia żydowskiego została zaskoczona prośbą sprzedawców o kartki, a że ich nie

514
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Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 10/Division-6,
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posiadała, japońscy klienci w rzeczonej piekarni ofiarowali jej własne kartki na
racje pieczywa, a nawet zmusili do ich wzięcia520.
Leo Hanin, członek Jewcomu, tak wspomina Kobe w wywiadzie udzielonym Kranzlerowi:
Osobiście na podstawie konwersacji z moimi japońskimi znajomymi, a także porównując swe doświadczenia z kilkoma innymi żydowskimi rezydentami i uchodźcami,
mogę podsumować nastawienie większości Japończyków jednym japońskim zwrotem: kawaisō (żal nam ich)521.

Japońskie słowo kawaisō dosłownie oznacza „biedny”, „żałosny”, „wymagający współczucia”, „budzący litość”522. Hanin z całą stanowczością podkreślił, że
w Kobe nie było antysemityzmu, panowały jedynie współczucie i uprzejmość.
Historie o uchodźcach pojawiały się w prasie japońskiej i budziły w mieszkańcach Archipelagu humanitarne zachowania. Hanin przytacza historię farmera
wzruszonego niedolą uciekinierów, który ofiarował dzieciom żydowskim wyhodowane przez siebie świeże owoce. Japońskie władze miejscowe także troszczyły się o uchodźców, codziennie dostarczając do centrum gminy ciepłe pieczywo na podstawie spisów podawanych przez społeczność, a nie były to czasy
prosperity i dobrobytu dla Japończyków523.
Miejscowa tajna policja kempeitai kontrolowała uchodźców, choć wszyscy
cudzoziemcy byli pod bacznym okiem władz, chociażby ze względu na obawy
przed wpływami komunizmu. Pomimo to relacje z Japończykami były dobre,
a przypadki kradzieży ze sklepów dokonywane przez uchodźców żydowskich
były załatwiane po cichu z Jewcomem, by nie wywoływać zamętu524. Zaznaczył
się tutaj wyraźny wpływ konfucjanizmu pielęgnującego harmonię, spokój i posłuszeństwo w społeczeństwie.
W lutym 1941 roku społeczność Żydów z Kobe opiekowała się 800 uchodźcami. Jewcom miał nadzieję, że uda się niektórym dopomóc w uzyskaniu wiz
do Curaçao, co stawało się trudne lub nieosiągalne. Ponadto, jak 18 lutego pisał
w liście do Jointu A. Ponevejsky, wielu wyznawców judaizmu oczekiwało na
wizy tranzytowe do Japonii w Rosji, a ich wjazd był uzależniony od wyjazdu
już przebywających w Japonii Żydów525.
Do Japonii dotarło więcej niż 4000 uchodźców żydowskich, a być może
liczba ta sięgnęła 4500 w okresie od 1 lipca 1940 roku do 1 sierpnia 1941 roku.
3500 Żydów wyjechało z Japonii do 1 sierpnia, lecz 1000 zostało przesiedlonych do Szanghaju w sierpniu i wrześniu 1941 roku526.
520
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Ogółem przez Japonię przejechało prawdopodobnie 4600–4700 uchodźców
żydowskich, przy czym warunki, w jakich mieszkali, były znacznie lepsze od
tych w Szanghaju, nawet po lipcu 1941 roku, gdy USA wprowadziły restrykcje
w eksporcie swojej waluty. Żydzi byli całkiem dobrze odżywieni, Jewcom troszczył się o ich zakwaterowanie, a strona japońska ofiarowywała im większe niż
swoim obywatelom porcje żywności, rozumiejąc, że nawyki żywieniowe Żydów
były odmienne. Lekarze japońscy szczepili przyjezdnych i zajmowali się chorymi, wśród których wielu było uczniów Jesziwy527. Powodem zapadania na choroby młodych adeptów studiów talmudycznych był długotrwały niedostatek. Uczniowie ci zaczęli emigrację w Polsce, trwającą ponad kilkanaście miesięcy. Z całej
grupy około 5000 uchodźców w Kobe zmarły tylko dwie osoby.
Wielu uchodźców nie miało ustalonych krajów docelowych ani tym bardziej
nie posiadało wiz wjazdowych do nich. W im późniejszym okresie przybywali
uchodźcy, tym większe wątpliwości wzbudzały ich dokumenty, to znaczy wydanie wizy do Japonii często nie było zgodne z wymogami Cesarstwa z powodu
luźnej interpretacji przepisów lub podrabiania dokumentów. U granic Japonii
stanęła kiedyś grupa kilkudziesięciu Żydów z wizami wystawionymi dla osoby o tym samym imieniu i nazwisku, gdyż Japończycy mieli w zwyczaju zapisywanie imienia i nazwiska petenta na wizie w katakanie – japońskim alfabecie używanym do zapisu słów pochodzenia niejapońskiego. Fałszerze nie byli
tego świadomi528. Dzięki działalności Jewcomu, a szczególnie Alexa Trugeboffa
w Tsurudze, wielu Żydów mogło zejść na ląd; zdarzały się też przypadki wypisywania przez niego wiz na oczach Japończyków i podbijania ich przez japońskiego przedstawiciela władz, gdy dosłownie jeszcze nie zdążyły wyschnąć529.
Jewcom był prężnie działającą organizacją. Jego członkowie wiedzieli, jak
prowadzić działalność, doskonale się zaaklimatyzowali w japońskiej rzeczywistości. Wśród ich wydatków ważne miejsce zajmowały noworoczne prezenty
dla oficjeli japońskich. Na Nowy Rok przełomu lat 1940 i 1941 wyniosły one
prawie 924 dolary, co w owych czasach było znaczną sumą530. Zwyczaj obdarowywania podczas Nowego Roku był i jest niezwykle popularny w Japonii,
praktykowany nie tylko wśród bliskich, ale także w firmach. Prezent oznacza
wdzięczność, ale też prośbę o dalszą opiekę, dlatego też Jewcom postanowił
także w ten sposób zaskarbiać sobie sprzymierzeńców.
Oprócz Jewcomu pomaganiem uchodźcom zajmował się dr A. Kotsuji531,
specjalista w zakresie spraw żydowskich, który sam przeszedł na judaizm. To
527
Rotner podaje, że w Kobe Jesziwa liczyła 800 uczniów, co mogło być spowodowane rozrastaniem się uczelni, o czym już nie wspomina. Nowi chłopcy żydowscy mogli dołączać do Jesziwy na
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on przekonywał na własną rękę MSZ, aby ten nie mieszał się w kompetencje
gubernatorów w przedłużaniu ważności wiz dwutygodniowych. Co ciekawe, ani
MSZ nie zamierzało przeszkadzać, ani sam Matsuoka532. Kranzler inaczej przedstawia tę sprawę. Otóż kiedy gmina aszkenazyjska w Kobe stanęła przed problemem zbyt licznej grupy uchodźców wymagających opieki, mając w pamięci
przedmowę wygłoszoną po hebrajsku w 1939 roku na Kongresie Żydów, Ponevejsky zwrócił się o pomoc do Kotsujiego, który podjął się negocjacji z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Japonii Matsuoką w sprawie przedłużenia
ważności wiz. Dzięki aprobacie ministra, łapówce wynoszącej 3000 jenów oraz
współpracy z miejscową policją Żydzi mogli przedłużać pobyt od siedmiu do
15 dni, a nawet do ośmiu miesięcy533. Jewcom, a także JDC i HICEM pomagały uchodźcom, podobnie jak Agudath Israel534 oraz Vaad Hatzalah. Polska ambasada w Tokio, ze stojącym na czele Tadeuszem Romerem, również udzielała
wsparcia, przeznaczając swoją pulę kanadyjskich wiz dla uciekinierów z Europy.
W październiku 1940 roku Romer powołał Polski Komitet Pomocy Ofiarom
Wojny w Tokio, w skład której wchodziło siedem osób, między innymi pracownicy ambasady, Zofia Romerowa (żona ambasadora), miejscowi (z terenu Cesarstwa Japonii) przedsiębiorcy i żony. Zebrano fundusze od nich samych, jak
i z Jointu i z innych źródeł. Działano w Kobe i w Tokio535. Około jedną czwartą
uchodźców stanowiła grupa polskich rabinów i studentów szkół religijnych536.
Sytuacja na Archipelagu zaczęła się zmieniać. W wyniku zaistniałych wydarzeń MSZ Japonii zdało sobie sprawę, że rzekome wizy do Curaçao w rzeczywistości nie były właściwymi wizami, gdyż gwarantowały zgodę na wjazd tylko
do Japonii. Wiedziano już, że Żydzi nie będą tak szybko wyjeżdżać z Archipelagu i że liczba wjeżdżających przewyższa liczbę opuszczających Japonię. MSZ
w kwietniu 1941 roku stwierdziło, iż w Japonii przebywa zbyt wielu uchodźców (w liczbie 1321, a miesiąc wcześniej aż 1600)537. W kwietniu zaczęto też
racjonowanie podstawowych produktów codziennego użytku, lecz uchodźcy
tego nie odczuli538. Z czasem doszło do takiej sytuacji, że ambasadorowie innych krajów informowali Tokio o zasadności wpuszczania uchodźców do ich
krajów oraz o ograniczeniach, jak na przykład w Palestynie, USA czy krajach
Ameryki Południowej. Pomimo tej sytuacji polityka japońska wobec Żydów
zmieniła się dopiero po ataku na Pearl Harbor539.
Żydzi dobrze wspominali pobyt w Japonii i nie skarżyli się na antysemityzm. Niektórzy spędzili na Archipelagu nawet dziewięć miesięcy. W Kobe
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uchodźcy byli śledzeni i nie mogli zbliżać się w okolice portu, lecz to nie było
dla nich problemem. Piękna, spokojna Japonia, dostatnia w owoce, z uprzejmymi mieszkańcami i przymykającymi oko urzędnikami, wywarła na Żydach
dobre wrażenie. Nie zdawali sobie sprawy z jej przygotowań do wojny540.
Z powodu zwiększania się napięć w stosunkach pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi pod koniec lipca 1941 roku zostały zamrożone aktywa
japońskie, co niestety miało wpływ na sytuację Żydów przebywających na Archipelagu Japońskim. Od tej pory Joint nie mógł już przesyłać środków dla
Żydowskiej Społeczności Kobe. Strona japońska też odczuwała finansowo
obecność Żydów, tak jak prefektura Hyogo. W związku ze zbliżającą się wojną
postanowiono deportować Żydów przedłużających znacznie swój pobyt w Japonii z Kobe do Szanghaju, co nastąpiło w połowie sierpnia 1941 roku541.
Do jesieni 1941 roku pozostało w Japonii już tylko kilkuset Żydów, którzy w większości zamieszkiwali tu od dłuższego czasu i byli profesjonalistami
w jakichś dziedzinach. Udało im się dotrzeć do Japonii jeszcze przed wielką
falą imigracji. Dyrygent Nippon Philharmonic Orchestra Joseph Rosenstock,
przybyły do Japonii w 1936 roku, był jednym z nich542.
Tak jak żydowska gmina w Jokohamie także w Kobe Żydzi mieli dostęp do
cmentarza dla obcokrajowców. Na miejskim cmentarzu dla obcokrajowców
w Kobe spoczywa znacznie mniej Żydów niż w Jokohamie. Gmina żydowska
w Kobe funkcjonuje do dziś i wciąż może korzystać z cmentarza dla nie-Japończyków w tym porcie.

