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Wprawdzie dzisiejsza nauka japońska uznaje Okinawę za nieodłączną część japoń-
skiej cywilizacji, to jednak w czasach przedwspółczesnych sami Japończycy dalecy 
byli od uznania mieszkańców Riukiu za swych pobratymców. Japonia w wyobrażeniu 
średniowiecznych mieszkańców tego kraju nie obejmowała Wysp Riukiu – jej pół-
nocne rubieże kończyły się na Sotogahamie na półwyspie Tsugaru, skąd był już tylko 
krok na wyspę Ezo zamieszkaną przez „barbarzyński” lud Emishi, krańce południowe 
natomiast usytuowane były na niewielkiej wulkanicznej wyspie Kikaigajima nieopo-
dal Kiusiu. Okinawa kojarzyła się Japończykom wówczas z dzikim i nieznanym kra-
jem, zamieszkanym przez demony. W epopei wojennej Heike monogatari (XIII w.) 
nazywana jest ona „wyspą diabłów” (Onigashima).  

Kronika Shoku Nihongi z VIII w. wspomina o poselstwach przysyłanych z kraju 
„wysp południowych” (nantō) na dwór Yamato, między innymi z wysp Kume oraz 
z Shigaki. Mimo iż nie ma pewności, czy wzmiankowane wyspy odnosiły się do dzi-
siejszych wysp znanych jako Kume i Ishigaki, niektórzy historycy twierdzili na tej 
podstawie, że Riukiu od zarania dziejów było prowincją japońską, na której w póź-
niejszej dobie siogunat nie był w stanie skutecznie wyegzekwować formalnego 
zwierzchnictwa. Z przekonaniem tym stoi w sprzeczności fakt, że japońscy władcy 
nigdy nie przejawiali zainteresowania podbojem Riukiu. Toyotomi Hideyoshi, który 
dokonał zjednoczenia kraju, zatrzymał pochód swych wojsk na Kiusiu, a siogunowie 
rodu Tokugawa zadowolili się tylko przyjęciem przez króla Riukiu statusu wasala. 
Jedynie władcy prowincji Satsuma (dzisiejsza Kagoshima) rościli sobie pretensje do 
obszaru Riukiu, przypominając, że w XII w. książę Shimazu Tadahisa otrzymał tytuł 
Władcy Dwunastu Południowych Wysp. W 1609 roku Shimazu Iehisa za przyzwole-
niem siogunatu dokonał zbrojnego najazdu na królestwo. Od tego czasu Okinawa 
dostała się w orbitę wpływów Japonii, tracąc część autonomii politycznej i gospodar-
czej, ale mimo wszystko zachowała status suwerennego państwa, który był tradycyj-
nie legitymizowany przez dwór w Pekinie. 

W okresie Edo (1600–1868) japoński obraz Riukiu kształtował się pod wpływem 
chińskiej koncepcji hua-yi (jap. kai, „cywilizacja i barbarzyństwo”). Wzorem Chin 
Japończycy także nakreślili mapę świata, w którym nieskromnie zastrzegli sobie miej-
sce w samym środku, uznając się za najbardziej cywilizowane państwo. Ponieważ 
Japonia utrzymywała kontakty tylko z nielicznymi krajami (a należały do nich Chiny, 
Korea, Riukiu i Holandia), siogunat usilnie zabiegał o to, aby kraje te uznały jej wyż-
szość. Po długich negocjacjach Japończykom udało się wynegocjować z Koreańczy-
kami protokół dyplomatyczny, który usatysfakcjonował obie strony. Narzucili także 
holenderskim kupcom wiele upokarzających rytuałów w protokole kontaktów wza-
jemnych. W zasadzie jednak jedynie Ajnowie i Riukiuańczycy uznali w sposób nie-
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kwestionowany wyższość cywilizacji Japonii. Sami Japończycy byli zatem żywo zain-
teresowani, aby utrzymać niejapoński charakter Riukiu oraz Ezo, i zadbali, aby oba 
kraje te nie wkroczyły zbyt głęboko w krąg kultury japońskiej. I tak oto Ajnom nie 
wolno było nosić japońskich fryzur i ubiorów ani uprawiać zboża (co było postrzegane 
za wyznacznik wysoko rozwiniętej cywilizacji), a riukiuańscy posłowie w Edo musieli 
z rozkazu sioguna prezentować się w sposób jak najbardziej egzotyczny. 

