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Wykorzystanie dyskursu historycznego
w chińsko-japońskiej konkurencji o przywództwo
w Azji Wschodniej – perspektywa chińska

Kilka lat temu chińskie władze przymierzały się do ustanowienia nowego
święta, które miałoby podkreślać heroiczną historię, patriotyzm i oddanie ojczyźnie. W trakcie dyskusji nad najbardziej odpowiednią datą pojawiły się dwie propozycje – obie powiązane z japońską agresją przeciw
Chinom. Był to 7 lipca – rocznica incydentu na moście Marco Polo, który
to incydent w 1937 roku rozpoczął drugą wojnę chińsko-japońską, oraz
18 września – rocznica incydentu mukdeńskiego z 1931 roku, prowokacji przygotowanej przez japońską Armię Kwantuńską − stał się on początkiem aneksji Mandżurii. Yang Zhenghuai z Komunistycznej Partii
Chin przekonywał, że agresja japońska spowodowała największą traumę
narodu chińskiego, zatem wybór tych dat jest naturalny. Argumentował
także, że motywem wyboru którejkolwiek z nich nie jest obrażanie Japończyków, ponieważ przypominanie o japońskim militarnym imperializmie odzwierciedla prawdziwe wydarzenia i winno być przestrogą na
przyszłość1. Mimo że ostatecznie nowe święto nie zostało wówczas ustanowione, styl dyskusji nad nim jest znaczący – także jako zakreślenie tła
niniejszego artykułu.
O tym, że historia ma podstawowe znaczenie dla narodu, pisał już
w końcu XIX wieku francuski filozof i historyk Ernest Renan. Podkreślał
przy tym, że choć heroiczne czyny i godni podziwu bohaterowie są niezbędni, to od chlubnej przeszłości ważniejsza jest narodowa martyrolo-

1
China Fails to Designate National Humiliation Day, „People’s Daily”, 29.04.2001, http://
english.people.com.cn/english/200104/29/eng20010429_68888.html (dostęp: 30.11.2012).
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gia2. W Chinach tak zwane „stulecie upokorzeń”, rozumiane jako okres
rozpoczęty wojnami opiumowymi i trwający do zwycięstwa nad Japonią,
zakończenia wojny domowej i ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej, jest wykorzystywane do wzmacniania nastrojów patriotycznych.
Pekin umiejętnie operuje rosnącymi nastrojami nacjonalistycznymi,
skierowanymi w dużej mierze przeciwko Japonii. Chiny i Japonia konkurują o dominującą pozycję w Azji, zarówno polityczną, jak i gospodarczą
– w 2011 roku Chinom udało się przegonić Japonię i zostać drugą – po
Stanach Zjednoczonych – gospodarką świata. W Chinach duży sprzeciw
budzą japońskie ambicje polityczne na arenie międzynarodowej, gdyż
ciągle żywa jest dyskusja na temat nierozliczenia się Japonii ze zbrodni
wojennych. W chińskich (podobnie jak i koreańskich) mediach pojawiają się sędziwe ofiary, z którymi kontrastowani są aroganccy Japończycy,
przekazujący młodemu pokoleniu nacjonalistyczną wersję historii. Na
tle trwającego od kilkudziesięciu lat ważenia chińskiego prawa do japońskich przeprosin i japońskiego prawa do dumy z własnego dziedzictwa
rozgrywa się współczesna gra o wpływy i dominację na arenie międzynarodowej. Gospodarcze oraz militarne podstawy owej gry pozostają
poza głównym tematem niniejszego artykułu, choć oczywiście wymiary
te przenikają się – choćby w przypadku japońskiej pomocy rozwojowej,
której przekazywanie było niejednokrotnie upolityczniane3.
W tekście tym skupiam się na ukazaniu historycznego wymiaru
zmagań o przewagę polityczną – opartego na symbolicznej, moralnej
dominacji w diadzie chińsko-japońskiej. Dla Pekinu korzystne byłoby
utrzymanie w Azji Wschodniej nastrojów antyjapońskich, w czym może
liczyć na wsparcie obu Korei. Jednakże większość państw azjatyckich jest
w bardzo niewygodnej sytuacji, jednocześnie będąc ofiarą wojennej polityki Japonii oraz beneficjentem jej późniejszej pomocy. Wyjaśnia to, dlaczego wiele z nich powstrzymuje się od żądania oficjalnych przeprosin
za zbrodnie wojenne oraz unika wspierania grup i organizacji ofiar, które
domagają się zadośćuczynienia. Chinom tymczasem chodzi o podkreślenie istnienia niezmywalnej skazy na moralnym obliczu Japonii, która
powinna dyskwalifikować ją jako lidera regionu.
Opisując relacje między Chinami a Japonią, Chińczycy nawiązują do
dawnego sinocentrycznego układu sił w Azji i do dziś używają metafor:
ojciec – syn, starszy brat – młodszy brat, mistrz – uczeń, przekonani, że
Tokio powinno znać swoje miejsce. W ich opinii, dzięki szacunkowi dla
2
E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation [w:] J. Hutchinson, A.D. Smith (red.), Nationalism,
Oxford−New York 1994, s. 17−18.
3
Zhang Tuosheng, Sino-Japanese Relations at the Turn of the Century (1992 to 2001)
[w:] E.F. Vogel, Yuan Ming, Akihiko Tanaka (red.), The Age of Uncertainty. The U.S.-China-Japan Triangle from Tiananmen (1989) to 9/11 (2001), Cambridge, MA 2004, s. 236−238.
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tej hierarchii, istniała harmonia w stosunkach między oboma narodami.
Kiedy jednak Japończycy zaczęli przejawiać ambicje, by dominować, sytuacja uległa zmianie. Tragiczne wydarzenia wojen chińsko-japońskich,
a zwłaszcza zbrodnie dokonywane przez żołnierzy japońskich na cywilach, ugruntowały Chińczyków w przekonaniu o własnej wyższości
moralnej. Obecnie, kiedy Chiny odzyskują międzynarodowe znaczenie
w sferach gospodarczej, politycznej i militarnej, chciałyby widzieć powrót tej właściwej, z ich punktu widzenia, hierarchii.
Rosnący w społeczeństwie chińskim nacjonalizm jest wygodny dla
władz chińskich także z powodów wewnętrznych. W ostatnich trzech dekadach, wraz z otwarciem i reformami gospodarczymi, ideologia Komunistycznej Partii Chin coraz mniej przystaje do szybko zmieniającej się
rzeczywistości. Nie będąc gotową do oddania władzy, KPCh poszukuje
nowej podstawy ideologicznej dla podtrzymania legitymizacji własnego
przywództwa. W całym tym procesie przydatny jest zewnętrzny podmiot, w obliczu którego KPCh będzie broniła chińskiej „twarzy”. Japonia,
obok Stanów Zjednoczonych i sporadycznie wykorzystywanych innych
państw (np. Francja w 2008 roku), idealnie pasuje do tej roli.
Nastroje antyjapońskie wśród Chińczyków nie są tworem nowym ani
sztucznie stworzonym, ale są umiejętnie wykorzystywane i centralnie
moderowane. Wynikają w dużej mierze z historii obu narodów. Ów konflikt o historię nie sprowadza się wyłącznie do wojen chińsko-japońskich,
zwłaszcza tak zwanej wojny obronnej przeciwko Japonii (1937−1945), ale
dotyczy przede wszystkim oceny historii i wydarzeń z okresu powojennego. Z aspektów owego powojennego stosunku do historii wymienić należy wizyty najwyższych przywódców japońskich w chramie Yasukuni czy
zatwierdzenie przez japońskie ministerstwo edukacji podręczników do
nauki patriotycznej wersji historii. Zatem w poszukiwaniu źródeł niechęci wielu Chińczyków do wyspiarskiego sąsiada nie trzeba sięgać wyłącznie do odległej historii.
Przez trzy i pół dekady, od nawiązania w 1972 roku oficjalnych stosunków między oboma państwami, temperatura relacji chińsko-japońskich
zmieniała się. Z jednej strony, pod względem gospodarczym Japonia stała
się ważnym partnerem Chin, nie tylko z punktu widzenia wymiany handlowej, ale także transferu technologii i inwestycji4. Z drugiej − Japonia
potrzebowała, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, źródła surowców naturalnych dla przemysłu oraz rynku zbytu dla swoich produktów. Mimo
utrzymywania wymiany handlowej, lata osiemdziesiąte przyniosły lekkie ochłodzenie. Związane ono było między innymi z problemami historycznymi, przejawiającymi się w nasileniu dyskusji nad obrazem wojny
4