5.2. Gminy żydowskie w Azji na terenach okupowanych
przez Japonię w wyniku działań wojennych, ważne
z perspektywy polityki odnoszącej się do kwestii
żydowskiej
5.2.1. Harbin
Harbin był jednym z miejsc powstania gminy żydowskiej na Dalekim
Wschodzie, które w wyniku agresji japońskiej dostało się pod jej panowanie
w 1932 roku543. Miasto to od końca XIX wieku gościło Żydów, co było związane
z imperialistycznymi zapędami Rosji dążącej do opanowania Mandżurii.
Pierwsi Żydzi przybyli do Harbinu w 1899 roku, a do 1904 mieszkało tam
ich już około 500–600, którzy mieli pomóc w budowie Kolei Wschodniochiń540
541
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skiej544. W 1908 roku w Harbinie mieszkało już 5000 Żydów, gdyż znaczna ich
liczba pozostała w mieście po zwolnieniu ze służby po wojnie rosyjsko-japońskiej545. W 1909 roku gmina – jak podaje J.A. Fogel – liczyła nadal około 5000
członków, co stanowiło 11,5% mieszkańców Harbinu546. Do 1910 roku Żydzi
założyli instytucje edukacyjne (szkoła podstawowa – 1907), społeczne (Jewish
Nationality Committee w 1903 roku, Dyrektoriat Duchowy), ekonomiczne
i religijne (synagoga w 1907 roku, Chewra Kadisza – Bractwo Pogrzebowe)547.
W 1920 roku gmina liczyła już 13 000 członków, jako że wielu osiadło tutaj,
aby uniknąć pogromów i prześladowań548. Po kilku latach liczba ta wzrosła
do 15 000549. W 1931 roku – roku zajęcia Harbinu przez Armię Kwantuńską –
gmina prężnie działała, miała synagogi, szkoły religijne, szpital, banki, gazety,
a także organizację syjonistyczną550. Pierwsze pokolenie Żydów mówiło w jidysz, ale drugie już posługiwało się rosyjskim551.
Rabin Kiseleff od 1913 roku pełnił funkcję duchowego przywódcy Żydów
Harbinu i cieszył się wielką popularnością aż do śmierci w 1949 roku w wieku 83 lat. Jego działania cieszyły oczy i dusze wielu, z tego też powodu został
wybrany w 1937 roku na głównego rabina podczas Kongresu Gmin Żydów
Dalekiego Wschodu552. Drugą postacią Harbinu w życiu Żydów niewątpliwie
był dr Abraham Kaufman, syjonista, delegat na zjazd w Bazylei w 1899 roku,
przedstawiciel Żydów na Dalekim Wschodzie w dziedzinie prac socjalnych553.
Władze Harbinu chętnie przyjmowały Żydów, mając na celu rozwój miasta
od początku jego powstania. Natomiast sami Żydzi uciekali z ZSRR przed niesprawiedliwością ich dotykającą i w poszukiwaniu lepszego życia. Harbin był
miastem nowym, powstałym w 1898 roku, miejscem spotkania wielu kultur,
które współtworzyli robotnicy rosyjscy, chińscy, Żydzi, Japończycy i Polacy.
W 1931 roku Armia Japonii zajęła ten teren kosztem ZSRR554. Co ciekawe,
Żydzi mogli bez ograniczeń posiadać ziemię w Harbinie, pomimo że miasto
było zarządzane przez państwo szykanujące Żydów i narzucające wyznawcom
judaizmu coraz surowsze ograniczenia. Istniała tu również prosyjonistyczna
Narodowa Rada Żydowska składającą się z 40 wybieralnych członków555.
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Rozwój Mandżurii, nie tylko Harbinu, był ważną kwestią dla Japonii. Program powstania Wielkiej Azji stanowił wyzwanie – robotnicy japońscy, których dotknął światowy kryzys, pracowali w prężnie rozwijającej się Mandżurii,
a zapotrzebowanie na specjalistów w różnych dziedzinach powodowało, że zatrudniano także Żydów, nie bacząc na ich wyznanie556.
W 1935 roku w Harbinie było już tylko 5000 Żydów. Ich liczba zmalała z powodu narastającego napięcia pomiędzy Żydami a białymi Rosjanami
współpracującymi z Japończykami dysponującymi siłą militarną557. Ponadto
sprzedaż Kolei Południowomandżurskiej przez Rosję Japonii spowodowała
odpływ około 20 000 jej pracowników. Część wróciła do Rosji, w wyniku czego
skurczył się rynek w Harbinie. 2000 Żydów udało się do Tianjin, a 4000–5000
– do Szanghaju558. Kryzys światowy także nie pozostał obojętny na działalność
gospodarczą Żydów z Harbinu559. Dodatkowym bodźcem do opuszczenia Harbinu było stopniowe przejmowanie działalności gospodarczej przez Japończyków aktywnie wkraczających do miasta560.
Żydzi w Harbinie mieli opinię bogatych, co stało się jedną z przyczyn ich
nieszczęść. Coraz częstsze stawały się porwania dla okupu. W 1932 roku na
zlecenie Japonii porwano farmaceutę Kofmana i tym sposobem zmuszono
jego żonę do zapłacenia 18 000 dolarów. Zabiegi te jednak nie pomogły i ciało
jej męża odnaleziono na ulicy w Harbinie. Porwania dokonał niejaki Kostia
Nakamura, miejscowy opryszek i bandyta561.
W 1933 roku doszło do ważnego dla miejscowej gminy wydarzenia –
wspomnianego już wcześniej porwania dla okupu młodego muzyka Simeona Kaspego i jego śmierci. Zostało ono przeprowadzone przez białych Rosjan
zatrudnionych przez Japonię w celu wywoływania zamieszek w okolicy Kolei Wschodniochińskiej. Współpracowali oni z kempeitai jako szpiedzy lub
zwykli prowokatorzy. Tokio pragnęło uzyskać pełne prawa do tego szlaku komunikacyjnego, a zajścia czy niepokoje miały wymusić na Związku Radzieckim szybsze ich przekazanie, co stało się w 1935 roku. Żydzi byli przerażeni
narastającą przemocą. Na domiar złego legalność rozprawy mającej na celu
wydanie wyroku skazującego na mordercach Kaspego była podważana przez
kempeitai w Harbinie z powodu jej związków z pracującymi dla niej białymi
Rosjanami562. Nakamurę osądzono przed sądem chińskim, potem zaś aresztowano sędziów i pochwalono przestępców za działalność antykomunistyczną,
na którą miał być przeznaczony okup563.
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Tokio stało na innym stanowisku niż szef policji w Harbinie – Eguchi – silnie podsycający nastroje przeciwko Żydom, gdyż wtedy w kręgach władzy analizowano możliwość przyjęcia przez Mandżurię, jak podaje H. Dicker, nawet
50 000 Żydów. Sprawę utrudniały bardzo złe notowania Japonii wśród Żydów
w Harbinie, których opinia odbijała się echem na całym globie, budząc niepokój
japońskiego MSZ. Eguchi był związany z faszyzującymi Rosjanami w Harbinie,
dlatego tak łatwo było zmienić opinie dyplomaty japońskiego w czyn. Pomimo
zajść zorganizowano spotkanie przywódców społeczności żydowskiej Harbinu
z władzami japońskimi, zakończone serią artykułów w prasie japońskiej zapewniających o niekierowaniu się przez Japonię i władze Mandżukuo antysemityzmem w polityce wobec Żydów. Twierdzono, że jeśli tylko Żydzi będą przestrzegać prawa obu krajów, to zostaną ochronieni. Podpisanie protestu przeciwko
władzom japońskim w 1934 roku przez Ezrę, rabbiego Ashkenaziego, B. Topaza
i H. Epstaina nie spowodowało załagodzenia sytuacji, ale wręcz jej zaostrzenie.
W najświętszym dniu roku liturgicznego – Jom Kippur – w 1935 roku wojsko
i policja wtargnęły do synagogi w poszukiwaniu broni i zakazanej literatury564.
Ezra w otwartym liście zażądał przeprosin od Japonii za naruszenie spokoju
w tak ważnym dla Żydów dniu, a protest odbił się echem w ambasadzie brytyjskiej. Głównym źródłem antysemityzmu w Harbinie było Biuro Uchodźstwa
Białych Rosjan utworzone w 1934 roku z inicjatywy Japonii565.
W wyniku tych działań oraz z powodu ograniczeń w handlu społeczność
żydowska Harbinu wyemigrowała i skurczyła się do około 5000. Część Żydów
przeniosła się do Szanghaju i Tianjinu566. W 1939 roku gmina liczyła w przybliżeniu 2400 członków i straciła wiele ze swej świetności na rzecz Szanghaju, do
którego kierowali się uciekinierzy z Europy czy z samego Harbinu. Gmina do
1941 roku działała prężnie głównie dzięki dr. Abrahamowi Kaufmanowi oraz
rabinowi Aaronowi Moshe Kiseleffowi, którzy przewodniczyli laickiemu oraz
religijnemu życiu gminy. Zorganizowanie trzech wyżej wspomnianych konferencji w Harbinie było dziełem Kaufmana, a szkoła oraz dwie funkcjonujące
synagogi stanowiły domenę rabina567.
Porwania i inne akty bandyckie nie były rzadkością w Harbinie i Mandżurii, a w latach 1932–1933 dało się zaobserwować ich nasilenie568, co odbijało się
nie tylko na samych Żydach, ale i na ludziach zamożnych569.
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N.E.B. Ezra, wydawca wpływowej gazety syjonistycznej „Israel’s Messenger” wydawanej w Szanghaju w latach 1904–1936, próbował skontaktować się
w sprawie pogarszającej się sytuacji Żydów z Mamoru Shigemitsu, ówczesnym
wiceministrem spraw zagranicznych Japonii, lecz zraził się jego brakiem odpowiedzi. Podkreślał, jak zła jest sytuacja Żydów w Harbinie, a wydawca gazety
rosyjskiej „Наш путь” (wym. Nash Put’, polskie tłumaczenie: Nasza Droga),
pisma białych Rosjan, na którego łamach panował antysemityzm, dolewał jeszcze oliwy do ognia570. Ezra aż do 1936 roku, czyli do czasu swojej śmierci, obawiał się, że owa polityka skończy się pogromami Żydów w Mandżurii571. Żydzi
uciekli z Harbinu do Szanghaju oraz do Tianjinu, a Harbin zaczął się cieszyć
opinią najgorzej zarządzanego miasta w Mandżurii572. Jak podaje Dicker, Ezra
udał się do Tokio, do japońskiego MSZ, gdzie uzyskał zapewnienie, że Japonia
podejmie działania na rzecz zaprzestania antyżydowskiej agitacji w Harbinie.
W liście z listopada 1934 roku skierowanym do swojego przyjaciela dr. Oyabe
z Biura Spraw Zagranicznych Ezra skarżył się, że Shigemitsu nie uczynił nic
z tego, co obiecał, czyli przez trzy miesiące nie przedsięwziął żadnych kroków573.
„Israel’s Messenger” był znakomicie redagowanym, wpływowym i ważnym
organem syjonistycznym. Jego przedstawiciele z Szanghaju brali udział w konferencjach syjonistycznych pod koniec XIX i na początku XX wieku. Jako
przykład znaczenia tego wydawnictwa oraz samego Ezry może posłużyć list,
jaki otrzymał on od samego Sun Yat-sena zapewniającego o swoim poparciu
dla spraw żydowskich:
Doktorze Ezra,
Przeczytałem Pański list i egzemplarz „Israel’s Messenger” z wielkim zainteresowaniem. Pragnę Pana zapewnić o moim poparciu dla tego ruchu, który jest jednym
z największych ruchów w obecnym czasie. Wszyscy miłośnicy demokracji nie mogą
postąpić inaczej, jak wspierać ten ruch dla przywrócenia Waszego wspaniałego i historycznego narodu, który tak wiele wniósł do cywilizacji światowej i który zgodnie
z prawem zasługuje na honorowe miejsce w rodzinie narodów.
Wielce oddany
Sun Yat-sen
24 kwietnia 1920574.

570
Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 3/Division-2, kod B04013204500, I-0873, s. 0173–0174, 206, 208.
571
P. Rotner Sakamoto, Japanese Diplomats and Jewish..., s. 15.
572
J.A. Fogel, The Japanese and the Jews: A Comparative..., s. 104.
573
H. Dicker, Wanderers and Settlers..., s. 37.
574
N. Maruyama, Zionism, the Holocaust, and the Sino-Judaic Exodus, r. III.D.1, The Shanghai
Zionist Association and the International Politics of East Asia Until 1936, [w:] The Jews of China, Vol.
1, red. J. Goldstein, M.E. Sharpe, Armonk, NY 1999, s. 256.

Gminy żydowskie na terenie Japonii w latach 1932–1945

139

Periodyk wydawano nawet po śmierci Ezry, czym zajmowała się jego żona
do 1941 roku575.
W pobliżu Harbinu powstało osiedle dla białych Rosjan, którzy mieli pomagać w razie ataku Rosji na Japonię, a więc chęć utworzenia miejsca, w którym
mogliby mieszkać Żydzi, nie była novum w polityce mniejszościowej Japonii576.

5.2.2. Tianjin
W Tianjin podczas wojny na Dalekim Wschodzie także mieszkała grupa Żydów. W 1937 roku zamieszkiwało tam około 2000 starozakonnych, z czego połowę stanowili Rosjanie577. Tianjin i Qingdao były chińskimi miastami, których
gospodarka stała przed Żydami otworem, stąd też pod koniec lat 20. osiedliły
się tam grupy żydowskie578. Zgodnie z listą z grudnia 1938 roku w Qingdao zamieszkiwało prawie 100 Żydów w wieku od 18 lat. Najmłodsza osoba na liście
ma 18 lat, lecz lista obejmuje także żony w wieku reprodukcyjnym, a dzieci
najprawdopodobniej zostały pominięte w spisie579.
Slogany głoszone przez władze Japonii − gozoku kyōwa oraz hakkō ichiu
− wytyczały także sposób jej postępowania w kwestii żydowskiej. Nie mogły
one zakazać Żydom wjazdu na swoje terytorium, gdyby bowiem owa sprawa
nabrała rozgłosu dzięki prasie działającej na całkiem dobrym poziomie, wyszłaby na jaw dwulicowość Japończyków, a to mogło z kolei stanowić zarzewie
buntu narodów znajdujących się pod opieką Cesarstwa. Ponadto owe slogany
stanowiły dobrą przykrywkę dla działań dyplomatycznych na arenie międzynarodowej.

5.2.3. Szanghaj
Szanghaj był miastem otwartym od 1843 roku. Ten atrakcyjny port kusił obcokrajowców swoim położeniem, a także obowiązującymi przepisami prawnymi.
Zasada eksterytorialności była znaczną zachętą do przybywania do Szanghaju, gdyż dawała pewien rodzaj gwarancji braku ryzyka utraty majątku. Obcokrajowcy podlegali sądom swoich państw, a nie miejscowemu − chińskiemu.
Przepis o eksterytorialności mógł być także nadużywany, co budziło zrozumiałe niezadowolenie Chińczyków. W Szanghaju istniały dwa twory polityczne, utrzymujące nawet własne oddziały zbrojne dla celów obronnych: Osiedle
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Międzynarodowe i Koncesja Francuska580. Tam mogli uciekać obcokrajowcy,
by uniknąć roszczeń chińskich. Rok 1941 przyniósł zmiany, gdy tereny te zostały zajęte przez Japonię, która, przypomnijmy, od 1932 roku, czyli od czasu
zdobycia Szanghaju, i tak nie miała tam władzy.
Szacunkowo podaje się, iż w 1936 roku całkowita liczba obcokrajowców
w Szanghaju wynosiła 60 000, z czego największą grupę stanowili Japończycy
w liczbie 20 000, następnie Rosjanie − 15 000, poddani brytyjscy – 9000 oraz
5000 Niemców i Austriaków, z których większość stanowili Żydzi. Oprócz nich
Szanghaj zamieszkiwało 4000 Amerykanów i 2500 Francuzów581.
Żydzi przybywali do Szanghaju od 1843 roku w trzech grupach: sefardyjskiej, rosyjskiej oraz uciekinierów przed Hitlerem. Od 1860 roku funkcjonował cmentarz żydowski założony przez znamienitą rodzinę Sassoonów. Kilka
lat później powstał drugi dzięki działalności rodziny Elias. Synagoga Shearit Israel pojawiła się w życiu religijnych Żydów w miejscu sali modlitewnej
w 1898 roku, a druga − Beth El − siedem lat później. Przybyła w 1905 roku grupa aszkenazyjska miała własną salę do modłów od 1905 roku. Aszkenazyjczycy
pochodzili głównie z Rosji i przybyli po rewolucji lat 1904−1905, a sefardyjczycy – z krajów będących pod władzą Wielkiej Brytanii, jako poddani tej monarchii. Żydzi z Kaifengu byli już mocno zasymilowani ze społeczeństwem chińskim i nie dążyli do połączenia z nowo przybyłymi grupami582. Społeczność
Szanghaju miała od 1905 roku Talmud Torę oraz szkołę świecką, od 1922 roku
synagogę Ohel Rachel, a od 1927 roku – Beth Aharon. Budowę Ohel Rachel
sponsorował sir Jacob Sassoon, a Beth Aharon – S.A. Hardoon583. Społeczność
żydowska Szanghaju rozwijała się i stworzyła nawet silnie działającą komórkę
syjonistyczną.
Społeczność aszkenazyjska rozrosła się w wyniku rewolucji 1917 roku, dzięki czemu już w połowie lat 20. przerosła swoją sefardyjską odpowiedniczkę pod
kątem liczebności. W następnym dziesięcioleciu starozakonni docierali także
z Mandżurii i Harbinu. W 1932 roku postawiono dodatkową synagogę, wtedy
też powstało stowarzyszenie Hakehilla Haivrith Ha’Ashkenazith. W roku 1941
nowy gmach modlitewny powstał na terenie Koncesji Francuskiej, w której
mieszkała większość rosyjskich Żydów. Rebbe Meir Ashkenazi był przywódcą
gminy Lubawiczanin584.
Sefardyjczycy z powodu swojego brytyjskiego obywatelstwa, którego się nie
zrzekli, zostali internowani, dlatego ich szkołę prowadzili od 1941 roku aszkenazyjczycy585. Unikatową na skalę światową formą wolności Żydów w Szang580
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haju była Kompania Żydowska działająca w ramach Oddziału Ochotniczego
Szanghaju, który w praktyce pełnił funkcję żandarmerii strzegącej porządku.
Fakt ten podnosił morale Żydów586.
Ostatnia większa grupa Żydów pojawiła się w Szanghaju w latach
1937−1945587. Jej przybycie było wymuszone sytuacją w Europie, w której narastał antysemityzm i nie było już miejsca dla wyznawców judaizmu. Ich przyjazd do portu zbiegł się w czasie z popularyzacją nowej polityki Japonii, tak
zwanego Nowego Porządku w Azji. Pod przewodnictwem Japonii nowe nacje,
do tej pory uciskane przez zachodnie siły kolonialne, miały zyskać wolność
dzięki panowaniu Japonii na Dalekim Wschodzie. Japonia już od jakiegoś czasu systematycznie zdobywała nowe ziemie, a jej armia posuwała się naprzód,
jak to eufemistycznie określano w japońskich podręcznikach do historii. Strefa
prosperity miała się rozciągać na Dalekim Wschodzie, a Japonia miała umożliwić jej rozwój, wprowadzając swoje prawa. Japonia propagowała równość ras,
a więc zezwalanie na wjazd Żydów do Szanghaju było zgodne z głoszoną przez
nią polityką. Gdy inne kraje zamykały swoje podwoje, Japonia − żeby nie stać
w sprzeczności z głoszonymi poglądami – wpuszczała Żydów.
Sytuacja prawna Szanghaju była skomplikowana. Japonia próbowała zyskać tam więcej władzy. Od 1931 roku Osiedlem Międzynarodowym zarządzała Rada Miejska składająca się z pięciu Brytyjczyków, dwóch Amerykanów,
pięciu Chińczyków i dwóch Japończyków. Japonia próbowała wywierać nacisk
na Radę, nakazując jej umiejscowienie swoich przedstawicieli w różnych gałęziach administracji588.
Szanghaj lat 30. i 40. XX wieku był kosmopolitycznym miastem kontrastów,
w którym spotykało się wiele kultur. Ten port, ulokowany w delcie Jangcy, mający bezpośredni dostęp do wewnętrznej części kraju, nieodgrodzony pasmem
gór, był miastem atrakcyjnym gospodarczo zarówno dla Chińczyków, jak i dla
przybyszów z innych krajów. Energia elektryczna była tu tania, siła robocza
i pożywienie – podobnie. Dopiero w 1937 roku – roku nasilenia się animozji
między Chinami a Japonią − Szanghaj został odcięty od dopływu żywności
z głębi lądu; przewaga popytu nad podażą spowodowała wzrost cen artykułów
spożywczych, a w latach 1937−1940 spadła liczba inwestorów.
Szanghaj był zamieszkiwany zarówno przez rdzennych Chińczyków, jak
i przez ludność pochodzącą z Europy. Jego status polityczny był skomplikowany. Istniały wtedy tak naprawdę dwa Szanghaje: jeden, tak zwany Większy
Szanghaj (Greater Shanghai), zamieszkiwany przez około dwa miliony Chińczyków, oraz drugi – tak zwana Koncesja Obcokrajowców (Foreign Concession), na którą składały się Osiedle Międzynarodowe (International Settlement)
oraz Koncesja Francuska, nazywana także Osiedlem Francuskim (French
586