Mapy stanowią niezwykle wiarygodne źródło wiedzy na temat emocji i tęsknot 
narodowych. Często bywa tak, że państwa, które nie potrafią pogodzić się z utratą 
terytoriów, prowadzą swoiste wojny kartograficzne. Na przykład wydawane dziś 
w Japonii mapy obowiązkowo przedstawiają południowe Kuryle jako integralną część 
państwa japońskiego. Podobnie przedstawia się sprawa z Tajwanem na mapach chiń-
skich. Tymczasem na mapach Japonii z okresu Edo darmo by szukać Królestwa Riu-
kiu. Mapa Azji Wschodniej autorstwa Hayashiego Shihei (1738–1793) wyraźnie za-
znacza Riukiu jako odrębne państwo1. Co więcej, Hayashi pomalował wyspy Amami 
tym samym kolorem co Królestwo Riukiu i opatrzył je komentarzem kore yori Ryū-
kyū no chi („tu zaczyna się terytorium Riukiu”), mimo że wyspy te od 1609 r. należa-
ły do japońskiej prowincji Satsuma. Hayashi najwyraźniej kierował się ówczesnym 
wyobrażeniem japońskiej cywilizacji, której obszar w przekonaniu Japończyków nie 
wykraczał poza wyspy Honsiu, Kiusiu i Sikoku. 

Krótko mówiąc, Japończycy traktowali Riukiu jako kraj kulturowo obcy. Zna-
mienny jest fakt, że u schyłku okresu Edo, kiedy u wrót Japonii pojawili się Europej-
czycy, władze bakufu tolerowały ich obecność na Okinawie, wychodząc z założenia, 
że jest to mniejsze zło, niż gdyby biali barbarzyńcy mieli stąpać po świętej ziemi 
japońskiej. 

Nie oznacza to, że Japończycy nie byli świadomi pewnego pokrewieństwa 
z Riukiuańczykami – by wymienić tu Arai Hakusekiego (1657–1725) i jego traktat 
Nantōshi (Rozprawa na temat Południowych Wysp). Rzeczywiste znaczenie owego 
pokrewieństwa pojęli jednak dopiero w okresie Meiji, kiedy stanęli w obliczu sporu 
terytorialnego z Chinami. Japonia wówczas aspirowała do grona państw nowocze-
snych i musiała wyznaczyć swe granice według kryteriów obowiązujących na Zacho-
dzie. Nie mogła więc dłużej tolerować niejasnego statusu królestwa, które było wasa-
lem zarówno Chin, jak i Japonii. Tak zwany incydent tajwański stworzył doskonałą 
okazję do „rozwiązania kwestii riukiuańskiej” (Ryūkyū shobun). W grudniu 1871 roku 
u wschodnich wybrzeży Tajwanu rozbił się statek z grupą Riukiuańczyków z Miyako 
na pokładzie. Kiedy rozbitkowie zeszli na ląd, zostali napadnięci i wymordowani 
przez miejscowych aborygenów. Incydent ten posłużył Japonii za pretekst, aby 
w kwietniu 1874 roku wysłać na Tajwan karną ekspedycję wojskową. Przyparty do 
muru rząd Chin nie tylko uznał zasadność ekspedycji, ale także uznał mieszkańców 
Riukiu za poddanych Japonii2. 