Ibidem, s. 228.
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chińsko-japońskiej w japońskich podręcznikach szkolnych (w 1982 roku
doszło do pierwszego poważnego spięcia w tej sprawie), w incydentach
dotyczących Yasukuni czy nieustannym konflikcie o wyspy Diaoyu/
Senkaku. Początek lat dziewięćdziesiątych był czasem nasilonej wymiany dyplomatycznej i spotkań między przywódcami, ale i czasem
wypowiedzi japońskich polityków na temat Tajwanu, prób ingerencji
w dalszy rozwój chińskiego programu jądrowego, a także nowych interpretacji historii (jak obchody pięćdziesiątej rocznicy zakończenia wojny czy powrót do oficjalnych wizyt japońskich premierów w Yasukuni).
Wraz z szybkim rozwojem ekonomicznym Chiny stały się zagrożeniem
dla gospodarki japońskiej, a dla Chin ważniejszym od Japonii partnerem
handlowym okazały się Stany Zjednoczone. Od 1997 roku wzajemne stosunki ulegały stopniowej poprawie – do kolejnego kryzysu. W 2001 roku
premierem został Junichirō Koizumi, który, po kilku latach przerwy, ponownie rozpoczął oficjalne wizyty w Yasukuni. W wyniku ochłodzenia
relacji chińsko-japońskich na pięć lat ustały oficjalne wizyty państwowe
na najwyższym szczeblu (choć zdarzały się spotkania na terenie państw
trzecich). Hu Jintao winą za pogorszenie stosunków obarczył „pojedynczego japońskiego przywódcę”5, uporczywie składającego wizyty w kontrowersyjnej świątyni. To także za rządów Koizumiego ponownie pojawiła
się sprawa podręczników oraz bezpieczeństwa Tajwanu. Stosunki między oboma państwami poprawiły się dopiero w październiku 2006 roku,
gdy nowy premier Abe Shinzo w pierwszą podróż zagraniczną udał się do
Chin i przy okazji przyrzekł nie odwiedzać Yasukuni. Rok później Abe
Shinzo został zastąpiony na stanowisku premiera przez Yasuo Fukudę,
który deklarował kontynuację przyjacielskiej polityki w stosunku do Chin
i, podobnie jak poprzednik, nie odwiedzał Yasukuni. W październiku
2007 roku w Pekinie odbywał się XVII Zjazd Komunistycznej Partii Chin,
podczas którego podkreślano znaczenie pomyślnych stosunków z Japonią. Premier Yasuo Fukuda gościł w Pekinie w 2007 roku6, a także podczas
ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. W maju 2008 roku Hu Jintao
został zaproszony do Japonii – była to pierwsza od dekady wizyta na tak
wysokim szczeblu. Chińskie i japońskie media podkreślały przyjazną atmosferę spotkania, czego symbolem była obietnica przekazania tokijskiemu ogrodowi zoologicznemu pary pand wielkich w ramach tak zwanej
„dyplomacji pand”. Wzajemne relacje nie pogorszyły się także za rządów
5

Luan Shanglin, Japan’s Abe visits China, “turning point” in relations, http://news.
xinhuanet.com/english/2006-10/08/content_5177521.htm (dostęp: 9.11.2012).
6
Umieszczone w internetowym serwisie People’s Daily Online oficjalne zdjęcie Hu
Jintao i Yasuo Fukudy zostało zrobione w hotelu Diaoyutai State Guesthouse (subtelne
nawiązanie do chińskich pretensji do wysp Diaoyu/Senkaku), http://english.peopledaily.com.
cn/90001/90776/90883/6329533.html (dostęp: 24.11.2012).
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kolejnych premierów, Tarō Asō i Yukio Hatoyama, mimo powracających
zagadnień dotyczących złóż pod Morzem Wschodniochińskim, Korei
Północnej czy Tajwanu. Wydaje się więc, że istnieje szansa na długotrwałe
ocieplenie stosunków między Tokio a Pekinem, pod warunkiem zachowania ostrożności w kwestiach historycznych.