Ibidem, s. 72−73.
P. Guang, Zionism and Zionist-Revisionism in Shanghai, 1937–1945, [w:] The Jews of...,
s. 269–271.
588
H. Dicker, Wanderers and Settlers..., s. 74.
587

142

Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932–1945

Concession, French Settlement). Sektor obcokrajowców zamieszkiwało około
60 000 cudzoziemców w latach 30. wraz z około 150 000 Chińczyków, ale respektowano tam prawo zgodne z zasadami przyjętymi w 1842 roku. Większy
Szanghaj miał własną jurysdykcję prawną. Rada Miejska Osiedla Międzynarodowego dzierżyła władzę nad częścią miasta obcokrajowców, a w Koncesji
Francuskiej – jej konsul generalny. Biorąc pod uwagę nie-Chińczyków, skład
narodowościowy Szanghaju w 1936 roku wyglądał następująco: Japończycy
– 20 000, Rosjanie – 15 000, Brytyjczycy − 9000, Niemcy i Austriacy − 5000,
Amerykanie 4000, a Francuzi − 2500. Analizując owe grupy pod kątem stratyfikacji w tamtejszej populacji obcokrajowców, najwyżej usytuowani w hierarchii społecznej byli Amerykanie i Brytyjczycy, a najniżej – biali Rosjanie. Ci
ostatni nie potrafili poradzić sobie w nowej sytuacji ekonomicznej, w jakiej się
znaleźli po ucieczce z ojczyzny589.
Szanghaj gościł również Żydów w czasie wojny na Dalekim Wschodzie.
W omawianym okresie istniały tu już dwie gminy. Starszy kahał składał się
głównie z Żydów sefardyjczyków i był starszy o wiek od swojego młodszego
odpowiednika – aszkenazyjskiego, który powstał w wyniku ucieczki wyznawców judaizmu z Rosji. Gmina sefardyjska była prężniejsza ekonomicznie, a jej
członkowie z powodzeniem prowadzili działalność gospodarczą w Chinach590.
Wjazd do Szanghaju, do koncesji obcokrajowców, od 1937 roku nie był
utrudniony, gdyż w praktyce nie kontrolowano paszportów, a kupców nie krępowało luźno interpretowane prawo chińskie. Po uregulowaniu sprawy cła
można było wjechać do miasta. Restrykcje imigracyjne zostały jednak nałożone w sierpniu 1939 roku i po tej dacie wjazd do portu był utrudniony591.
Gmina sefardyjska powstała dzięki ciągłemu napływowi Żydów − głównie z Bagdadu od 1820 roku do czasu wybuchu I wojny światowej, ale też
z krajów arabskich. Do grupy znaczących rodzin należeli Rothschildowie,
Sassoonowie, Kadoorie, Hardoonowie, Abrahamowie, Edwardowie, Solomonowie i Ezrowie. Gmina sefardyjska znacznie zdominowała aszkenazyjską.
Z powodu różnicy w poglądach na zasady religijne mieli oni dwa oddzielne
miejsca do modlitw – Sheerrith Israel, synagogę dla bardziej ortodoksyjnych
wyznawców judaizmu, oraz Beth El, gdzie spotykali się zwolennicy mniej restrykcyjnego odczytywania prawa żydowskiego. Gmina sefardyjska z czasem
założyła SJCA (Shanghai Jewish Communal Association – Miejskie Żydowskie Stowarzyszenie Szanghaju).
W latach 20. wybudowano dwie synagogi – sukcesorki po wynajmowanych
pomieszczeniach dla obydwu kongregacji, odpowiednio Beth Aharon i Ohel
Rachel. Beth Aharon nie tętniła życiem tak jak bożnica Ohel Rachel, lecz sytuacja się zmieniła po przypływie ostatniej fali uchodźców. Gmina sefardyjska
589
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utrzymywała szkołę i ośrodki medyczne, jej zamożni członkowie często prowadzili działalność charytatywną; pomagano też samemu Szanghajowi, inwestując w jego przyszłość. W związku z tym jeden z kierowników firmy David
Sassoon Co. był stałym, honorowym członkiem Rady Miejskiej Szanghaju.
W jednym okresie Silas A. Hardoon został wybrany jednocześnie do obu Rad:
Osiedla Międzynarodowego oraz Koncesji Francuskiej592.
Gmina aszkenazyjska, znana jako SAJCA (Shanghai Ashkenazi Jewish
Communal Association − Stowarzyszenie Gminne Aszkenazyjskich Żydów
Szanghaju), tuż przed drugą wojną światową liczyła około 4000 członków, a ich
przybywanie do tego portu chińskiego można podzielić na cztery duże etapy:
1895−1904, 1905−1917, 1932−1934 oraz 1937−1945. Okresy te są związane
z sytuacją w Rosji, gdyż większość przybyłych aszkenazyjczyków pochodziła
z tego właśnie kraju; niektórzy po drodze do Szanghaju osiedlali się na pewien
czas w Harbinie593.
Życie religijne tej grupy religijnej kwitło − od lat 20. XX wieku Żydzi mieli swojego ortodoksyjnego rabina Meira Ashkenaziego, który pełnił tę funkcję w Szanghaju aż 21 lat. W 1902 roku zorganizowano bożnicę Oihel Moishe, która przeniosła się do Hongkew na teren Osiedla Międzynarodowego
w 1927 roku, aby w roku 1941 przenieść się ponownie, tym razem do Koncesji
Francuskiej. Aszkenazyjczycy byli mile widziani na modłach u sefardyjczyków,
którzy ich nierzadko przyjmowali594.
Towarzystwo Pomocy w Szanghaju (Shanghai Relief Society) i schronisko
(Shelter House) zostały utworzone już w 1916 roku ze względu na potrzebę
istnienia takich instytucji. Działała tam bezpłatna kuchnia dla ubogich, rozdająca około 300 posiłków dziennie. Od 1922 roku funkcjonowała Chewra
Kadisza we współpracy ze swoją sefardyjską odpowiedniczką, utrzymując
obydwa cmentarze. Szybko powstała też organizacja edukacyjna. W 1933 roku
zorganizowano Żydowską Kompanię Ochotniczą (Shanghai Volunteer Corps
− SVC) w sile 135 ludzi. Dowodzeni przez Anglika kapitana Nole’a S. Jacobsa
posiadali własną flagę i jako pierwsi walczyli pod flagą żydowską. W 1932 roku
utworzono wspomniane wyżej stowarzyszenie SAJCA, mające na celu promowanie życia religijnego i dbanie o szeroko pojęte interesy gminy595.
Do Szanghaju przybywano dwiema drogami, choć w pewnych okresach
jedna bądź druga były wybierane częściej. Od końca 1938 roku do 10 czerwca
1940 roku najczęściej podróżowano drogą morską, a krajem wyjazdowym były
Włochy, natomiast od 11 czerwca 1940 roku do 7 grudnia 1941 roku – drogą lą592
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dową. Niektórzy płynący statkiem za cel podróży obierali Kobe lub Jokohamę,
a zatem Szanghaj był na ich trasie tylko miejscem postoju. Z podanych dwóch
portów japońskich wyemigrowało około 4600 Żydów, w tej grupie około 2000
Polaków; udawali się oni do Kanady, USA, Australii lub Ameryki Łacińskiej.
Kiedy Włochy przystąpiły do wojny w czerwcu 1940 roku, uchodźcom pozostała tylko droga lądowa ze względu na zamknięcie Morza Śródziemnego.
Trasa wiodła przez ZSRR, Syberię do Harbinu w Mandżurii, Pusan w Korei,
Shimonoseki, Kobe lub Jokohamy w Japonii, aby następnie rozgałęziać się
do różnych krajów docelowych. W Mandżurii pierwszym przystankiem było
Manzhouli, gdzie uchodźcom w formalnościach pomagała Rada Narodowa
Żydów Azji Wschodniej. Następnie uchodźcy często udawali się przez Harbin,
a następnie drogą morską do Dairenu i stamtąd do Szanghaju596.
Silna fala imigracyjna uchodźców żydowskich nadal by trwała (szacuje się,
że do końca 1939 roku mogłaby sięgnąć nawet 25 000), gdyby nie próby jej
ograniczenia597. W sierpniu 1939 roku ich liczba sięgnęła 14 000, lecz władze
japońskie Północnego Dystryktu Osiedla Międzynarodowego oraz Rada Miejska Osiedla Międzynarodowego i władze Koncesji Francuskiej postanowiły
ograniczyć napływ ludności. Rady kierowały się interesem istniejących już społeczności, gdyż warunki mieszkaniowe były trudne, a nowe fale przybyszów nie
były zamożne, co zmuszało miejscowe organizacje do udzielania przyjezdnym
znacznej pomocy. Jak już wcześniej wspomniano, konflikty między Chinami
a Japonią w 1937 roku spowodowały wzrost cen żywności w Szanghaju, tym
samym utrudniając już i tak złe położenie uchodźców. W grudnia 1941 roku
liczba przybyłych uchodźców wynosiła 17 000598.
Uchodźcy – warto podkreślić, że nie tylko Żydzi − mogli liczyć na pomoc
szanghajczyków, i to zarówno Żydów, jak i gojów. Od 1934 roku działał Hilfsfond
(najstarszy komitet w Szanghaju pomagający Żydom), a w 1938 roku powstał
Międzynarodowy Komitet Przyznawania Pomocy Europejskim Uchodźcom
(International Committee for Granting Relief to European Refugees)599. Obie
gminy pomagały uchodźcom żydowskim. Sir Sassoon przeznaczył nawet swoje posiadłości w mieście na siedzibę Centrum Wsparcia, a o pomoc zwracano
się do wszystkich mieszkańców osiedla obcokrajowców, nie zważając na ich
wyznanie. W 1938 roku z inicjatywy zamożnej rodziny Kadoorie spotkały się
osoby działające na rzecz uchodźców żydowskich − w celu lepszej koordynacji
działań postanowiły one utworzyć Komitet Pomocy dla Europejskich Żydow596
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skich Uchodźców w Szanghaju (Committee for the Assistance of European Jewish Refugees in Shanghai − w skrócie CFA) z przewodniczącym kilku sekcji
Michaelem Speelmanem. CFA swoją działalnością obejmował obszary Osiedla
Międzynarodowego, Koncesji Francuskiej oraz Hongkew znajdującego się pod
okupacją japońską. Pomagano w znajdowaniu schronienia i czynnościach legislacyjnych obowiązujących przyjezdnych. Rozdawano posiłki, udzielano pożyczki w celu ułatwienia zorganizowania życia i pomagano uchodźcom stać się
samowystarczalnymi600.
Najpierw w Harbinie od 1922 roku, a potem w Szanghaju od 1939 roku
działał HICEM, czyli w rzeczywistości dwie organizacje: HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society – Organizacja Pomocy Hebrajskich Imigrantów) i JCA (Jewish Colonization Association – Stowarzyszenie Kolonizacji Żydowskiej)601.
Dla ułatwienia utworzono akronim HICEM. Główną jego działalnością w Harbinie było wystawianie uchodźcom czeków w wysokości 50−100 dolarów na
dalszą podróż do Szanghaju, a gdy biuro przeniosło się do tego portu, jego
przedstawiciele porozumieli się z CFA, który miał się odtąd zajmować sprawami finansowymi i zapomogami, a HICEM − bardziej tradycyjną pomocą602.
Amerykański Komitet Wspólnej Dystrybucji, znany bardziej jako Joint
(American Joint Distribution Committee – JDC), wyróżniał się największym
udziałem w niesieniu pomocy żydowskim uchodźcom w Szanghaju i poza
nim. Utworzony w 1914 roku, działał w wielu krajach, lecz nie ustrzegł się błędów, takich jak nieudzielanie ciągłej pomocy czy niewysłanie przeszkolonych
pracowników pomocy społecznej do Szanghaju. Jednakże bez pomocy Jointu
wielu osobom nie udałoby się przetrwać ciężkich warunków w Szanghaju, na
które z braku czasu bądź funduszy nie byli przygotowani603.
Zamożniejsi uchodźcy osiedlali się w części francuskiej Szanghaju, lecz ta
dzielnica miasta była zamieszkana przez niewielką ich liczbę, bo zaledwie 4000,
zgodnie z danymi z maja 1943 roku, kiedy to musieli przenieść się do getta604.
W Osiedlu Międzynarodowym mieszkało około 1500 Żydów, natomiast pozostali z 17 000 osiedlili się w Hongkew będącym jedną z trzech części Osiedla
Międzynarodowego okupowanego przez Japonię. Hongkew zamieszkiwali też
inni obcokrajowcy o mniej zasobnej kiesie: biedniejsi Rosjanie, Japończycy czy
robotnicy chińscy. Obrazu tej dzielnicy miasta może dopełnić fakt, iż została
częściowo zniszczona podczas bombardowań. Zdecydowaną korzyścią wynikającą z zamieszkania w Hongkew były niewysokie czynsze oraz niższe ceny
żywności. Małe sklepiki, kawiarenki w europejskim stylu, kluby nocne stały
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się jego wizytówką. Wszystko to nastąpiło dzięki inicjatywie kilku uchodźców,
którzy pragnęli pomóc swojej nowej ojczyźnie605.
Warunki mieszkalne nie były najlepsze, gdyż pokoje były małe, wilgotne,
ciemne, a lokale bez kanalizacji nie należały do rzadkości. Na domiar złego
szalejąca inflacja spowodowała wzrost cen także za najem. Biedniejsi uchodźcy żydowscy mogli zamieszkać w jednym z domów dla nich przeznaczonych,
które to schronienia nazywano Heima (w liczbie mnogiej – Heime)606, których
w pewnym okresie istniało sześć, a od końca 1939 roku – o jeden mniej, gdyż
został przekształcony w szkołę607.
Rok 1939 był ważny z punktu widzenia polityki miejscowych władz żydowskich. Ich stosunek do napływu uchodźców, z którymi powoli przestawali sobie
radzić, zmienił się radykalnie. Sami Żydzi – mieszkańcy Osiedla Międzynarodowego w Szanghaju − zaczęli zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji, wyrażali
więc swoje obawy z powodu zbyt nagłej i ciągle narastającej fali imigracyjnej.
Zaczęły też narastać nastroje antysemickie wśród białych Rosjan608.
Pogorszenie nastawienia do nowych przybyszów potęgowały przypadki
odmawiania przez nich samych przyjęcia pomocy finansowej, którą w części
mieli zwrócić po odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Uchodźcy nie chcieli przyjmować owego wsparcia w gotówce, gdyż nie znali sytuacji panującej
w Szanghaju. Być może znajomość realiów tego miasta, takich jak skąpe zasoby lokalowe, wzrost czynszów i cen żywności, zmieniłaby postawę niektórych
imigrantów odrzucających nieroztropnie pomoc swoich współwyznawców.
Następnym czynnikiem zniechęcającym mieszkańców Szanghaju do przybyszów był tłok, a wraz ze wzrostem liczby imigrantów narastało wrogie do
nich nastawienie. Brak zdecydowanych posunięć ze strony międzynarodowych
organizacji żydowskich niosących pomoc, niewysłanie na czas pracowników
socjalnych do Szanghaju (dopiero w maju 1941 roku) spowodowały, że władze
obcokrajowców w Szanghaju zaczęły zwracać się z prośbą o ograniczenie napływu imigrantów. Wywiązała się nieoficjalna współpraca pomiędzy Wielką
Brytanią, USA a Francją, mająca na celu zniechęcanie uchodźców do emigracji
do Szanghaju. USA na przykład słały depesze do ambasadora w Berlinie, aby
ten przekonał rząd Niemiec o niewysyłaniu do Szanghaju uchodźców. Cała
sprawa zaczęła się od pism organizacji żydowskich przekazywanych w grudniu
1938 roku. Japończycy nie interweniowali do maja 1939 roku, aby trzy miesiące później wprowadzić restrykcje. To oni teraz mieli władzę ze względu na
kontrolę nad zatoką609.
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Od 1939 roku ciało konsularne składające się z 17 członków starało się zahamować napływ uchodźców z Włoch i Niemiec do miasta portowego, masowo uciekających z tamtych krajów610. Zgodnie z doniesieniami konsula Miu
z marca 1939 roku liczba Żydów zamieszkujących Szanghaj w strefie japońskiej
wynosiła około 300, a w Osiedlu Międzynarodowym – pięć razy więcej611.
Warunki w Szanghaju były coraz trudniejsze. W 1938 roku zamknięcie
jego granic znacznie przyczyniło się do zahamowania rozwoju. Pojawiające się
okresy boomu nie pomogły uchodźcom. Społeczność żydowska licząca około
17 000 członków musiała stawić czoła coraz gorszej sytuacji materialnej. Nawet przed ich przyjazdem do Szanghaju gospodarka tego portu odnotowywała
tendencje zniżkujące. Nierealne stało się zdobycie pracy, co wcześniej stanowiło jeden z powodów udzielania pozwolenia na wjazd do tego miasta612. Z tej też
przyczyny zaczęto dopominać się obiecanych miejsc pracy, które w rzeczywistości na uchodźców nie czekały613.
Wśród przyjezdnych znajdowały się jednak także osoby, które doskonale
sobie radziły w nowej sytuacji ekonomicznej. Zakładały one własne firmy, na
przykład zajmujące się hodowlą węży na potrzeby medycyny chińskiej, zdobnictwem okien, punktami sprzedaży używanej odzieży, produkcją wyrobów
dzierganych. Niektórzy znajdowali posady ratowników na basenach i inne. Jeden nieco starszy wyznawca judaizmu założył firmę usługową zajmującą się
budzeniem klientów lub upewnianiem się, że nie śpią o konkretnej porze, jak
również podawaniem prognozy pogody, aby było wiadomo, jaką odzież należy
założyć danego dnia. Żydzi zajmowali się też importem i eksportem − z tego
powodu poczta była jednym z bardziej zatłoczonych miejsc. Byli i tacy, którzy
nie przystosowali się do nowych realiów i mieli trudności nawet z odzieżą,
który to problem dotykał większość imigrantów nieświadomych chińskiego
klimatu. Niektóre firmy prywatne (około 900) nie sprostały wymaganiom rynku. Jako jedną z przyczyn podaje się wiek uchodźców. Były to zazwyczaj osoby,
które w swoich macierzystych krajach na jednym stanowisku pracowały przez
długi czas, nie były więc mobilne zawodowo. Co więcej, kiedy przybywały do
Szanghaju, przekonywały się, że odpowiadające im miejsca pracy były już zajęte przez ludność miejscową. Strukturę wiekową 15 000 imigrantów z 1943 roku
przedstawia tabela 1. Badanie zostało przeprowadzone przez Japończyków
w trakcie przenoszenia się uchodźców do getta614.
610
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Tabela 1. Przekrój wiekowy imigrantów żydowskich w Szanghaju
Wiek (w latach)