                                                   
1 „Sangoku tsūran yochi rotei zenzu” (Mapa trzech państw i odległości pomiędzy nimi), Muzeum Miasta 
Sendai (Sendai-shi Hakubutsukan). Kopię mapy można obejrzeć pod: http://www.library.tohoku.ac.jp/ 
kikaku/spec1/doc/ki4-5-1.html. 
2 Kinjō Seitoku, Ryūkyū shobun ron (Rozprawa na temat „rozwiązania kwestii Riukiu”), Okinawa taimu-
susha, Naha 1978, s. 56. 
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„Incydent tajwański” wywołał wówczas szeroką debatę publiczną na temat 
przyszłości Okinawy. Był to moment, kiedy Okinawa zaistaniała w japońskiej prasie, 
a co za tym idzie także w świadomości społeczeństwa. Strona rządowa przedstawiła 
Okinawę jako integralną część Japonii, a prasa w większości przyjęła tę nową linię 
polityczną. Gazeta Tōkyō Nichinichi Shimbun (17 XI 1875) uzasadniła konieczność 
aneksji Riukiu odwołując się do argumentów o pokrewieństwie kulturowym, etnicz-
nym i językowym, a więc argumentów typowych dla współczesnych ideologii naro-
dowych. Oczywiście, istniały rozbieżne opinie co zagadnienia statusu Okinawy – nie 
wszyscy bowiem uważali, że Japonia powinna anektować Riukiu. Przeciwko aneksji 
opowiedziała się np. gazeta Yūbin Hōchi Shimbun (24 V 1875), która argumentowała, 
że państwa japońskiego nie stać na ekspansję terytorialną, zarazem sugerując, aby 
Japonia pozbyła się nawet Hokkaido. 

„Incydent tajwański” miał jeszcze jedno istotne znaczenie. Oto w świadomości 
społeczeństwa Japonii zaistniał Tajwan, prezentowany przez media jako dziki, barba-
rzyński kraj, zamieszkany przez prymitywnych aborygenów. Ideologia narodowa 
oddzieliła Riukiuańczyków od mieszkańców Tajwanu grubą kreską, uznając tych 
pierwszych za „cywilizowanych Japończyków”. W późniejszych latach mieszkańcy 
Okinawy nad wyraz chętnie posługiwali się tą retoryką. Dystansując się od „barba-
rzyńskich” Tajwańczyków podkreślali swą „japońskość”. Tymczasem, jak na ironię 
losu, Tajwan pod japońskimi rządami (1895–1945) rozwijał się o wiele prężniej niż 
Okinawa. Mieszkańcom Okinawy z trudnością przychodziło przyjąć do wiadomości, 
że Tajwan pod wieloma względami był bardziej nowoczesny – by nie rzec japoński. 

Aneksja Riukiu dopełniła się w marcu 1879 roku. Na Okinawę przybył przed-
stawiciel rządu Matsuda Michiyuki, który w asyście wojska wkroczył na zamek Shu-
ri, odczytał zaskoczonym Riukiuańczykom edykt cesarski proklamujący utworzenie 
prefektury i nakazał królowi Shō Tai udać się do Tokio. Wkrótce na Okinawę zaczęli 
licznie przybywać urzędnicy państwowi, kupcy i przedsiębiorcy. Wówczas to Japoń-
czycy zaczęli konfrontować przekazy o Riukiu zasłyszane w Japonii z własnym do-
świadczeniem. Ku ich zaskoczeniu Okinawa bynajmniej nie prezentowała się tak 
japońsko, jak to głosiły władze. W prasie pojawiały się bezpośrednie relacje osób, 
które powróciły do Japonii z podróży na Okinawę. Z relacji tych widać, jak bardzo 
zaskakiwała ich egzotyka i obcość Riukiu. Gazety rozpisywały się o olbrzymich  
grobowcach w kształcie skorupy żółwia (kamekōbaka), o odrażającym rytuale po-
chówkowym polegającym na wyjęciu szczątków zmarłego kilka lat po pogrzebie 
i oczyszczeniu jego kości (senkotsu), o kuchni lokalnej, której podstawą był ziemniak 
i wieprzowina, o wychodkach w chlewie, gdzie świnki konsumowały ludzkie odcho-
dy, o wytatuowanych kobietach, których wygląd przywoływał na myśl Ajnów i Taj-
wańczyków, czy w końcu o miejscowej tradycji przyjęć weselnych, które z reguły 
kończyły się w domach publicznych. 