Stosunek do historycznych japońskich przewin
Za podstawowe punkty zapalne w historii uznać można wydarzenia z czasów drugiej wojny chińsko-japońskiej − według Pekinu strona japońska
nie wzięła za nie nadal pełnej odpowiedzialności. Największy wymiar
moralny mają zbrodnie dokonywane na cywilach, takie jak masakra nankińska czy niewolnictwo seksualne. Dla chińskiego dyskursu zasadnicze
znaczenie ma postawa japońskich władz wobec historii w czasach powojennych, nierozliczenie z wojenną agresją. Prześledźmy, jak przebiega
dyskusja na temat tych problemów historycznych.
Symbolem japońskiej agresji stał się Nankin. Dnia 13 grudnia 1937 roku
japońska armia wkroczyła do Nankinu, ówczesnej stolicy Chin. Rozpoczęło to trwający sześć tygodni najstraszliwszy rozdział wojny, nazwany masakrą nankińską – dokonaną na chińskich cywilach i rozbrojonych żołnierzach. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego
Wschodu liczbę ofiar określił na ponad 200 tysięcy zabitych oraz 20 tysięcy zgwałconych kobiet7. Najwyższe szacunki mówią o nawet 340 tysiącach zabitych i 80 tysiącach zgwałconych8. Ustalenie liczby ofiar sprawia
problem – znaleziono 155 tysięcy ciał, ale liczba ta nie uwzględnia zwłok
spalonych bądź wrzuconych do Jangcy. Dyskusja nad liczbą nie jest tutaj bez znaczenia, ponieważ japońscy rewizjoniści używają tego argumentu w pomniejszaniu win armii cesarskiej. Chińczycy za prawdziwą
uznają liczbę 300 tysięcy ofiar i w nankińskim miejscu pamięci widnieje
ta właśnie liczba wyryta w kamieniu. Niezależnie od dokładnej liczby,
w świadomości kolejnych pokoleń Chińczyków masakra nankińska pozostaje największą zbrodnią wojenną popełnioną przez Japończyków,
za którą nadal nie przeprosili oni w odpowiedni sposób.
Mimo że już w 1938 roku wydano książkę naocznego świadka, korespondenta „Manchester Guardian” Harolda J. Timperleya Japanese Terror
in China9, zbrodnia ta przez kilka powojennych dekad nie była powszech7
IMTFE Judgement (English translation), rozdział VIII, s. 1011−1019, http://www.ibiblio.
org/hyperwar/PTO/IMTFE/IMTFE-8.html (dostęp: 25.11.2012).
8
Tien-wei Wu, Nanjing massacre (1937) [w:] Wang Ke-wen (red.), Modern China: An
Encyclopedia of History, Culture, and Nationalism, New York–London 1998, s. 224−225.
9
H.J. Timperley, Japanese Terror in China, New York 1938, s. 71.
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nie znana na Zachodzie. Świadomość tamtych wydarzeń ożyła dopiero
w 1990 roku, gdy w archiwach poczdamskich odkryto przygotowaną
przez nazistowskie przedstawicielstwo dokumentację wydarzeń w Nankinie. Wydana sześćdziesiąt lat po masakrze książka Iris Chang The Rape
of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II zwróciła na te wydarzenia uwagę Zachodu. Ożywieniu zainteresowania zbrodnią nankińską i przypomnieniu o niej światu służyło też „odkrycie”, w połowie lat
dziewięćdziesiątych, tamtejszego Oskara Schindlera. Chodzi o Niemca
Johna Rabe, który stworzył międzynarodową strefę bezpieczeństwa −
schronienie w niej znalazło 200 tysięcy Chińczyków. Pamiętniki Johna
Rabe zatytułowane The Good Man of Nanking: The Diaries of John Rabe
zostały wydane w Stanach Zjednoczonych w 1998 roku, ukazały się także
w Chinach (pod tytułem Labei riji). W 2009 roku powstał chińsko-niemiecki film o owym „dobrym naziście”: John Rabe w reżyserii Floriana
Gallenbergera. W tym samym roku Lu Chuan wyreżyserował nagradzany na światowych festiwalach wstrząsający film Miasto życia i śmierci
(Nanjing! Nanjing!).
Tymczasem w japońskiej historiografii dominuje określenie „incydent
nankiński” (Nankin jiken), choć niektórzy uczeni używają terminu „masakra nankińska” (Nankin daigyakusatsu). Wśród zwolenników rewizji
japońskiej historii są tacy, jak historycy Shūdō Higashinakano czy Tanaka Masaaki, którzy uznają masakrę za wymysł chińskiej propagandy
i zaprzeczają, że w ogóle miała miejsce, a jeśli już, to liczba ofiar miałaby
być mniejsza od podawanej przez Chińczyków10. W latach powojennych
władze japońskie unikały dyskusji nad problemem nankińskim. Zainteresowanie tematem w Japonii powróciło dopiero w 1982 roku. Podczas reformy podręczników szkolnych do nauczania historii Ministerstwo Edukacji zachęcało autorów do unikania słowa „inwazja” (shinryaku) w opisie
japońskich działań wojennych. Równocześnie zmieniono opis masakry
nankińskiej, unikając podawania konkretnej liczby ofiar oraz podkreślając znaczenie prowokacji ze strony chińskiej. Natychmiast spowodowało
to protesty Chin i Korei Południowej, oskarżających Japonię o ożywianie militarystycznych ambicji imperialnych. W rezultacie japońskie ministerstwo ogłosiło, że przy akceptacji podręczników będzie stosowało,
poza innymi, także kryterium troski o stosunki dyplomatyczne z sąsiednimi państwami11. Japońscy konserwatyści i neonacjonaliści uznali takie ustępstwa za brak świadomości interesu narodowego. W wyniku ich
działalności nadal powstają rewizjonistyczne podręczniki do nauczania
historii, w których zbrodnie japońskie są pomniejszane w imię krzewie10