Procent uchodźców

Do 30

32

31–50

45

Ponad 50

23

Jak widać, procentowo największą grupę stanowiły osoby w wieku 31−50
lat, które okres edukacji zakończyły już dawno. Z tego wynikała trudność
w znalezieniu nowej pracy, w adaptacji do nowego, trudniejszego niewątpliwie
środowiska, choć nie było to regułą.
Reakcja szanghajczyków na tak masowe pojawianie się uchodźców była
różna: zdarzało się, że imigranci zabierali miejsca pracy miejscowym, wykształconym w zachodnim duchu Chińczykom, którzy z tej racji nie żywili
sympatii do nowych konkurentów, lecz byli też tacy, którym imponowała pomysłowość i zaradność Żydów. W przypadku lekarzy chińskich nie było mowy
o współpracy czy o pomocy lekarzom zachodnim. Większość leków sprowadzano z Niemiec, a więc po wybuchu II wojny światowej w Europie lekarze
w Szanghaju musieli sobie radzić z ich brakiem. W tym celu proszono miejscowych lekarzy medycyny chińskiej, aby nauczyli przybyszy sztuki leczenia
ziołami, lecz ci w obawie o wzrost konkurencji odmówili. Co ciekawe, przepisy
były korzystne dla osób chcących prowadzić praktykę lekarską: należało tylko
zgłosić fakt jej otworzenia615.
Życie uchodźców nie było łatwe, lecz dzięki pomocy CFA i odpowiedniej
polityce informacyjnej wiedzieli, jak na przykład unikać chorób. Warunki sanitarne pozostawiały wiele do życzenia, czego przejawem były wieloktrotne epidemie szkarlatyny616, lecz uchodźcom mówiono, aby nie pili nieprzegotowanej
wody i nie jedli surowych owoców. Niestety, chińscy sprzedawcy wstrzykiwali
wodę na przykład do melonów w celu zwiększenia ich wagi, co dla jedzących
mogło skończyć się poważną chorobą617.
Od połowy sierpnia do połowy września 1941 roku przybywał transport
Żydów z Kobe w liczbie około 1100 osób, wysłany przez ministerstwo spraw
wewnętrznych618. Z powodu zmniejszenia się liczby środków transportu cywilnego uchodźcy zostali przewiezieni przez statek poczty japońskiej619.
Jesienią 1941 roku do Szanghaju przybyło około 900 polskich uchodźców
żydowskich, którzy utworzyli czwartą wspólnotę, odróżniającą się ze względu
615
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na odmienne zwyczaje od Żydów już zamieszkujących port620. Polską grupę stanowili Żydzi o niejednorodnych poglądach. Wśród nich można było odnaleźć
rebbego (chasydzkiego rabina), bundystów, syjonistów oraz zwolenników organizacji Agudath Israel, kupców, aktorów i aktorki, pisarzy, nauczycieli, prawników, rolników czy rzemieślników. Aby oddać pełne zróżnicowanie tej grupy,
należy wspomnieć, że byli w niej także uczniowie talmudyczni i wykładowcy
z Mirrer Jesziwa. Owa polska grupa uważała się za lepszych Żydów − wywyższała się nad pozostałymi starozakonnymi Szanghaju, którzy byli już częściowo zasymilowani, nie jak ci z Polski, hołdujący tradycji. Swoją odrębność polscy Żydzi manifestowali także poprzez opozycję do władzy japońskiej w latach
1943−1945, a także organizowanie własnych instytucji pomocy, takich jak Komitet Pomocy Żydowskich Uchodźców ze Wschodniej Europy (Committee for
Assistance of Jewish Refugees from Eastern Europe – EASTJEWCOM, zwany
też EJC) w marcu 1941 roku. Żydzi z grupy polskiej przyjmowali pomoc od
Jointu przez CFA, a fundusze z EASTJEWCOM-u miały pomóc w sprawach
związanych z zakwaterowaniem i uniknięciem przymusowego zamieszkania
w ciasnych i dusznych Heime Szanghaju z powodu braku środków na inny lokal. Dzięki zaradności uniknęli tego losu i mogli rozlokowywać się w prywatnych pokojach w Koncesji. Oczywiście budziło to zazdrość innych uchodźców
żydowskich, szczególnie niemieckich. Uważano, że polscy uchodźcy zawsze
stwarzają problemy z powodu otwartego wyrażania swoich myśli. Na dodatek
w każdy święty dzień tygodnia jedli kurczaki, co w tamtym okresie wydawało
się ogromnym zbytkiem. Doszło także do konfliktu z zaprzyjaźnioną grupą
rosyjską, gdy polscy Żydzi, którzy w 1943 roku musieli przenieść się do getta
tak jak inni współwyznawcy, podnieśli rwetes. Tak zwana polska grupa była
najbardziej charakterystyczna w znaczeniu odmienności od wcześniej przybyłych. Jej wkład w życie religijne i kulturowe Żydów Szanghaju był bezdyskusyjny. To polscy Żydzi zajmowali się wystawianiem przedstawień teatralnych
oraz kolportażem tekstów w językach jidysz i hebrajskim, wydawali gazetę
w trzech językach „Unser Leben” (Nasze Życie), a także prowadzili edukację
religijną swoich członków gminy obojga płci, przyczyniając się do trwania
tradycji. Zorganizowali sponsorowaną częściowo przez EASTJEWCOM tanią
kuchnię koszerną, w której za niewielką sumę można było się pożywić, spełniając przy tym wymogi religijne. Tam stołowała się szczególnie biedniejsza
grupa uchodźców, przywracając poczucie godności w tym trudnym dla nich
momencie życia. W klubie żydowskim prowadzono wykłady na temat kultury,
Talmudu, historii, kobiet i sławnych poetów, a językiem dysput był jidysz. Polska grupa uchodźców żydowskich była zwarta i miała silną samoidentyfikację,
imponowała też wcześniej przybyłym Żydom oddaniem dla wiary i kultury.
Posługiwanie się własnym językiem było dodatkowym powodem do dumy
i zachętą dla młodego pokolenia Żydów do poznawania swoich tradycji. Mowa
620
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tu szczególnie o młodzieży pochodzenia rosyjskiego, dla której spotkania
w klubie żydowskim i tamtejsze spektakle w wykonaniu prawdziwych aktorów
były niejednokrotnie ciekawym doświadczeniem621.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że rząd RP na uchodźstwie wydatnie
wspierał finansowo gminy polskie w Szanghaju i Kobe oraz umożliwiał im korzystanie z własnej puli wiz do USA i Kanady622.
Szanghaj zamieszkiwało prawdopodobnie 25 000 uchodźców żydowskich,
lecz statystyki podają, iż była to liczba zawierająca się w przedziale 17−18 000.
Istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie były one dokładne623.
Życie emigrantów zależało także od praw religijnych, których sami pragnęli przestrzegać. Przykładem tego może być kampania na rzecz świętowania
szabasu, dzięki czemu pod koniec wojny już około 50% sklepów zamykano
w ten święty dzień624. W celu regulowania pewnych kwestii na drodze sądowej
utworzono w 1942 roku Bet Din, a wcześniej także kilka innych rad, w których
zasiadali prominentni, poważani prawnicy służący radą w sprawach rozwodowych, spadkowych i innych. Żydzi o skromniejszych zasobach materialnych
mogli liczyć na bezpłatną pomoc prawną. Jeżeli nie doszło do porozumienia
pomiędzy stronami, sprawa miała swój ciąg dalszy przed sądem chińskim przy
udziale tłumaczy625. Z czasem jednak strona japońska ze względu na niezależność prawa cywilnego wśród uchodźców zaczęła naciskać, aby Rada Arbitrażowa, która powstała w lecie 1939 roku z inicjatywy CFA, znalazła się pod kontrolą Japończyków. Tak się jednak nie stało, co było odważną formą sprzeciwu
wobec okupanta, a jednocześnie wybawiciela626.
Żydzi cieszyli się w Szanghaju znaczną swobodą także w zakresie szkolnictwa. Gminy chętnie organizowały kursy doszkalające dla dorosłych, a także
szkoły dla dzieci w różnym wieku, zarówno świeckie, jak i religijne. Z czasem
powstały nawet dwie szkoły religijne dla dziewcząt, co z początku budziło obawy, szczególnie sefardyjczyków. Świadczy to o ważnej roli uchodźców z Europy Środkowo-Wschodniej, w której edukacja religijna dziewczynek zaczęła się
rozwijać jeszcze przed II wojną światową, a jej idee postanowiono zaszczepić
nawet wśród zróżnicowanych pod względem poglądów uchodźców żydowskich w Szanghaju. Finansowaniem szkolnictwa zajmowały się osoby prywatne
oraz miejscowe organizacje pomocy. Edukacja dla biedniejszych była bezpłatna, co dawało im szanse na lepsze życie w przyszłości. Inwestowano w dzieci
i dorosłych dzięki kursom angielskiego czy szkoleniom zawodowym627. Szkoły były na dobrym poziomie − kilku jej absolwentów dzięki dalszej edukacji
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w USA uzyskało stopnie doktorów, a nawet stanowiska w administracji, na
przykład W. Michael Blumenthal628. Zdecydowanie można stwierdzić, iż dzięki samoorganizacji oraz poświęceniu dla wielu okres pobytu w Szanghaju nie
był stracony. Częstokroć młodzi ludzie, którzy wychowywali się w tym porcie,
uznawali go nawet za udany.
Kapitan Inuzuka był zawiedziony postawą Żydów. W odpowiedzi na ich
prośby w sprawie pomocy podczas przesiedlenia, wystosowane przez Komitet
Pomocy Szanghaju, podał sześć powodów, dla których Japonia nie powinna
ich wspierać, a za główny uznał brak odpowiedzi żydowskich kapitalistów na
jego propozycje. Przytoczył odmowę ważnych postaci żydostwa amerykańskiego, które nie zareagowały tak, jak powinny, na oficjalne propozycje Japonii
złożone dwa lata wcześniej w celu ustanowienia finansowej współpracy japońsko-żydowskiej. W ten oto sposób plany kapitana Inuzuki spełzły na niczym,
a on sam jako doradca w sprawach żydowskich w Szanghaju stracił stanowisko
na początku 1942 roku i musiał udać się na służbę na morzu629.
Współpraca japońsko-niemiecka zaowocowała w 1943 roku przymusowym przesiedleniem Żydów do getta. Zgodnie z proklamacją z dnia 18 lutego
1943 roku znaczna część uchodźców musiała się przeprowadzić do wydzielonego rejonu630.
Do utrzymania porządku w getcie powołano we wrześniu 1942 roku policję pomocniczą, zwaną cudzoziemską Pao Chia. Powstała ona z inicjatywy japońskiej w ramach planu samopilnowania porządku w porcie. Cudzoziemskie
Pao Chia składało się z mężczyzn w wieku pomiędzy 20. a 45. rokiem życia,
którzy służbę odbywali na zasadzie rotacyjnej po kilka godzin w tygodniu. Na
czele żydowskiego Pao Chia liczącego 35 000 ludzi stał dr Felix Kardegg pod
nadzorem Yasudy – japońskiego głównego inspektora z posterunku policji
Wayside – oraz białorosyjskiego asystenta Kreamera. Ich zadania były łatwe do
wykonania, lecz wątpliwe moralnie. To oni stali w bramach getta i sprawdzali
przepustki, a w razie potrzeby informowali przełożonych o naruszeniach przepisów. Na szczęście niewielu członków żydowskiego Pao Chia posuwało się do
takiego czynu jak donoszenie na swoich współwyznawców. Znanych jest tylko
kilka przypadków631. To bardzo przypomina sytuację w gettach w Polsce.
Getto miał nadzorować utworzony specjalnie w tym celu departament Biura dla Uchodźców Apatrydów, na którego czele stanął były oficer marynarki
Japonii Tsutomu Kubota, ale sprawami uchodźców zajmowali się głównie jego
podwładni Ghoya i Okura, budzący strach u Żydów. Pierwszy odpowiadał za
628
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wydawanie dłuższych przepustek − na trzy miesiące lub miesiąc, a drugi za
wydawanie krótszych: od zezwolenia na kilkugodzinne opuszczenie getta do
przepustek na mniej niż miesiąc. Kwestia uzyskania bądź nieuzyskania przepustki była uzależniona w dużej mierze od posiadania certyfikatu zatrudnienia
w firmie poza wydzielonym terytorium oraz, dosłownie, humoru obu panów.
Okura miał także za zadanie karać nieposłusznych uchodźców, którzy łamali przepisy, lecz to głównie Ghoya budził strach. Świadkowie opisują go jako
psychopatę. Sam siebie nazywał królem Żydów, a jedną z jego rozrywek było
robienie sobie fotografii na tle długiej kolejki ludzi czekających do jego biura
na przepustkę umożliwiającą pójście do lekarza czy minimalny zarobek pozwalający rodzinie przetrwać632.
Po 1945 roku Żydzi zamieszkali w gminach na terenie Chin stopniowo
emigrowali do Izraela oraz innych krajów. Teren, na którym mieszkali, stał się
areną walk w latach 1945−1948 pomiędzy dwiema siłami w Chinach. Publikacje podają, iż do 1949 roku – do czasu proklamowania Chińskiej Republiki
Ludowej633 − gminy wyludniły się634. Mandżurię zajęły wojska ZSRR, które do
1946 roku wycofały się. Los tamtejszych Żydów, głównie gminy w Harbinie,
był zgoła odmienny: zostali oni przewiezieni do Rosji lub też zdarzały się przypadki masakr dokonanych przez Japończyków635.