Wiele z tych historii było z gruntu nieprawdziwych, inne zaś jedynie częściowo 
oddawały prawdę. Japończycy zachowywali się na Okinawie w sposób typowy dla 
ekspatów, a więc dostrzegali tylko to, co chcieli widzieć, demonstrując w ten sposób 
swą wyższość kulturową. Smaczku sytuacji dodaje fakt, że większość przyjezdnych 
Japończyków wywodziła się Kagoshimy, która miała w Japonii opinię opóźnionej 
w rozwoju prowincji, zamieszkanej przez nieokrzesanych prostaków, którzy nie dość, 
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że mieli nikłe pojęcie o wysokiej kulturze, to jeszcze uzurpowali sobie władzę w sto-
licy. Wielu z nich miało opinię nieudaczników, którzy trafili tu z przypadku, nie bę-
dąc w stanie zrobić kariery u siebie w kraju. Nie bez powodu zatem Okinawa zyskała 
sobie miano „wysypiska śmieci” dla japońskich urzędników3. Ale to właśnie tutaj owi 
biurokraci mogli w pełni się dowartościować i poczuć się jak ludzie cywilizowani. 

Obraz Okinawy ukształtował się zatem w wyniku zderzenia wyidealizowanego 
obrazu kultury Japonii z kulturą Riukiu widzianą oczyma przyjezdnych Japończyków. 
Japończycy nie dostrzegali, lub nie chcieli dostrzec, że ich własna kultura także kryła 
w sobie rysy obsceniczności, które tak wyśmiewali na Okinawie. Rozpisywali się 
szeroko na przykład na temat domów publicznych, o tym, że Okinawiańczycy prowa-
dzili rozpustny tryb życia (Okinawa zyskała wówczas miano „krainy rozkoszy”), ale 
sami zapominali, że purytanizm bynajmniej nie był esencją obyczajów japońskich. 
Naśmiewali się z miejscowych ludzi, że nie potrafili mówić po japońsku, ale przecież 
mieszkańców Tōhoku na północy kraju także trudno było posądzić o znajomość nie-
nagannej japońszczyzny. Zapewne higiena Okinawiańczyków pozostawiała wiele do 
życzenia, ale problem ten występował także w samej Japonii. 

Przeświadczenie o wzajemnej inności pogłębiło się w obu społeczeństwach 
w drugiej dekadzie XX wieku, kiedy z Okinawy ruszyła do Japonii olbrzymia fala 
emigracji zarobkowej, głównie do zagłębi przemysłowych Osaki i Fukuoki. Przyby-
sze z Riukiu pochodzili najczęściej z ubogich rodzin, byli słabo wykształceni i często 
nie potrafili się nawet porozumieć po japońsku. Nic więc dziwnego, że szybko przy-
lgnęła do nich etykietka zacofanych prowincjuszy, a słowo Ryūkyūjin – umyślnie 
przekręcane na Rikijin – nabrało pejoratywnego znaczenia. W japońskim społeczeń-
stwie rozpowszechnił się stereotyp brudnego i zacofanego Okinawiańczyka, osoby 
godnej co najwyżej litości i pożałowania – tak jak to przedstawił Hirotsu Kazuo 
w opowiadaniu Samayoeru Ryūkyūjin (Zagubiony Riukiuańczyk). 