Teksty japońskich rewizjonistów dostępne na stronie Society for the Dissemination
of Historical Fact, http://www.sdh-fact.com (dostęp: 15.11.2012).
11
M. Yamamoto, Nanking: Anatomy of an Atrocity, Westport 2000, s. 238−239.
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nia patriotyzmu i dumy narodowej wśród młodego pokolenia. Celem
jest zakończenie „historycznego masochizmu” i przekształcenie Japonii
w „normalny kraj”. W 2005 roku Ministerstwo Edukacji ponownie zaakceptowało kontrowersyjne podręczniki. Na przykład w podręczniku
Atarashii Rekishi Kyokasho (wersja z 2005 roku) wydarzenia z Nankinu
nazwano „incydentem” o nieznanej do dziś liczbie ofiar i wspomniano
o nich jedynie w przypisie12. Mimo że podręczniki te ostatecznie były
używane jedynie w ułamku procenta szkół (choć Japanese Society for
History Textbook Reform planowało wykorzystanie podręczników w co
dziesiątej szkole), sam fakt ich akceptacji przez ministerstwo wywołał
protesty w Chinach, na Tajwanie i w Korei Południowej.
Strona chińska uznaje masakrę nankińską za symbol japońskiej przemocy dokonywanej na narodzie chińskim i dba o podtrzymanie pamięci.
W 1985 roku w Nankinie powstało muzeum upamiętniające ofiary masakry, a w 2007 roku, przed obchodami siedemdziesiątej rocznicy masakry, zostało odnowione i unowocześnione. Równocześnie rozbudowano
stronę internetową powiązaną z muzeum (http://www.nj1937.org), która
przedstawia w języku chińskim, angielskim i japońskim część zbiorów,
relacji świadków oraz fotografii dokumentujących wydarzenie.
Muzea mogą stać się symbolami narodowej martyrologii, która bywa
wykorzystywana politycznie. Porównując muzeum w Nankinie z muzeum w Hiroszimie, można odnaleźć interesujące analogie. W obu tych
miejscach podkreśla się cierpienia ludności cywilnej i przedstawia podobne symbole: matka z dzieckiem, anioł pokoju. Hiroszima traktowana
jest jak „mekka japońskiej wiktymologii”13. W duchu ważenia krzywd japońscy patrioci porównują liczbę ofiar amerykańskiej bomby atomowej
z liczbą Chińczyków zamordowanych przez Japończyków w Nankinie.
Chińczycy rozstrzygają to porównanie na rzecz Nankinu i podkreślają,
że Japończycy sami na siebie sprowadzili nieszczęście bomby atomowej.
W Chinach natomiast innym patriotycznym pomnikiem tego typu jest
muzeum upamiętniające chińską wojnę obronną w pobliżu mostu Marco
Polo w Pekinie. Wzbudza ono kontrowersje po prawej stronie japońskiej
sceny politycznej, jako że nie wspomina samej chińskiej wojny domowej
i licznych ofiar chińskich kampanii politycznych. W muzeum zaakcentowana została nacjonalistyczna walka zjednoczonego frontu przeciw
japońskiemu agresorowi, nie zaś walka marksistowska między imperialistami a rewolucjonistami. Taki zabieg Fujiwara Kiichi nazywa nacjonali12
New History Textbook (angielskie tłumaczenie podręcznika Atarashii Rekishi Kyokasho),
Tokyo 2005, s. 49.
13
S. Schmemann, Sins of the Fathers, „The New York Times”, 26.06.1994, http://www.
nytimes.com/1994/06/26/books/sins-of-the-fathers.html?pagewanted=all&src=pm (dostęp:
30.11.2012).
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zacją historii – i podobny rezultat dostrzega po stronie japońskiej. Muzeum Showakan w Tokio, ufundowane przez Stowarzyszenie Rodzin Ofiar
Wojny Nihon Izokukai, miało być muzeum wojennym, a nie pokazuje ani
jednego żołnierza. Jedyne co można w nim zobaczyć, to kobiety i dzieci, będące ofiarami wojny. Podkreśla jedynie cierpienia własnego narodu,
nie wspominając o okrucieństwie wojny prowadzonej przez Japonię poza
wyspami14.
W dyskusji na temat japońskich zbrodni wojennych porusza się także problem tak zwanych kobiet-pocieszycielek, nazwany przez „Renmin
Ribao”, „najobrzydliwszym, najbardziej plugawym i najciemniejszym
systemem niewolnictwa seksualnego w historii XX wieku”15. Chodzi
o utworzony przez Japończyków podczas drugiej wojny światowej system
przyfrontowych domów publicznych, w których zmuszano kobiety do
świadczenia usług seksualnych japońskim żołnierzom. Do dziś Tokio nie
uznało tej praktyki za zbrodnię wojenną, a jakiekolwiek przeprosiny były
bardzo opóźnione.
Cele, dla których tworzono te instytucje, były rozmaite. Z jednej strony
miały one zapobiegać niekontrolowanym gwałtom, dokonywanym przez
żołnierzy na lokalnych kobietach. Poprzez kontrolę rozprzestrzeniania
się chorób wenerycznych chciano chronić cesarską armię. Miały także
zwiększać siłę bojową wojska oraz podnosić morale, ponieważ wizyty
bywały nagrodą za wypełnienie obowiązku patriotycznego. Co więcej,
system kontrolowanych domów publicznych zmniejszał ryzyko infiltracji przez wrogich szpiegów. Wreszcie ich opodatkowanie było metodą na
zwiększanie dochodów państwa. W związku z ich znaczeniem dla wojny
przyfrontowe domy publiczne były zarządzane w ściśle określony sposób. Proceder był sprawnie zorganizowany i występował na terenie całego
Cesarstwa Wielkiej Japonii. Rząd japoński zatem najprawdopodobniej
miał udział w tworzeniu domów publicznych i w kontroli ich działalności, dlatego jest za ich istnienie odpowiedzialny.
Szacuje się, że od lat trzydziestych XX wieku do 1945 roku w „domach
ulgi” pracowało nawet do 200 tysięcy niewolnic seksualnych. Japończycy
nazywali je jugun ianfu. Jugun oznacza „towarzyszący”, ian – „wygoda”,
„pociecha”, fu – „kobieta”, stąd angielski termin comfort women. Kobiety te miały towarzyszyć armii i przynosić ulgę japońskim żołnierzom.
Zdecydowana większość pochodziła z Korei, pozostałe z Chin, Filipin,
Tajlandii, Tajwanu, Malezji, Indonezji. Poza Azjatkami były wśród nich
także Holenderki z Filipin. Młode kobiety były porywane, a część z nich
oszukiwano, obiecując dobrze płatną pracę w fabrykach lub w szpitalach.
14

Fujiwara Kiichi, Memory Wars: Politics of War Remembrance in Japan, http://www.
spfusa.org/Program/av2002/may2002.pdf (dostęp: 20.01.2008).
15
60-Year Sadness of Chinese Comfort Women, „People’s Daily”, 18.09.2000, s. 2.
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Wraz z upływem czasu i rozwojem działań wojennych zapotrzebowanie
na niewolnice seksualne rosło i były one rekrutowane w coraz brutalniejszy sposób. Poza kobietami z podbijanych terenów, także Japonki bywały
prostytutkami, ale one służyły głównie oficerom i mogły liczyć na lepsze
traktowanie. U schyłku wojny wiele z niewolnic seksualnych zostało zamordowanych, zmuszonych do popełnienia samobójstwa lub porzuconych w niebezpiecznych warunkach frontowych. Szacuje się, że wojnę
przeżyło mniej niż 30%16. Nieliczne, które zdołały powrócić do swoich
rodzin, spotykały się z ostracyzmem i potępieniem.
Przez dziesiątki lat jugun ianfu obawiały się upubliczniać swoje wojenne przeżycia. Dopiero od lat dziewięćdziesiątych niektóre z nich domagają się od japońskiego rządu przeprosin, rekompensat, ujawnienia
i ukarania winnych oraz wprowadzenia sprostowań w podręcznikach
historycznych. Świat dowiedział się o tych ofiarach japońskiego militaryzmu dopiero w 1990 roku. Wtedy to w Korei Południowej przypomniano
o nich podczas antyjapońskich protestów, powiązanych ze sprzeciwem
wobec współczesnej turystyki seksualnej. Od 1991 roku w japońskich sądach odbyło się kilka procesów o odszkodowania, jednakże żaden z nich
nie skończył się pełnym uznaniem żądań kobiet. Jedynie w 1998 roku sąd
prefektury Yamaguchi uznał, że system domów publicznych był sprzeczny z zapisanymi w japońskiej konstytucji prawami człowieka i zasądził
rekompensaty dla trzech Koreanek. Podobny wyrok zapadł w 2001 roku
w Hiroszimie. Równocześnie jednak sąd odrzucił żądania odnośnie
do oficjalnych przeprosin ze strony japońskiego rządu17. Japoński rząd
przez lata odmawiał przyjęcia odpowiedzialności, twierdząc, że nie był
zamieszany w proceder „domów ulgi”. Twierdził także, że reparacje wypłacone Korei na mocy traktatu z San Francisco z 1965 roku wyczerpują
wszelkie żądania koreańskich obywateli, w tym byłych niewolnic seksualnych. Według rządu japońskiego fakt, że do końca drugiej wojny światowej prawo międzynarodowe nie dopuszczało możliwości starania się
indywidualnych ofiar o odszkodowania wobec państwa, zwalnia Japonię
z obowiązku rekompensat, a ponadto żądania ofiar już dawno uległy
przedawnieniu. Niechęć Tokio do wypłacania państwowych rekompensat indywidualnym ofiarom wojny wiąże się także z obawami przed pojawianiem się dalszych żądań.