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Nastawienie Japończyków do Żydów było wypadkową kilku czynników. Zdecydowanie jednym z najważniejszych był ich ogólny stosunek do obcokrajowców. W ciągu stuleci zmieniał się on wraz z mechanizmami kształtowania się
narodu japońskiego, a szczególnie jego nastawieniem do obcokrajowców od
czasu otwarcia Japonii. Tożsamość Japończyka była kształtowana przez zestawienie z tym „innym”, „obcym”, którym był właśnie obcokrajowiec.
Gdy podczas słynnego otwarcia Japonii w połowie XIX wieku na Archipelagu Japońskim pojawili się Żydzi, sami jego mieszkańcy nie byli świadomi ich
obecności. Antyjudaizm oparty na teologii chrześcijańskiej i Biblii nie był popularny. Chrześcijaństwo, owszem, było propagowane, lecz okres zamknięcia
Japonii doprowadził do jego osłabienia. Późniejsza ewangelizacja po 1853 roku
oraz otwarcie uniwersytetów pod auspicjami wyznawców i propagatorów tej
religii także nie spowodowały gwałtownego wybuchu nietolerancji wobec Żydów. Należy mieć na względzie, iż po połowie XIX wieku katolicy nie byli zbyt
aktywni w nawracaniu Japończyków, a przedstawicielom protestanckich odłamów chrześcijaństwa obca była zawiść z powodu bogactwa i zaradności Żydów.
Pierwsze zetknięcie się z silniejszym antysemityzmem nastąpiło dopiero
podczas interwencji syberyjskiej w latach 1918−1922. Wtedy też idea dyskryminacji Żydów zyskała zwolenników. Były nimi ważne postaci w Japonii: generał
Kiichiro Higuchi, pułkownik Senko Yasue, kapitan Koreshige Inuzuka oraz generał Nobutaka Shiōden. Wszyscy oni byli ekspertami w sprawach rosyjskich.
Wówczas to biali Rosjanie zapoznali Japończyków z literaturą dyskryminującą
Żydów, między innymi z tłumaczeniem sławetnej książki znanej w Polsce pod
tytułem Protokoły Mędrców Syjonu. W latach 20. i na początku 30. tylko „analizowano” w mało naukowy sposób tę literaturę. Gdy pod koniec trzeciej dekady
nazistowska propaganda docierająca do Cesarstwa stawała się coraz silniejsza,
autorzy tego typu prozy w Japonii uaktywnili się636. Przyczyn zwiększonej liczby
publikacji antysemickich było kilka.
636
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Koniec drugiej i trzeciej dekady XX wieku to w Japonii okres spowolnienia
ekonomicznego spowodowanego ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym
i zmianami w japońskiej strukturze władzy, gdy do głosu doszli nacjonaliści.
Próbowano wtedy znaleźć osoby odpowiedzialne za kryzys w państwie. Kozłem ofiarnym zostali Żydzi. Japończycy często nie byli świadomi ich obecności
w kraju (tak jak obecnie), niewielu potrafiło też rozpoznać wyznawcę judaizmu,
lecz wpływ Protokołów był tak duży, że nawet osoby, którym problematyka żydowska nie była obca, uznały Żydów za winnych niepopełnionych czynów. Wytłumaczenie było proste: starozakonni dążą do przejęcia władzy nad światem
oraz ustanowienia własnego, światowego imperium i to oni są odpowiedzialni
za sytuację w Japonii. Taki toki rozumowania przyjęli czołowi politycy w odniesieniu do kwestii żydowskiej − Yasue, Inuzuka czy Shiōden – opierając się na
teoriach zaczerpniętych z dwóch sztandarowych dzieł – Protokołów i serii artykułów „Międzynarodowy Żyd”637. Twierdzili, że wyznawcy judaizmu wywierają
ogromny wpływ na rząd USA i prezydenta Roosevelta, w ich rękach znajdują
się media, a co gorsza, liberalizm, indywidualizm czy wszelkie rewolucje − to
też ich dzieło. Polityka imigracyjna USA została uchwalona z inicjatywy Żydów,
a Japończycy tylko cierpią z jej powodu. Zapominano jednak, że na samych wyznawców judaizmu także nałożono ograniczenia wjazdowe.
Punkt widzenia antysemitów w Japonii był jasny: Żydzi wykorzystują wiele
sposobów i ideologii, aby zawładnąć całym światem638. Niszczą państwa (cokolwiek ma to oznaczać), a w Japonii dokonują deprawacji młodzieży uniwersyteckiej, gdyż młodzi poddani Hirohito uczą się filozofii w zmienionej już
wersji opracowanej przez Żydów. Pożywienie serwowane na stołówkach na
modłę zachodnią służy osłabieniu ciała. Ekran, erotyka i sport – to trzy środki,
którymi Żydzi demoralizują Japończyków i boską kulturę Archipelagu639. Kino
propaguje teorie władzy oraz ekonomii wymyślone przez Żydów i praktykowane w USA, a także popularyzuje seks. Ponadto niejapońskie dyscypliny sportu
niszczą kulturę japońską. Uważano także, że Żydzi nie tylko kontrolują media
w USA, ale również ukazują w nich Japonię w niekorzystnym świetle. Starozakonni wpływają też na Ligę Narodów, a więc wyniki prac komisji Lyttona nie
mogą być obiektywne640.
W 1935 roku zaszła zmiana w ocenie rządów Hitlera przez Japończyków.
Do tej pory publikacje prasowe nie widziały zagrożenia, jakie niesie z sobą
władza w rękach nazistów. Uważano, iż dojście do władzy Hitlera to tylko
chwilowa anomalia, nie rozumiano też istoty i charakteru poglądów popularyzowanych w Niemczech w tamtym okresie641.
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Pod koniec lat 30. w Japonii zapanowała pronazistowska atmosfera. Roosevelt, zgodnie z bieżącą linią agitacji politycznej, był ukazywany przez nazistów
i prasę japońską jako prezydent blisko związany z chciwymi żydowskimi kapitalistami642. Japoński antysemityzm na początku lat 40. różnił się od swojego
odpowiednika w Niemczech, gdyż dla tych drugich Żydzi byli odrażającym,
ohydnym elementem o korzeniach azjatyckich, zanieczyszczającym czystą rasowo Europę, dla Japończyków natomiast nie byli Azjatami, lecz ludźmi zaradnymi – mimo chciwości − i potrafiącymi odnosić sukcesy finansowe643. Wpływowych i bogatych Żydów – w opinii „ekspertów” w sprawach żydowskich
chętnych do współpracy z Japonią − od początku lat 30. próbowano wykorzystać w stosunkach międzynarodowych. Te stereotypy wpłynęły na ustanowienie wyżej opisanej polityki Japonii wobec Żydów644.
Kilku „ekspertów” od spraw żydowskich miało wpływ na sposób postępowania Japonii ze starozakonnymi. Do najważniejszych należeli kapitan
Inuzuka i pułkownik Yasue. Stosunek Inuzuki do Żydów był ambiwalentny.
W 1937 roku pod pseudonimem Utsunomiya krytykował udzielenie pożyczek
przez wyznawców judaizmu dla Czang Kaj-szeka w łącznej wysokości 200 milionów dolarów za pośrednictwem instytucji rządowych Wielkiej Brytanii,
Francji i Niemiec. Pomimo krytyki pod adresem starozakonnych nie obawiał się współpracy z nimi. To on prosił Żydów amerykańskich o udzielenie
wsparcia Szanghajowi w takiej samej wysokości645. Inuzuka działał na rzecz
ostrzegania Japonii przed „siłami” potencjalnie mogącymi zniszczyć naród japoński, dążył też do ich wnikliwego poznania (jeśli w ogóle było to możliwe,
skoro od początku przyjmował osąd dyskredytujący przedmiot swych badań).
W 1940 roku w Szanghaju prowadził Biuro ds. Żydów. Około 1934 roku był
także założycielem lub jednym z założycieli Komitetu ds. Muzułmanów i Żydów646. Co ciekawe, Inuzuka, postać często w tej pracy wspominana, zadał sobie wiele trudu, by za pośrednictwem publikacji antysemickich krzewić wiedzę
na temat Żydów, oczywiście – co należy podkreślić − wiedzę nierzetelną, a jednocześnie dążył do wykorzystania Żydów do celów politycznych w imię umacniania Japonii, po wojnie zaś zajął się propagowaniem przyjaźni japońsko-izraelskiej i założył Japan-Israel Society (Towarzystwo Japońsko-Izraelskie)647.
Pułkownik Norihiro (Senko) Yasue także był interesującą postacią. Urodzony w 1888 roku w rodzinie samurajów, studiował język rosyjski, aby następnie poświęcić znaczną część kariery na badanie problematyki żydowskiej.
Pod pseudonimem Hokoshi opublikował opracowanie zatytułowane Wewnątrz
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światowej rewolucji, którego główną część stanowiły Protokoły648. W latach 30.
w trakcie służby wielokrotnie podróżował po Mandżurii. Podejrzewa się, że jego
celem było szpiegowanie skupisk żydowskich. To jemu udało się zmobilizować
Żydów Harbinu do zorganizowania kongresu649. W Dairenie pełnił funkcję kierowniczą w misji militarnej, a od lata 1939 roku był członkiem miejscowego
Japońskiego Komitetu Dochodzeniowego z ramienia armii, utworzonego do
zarządzania napływem uchodźców europejskich. Z powodu jego oficjalnego,
antynazistowskiego stanowiska został usunięty z funkcji w Dairenie przez Hidekiego Tōjō. Do końca wojny, do 1945 roku, pełnił funkcję doradczą dla Kompanii Kolei Południowomandżurskiej. Pomimo rozpowszechniania Protokołów
przez swego syna, a także przez Żydów, którzy mieli okazję go poznać, nie był
uznawany za antysemitę650. W 1950 roku zmarł w sowieckim więzieniu, a honory podczas pogrzebu w Tokio oddali mu także przedstawiciele żydowscy651.
W latach 1932–1945 w Japonii zmieniała się sytuacja polityczna, ale też
ideologie oraz idee przyświecające społeczeństwu czy go wręcz obowiązujące.
I tak w 1938 roku wskazywano na konieczność odnowy moralnej i kontroli
myśli. W tym czasie organizowano w Japonii wystawy antybolszewickie i antybrytyjskie, które cieszyły się znaczną popularnością. W drugiej połowie lat
30. powstało Kokusai Seikei Gakkai (KSG – Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych i Politycznych)652, znajdujące pod wpływami Inuzuki, a także organizacji rządowej – Biura Informacji MSZ. Zajmowało się ono największymi
zagrożeniami, których demagodzy japońscy upatrywali na Zachodzie, w bolszewizmie, w Rosji oraz w sefardyjskich Żydach w Szanghaju, nieprzychylnie
nastawionych do Japonii. Zrodziła się potrzeba wnikliwszej analizy tych zagrożeń, zgodnie z obowiązującymi poglądami653.
W ramach MSZ mieściło się biuro analiz, które od lutego 1936 roku wydawało „Badania Międzynarodowej Tajnej Siły”654. Był to magazyn wydawany raz
bądź dwa razy do roku, oznaczony jako tajny, a jego pierwsze cztery numery
z sześciu ogółem poświęcono Protokołom Mędrców Syjonu655. Na łamach tego
czasopisma publikował kapitan Inuzuka656. Magazyn został przemianowany
w maju 1941 roku na „Studia Żydowskie”657 i przekształcony w miesięcznik658.
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Wydawano go do czerwca 1943 roku, gdy prawdopodobnie z braku funduszy zaprzestano działalności edytorskiej659. Na łamach obu publikowali Yasue,
Inuzuka i Shiōden. KGS sponsorowało także inne publikacje oraz odczyty660.
Wśród nich w katalogach Biblioteki Narodowej Parlamentu Japonii661 można
odnaleźć takie tytuły jak: Shion no Giteisho (Protokoły Syjonu) z 1943 roku662,
Shina o Meguri Seiji, Kezai, Namini Senden ni Katsuyakusuru Shanhai Yudaya
Kanmei (Encyklopedia polityki dotyczącej Chin, ekonomii i propagandowej
aktywności Żydów Szanghaju) z 1937 roku663, Sekai no Yudaya Seiryoku to
Himitsu Kessha no Kaibō (Analiza wpływu Żydów świata i tajnej organizacji)
z 1943 roku664, Yudaya Minzoku to Sekai Seiha (Naród żydowski i dominacja
nad światem) z 1943 roku oraz inne665.
Obok MSZ Japonii armia i marynarka miały własne biura zbierające informacje na temat Żydów, publikowane w periodykach, takich jak „Yudaya
Joho” (Żydowska Informacja) czy „Yudaya Gokuhi Joho” (Tajna Informacja
o Żydach). Kolej Południowomandżurska (Mantetsu) także prowadziła własne „badania” kwestii żydowskiej i publikowała pismo „Yudaya Mondai Jipo”
(Aktualny Raport na temat Problemu Żydowskiego), ukazujący się raz lub dwa
razy w miesiącu. W tych publikacjach zamieszczano nie tylko teksty antysemickie, lecz także obiektywne i współczujące, na przykład Kotsujiego z 1939 roku.
Japoński antysemityzm był pragmatyczny. Chęć zniszczenia Żydów nie była
celem, w przeciwieństwie do chęci wykorzystania ich na własne potrzeby666.
Setsuzō Abraham Kotsuji był Japończykiem działającym na rzecz Żydów.
We wspomnieniach rabbiego Wainhausa z Jesziwy Mirrer profesor Kotsuji jawił się jako potomek rodu szlacheckiego, władający językiem hebrajskim667,
który naciskał na władze japońskie, aby pomóc uczonym znajdującym się
w trudnej sytuacji tuż po przybyciu do Kobe. Już wtedy profesor Kotsuji pragnął być pochowany w Izraelu668. Witając Żydów, cytował fragment Tory (Pięcioksiąg kanonu żydowskiego), czym sprawił im niebywałą przyjemność669, po-