Mimo wszystko Okinawiańczycy cieszyli się lepszą opinią niż Koreańczycy, nie 
zostali też tak zdemonizowani jak Ajnowie, których sama nazwa działała jak straszak 
na niegrzeczne dzieci. W przeciwieństwie do Tajwanu czy Korei Okinawa była sto-
sunkowo słabo prezentowana w prasie, a świadczy to tylko o tym, że opinia publiczna 
nie zaprzątała sobie nią specjalnie głowy. Należy także podkreślić, że Okinawa była 
niemal zupełnie nieobecna w dyskursie kolonialnym. W licznych artykułach praso-
wych i publikacjach naukowych poświęconych zagadnieniu ekspansji kolonialnej, 
jakie zaczęły się pojawiać na rynku wydawniczym pod koniec XIX wieku, temat 
Okinawy poruszany był jedynie sporadycznie. Złożyły się na to dwie przyczyny. Po 
pierwsze, Okinawa była uboga w surowce naturalne, a po drugie, była zbyt małym 
krajem, aby móc przyjąć większą liczbę imigrantów. Głównymi natomiast motywami, 
jakie dominowały w dyskursie kolonialnym – zwłaszcza w jego wczesnym okresie, 
gdy Japonia nie posiadała jeszcze terytoriów zamorskich i nie miała czelności otwar-
cie głosić ekspansji w imię swej wyższości cywilizacyjnej – były problem przelud-
nienia oraz pogoń za surowcami. Jedyną gałęzią gospodarki Okinawy, w której po-

                                                   
3  Ōta Chōfu, Okinawa kensei gojūnen (Pięćdziesiąt lat prefektury Okinawa) [w:] Hiyane Teruo, Isa 
Shin’ichi (red.), Ōta Chōfu Senshū (Ōta Chōfu – wybrane dzieła), Daiichi shobō, Tōkyō 1995–6, t. 1, 
s. 191. 
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kładano większe nadzieje, była uprawa trzciny cukrowej, ale zanim wielki kapitał 
zdołał na dobre napłynąć do prefektury, to wkrótce nasiliła się tendencja do jego 
przemieszczania się na Tajwan, który oferował znacznie lepsze warunki do eksploata-
cji kolonialnej. Okinawa natomiast borykała się z problemem przeludnienia i wkrótce 
stała się liderem pod względem liczby emigrantów, nikt zatem nie myślał o jej kolo-
nizowaniu. Znamienne jest, że przez cały okres przedwojenny liczba japońskich 
osadników na Okinawie wynosiła zaledwie kilka tysięcy4. Większość z nich zamiesz-
kiwała miasta Naha i Shuri, uważane przez nich za jedyne cywilizowane miejsca 
w całej prefekturze. Nawet słabo zaludnione wyspy Ishigaki i Iriomote nie zdołały 
przyciągnąć znaczącej liczby imigrantów, głównie za sprawą szalejącej tam malarii. 
Okinawa nie mogła konkurować zatem ani z Hokkaido, ani z Tajwanem, i w konse-
kwencji nie zakorzeniła się w świadomości społeczeństwa jako punkt docelowy kolo-
nizacji gospodarczej. 

Być może właśnie ów brak atrakcyjności, a nie domniemana japońskość, uchro-
nił Okinawę i jej mieszkańców przed kolonizacją i marginalizacją społeczną. Gdyby 
bowiem była zasobna w surowce naturalne, gdyby oferowała szerokie ziemie, Japoń-
czycy musieliby ukuć ideologię sankcjonującą podbój jej bogactw. Tak właśnie  
następowała kolonizacja Afryki, obu Ameryk i Australii, które biali kolonizatorzy 
wyobrażali sobie jako ziemie niczyje (terra nullius), zamieszkane przez dzikich auto-
chtonów, niezdolnych nawet docenić wartości bogactw, jakie posiadali. Zgodnie z tą 
retoryką kolonizacja świata odbywała się w imię postępu całej ludzkości5. Można 
przypuszczać, że gdyby Okinawa posiadała większe bogactwa naturalne, jej miesz-
kańcy nie dostąpiliby tak łatwo przywileju członkowstwa w japońskiej wspólnocie 
narodowej. Przykład historii Ajnów, uznanych za prymitywną, ginącą rasę, wyjętą 
poza ramy historii, jest znamienny. 