16

S.K. Park, Broken Silence: Redressing the Mass Rape and Sexual Enslavement of Asian
Women by the Japanese Government in an Appropriate Forum, „Asian-Pacific Law & Policy
Journal” 2002, vol. 3, iss. 1, s. 28.
17
Ibidem, s. 40−41; C.S. Soh, Japan Responsibility Toward Comfort Women Survivors, „JPRI
Working Paper” 2001, no. 77, http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp77.html
(dostęp: 30.11.2012).
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Dopiero na skutek oskarżającej publikacji japońskiego profesora
historii Yoshimiego Yoshiaki, w której ujawnił on kilka oficjalnych dokumentów z czasów wojny, udowadniających zaangażowanie armii cesarskiej w tworzenie i utrzymywanie wojskowych domów publicznych,
w 1992 roku rząd przyznał, że był zamieszany w ten proceder. W 1993 roku
szef gabinetu sekretarz Yōhei Kōno w imieniu rządu przeprosił ofiary.
Wkrótce potem parlament wyraził ostrożną skruchę za kolonialną agresję w czasie wojny. Jednakże nadal nie miały miejsca prawdziwe, oficjalne
przeprosiny. Wokół japońskich przeprosin za te i inne zbrodnie wojenne toczy się dyskusja. W 1996 roku w liście z przeprosinami premiera
Ryūtarō Hashimoto znalazły się frazy: „przeprosiny i żal”, „godność i honor kobiety”, ale zabrakło wspomnienia o wojnie agresywnej oraz dominacji kolonialnej. Ponadto w liście tym pojawiły się słowa sugerujące, że
przeprosiny są prywatne. Późniejszy list kolejnego premiera, Keizo Obuchi, nie sugerował już prywatnych przeprosin. Japońska polityka zmieniała się – przykładowo premier Abe Shinzō w marcu 2007 roku zaprzeczył zmuszaniu kobiet do takiego procederu.
Japońskie społeczeństwo także jest podzielone w kwestii przeprosin.
Znacząca część uważa, że rząd powinien we właściwy sposób przeprosić ofiary i narody azjatyckie za zbrodnie wojenne. Japońscy konserwatyści i nacjonaliści uważają korzenie się władz za brak świadomości
interesu narodowego. W wyniku ich działalności powstają podręczniki
do nauczania historii, w których zbrodnie japońskie są wybielane w imię
propagowania patriotycznej wersji historii. W rezultacie na osiem podręczników używanych w szkołach średnich w 2002 roku pięć nie wspominało o „domach ulgi”. Pretekstem do usuwania informacji o kobietach-pocieszycielkach miała być troska o moralność nieletnich i chęć ochrony
uczniów.
Unikanie odpowiedzialności przez rząd japoński spotkało się z krytyką na forum międzynarodowym. Wynikiem manewrów między unikaniem oficjalnych przeprosin z jednej strony a chęcią uniknięcia posądzeń
o bezduszność stało się utworzenie w lipcu 1995 roku wyspecjalizowanej
organizacji pozarządowej. Fundusz Kobiet Azji (pierwotnie w nazwie
miał dodatek „dla Pokoju i Przyjaźni”, po japońsku: Josei no tame no Ajia
Heiwa Yuko Kinin), działający dzięki funduszom rządowym i prywatnym, miał zająć się wypłatą rekompensat, organizowaniem opieki medycznej dla ofiar oraz ogólną działalnością na rzecz kobiet. Jego celem
było także dokumentowanie historii wojennych przestępstw wobec kobiet. Opinie na temat funduszu są różne. Jedynie 285 kobiet z Filipin, Korei Południowej, Tajwanu i Holandii odebrało rekompensaty18. Nie było
18
A. Dudden, The End of Apology, http://japanfocus.org/article.asp?id=223 (dostęp:
20.02.2007).

238

Wykorzystanie dyskursu historycznego w chińsko-japońskiej konkurencji…

wśród nich Chinek. Fundusz był oficjalnie prywatny, więc sankcjonuje
sytuację, w której rząd japoński unika odpowiedzialności za swój współudział. Dlatego też w Korei Południowej w latach dziewięćdziesiątych
kilkukrotnie przeprowadzano akcje zbierania środków na rzecz żyjących
ofiar, aby zniechęcić je do uznawania odszkodowań od japońskiego funduszu. W koreańskiej i chińskiej retoryce pojawiały się nawet określenia
działalności funduszu jako „drugiego gwałtu” zadanego kobietom. Kontrowersyjny fundusz został rozwiązany w marcu 2007 roku, nadal jednak
działa jego internetowe muzeum, poświęcone problemowi comfort women (http://www.awf.or.jp).
Dyskusja nad problemem trwa, a Pekin nie ustaje w krytyce kolejnych
wyroków sądów japońskich. W Chinach temat niewolnictwa seksualnego
powrócił w 2003 roku, gdy kilkuset japońskich turystów zatrudniło pół tysiąca chińskich prostytutek w hotelu w Zhuhai. Kong Quan z chińskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych określił wydarzenie jako szczególnie
odrażające i pouczył japoński rząd, aby zaczął dbać o moralną edukację
swoich obywateli. Nawet nie tyle skala, lecz nacjonalistyczny wymiar wydarzenia wzbudził poruszenie wśród Chińczyków – trwająca trzy dni orgia
zbiegła się w czasie z rocznicą japońskiego ataku na Mandżurię, 18 września
1931 roku. Jak napisano w „China Daily”, wielu Chińczyków było przekonanych, że Japończycy specjalnie wybrali taką datę, aby upokorzyć Chińczyków
i przypomnieć swoje wojenne działania19. Krążyła także pogłoska, że Japończycy próbowali w hotelu zawiesić japońską flagę. W rezultacie ogólnonarodowego oburzenia sprawa nabrała znaczenia znacznie wykraczającego poza moralne, hotel został czasowo zamknięty, dwóch Chińczyków
odpowiedzialnych za organizację orgii zostało skazanych na dożywocie,
a dwanaście innych osób na inne kary pozbawienia wolności20.
Wśród często krytykowanych przez Pekin elementów współczesnej
polityki japońskiej jest rozwój japońskiego nacjonalizmu i militaryzmu.
Jego przejawem jest działalność stowarzyszenia Nihon Izokukai, polegająca na przykład na promowaniu w podręcznikach rewizjonistycznej
wersji historii, co zostało już wspomniane w kontekście masakry nankińskiej i kobiet-pocieszycielek. Dużo emocji budzi także problem Yasukuni. Ekstremalnym na to przykładem była próba podpalenia głównej
bramy Shinmon w chramie Yasukuni, podjęta w grudniu 2011 roku przez
obywatela Chin.
Powstały w 1869 roku chram stał się głównym ośrodkiem państwowego kultu shinto. Jego celem było upamiętnienie dusz (kami) Japończyków
oraz poddanych cesarskich z Korei i Tajwanu, którzy oddawali życie za
cesarza i ojczyznę od czasów wojny Boshin (1868−1869). Z czasem poza
19
20