659

H. Dicker, Wanderers and Settlers..., s. 76.
D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 203.
661
Biblioteka Narodowa Parlamentu Japonii (国立国会図書館 − Kokuritsukokkai Toshokan);
indeks dostępny na stronie internetowej Biblioteki, http://opac.ndl.go.jp/index.html (data dostępu:
25.01.2010).
662
シオンの議定書.
663
支那を繞り政治・経済・並に宣伝に活躍する上海猶太銘鑑.
664
世界の猶太勢力と秘密結社の解剖.
665
猶太民族と世界制覇.
666
D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 205, 208.
667
Język hebrajski przez dłuższy czas w judaizmie był używany tylko i wyłącznie podczas
liturgii. Dopiero dzięki haskali, czyli odrodzeniu żydowskiemu, podjęto próby przywrócenia go do
grupy języków żywych, którymi można się posługiwać na co dzień. Po utworzeniu Izraela język
hebrajski stał się jego językiem oficjalnym.
668
J. Goldstein (red.), The Jews of China..., s. 287.
669
Ibidem, s. 291.
660

158

Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932–1945

dobnie jak kilka lat wcześniej, podczas Kongresu Żydów Dalekiego Wschodu,
przemówił po hebrajsku. Po wojnie profesor przeszedł na judaizm670.
Setsuzō Kotsuji, samarytanin, był wyjątkiem na arenie działań japońskich
wobec Żydów. Kapitan Inuzuka, pułkownik Yasue, generał Shiōden oraz generał Higuchi mieli okazję zapoznać się z publikacjami szkalującymi Żydów
„u źródeł”. Wszyscy oni w trakcie swojego życia zawodowego odbyli podróże
do Niemiec. Co ciekawe, Yasue był nawet w Palestynie, gdzie poznał Ben Guriona671. Ci eksperci poznawali Żydów głównie na podstawie antysemickich
publikacji przedstawiających ich na różne sposoby. Niewielu z nich miało z Żydami rzeczywisty kontakt.
Japończycy w okresie od jesieni 1938 roku do zimy 1941 roku dostrzegali
silne związki pomiędzy Żydami w Mandżurii a Żydami w USA, którzy mogli wpływać na prezydenta Stanów Zjednoczonych, pomimo że wtedy Roosevelt nie pragnął pomagać wyznawcom judaizmu ani być z nimi w zażyłości ze
względu na amerykański antysemityzm i pragmatyzm polityczny; zależało mu
na pozytywnym wyniku wyborów, a elektorat wydawał się mało prożydowski672. Choć nie zniesiono restrykcji imigracyjnych dla uchodźców żydowskich
przybywających do USA, Japończycy łączyli wizję rządzenia światem przez
Żydów z ich wpływem na politykę USA, nie widząc w niej wyraźnie wykluczających się elementów.
W Japonii nie rozumiano, iż napływ Żydów był spowodowany próbą ich
eksterminacji w Europie, gdzie dokonywała się zagłada tej grupy narodowościowo-etnicznej. Dla Japonii imigranci żydowscy w dużej mierze byli ludźmi
rasy białej, a nie Żydami. Antysemityzm w Japonii był obecny w tym okresie,
ale sami Japończycy mieli problem z odróżnieniem Żydów od innych obcokrajowców. Wyznawcy judaizmu nie stanowili zagrożenia dla sinto narodowego,
nie było więc powodów, by organizować przeciw nim ostrą nagonkę673.
Przejęcie w Japonii ideologii Rzeszy nie było możliwe ze względu na jej
sprzeczność z wcześniej przyjętą polityką. Japonia nie chciała oficjalnie promować ideologii ras, gdyż w ten sposób mogłaby się ustawić na niższej pozycji
w relacjach z Niemcami. Cesarstwo Hirohito głosiło równość, a więc po zajęciu ziem w imię wyzwalania spod wpływów imperialnych nie mogło nagle
zmienić tak radykalnie swojego podejścia do tej sprawy. Nawet Mein Kampf
nie została tu w całości wydana aż do 1942 roku i nie była rozpowszechniana
na zasadzie pełnej dowolności, nie każdy więc mógł ją nabyć. Fakt ten świadczy o tym, że w Japonii obawiano się idei Hitlera, a szczególnie poglądów na
wyższość rasy aryjskiej i ich wpływu na relacje pomiędzy sprzymierzeńcami
traktatowymi674.
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Niemiecka ambasada próbowała jednak wywierać nacisk na Japonię w sprawie traktowania wyznawców judaizmu. W 1936 roku podjęła próbę usunięcia
nazwisk muzyków żydowskich z katalogu opublikowanego w Japonii przez filię Columbia Records, lecz po przeanalizowaniu skutków takiego poczynania,
czyli liczby wykreślonych nazwisk, zrezygnowano z tej akcji675.
Silniejsza presja Niemiec na Japonię spowodowała, iż w 1942 i 1943 roku
zaczęło coraz częściej dochodzić do aktów antysemickich. Działania antyżydowskie podejmowano w formie wykładów antysemickich oraz organizacji
dwóch poważnych wystaw w Osace i Tokio; należy zaznaczyć, że obie przyciągnęły ponad milion odwiedzających, co nie jest małą liczbą676.
Po ataku na Pearl Harbor praca „specjalistów” w sprawach żydowskich
w Szanghaju była poniekąd zbędna, gdyż powoli tracono już wiarę w możliwość wykorzystania Żydów dla idei Wielkiej Azji. Dlatego Inuzuka został
przywrócony do czynnej służby w marynarce, a prowadzone przez niego Biuro
ds. Żydowskich w Szanghaju zostało zamknięte. Zadaniem specjalistów takich
jak Inuzuka była próba uniknięcia otwartego konfliktu i szukanie Żydów chętnych do inwestowania w Chinach czy Mandżukuo, lecz toczące się zmagania
wojenne nie sprzyjały już takim formom rozwiązywania problemów Japonii677.
Japończycy pracujący w dyplomacji czasem nie byli świadomi, jak wyglądają Żydzi i że nie można ocenić czyjejś wiary po odzieniu. Otóż według
konsula generalnego Hidakiego w Szanghaju, który szpiegował pasażerów
statku „Denmark” przewożącego na swoim pokładzie uchodźców żydowskich
z Austrii, ocenił, że 12 z 55 podróżnych nie mogło być Żydami. Do takiego
wniosku doszedł na podstawie obserwacji osób noszących odświętne ubrania.
Najwidoczniej w opinii konsula Żydzi nie mogli nosić takiej odzieży, jaką mieli
na sobie żydowscy uchodźcy na statku. Zapewne nie wiedział, że często jedynym odzieniem, jakie uciekinierzy w ogóle mieli, było to, które zdołali założyć
w chwili ucieczki, czyli najlepsze678. Być może Hidaka posługiwał się wyobrażeniem Żyda ortodoksyjnego lub innymi stereotypami.
Pomimo przejęcia antysemityzmu Japończycy nie pałali nienawiścią do
Żydów, jak to się działo w Europie, gdzie na przykład podejrzewano starozakonnych o zabijanie dzieci chrześcijan do pieczenia macy czy o inne, nie mniej
krwawe praktyki. Znawcy tematu w Japonii utrzymują, iż nie istniał tu antysemityzm podsycany przez chrześcijan, lecz zaadaptowany przez mieszkańców
Archipelagu za pośrednictwem literatury, przyjął więc łagodniejszą formę i nie
nawoływał do likwidacji Żydów679.
Zdarzali się jednak politycy tworzący swój wizerunek na podstawie antysemityzmu, na przykład generał Shiōden, który w 1942 roku uzyskał miejsce w ja675
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pońskim parlamencie dzięki retoryce rodem z nazistowskiej Europy. Poglądy
przez niego głoszone były zbliżone do opinii jego niemieckich odpowiedników,
z tą różnicą, iż winił Żydów za rozpoczęcie wojny w Chinach oraz dwóch konfliktów światowych. Ponadto za cel Żydów uznawał światowe panowanie bolszewizmu oraz uważał, że USA i Wielka Brytania są już zdominowane przez
„upartą (...) siłę żydowską”680. Postulował, by „(...) ukrócić funkcjonowanie Międzynarodowej Tajnej Siły (...) i odnaleźć sekretne siły tego ruchu”681.
Generał Shiōden miał okazję poznać skutki „poczynań” Żydów w 1938 roku
na konferencji dotyczącej problemów z Żydami, organizowanej w Niemczech,
w której udziałem się szczycił682.
Proklamacja getta w Szanghaju w 1943 roku była poprzedzona nasilonymi antysemickimi publikacjami prasowymi, które zbiegły się w czasie w kilku krajach. Mowa tu o Szanghaju, Pekinie i Tokio oraz miastach w rejonach
okupowanych przez Japonię na Pacyfiku. Jeden z artykułów, który pojawił się
w chińskojęzycznym dzienniku, ukazywał Żydów jako pasożytów bogacących
się kosztem krajów udzielających im schronienia. Zgodnie z doniesieniami
autora starozakonni są nielojalni, mają bolszewickie poglądy, a zatem z uwagi na powyższe powody ich wydalenie z Niemiec jest całkowicie zrozumiałe683. Propaganda nazistowska pojawiała się w gazetach i szkołach japońskich
w Mandżurii. Zamknięto nawet żydowską gazetę w Harbinie. Wszystkie te fakty wskazują na uleganie propagandzie płynącej z Niemiec684. Były ambasador
niemiecki z Tianjin zeznał w 1951 roku, że umieszczanie uchodźców w obozach odbywało się na zasadzie oddawania pierwszeństwa Żydom zamiast innym obcokrajowcom. Dodał, że Japończycy nie żywili antysemityzmu wobec
wyznawców judaizmu i że to strona niemiecka miała im podpowiadać, jak rozwiązywać pewne problemy685.
W 1943 roku zmieniła się retoryka antysemityzmu w Japonii. Sanji Yonemoto, japoński intelektualista, we wstępie do tłumaczenia antysemickiej publikacji napisał:
Do pewnego stopnia wszyscy jesteśmy świadomi roli, jaką Żydzi odgrywali we współczesnej historii, szczególnie w czasie rewolucji francuskiej i bolszewickiej, lecz kiedy
rozważymy [czyny] zdradliwych Żydów, którzy ugodzili686 Niemcy w plecy podczas
czarnych dni końca wojny światowej i później, nie możemy zrobić inaczej, jak tylko
zaaprobować obecną politykę Niemiec wobec nich687.
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Retoryka wydawnictw antysemickich zmieniła się w znacznym stopniu,
lecz nie nawoływała do eksterminacji Żydów jak w Europie. Jej celem było budzenie czujności Japończyków oraz jednoczenie narodu w okresie wytężonego
wysiłku i wyrzeczeń pod koniec II wojny światowej. Antysemityzm w Japonii
w okresie wojny nigdy nie służył jako źródło prześladowań Żydów688.
Kwestia antysemityzmu w rejonach pierwotnie niejapońskich, takich jak
Mandżukuo, musi być rozpatrywana także pod kątem ludności pochodzenia
rosyjskiego tam zamieszkującej. W Harbinie doszło do próby zaszczepienia
skrajnego antysemityzmu przez białych Rosjan, któremu wyraz dawali na łamach swojej gazety „Nash Put’”689. Po interwencji władz japońskich została
ona zamknięta w 1937 roku, a kolumny z nieprzyjemnymi, dyskryminującymi tekstami już nie były aż tak widoczne. Niechęć białych Rosjan mogła być
spowodowana kilkoma czynnikami, wśród których niewątpliwie główną rolę
mógł odgrywać antysemityzm w Rosji, skąd pochodzili. Kraj ten od wielu lat
był areną coraz gwałtowniejszych aktów przemocy wobec starozakonnych,
dlatego być może chciano niejako przenieść na inny grunt sytuację z ojczyzny, nawet i przypadkowo, gdyż nienawiść wobec Żydów miała długie tradycje
w Rosji. Innym powodem niechęci białych Rosjan mogła być zazdrość o status społeczny niektórych wybitniejszych Żydów lub też o uprzywilejowane ich
traktowanie przez władze japońskie od czasu konferencji w 1938 roku690.
Kolejną osobą walczącą o równość ras, oprócz profesora Kotsujiego, której
pamięć uczczono na III Kongresie Żydów Dalekiego Wschodu, był duchowny Nakada. Kilka miesięcy przed tym wydarzeniem zmarł, a jego działalność
koncentrowała się na wytrwałej walce przeciwko dyskryminacji rasowej, także
Żydów, których przyjaźń z Japończykami promował691.
W relacjach niemiecko-japońskich była poruszana kwestia antysemityzmu oraz dominacji masonerii nad światem. Hitler napisał w Mein Kampf, że
żydostwo światowe obawia się narodowego państwa japońskiego. Stwierdził
również, że aby mogło powstać milenijne państwo żydowskie, najpierw musi
upaść organizm japoński, a dopiero wtedy nastanie dyktatura Żydów692. Dla
niektórych polityków japońskich owo stwierdzenie było wygodne, gdyż obrona
tego kraju przed atakiem judeomasońskim stanowiła znakomite uzasadnienie
działań w Chinach. Delegat Japonii do Weltdienst, w 1938 roku oznajmił, że
Japonia walczy nie z Chinami, lecz masonerią, czego przykładem jest generał
Czang Kaj-szek, następca wolnomularza Sun Yat-sena. Japończycy umierają
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za wolność świata, a nie za narodowe aspiracje693. Generał Shiōden, odbywszy
wizytę w III Rzeszy, a szczególnie w antymasońskim muzeum w Norymberdze,
w 1939 roku, jeszcze przed wybuchem działań wojennych w Europie, przesłał
list do „Stürmera”, w którym wyraził chęć szerzenia w Japonii wiedzy na temat
planów Żydów dotyczących ich światowej dominacji dzięki materiałom zebranym podczas wizyty694.
W czasie wyborów w 1942 roku do Izby Reprezentantów generał Nobutaka
Shiōden głosił opinię w sprawie zlikwidowania „międzynarodowej tajnej siły”.
Był on jednym z czołowych antysemitów Archipelagu i zarazem dowódcą lotnictwa japońskiego695.
Antysemityzm w Japonii w większości przypadków nie miał na celu zlikwidowania Żydów, czym zdecydowanie się różnił i nadal się różni od antysemityzmu na świecie. Widać w nim wręcz zafascynowanie tą grupą ludności. Główną jego cechą było przypisywanie Żydom potęgi sięgającej nawet najwyższych
szczebli władzy w USA696.
Po II wojnie światowej, w latach 1945−1952, Japonia znalazła się pod okupacją amerykańską. Została ona pokonana definitywnie, a jej ludność musiała
odnaleźć nowe cele w zastanej rzeczywistości. Niektórzy byli zadowoleni z takiego obrotu spraw, czyli z wejścia do kraju sił demokratycznych. Zmieniło się
też podejście do stereotypów na temat Żydów. Protestancki teolog Tetsutarō
Ariga napisał:
Dotychczas wiedzy na temat Żydów w Japonii dostarczali głównie chrześcijanie
i antysemici. (...) Dla chrześcijan Żydzi są „ludem Starego Testamentu”, tymi niewiernymi, którzy opuścili Chrystusa i którzy także zostali opuszczeni przez niego.
Zastanawia jednakże, czy sami Żydzi byliby przygotowani do zaakceptowania takiej
definicji bez obiekcji. Oni nie byliby skłonni do przyjęcia antysemickich ataków bez
słowa sprzeciwu.
Antysemici (...) zbudowali fałszywy obraz Żydów. Często ignorowali rozróżnienie na judaizm i chrześcijaństwo. Przez większość czasu byli marionetkami antysemickiego ruchu w Niemczech. Uwolnienie od tego wypaczonego obrazu Żydów jest
niezbędne nie tylko dla spokoju judaizmu, ale także dla spokoju Japończyków, a teraz
nastał czas, aby to uwolnienie się dokonało697.