Przypuszczenia te nie są bezpodstawne, jeśli zważymy, że polityka rządu central-
nego wobec Okinawy zawsze zdradzała przejawy kolonializmu. Pierwsze dwadzieścia 
lat po aneksji były dla Okinawy czasem straconym z punktu widzenia perspektyw 
modernizacji i rozwoju gospodarczego. Mając na względzie opór miejscowych elit, 
rząd postanowił wstrzymać się z przeprowadzeniem wszelkich reform i zakonserwo-
wał dotychczasowy ustrój feudalny, z którym Okinawa pożegnała się na dobre dopiero 
w 1903 roku po zakończeniu reformy rolnej i zaprowadzeniu nowoczesnego systemu 
podatkowego. Polityka ta przyczyniła się do pogłębienia przepaści między Japonią 
a Okinawą i stworzyła dla japońskich przedsiębiorców dogodne warunki do przejęcia 
pełnej kontroli nad miejscową gospodarką. Poza tym władze zawsze kwestionowały 
lojalność mieszkańców Riukiu, pamiętając, że w nieodległej przeszłości żywili oni 
głęboki respekt i sentyment do Chin. Pomimo postępów w procesie asymiliacji oraz 
licznie demonstrowanych świadectw lojalności wobec Japonii władze nieufnie trak-
towały ludność Okinawy i narzucały jej coraz bardziej wygórowane wymagania doty-

                                                   
4 W 1912 r. liczba japońskich osadników na Okinawie wynosiła 6 tys. (Okinawa Mainichi Shinbun,  
30 VII 1913), co stanowiło trochę powyżej 1% ludności prefektury (489 tys. w 1906 r. wg danych z Ryūkyū 
Shinpō z 14 XII 1907). 
5 Szerzej na ten temat pisze David Spurr w The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, 
Travel, Writing and Imperial Administration, Duke University Press, Durham 1993. 
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czące japonizacji. Kampania przeciw dialektom riukiuańskim rozpętana pod koniec 
lat trzydziestych XX wieku była tego dobrym przykładem. Rząd przez długie lata 
zwlekał z nadaniem mieszkańcom Okinawy pełnych praw obywatelskich. Dopiero w 
1912 roku Okinawa otrzymała reprezentację w parlamencie, a ostatnie odrębności 
prawne i administracyjne zlikwidowano dopiero w 1920 roku. Wreszcie przez cały 
okres przedwojenny Okinawa pozostawała najbiedniejszą prowincją kraju, z najgor-
szą infrastrukturą i najniższą średnią przychodów per capita. W świetle definicji 
obywatelstwa według Thomasa Marshalla, która obejmuje także „prawo do bezpie-
czeństwa i dobrobytu” oraz „prawo do życia na poziomie cywilizowanego człowieka 
zgodnie ze standardami dominującymi w większości społeczeństwa”6, mieszkańcy 
Okinawy nie cieszyli się pełnym zakresem praw obywatelskich i pod tym względem 
ich sytuacja nie odbiegała daleko od sytuacji Tajwańczyków czy Koreańczyków. Z 
punktu widzenia formalnego nie byli poddanymi kolonii, ale też nie pozbyli się statu-
su obywateli drugiej kategorii. 

Wraz z zajęciem Tajwanu w 1895 roku Japonia rozpoczęła ekspansję na połu-
dnie. W 1918 roku przejęła niemieckie terytoria na Pacyfiku. Japońskie firmy pojawi-
ły się w Hongkongu, Singapurze, Indonezji i na Filipinach. Japończycy żywo intere-
sowali się rejonem południowo-wschodniej Azji, który wkrótce został uznany za stre-
fę żywotnych interesów narodowych. W okresie II wojny światowej Japonia ruszyła 
na podbój Azji w imię wyzwolenia narodów spod jarzma zachodniego imperializmu 
oraz budowy tzw. Strefy Wspólnego Dobrobytu Wielkiej Azji Wschodniej (Daitōa 
kyōeiken). Ideologii tej towarzyszył mit wyższości cywilizacji japońskiej, upo-
wszechniany między innymi w odniesieniu do wizerunku „krajów mórz południo-
wych” (nan’yōdo). 