Japanese orgy hurts Chinese feelings, „China Daily”, 30.09.2003, s. 10.
Masterminds of Japanese orgy get life, „China Daily”, 17.12.2003, s. 8.
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żołnierzami zaczęto tu upamiętniać także cywilów, i nawet przypadkowo
zabite w czasie działań wojennych dzieci i kobiety. Obecnie w Księdze
Dusz zapisanych jest 2,5 miliona nazwisk, z czego zdecydowana większość, bo ponad 2 miliony, z czasów drugiej wojny światowej. Kontrowersje wzbudza obecność tysiąca japońskich zbrodniarzy wojennych,
a zwłaszcza czternastu z nich, zbrodniarzy wojennych klasy A, czyli
skazanych przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego
Wschodu za zbrodnie przeciwko pokojowi. Co więcej, nie zginęli oni
w czasie działań wojennych, lecz zmarli po wojnie (na siedmiu z nich wykonano wyroki śmierci), a ich nazwiska zostały dopisane do Księgi Dusz
dopiero w 1978 roku. Wśród nich jest na przykład generał i premier Japonii Hideki Tōjō, skazany na śmierć za wywołanie wojny.
Poza chramem w kompleksie Yasukuni znajduje się muzeum Yushukan, prezentujące rewizjonistyczną wersję historii. Pomija zbrodnie
popełnione przez Cesarską Armię Wielkiej Japonii, kładzie natomiast
nacisk na ofiary ponoszone przez Japończyków „zmuszonych” do udziału w wojnie dla budowania Strefy Wspólnego Dobrobytu Wielkiej Azji
Wschodniej21. Podkreślane są zwłaszcza cierpienia japońskich cywilów. Już na stronie internetowej muzeum można znaleźć opisy uczniów
z Okinawy, walczących u boku żołnierzy przeciw Amerykanom, uczennic służących jako pomoc medyczna, czy też osób, które straciły życie na
zatopionym okręcie transportowym.
Tymczasem dla Chin i Korei Yasukuni jest symbolem japońskiego militaryzmu i faszyzmu. Podobne odczucia budzi zresztą u części społeczeństwa japońskiego, zwłaszcza u liberałów i socjalistów. Z dystansem
do niej odnosi się także cesarz. Ostatnia cesarska wizyta miała miejsce
w 1975 roku, później Hirohito odmawiał wizyty ze względu na owych
czternastu zbrodniarzy. Cesarz Akihito również ani razu od koronacji
w 1990 roku nie pojawił się w Yasukuni. Chram był jednak odwiedzany przez wysokich urzędników oraz kolejnych premierów. Wprawdzie
wcześniej japońscy premierzy składali nieoficjalne i półoficjalne wizyty
w Yasukuni, lecz pierwsze poważne kontrowersje wzbudził w roku 1985
premier Nakasone Yasuhiro, który złożył w świątyni kwiaty zakupione
z pieniędzy rządowych (Yasuhiro odwiedził już chram dwa lata wcześniej nieoficjalnie, choć wpisał się do księgi pamiątkowej jako premier).
Po wizytach kolejnych szefów rządu następowały protesty ze strony
Chin i Korei. Największe międzynarodowe wzburzenie spowodował premier Junichirō Koizumi, który odwiedzał Yasukuni corocznie w latach
2001−2006. W maju 2005 roku chińska wicepremier Wu Yi skróciła ofi21

Por. anglojęzyczna strona Yasukuni: http://www.yasukuni.or.jp/english (dostęp:
20.12.2012). Autorka dziękuje także Karolowi Żakowskiemu za prezentację jego fotografii
z Yasukuni i Yushukan.
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cjalną wizytę w Japonii i wyjechała tuż przed planowanym spotkaniem
z Koizumim. Powodem było oświadczenie japońskiego premiera, w którym krytykował inne kraje za ingerencję w wewnętrzne sprawy Japonii,
włączając w to sprawę Yasukuni. Innym przykładem politycznej reakcji
była wypowiedź chińskiego Ministra Spraw Zagranicznych Li Zhaoxinga,
który krytykując wizyty premiera w Yasukuni, zapytał: „Co Europejczycy
pomyśleliby, gdyby przywódcy niemieccy odwiedzali miejsca związane
z Hitlerem i nazistami?”22. W chińskich oczach porównanie Japonii i Niemiec wypada na korzyść Niemiec, które przyjęły pełną odpowiedzialność
za swoje wojenne czyny. W rezultacie strona chińska może podtrzymywać swój sprzeciw wobec kandydatury Japonii do stałego miejsca w rozszerzonej Radzie Bezpieczeństwa ONZ, argumentując, że nie potrafi ona
rozliczyć się z demonami wojennej przeszłości.
Problemy historyczne i ich oceny miały i, jak wspomniano, mają zasadnicze znaczenie dla relacji chińsko-japońskich. W celu zmniejszenia
różnic w interpretacji historii powołano Chińsko-Japoński Wspólny Komitet Badań Historycznych (China-Japan Joint History Research Committee). W projekcie tym brało udział dwudziestu uczonych, po dziesięciu z obu krajów. Kierownictwo sprawowali wspólnie: chiński historyk Bu
Ping i japoński politolog Shinichi Kitaoka. Między 2006 a 2008 rokiem
odbyły się cztery spotkania komitetu w celu ustalenia wspólnej wersji historii. Dyskusji podlegała historia od czasów najdawniejszych, choć największy nacisk położony jest na najbardziej dramatyczne punkty historii
XX wieku. W wydanym 31 stycznia 2010 roku raporcie obie strony zgodziły się, że wojna chińsko-japońska była aktem japońskiej agresji i że jej
ofiarami padali także cywile. Uczeni zgodzili się również, że w Nankinie
doszło do masowych mordów jeńców wojennych i cywilów oraz gwałtów, choć nie określili dokładnej liczby ofiar – szacując ją na pomiędzy
200 a 300 tysięcy. Ustępstwem ze strony chińskiej było przyznanie, że
prowadząca do wojny wymiana strzałów przy moście Marco Polo 7 lipca
1937 roku mogła być przypadkowa. W rezultacie raport był krytykowany
zarówno przez japońskich rewizjonistów, jak i chińskich nacjonalistów.

Historyczno-moralna debata o wyspach Diaoyu/Senkaku
Poza konkurowaniem obu państw o dominację gospodarczą i polityczną
w Azji, nie należy także zapominać o konflikcie terytorialnym o wyspy
Diaoyu/Senkaku. Rozgrywa się on również przy zaangażowaniu argu22
China playing the Hitler card, „The Japan Times”, 16.11.2005, http://www.japantimes.co.jp/
news/2005/11/16/national/china-playing-the-hitler-card/#.UiWwyn__9uQ (dostęp: 30.11.2012).
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mentów historycznych, a przy ocenie działań konkurentów poruszane
są argumenty moralne. Chodzi o pięć małych wulkanicznych wysp (największa z nich, Uotsuri-jima, ma powierzchnię 4,3 km²) i trzech formacji
skalnych, położonych 410 kilometrów na południowy zachód od Okinawy, 170 kilometrów na północny wschód od Keelung (Tajwan) i 145 kilometrów na północny zachód od japońskich wysp Ishigaki23. Same wyspy nie przedstawiają wielkiej wartości ekonomicznej, natomiast cenne
są przynależne im wody terytorialne. Na podstawie konwencji ONZ
z 1982 roku wyspy posiadają pas wód terytorialnych o szerokości 12 mil
morskich oraz pas zewnętrznej strefy ekonomicznej o szerokości 200 mil
morskich24. Obszar ten bogaty jest w łowiska oraz złoża gazu i ropy naftowej. Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, iż poza Japonią i Chińską
Republiką Ludową pretensje do wysp rości sobie także Tajwan. Najważniejsza zaś w całej dyspucie jest duma narodowa. Chińskie (zarówno
kontynentalne, jak i tajwańskie) roszczenia do wysp Diaoyu opierają się
na trzech podstawach25. Przede wszystkim Chiny przypominają, iż to one
pierwsze odkryły i posiadały Diaoyu. Po drugie, odwołują się do uznania
przez Japonię chińskich pretensji do wysp w XVIII i XIX wieku. Wreszcie,
Chiny twierdzą, że Japonia oddała im prawo do wysp, akceptując traktaty
pokojowe po II wojnie światowej. Podstawy japońskich pretensji do wysp
Senkaku także opierają się na trzech argumentach. Japonia uważa, że posiada prawne podstawy własności wysp. Twierdzi także, że przez ostatnie
stulecie pokojowo i stale posiadała faktyczne zwierzchnictwo nad wyspami Senkaku. Po trzecie, Japończycy uważają, że zarówno ChRL, jak
i Tajwan, uznały japońskie prawa do tych wysp w 197126.
Do pierwszych antyjapońskich protestów związanych ze statusem wysp
doszło na Tajwanie i w Hongkongu w 1971 roku. W Chinach w 1972 roku
w ramach unormowania stosunków chińsko-japońskich, sprawę statusu
wysp odsunięto do rozwiązania w przyszłości. Od lat dziewięćdziesiątych
każda ze stron konfliktu starała się zaznaczyć swoją obecność na wyspach.
Chińczycy podejmują próby dopłynięcia do wysp i zawieszenia chińskiej
flagi (zarówno ChRL, jak i tajwańskiej). Są odstraszani przez japońską
straż graniczną, niekiedy ostrzeliwani lub aresztowani pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy. W rejonie konfliktu widoczna jest mili23