W powyższym tekście daje się zauważyć nawoływanie do odnowy moralnej,
która towarzyszyła Japończykom po wojnie. Autor pragnie ponownego zbadania sprawy antysemityzmu w Japonii, który zapanował w tym kraju z winy
chrześcijan i Niemiec. Ton tekstu jest analityczny, spokojny, lecz publikacje
o innej treści nie mogłyby się ukazać ze względu na cenzurę okresu okupacji,
prowadzoną przez Amerykanów.
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Polityka Japonii wobec Żydów jest wynikiem przenikania się kilku czynników,
takich jak stereotypy dotyczące wyznawców judaizmu, sytuacja polityczno-ekonomiczna kraju, sytuacja międzynarodowa w okresie wojny piętnastoletniej, oraz wyniki badań tak zwanych specjalistów w dziedzinie spraw żydowskich, spośród których najważniejszymi postaciami byli pułkownik Yasue
i kapitan Inuzuka. Wcześniejsi ideolodzy ekspansji japońskiej także mieli
znaczny udział w kształtowaniu stosunku Japonii do Żydów. Japońska polityka wobec Żydów była nacechowana sprzecznościami, a jej autorzy musieli
sprostać wyzwaniom wciąż zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Niech
jako przykład posłuży wpuszczanie starozakonnych do Szanghaju w latach
1938–1945, przy sprzeciwie innych nacji zamieszkujących ten port oraz samych Żydów już tam rezydujących.
Analiza polityki prowadzonej przez Japonię wobec Żydów musi być
wielotorowa. Lata 30. XX wieku w Japonii były burzliwym okresem − powstawały wtedy nowe organizacje stanowiące siły polityczne, na Archipelagu odżywały stare ideologie, tworzyły się nowe, wkraczały „importowane”
myśli. Jeden z elementów tej swoistej układanki, jaką niewątpliwe była polityka Japonii wobec Żydów, stanowiła armia Japonii, a szczególnie Armia
Kwantuńska i kempeitai. Urzędnicy Japonii także odegrali niebagatelną rolę
w życiu Żydów, szczególnie ci na niższym szczeblu. Jako przykład może posłużyć zezwalanie przez nich na wjazd osobom o podejrzanych dokumentach − niekompletnych bądź sfałszowanych. Przedstawiciele Japonii poza
granicami kraju tworzyli często własną politykę wobec starozakonnych, nie
zważając na wytyczne z Tokio. Minister spraw zagranicznych Japonii też odegrał swoją rolę. Jednakże w pewnym wycinku historii Japonii w omawianym
okresie owe wytyczne z Tokio nie miały zbyt wielkiej wagi w przeciwieństwie
do instrukcji płynących z armii. Polityka pojedynczych osób wobec Żydów
przeplatała się z dyrektywami ministerstwa spraw zagranicznych i armii Japonii, a czasem stała z nimi w sprzeczności. Winą za taki stan rzeczy można
obarczyć zmiany na japońskiej scenie politycznej. Wpływ militarystów stawał się coraz większy, czego przykładem były samowolne akcje armii Japonii w Chinach oraz powstanie Konferencji Pięciu Ministrów, zajmującej się
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tworzeniem polityki wobec Żydów, w której przewagę zdobyli zwolennicy
siłowych rozwiązań na arenie międzynarodowej.
Polityka zagraniczna Japonii, w którą niejednokrotnie przypadkowo byli
wplątywani Żydzi z racji swojego pochodzenia i przypisywanego im wpływu
na wydarzenia w świecie, była niekiedy sprzeczna z powodu ogólnoświatowej
sytuacji, a także napięć w Japonii wywołanych oddziaływaniem różnych grup
na władzę. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj kultura japońska, sposób wychowania oraz edukacja na stanowiska osób, które kształtowały politykę Japonii
wobec Żydów.
Polityka Japonii wobec Żydów w latach 1932−1945 charakteryzuje się
ogólnie pozytywnym stosunkiem do uchodźców. W japońskiej strategii postępowania wobec starozakonnych można wyróżnić cztery okresy. Pierwszy
okres stanowią lata 1932−1935, czyli moment rozpoczęcia działań wojennych w Mandżurii, gdy stosunek do Żydów był obojętny. Należy zwrócić
uwagę na działalność Armii Kwantuńskiej, której urzędnicy nie zawsze byli
przychylni Żydom, a nawet organizowali antysemickie akcje. To oni jako
pierwsi musieli wypracować stanowisko, gdyż pod zwierzchnictwem Armii
znajdowała się Mandżuria. Rząd Japonii, czyli w tym przypadku MSZ, dopiero później zaczął prowadzić własną politykę wobec Żydów, która z czasem
zbiegła się z postulatami armii i marynarki. Pomimo spadku znaczenia MSZ
jego frakcja proamerykańska prowadziła politykę mającą na celu wykorzystanie Żydów.
Drugi okres zamykał się w latach 1936−1938, a dokładnie trwał do 6 grudnia, do kiedy obowiązywała polityka prożydowska. W 1938 roku wprowadzono ograniczenia dla uchodźców żydowskich. Od 9 grudnia 1938 roku do chwili
ataku na Pearl Harbor, kiedy Japończycy wciąż wykazywali dobrą wolę wobec
Żydów, trwał trzeci okres, a następna faza to okres od ataku na USA do końca
wojny, gdy do Japonii wkroczyły obce wojska. Wtedy oficjalna polityka Japonii
wobec Żydów nie była neutralna, lecz cechowała się wyraźnymi elementami
antysemickimi. W 1943 roku założono nawet getto w Szanghaju.
Problem przeludnienia Szanghaju i brak miejsca do życia spowodowały, że
organizacje obcokrajowców swoimi petycjami nawołującymi do ograniczenia
napływu uchodźców do tego portu postawiły Japonię w trudnej sytuacji. Starano się jednak nie ingerować w te sprawy i wszelkie oficjalne próby ograniczania napływu Żydów pozostawiać miejscowym decydentom.
Pomimo powstania getta Japonia nadal prowadziła prożydowską politykę,
przymykając urzędnicze oko na wjeżdżających obcokrajowców. Dla Cesarstwa
ważniejsze były konkretne cele niż ideologiczna nierówność ras propagowana
przez Hitlera. Japonii, której brakowało złóż, której zablokowano drogi morskie, której nie wystarczało rąk do pracy na kontynencie, a przede wszystkim –
kapitału, istotniejsze było pozyskanie wszechwładnego sprzymierzeńca, jakim
– w zgodnej opinii armii, marynarki, Armii Kwantuńskiej i MSZ – byli Żydzi,
nawet pod koniec wojny.