T.J. Schoenbaum, Resolving the China-Japan Dispute over the Senkaku Islands, „Japan
Focus” 2005, http://japanfocus.org/article.asp?id=224 (dostęp: 10.09.2008).
24
Koji Tara, The China-Japan Clash over the Diaoyu/Senkaku Islands, „Japan Focus” 2004,
http://japanfocus.org/157.html (dostęp: 11.09.2008).
25
W.B. Heflin, Diaoyu/Senkaku Islands Dispute: Japan and China, Oceans Apart, „Asian-Pacific Law & Policy Journal” 2000, http://www.hawaii.edu/aplpj (dostęp: 11.09.2008).
26
The Basic View on the Sovereignty over the Senkaku Islands, The Ministry of Foreign
Aﬀairs of Japan, http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/senkaku.html (dostęp:
10.09.2008).
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tarna obecność Japończyków, Chińczyków i Tajwańczyków. Antyjapońskie
protesty w Chinach rozgorzały w drugiej połowie 2012 roku, zarówno na
ulicach, jak i w Internecie. Była to odpowiedź na wykupienie wysp przez
rząd japoński z prywatnych rąk. Do eskalacji demonstracji i akcji antyjapońskich doszło 18 września, w 81. rocznicę incydentu mukdeńskiego.
Podsumowując sprawę wysp, Japonia sprawowała zwierzchnictwo nad
Diaoyu/Senkaku przez wiele dziesięcioleci, natomiast protesty chińskie
w tej sprawie były spóźnione. Współcześnie konflikt pozostaje nierozwiązany, wyspy znajdują się pod kontrolą japońską, ale Chińczycy nieustannie domagają się zakończenia „okupacji”. Obie strony przedstawiają
dokumenty poświadczające, iż wyspy należą właśnie do nich. Tokio i Pekin nie zamierzają zgodzić się na jakikolwiek kompromis i pozostają przy
swoich jednostronnych, wzajemnie sprzecznych deklaracjach na temat
statusu wysp. W grę wchodzą bowiem potencjalnie bogate złoża ropy
i gazu, tak potrzebnych rozwijającym się w wielkim tempie Chinom, jak
i ubogiej w surowce Japonii. Co więcej, utrata tych kilku skalistych wysepek grozi władzom obu państw utratą twarzy. Dla strony chińskiej taka
porażka mogłaby być bardziej kosztowna, gdyż świadczyłaby o niemożności ochrony chińskiego interesu przez aktualne KPCh i groziła utratą
legitymizacji do sprawowania władzy.

Skuteczność propagandy KPCh w kraju
i na forum międzynarodowym
Rząd chiński dyskutuje o winie za zbrodnie wojenne na poziomie japońskich władz i elit, oficjalnie uznając, że naród japoński pod rządami imperialistycznego rządu nie był właściwie odpowiedzialny za wojnę, lecz
również został jej ofiarą. Równocześnie jednak w mediach powszechny
jest antyjapoński przekaz, a nastroje antyjapońskie są umiejętnie rozgrywane na potrzeby bieżącej polityki. Polityka KPCh, a także obraz stosunków chińsko-japońskich i wspólnej historii, jaki jest obecny w państwowych mediach, skutecznie kształtują nacjonalistyczne poglądy chińskiej
młodzieży.
Pomimo powszechnego podziwu dla rozwoju gospodarczego i japońskiej techniki, Japończycy są nacją postrzeganą najbardziej negatywnie. Analiza badań przeprowadzonych w 2005 roku wśród studentów
Uniwersytetu w Xiamen27, pokazuje obraz Japończyków i stosunków
chińsko-japońskich w oczach młodych Chińczyków. Aż 93 procent an27
Badania ankietowe przeprowadzone przez Autorkę w maju i czerwcu 2005 roku na
próbie 120 osób.
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kietowanych uznało, że spośród wszystkich państw azjatyckich, z Japonią Chiny mają najgorsze relacje. Młodzi ludzie poszukują przyczyn
głównie w historii. Na pierwszym miejscu znalazła się powojenna polityka Japonii. Jako drugą wskazano sposób przedstawiania historii w japońskich podręcznikach. Na trzecim miejscu uplasowała się wojna chińsko-japońska (1937−1945). Zatem w oczach ankietowanych studentów na
wzajemnych stosunkach ciążą nie tyle sama wojna i japońskie zbrodnie
z jej okresu, lecz późniejsza wobec nich polityka japońska. Sprawia to,
że zarzuty mogą być wysuwane nie tylko wobec przeszłych pokoleń Japończyków, ale i wobec współczesnych. Nie sama historia, lecz jej interpretacja stają się największym problemem. Różnie oceniany jest sposób nauczania historii w Japonii i w Chinach – japońskie szkoły są przez
młodych Chińczyków zdecydowanie częściej niż chińskie oskarżane
o utrudnianie dialogu – i taka stronniczość nie jest zaskakująca. Sposób nauczania historii w Japonii znalazł się, jak wspomniano, na drugim
miejscu, natomiast nauczanie historii w szkołach chińskich dopiero na
ósmym. Zatem poglądy młodych Chińczyków współgrają z chińską polityką międzynarodową, w której także widoczne jest powoływanie się na
historię. Za przykład służyć może chińska reakcja na japońskie aspiracje
dołączenia do grona stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
Chiński sprzeciw wobec rozszerzenia składu Rady Bezpieczeństwa
ONZ o Japonię można uznać za jedno z najostrzejszych zderzeń Pekinu
i Tokio na arenie międzynarodowej od nawiązania relacji dyplomatycznych w 1972 roku. W 2005 roku poruszono ponownie sprawę uzyskania
stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa między innymi przez Japonię
jako państwo, które w pokaźnym stopniu finansuje misję ONZ (Japonia
pokrywa około 20% wydatków organizacji, co daje jej drugie miejsce po
Stanach Zjednoczonych). Stanowisko chińskie opiera się na czterech argumentach28. Przede wszystkim Pekin odwołuje do japońskiego braku
moralności i sprawiedliwości – chodzi o stosunek do historii i unikanie
przyjęcia pełnej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne (w przeciwieństwie do powojennych Niemiec, co często jest podkreślane). Drugim
punktem jest japońska konstytucja, w której w Artykule 9. zapisano
wyrzeczenie się wojny jako środka rozwiązywania międzynarodowych
konfliktów. Tymczasem siły ONZ muszą czasem odwoływać się do siły
dla powodzenia swoich misji. Trzeci argument dotyczy powiązań Japonii
ze Stanami Zjednoczonymi – strona chińska utrzymuje, że przyjęcie Japonii w poczet stałych członków Rady Bezpieczeństwa będzie oznaczało
w praktyce przydzielenie USA dwóch miejsc. Ostatni argument odnosi
28
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się do rozszerzenia Rady Bezpieczeństwa w ogóle. Wybór spośród czterech najpoważniejszych kandydatur (Japonia, Niemcy, Brazylia i Indie)
nie jest oczywisty i każda z nich ma swoich zwolenników i przeciwników. Procedura rozszerzenia jest czasochłonna i skomplikowana. Ponadto chiński przedstawiciel w ONZ utrzymuje, że Chiny wspierają reformę
Rady Bezpieczeństwa, jednakże spodziewają się zwiększenia w niej roli
państw rozwijających się29.
W tym samym czasie dyplomaci ChRL przy ONZ przypuścili swego
rodzaju moralną ofensywę. W 2005 roku niezwykle często zabierali głos,
krytykując rewizjonistyczną politykę Japonii, reformę podręczników, wizyty japońskiego premiera i wysokich urzędników w Yasukuni, brak zadośćuczynienia dla kobiet-pocieszycielek, bezprawne zagarnięcie wysp
Diaoyu itd.30. Są to, według Pekinu, sprawy, które nie powinny być zapomniane w kontekście zasady, że państwa, które są stałymi członkami
Rady Bezpieczeństwa powinny posiadać szczególne zasługi w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Równocześnie na różnych stronach internetowych, w języku chińskim i angielskim, rozpoczęła się inicjowana w Chinach, najprawdopodobniej oddolnie, akcja zbierania podpisów pod petycją sprzeciwiającą
się przydzieleniu Japonii stałego miejsca. W jej tekście przypomniano, że
Japonia, jako agresor w drugiej wojnie światowej, popełniła wiele zbrodni
w sąsiednich krajach i nie tylko nie zadośćuczyniła ofiarom, ale nawet
szczerze nie przeprosiła31. Na stronach popularnych chińskich portali internetowych, takich jak Sina, Sohu, Netease, pojawiły się odnośniki do
strony z petycjami. Pierwszym celem było zdobycie miliona podpisów,
ale rosnąca popularność przedsięwzięcia przeszła oczekiwania organizatorów. Petycję złożono 30 czerwca 2005 roku na ręce ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana. Jak podkreślały chińskie media,
pod petycją znalazły się podpisy 42 milionów osób, poza Chińczykami −
obywateli 40 innych państw32. Władze chińskie, choć oficjalnie krytykują
podobne akcje, przez długi czas traktowały tę inicjatywę z pobłażaniem.
29
Foreign Ministry Spokesman Kong Quan’s Comment on the Framework Draft Resolution
Distributed by the “Group of Four” on the Reform of the Security Council, 18.05.2005, Permanent
Mission of the People’s Republic of China to the United Nations, http://www.china-un.org/
eng/fyrth/t196202.htm (dostęp: 26.02.2008).
30
Por. archiwum Foreign Ministry Spokesperson’s Remarks, Permanent Mission of the
People’s Republic of China to the United Nations, http://www.china-un.org/eng/fyrth/
default.htm (dostęp: 26.02.2008).
31
Np. Aiguozhe Tongmeng Wang, http://x.1931-9-18.org lub 918 Changcheng qianming
Zongzhan http://china918.net/qm/ oraz anglojęzyczny Alliance to Preserve the History of
WWII in Asia http://alpha-la.org/petition.asp (dostęp: 25.02.2008).
32
Quanqiu 4200 wan ren fandui Riben ruchang qianming dijiao Annan, „Xinhua”, 1.07.2005,
http://news.xinhuanet.com/world/2005-07/01/content_3160312.htm (dostęp: 30.11.2012).
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Liu Jianchao z Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że ta akcja
pokazuje rosnące zaniepokojenie japońskim traktowaniem historii33.
Patriotyczne portale służyły młodym ludziom także do umawiania
się na antyjapońskie akcje. Wiosną 2005 roku przetoczyła się przez wiele
chińskich miast fala mniej lub bardziej spontanicznych protestów, w których sprzeciwiano się próbom wybielania historii w japońskich podręcznikach szkolnych, wizytom władz w świątyni Yasukuni czy domagano się
przyłączenia do Chin wysp Diaoyu/Senkaku. Pojawiały się także społeczne kampanie zachęcające do bojkotu japońskich towarów34. Dopiero po
rodzących ryzyko poważniejszych niepokojów społecznych masowych
antyjapońskich protestach oraz atakach na japońskie placówki dyplomatyczne, sklepy i restauracje, władze zdecydowały się na czasowe zamknięcie kilku antyjapońskich stron internetowych.

***
Mimo ryzyka związanego z możliwością wyrwania się nacjonalistycznego
ruchu społecznego spod jakiejkolwiek kontroli, chińskie władze często
ulegają pokusie wykorzystywania owego „głosu ludu” jako pretekstu do
różnych działań w swojej polityce zagranicznej. Niewątpliwie, mimo deklaracji o chęci unormowania stosunków z Japonią i odnalezienia kompromisu w sprawach historycznych, Pekin nie zrezygnuje z rozgrywania
karty historycznej. Najpewniej będzie się starał politycznie wykorzystać
nie tylko japońskie grzechy, ale i ewentualne ustępstwa w tej materii.
Za podsumowanie niech posłużą słowa Davida Askewa z Ritsumeikan
Asia Pacific University: „Zarówno Japończycy, jak i Chińczycy rozgrywają
poczucie narodowej wiktymologii, Chińczycy z czasów wojennych, Japończycy z okresu późniejszego. Ale obie strony nie tyle są zainteresowane problemem Nankinu, ile miejscem ich kraju w świecie”35.

33

J. Kahn, If 22 Million Chinese Prevail at U.N., Japan Won’t, „The New York Times”, 1.04.2005,
http://www.nytimes.com/2005/04/01/international/asia/01china.html?_r=0 (dostęp: 30.11.2012).
34
Na przykład Dizhi rihuo quan guo qingnian lianmeng (Zrzeszenie młodzieży całego kraju
za bojkotem japońskich produktów), http://www.dzrhlm.com/dzpp.htm (dostęp: 15.10.2007).
35
H.W. French, Belated recognition for China’s “Schindler”, „International Herald Tribune”,
15.03.2006, s. 13.
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