Zakończenie

165

Wyznawcy judaizmu znajdujący się na terenach pod okupacją japońską
mieli być wykorzystani w różnorodny sposób. Przede wszystkim ich zadaniem
miało być dofinansowanie Cesarstwa, a w szczególności terenów uboższych,
wymagających inwestycji, takich jak Mandżuria. Wyznawcy judaizmu, zgodnie z propagowaną w Japonii teorią opartą na antysemityzmie o źródłach sowieckich, mieli być osobami wykształconymi, zasobnymi i zaradnymi. Właśnie takich ludzi potrzebowało Cesarstwo Japonii w owym okresie. Pomimo
że w miarę upływu czasu stało się jasne, że przybywający z Europy żydowscy
uchodźcy wcale nie są majętni, można wysnuć przypuszczenie, że gdyby nie
naciski Rzeszy, to oficjalna polityka Japonii wobec problemu żydowskiego mogłaby się nie zmienić.
Zgodnie ze strategią japońską w okresie poprzedzającym wzmożenie działań wojennych na Pacyfiku, charakteryzującym się próbami negocjacji pokojowych, Żydzi przebywający na jej terenach mieli stać się zakładnikami, gwarantami sukcesu w prowadzonych rozmowach. Mieli oni przyciągać kapitał
z USA, rozpowszechniać pozytywny obraz Japonii w mediach, wpływać na
polityków światowych. Japonia żywiła jednak nadzieję, że jej poczynania na
kontynencie zostaną zaakceptowane. Kraje zachodnie − przekonawszy się, jak
bardzo cywilizowana jest Japonia − ponownie zaczną z nią prowadzić handel,
który wtedy był ograniczony moralnym embargiem nałożonym na Cesarstwo.
Polityka Japonii wobec muzułmanów pod koniec lat 30. XX wieku bardzo
im sprzyjała. Dla Tokio muzułmanie byli mniejszością, która tak jak Żydzi
miała dużo do zaoferowania. W tym jednak przypadku chodziło o ropę dostarczaną na Archipelag w niedostatecznej ilości oraz o wpływy na Bliskim
Wschodzie. Na przykładzie stosunku Tokio do wyznawców islamu i judaizmu
można stwierdzić, że Japonia doskonale potrafiła zwodzić swojego niemieckiego partnera traktatowego w Europie, w ukryciu prowadząc własną, korzystną
dla siebie politykę.
W Japonii w omawianym okresie antysemityzm nie był zbyt silny, tak jak
w Europie czy na Bliskim Wschodzie. Antyżydowskie działania w Japonii są
określane mianem inteligentnego antysemityzmu, w którym uznanie dla wpływów i mądrości Żydów oraz obawa przed nimi zastępuje czystą nienawiść i chęć
ich zlikwidowania. Po II wojnie światowej nawoływano w publikacjach do ponownego przeanalizowania sprawy antysemityzmu, który w Japonii został zaszczepiony przez chrześcijan i Niemców. Niejako dzięki antysemityzmowi oraz
dzięki temu, że Żydzi mieli opinię potężnych, wpływowych i zamożnych, Cesarstwo prowadziło ową prożydowską politykę, ratując tysiące starozakonnych
przed śmiercią w komorach gazowych czy z powodu chorób i niedożywienia.
Japończycy zazwyczaj nie byli i nadal nie są świadomi obecności Żydów
w ich kraju. Tak też było wtedy, gdy wyznawcy judaizmu zaczęli przybywać do
Japonii, kiedy to uważano ich za sektę chrześcijańską. Japończycy mają raczej
ugruntowany stereotyp Żyda bogatego i wpływowego, co się przejawia między
innymi w publikacjach antysemickich. Równocześnie Japończycy nie okazują
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skrajnej nienawiści wyznawcom judaizmu, a ponadto wyrażają duże współczucie dla narodu żydowskiego z powodu próby jego eksterminacji w czasie
II wojny światowej. Liczne programy emitowane w telewizji o tematyce Holokaustu czy popularność Dziennika Anny Frank sprzyjają ugruntowywaniu
wiedzy w tej dziedzinie oraz wyrażaniu współczucia z powodu dramatycznych losów Żydów w okresie wojny. W Japonii działają organizacje propagujące judaizm i wiedzę na jego temat oraz zwolennicy Izraela. Nie brakuje tu
także osób sprzeciwiających się polityce Izraela wobec Palestyńczyków. Od
1973 roku proizraelska polityka musiała ulec zmianie ze względu na embargo
arabskie na ropę, której braki na Archipelagu były odczuwane dotkliwie. Wtedy dopiero w polityce japońskiej wobec Izraela zaczęto wyraźnie nawoływać
do przyznania Palestyńczykom prawa do wolności i samostanowienia. Do dziś
każdy atak wojsk izraelskich jest krytykowany przez rząd Japonii, choć kraj ten
nie bojkotuje Izraela i utrzymuje z nim bliskie relacje.
Pomimo dosyć odległego geograficznie i kulturowo położenia Kraju Kwitnącej Wiśni od pierwotnej siedziby Żydów oraz ich późniejszych ojczyzn, w Japonii mieszkali i nadal mieszkają Żydzi. Jej usytuowanie na drodze tranzytowej
było wielokrotnie atutem, tak jak jej szybko rozwijająca się gospodarka. Japonia była azylem, miejscem prowadzenia interesów dla tysięcy uciekinierów
przed pogromami, a Japończycy okazywali się niejednokrotnie wybawicielami
z opresji. Międzywojenna polityka rządu japońskiego wobec narodu żydowskiego, realizowana za pośrednictwem planu Fugu, w dłuższej perspektywie
nie przyniosła pożądanych rezultatów, lecz uczyniła wiele dobrego dla samych
Żydów w postaci uratowanych tysięcy istnień ludzkich. Paktowy partner Japonii – Rzesza − nie potrafił wpłynąć na Tokio, aby zmieniło prożydowską politykę wpuszczania uchodźców na swoje terytorium. Pragmatyzm i użyteczność
zwyciężyły niezrozumiałe dla Japończyków idee antysemickie.
Sylwetka konsula Sugihary i jego czyny zostały jednak spopularyzowane
całkiem niedawno. Działalność niektórych osób można oceniać dopiero po
upływie dłuższego czasu. Wcześniejsze próby analizy postępowania pewnych
jednostek mogą się wymykać sprawiedliwemu osądowi. Pomoc Sugihary
udzielona Żydom jest przez polskiego czytelnika zapewne oceniana zdecydowanie pozytywnie. Dla niektórych Japończyków Sugihara to bohater, lecz
dla znacznej liczby osób – zdrajca. W społeczeństwie miłującym porządek
i prawo, jakim niewątpliwie są Japończycy, omijanie zakazów czy dopuszczanie się niesubordynacji wobec przełożonych w Tokio nie mogło być oceniane
pozytywnie. Takie zachowania były szykanowane. To zapewne spowodowało,
że w kręgach dyplomacji o Sugiharze nie pamiętano przez wiele lat. Powoływanie się na znajomości w armii, która przecież wysłała Sugiharę na placówkę
na Litwie, być może nie było słuszne w przypadku byłego dyplomaty. Biorąc
pod uwagę karygodne działania żołnierzy japońskich i ich przełożonych (późniejszy Trybunał Tokijski potępił je), współpraca z armią nie była wskazana.
Pozostaje także kwestia całkiem prawdopodobnej współpracy Sugihary z kem-
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peitai. Tak więc dopiero akcja oddolna samych uratowanych przez wicekonsula, mająca na celu naświetlenie jego humanitarnej działalności, przywróciła
pamięć o Sugiharze. Podobnie ze znacznym opóźnieniem o działaniu innych
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dowiadujemy się od osób, które ocalały dzięki działalności wybawicieli, takich jak chiński konsul generalny w Wiedniu. Można tu odnaleźć także polskie wątki − na przykład postać Tadeusza
Romera, pierwszego ambasadora Polski w Japonii.
Jak widać, w opisywanym tu okresie Japonia prowadziła prożydowską politykę, a naciski Rzeszy nie spowodowały jej zmiany na taką skalę jak w Europie. Oficjalnie wystosowywane pisma do urzędników państwowych w kraju
i poza nim, do armii czy marynarki Japonii zmieniały swój wydźwięk, lecz
strategia postępowania Cesarstwa w kwestii żydowskiej była nastawiona na
zyski z posiadania potężnego, żydowskiego sprzymierzeńca. Specyfika japońskiego antysemityzmu oraz sytuacja polityczna na kontynencie przyczyniły się
do uratowania tysięcy istnień ludzkich, których historie tak niedawno ujrzały
światło dzienne.
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Tabela 1. Premierzy Japonii w latach 1932–1945698
Premier (nazwisko, imię)

Data objęcia urzędu

Wakatsuki Reijirō (II)

14.04.1931

Inukai Tsuyoshi
{Takahashi Korekiyo}

13.12.1931
16.05.1932

Saitō Makoto

26.05.1932

Okada Keisuke
{Gotō Fumio}

8.07.1934
26−28.02.1936

Hirota Kōki

9.03.1936

Hayashi Senjūrō

2.02.1937

Konoe Fumimaro (I)

4.06.1937

Hiranuma Kiichirō

5.01.1939

Abe Noboyuki

30.08.1939

Yonai Mitsumasa

16.01.1940

Konoe Fumimaro (II)

22.07.1940

Konoe Fumimaro (III)

18.07.1941

Tōjō Hideki

18.10.1941

Koiso Kuniaki

22.07.1944

Suzuki Kantarō

7.04.1945

Higashikuni Naruhiko

17.08.1945

Shidehara Kijurō

9.10.1945

698
Cyfra rzymska w nawiasie oznacza kolejny numer gabinetu tworzonego przez tego samego
premiera. W klamrach podano nazwiska osób tymczasowo pełniących funkcję premiera w wyjątkowych sytuacjach (na podstawie E. Pałasz-Rutkowska, Polityka Japonii wobec Polski 1918−1941, Nozomi, Warszawa 1998, s. 214−215; E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia..., s. 387−388; strona
internetowa Kantei (premiera Japonii), List of Prime Ministers (since 1885), http://www.kantei.go.jp/
foreign/archives_e.html, data dostępu: 27.04.2010). Nazwiska w tabeli są podane jako pierwsze,
gdyż w tekście często posługujemy się tylko nazwiskiem polityki, a zatem kolejność służy szybszemu odnajdywaniu daty rządów.
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Tabela 2. Imigracja żydowska na Archipelag Japoński w okresie od lipca 1940 do maja 1941
roku – dane z Raportu z Kobe699
Kraj pochodzenia

Liczba

Niemcy

2116

Polska

2178

Inne kraje
Ogółem

315
4609

Tabela 3. Imigracja żydowska na Archipelag Japoński w okresie od lipca 1940 do maja
1941 roku – dane z raportu Żydzi na Dalekim Wschodzie700
Kraj pochodzenia

Liczba

Niemcy

2498

Polska i Litwa

1962

Inne kraje
Ogółem

204
4664

Uwaga: różnica występująca w raportach najprawdopodobniej wynika z uwzględnienia w drugim
z nich Żydów osiadłych w Japonii na stałe701.

Tabela 4. Struktura wiekowa uchodźców, którzy przejechali przez Japonię od 1 lipca 1940
do 31 marca 1941 roku702
Przedział wiekowy (w latach)

Udział procentowy

1–17

10,32

18–30

39,24

31–40

23,40

41 lat i więcej

27,04

699
Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 12/Division-2, kod B04013210100, I-0883, s. 0127–0131, 0147–0155; Miscellaneous documents relating to
problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 12/Division-2, kod B04013210200, I-0883, s. 0207–
0208.
700
Ibidem.
701
D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 340.
702
Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 12/Division-2, kod B04013210100, I-0883, s. 0147.
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Tabela 5. Struktura zawodowa uchodźców, którzy przejechali przez Japonię od 1 lipca
1940 do 31 marca 1941 roku703
Profesje

Polscy poddani
(udział procentowy)

Niemieccy poddani
(udział procentowy)

Producenci i kupcy

15,5

18,9

Rabini i uczniowie szkół religijnych

9,9

0,5

Prawnicy

5,5

1,6

Inżynierzy

2,5

4,0

Doktorzy

1,0

3,2

Inne wolne zawody

4,2

5,8

Urzędnicy i pracownicy fizyczni

13,8

16,6

Inne zawody

4,3

3,4

Bez zawodu

43,3

46,0

Tabela 6. Liczba uchodźców w Japonii od 31 marca do 15 kwietnia 1941 roku704

Stan na 31 marca 1941 roku

Polacy

Niemcy

Inni

Ogółem

1398

167

72

1637

Przyjazdy w okresie 1–15 kwietnia
1941 roku

80

66

12

158

Wyjazdy w okresie 1–15 kwietnia
1941 roku

49

143

1

193

1429

90

83

1602

Stan na 15 kwietnia 1941 roku

Tabela 7. Informacje na temat uchodźców, którzy przejechali przez Japonię od 1 lipca
1940 do 31 marca 1941 roku705
Przyjazdy

Wyjazdy

Niemcy

2315

2109

206

Polacy

1801

385

1416

125

64

61

4241

2558

1683

Inni
Ogółem

703

Liczba zatrzymujących się w Kobe
na dzień 31 marca 1941 roku

Ibidem.
Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 12/Division-2, kod B04013210100, I-0883, s. 0149.
705
Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 12/Division-2, kod B04013210100, I-0883, s. 0148.
704
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Tabela 8. Struktura płciowa uchodźców, którzy przejechali przez Japonię od 1 lipca 1940 do
31 marca 1941 roku706
Mężczyźni (w %)

Kobiety (w %)

Niemcy

40,0

60,0

Polacy

77,72

22,28

Tabela 9. Informacje na temat krajów docelowych uchodźców, którzy wyjechali z Japonii
w okresie od stycznia do kwietnia 1941 roku włącznie707
Styczeń
1941

Luty
1941

Marzec
1941

Kwiecień
1941

Ogółem

USA

26

49

126

223

424

Ameryka Południowa

75

29

12

23

159

9

25

43

64

141

Szanghaj
Inne kraje
Ogółem

14

11

1

21

47

124

114

182

331

751

Tabela 10. Statystyki dotyczące Żydów w Szanghaju w latach 1939–1945708
Rok

Liczba narodzin

Liczba zawartych
związków małżeńskich

Liczba rozwodów

Liczba zgonów

1939

2

1940

67

14

–

131

51

13

130

1941

64

34

12

167

1942

36

30

12

320

1943

37

28

11

311

1944

48

31

18

260

1945
Ogółem

50

52

38

262

304

240

104

1621

Uwaga: zgodnie ze statystykami UNRRA709 po oswobodzeniu Szanghaju w getcie przebywało 15 511
uchodźców, z czego 13 496 było Żydami.
706
Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 12/Division-2, kod B04013210100, I-0883, s. 0148.
707
Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups/Problem of Jews: Vol. 12/Division-2, kod B04013210100, I-0883, s. 0151.
708
D. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews..., s. 605.
709
United Nations Relief and Rehabilitation Administration − Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy, działająca w latach 1943−1948 (Najnowsza historia świata:
1945−1963, t. I, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 419;
G. Woodbridge, UNRRA: The History of the United Nations Relief and Rehabilitation Administration,
Vol. 1, Columbia University Press, New York 1950, s. XXV−XXXV).

Tłumaczenie inskrypcji z macewy
Josepha Shimkina

第二次世界大戦中ナチスドイツに追われた多数のユダヤ人
難民を命をかけて救出し自らも杉源千畝リトアニア副領事
の発行した命ビザで日本に脱出し救われた同胞の勇士
ジョーゼフシムキン氏はよみがえりの時を信じ安らかに
Podczas II wojny światowej wielu żydowskich uchodźców wyrzuconych z nazistowskich Niemiec zostało uratowanych przez ryzykującego życie Sugiharę Chiune,
konsula na Litwie, który wydał wizy ocalające ich życie i pomagające im w ucieczce
do Japonii. W ten sposób został ocalony bohater z tego samego kraju, pan Joseph
Shimkin, który wierzy w zmartwychwstanie i tutaj spoczywa w pokoju.

Nagrobki żydowskie z Cmentarza
dla Obcokrajowców w Jokohamie

Fot. 1. Pomnik cmentarny Raphaela Schoyera

Fot. 2, 3, 4. Nagrobek Josepha Shimkina
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