 Japończycy wyobrażali sobie wyspy i archipelagi południa jako tropikalny raj 
zamieszkany przez łagodne, acz prymitywne ludy, które usilnie pragnęły, aby dostać 
się pod opiekę Japonii. W oczach antropologów japońskich ludzie południa byli po-
wolni, leniwi i niezdolni do wykształcenia zaawansowanych form kultury. Przyczyną 
tego letargu cywilizacyjnego miał być gorący klimat. Watsuji Tetsurō uważał, że 
ludzi południa charakteryzuje kompletny brak poczucia przemijania czasu. Klimat 
stwarzał zbyt sprzyjające warunki życia, zbyt łatwo było tu o pożywienie i schronie-
nie i dlatego ludzie ci mieli być jakoby pozbawieni wszelkich zdolności do innowa-
cji7. Podobnego zdania był Satō Hiroshi, który twierdził, że ludzie południa nie są 
zdolni do wykształcenia własnej państwowości (chyba że przy pomocy ludzi północy, 
na przykład Japończyków)8. 

Wizerunek Okinawy nie odbiegał daleko od wyobrażenia „krajów mórz połu-
dniowych”. Klimat i przyroda Riukiu były bliższe japońskim posiadłościom kolonial-
nym na Pacyfiku niż samej Japonii. Do mieszkańców Okinawy przylgnęła etykietka 

                                                   
6 Th.H. Marshall, Citizenship and social class, and other essays, Cambridge University Press, Cambridge 
1950, s. 10. 
7 Watsuji T., Fūdo: ningengakuteki kōsatsu (Opis ziem i obyczajów. Badania humanistyczne), Iwanami 
Shoten, Tōkyō 1985 [1935], s. 27. 
8Satō H., Sōron: Nanpō kyōeiken no chiseigakuteki tenbō (Przegląd geograficzny Strefy Wspólnego Dobro-
bytu Krajów Południowych) [w:] H. Satō (red.), Nampō kyōeiken no zembō (Raport ze Strefy Wspólnego 
Dobrobytu Krajów Południowych), Ōbunsha, Tōkyō 1942, s. 21–22. 
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ludzi leniwych i powolnych, a przyjezdnym Japończykom wydawało się, że czas się 
tutaj zatrzymał. 

Japońscy etnografowie także mieli swój udział w tworzeniu egzotycznego obra-
zu Riukiu. Odkryli oni na Okinawie skansen prastarej kultury japońskiej, gdzie za-
chować się miały pierwotne formy sintoizmu oraz antyczne formy języka japońskie-
go. Badacze pokolenia Yanagity Kunio (1875–1962) i Yanagiego Muneyoshi (1881– 
–1961) wyidealizowali obraz Okinawy, widząc w niej przede wszystkim kulturę ja-
pońską w jej najczystszej formie, która ku ich wielkiemu rozczarowaniu zdążyła już 
zaniknąć na pozostałym terytorium kraju9. Okinawa prezentowała się jak antidotum 
na bolączki współczesnej Japonii, wyniszczanej przez modernizację i zaśmiecanej 
przez kulturę Zachodu. Dzięki niej Japonia mogła zrekonstruować najdawniejszą 
postać swojego języka oraz odtworzyć obraz tradycyjnej struktury społecznej. Stosu-
nek antropologów, etnologów i archeologów do Okinawy naznaczony był ogromną 
dozą współczucia i paternalizmu. Pod tym względem nie ustępowali oni swym kole-
gom na Zachodzie, którzy uprawiali antropologię „ratowania” starych kultur. W ten 
sposób nauka japońska usunęła Okinawę poza obszar cywilizowanego świata, którego 
wyznacznikiem był ciągły postęp i modernizacja. Warto jeszcze dodać, że to między 
innymi za sprawą Yanagity Kunio do łask powróciła nazwa nantō, która aż nadto 
przywoływała na myśl „kraje mórz południowych”.  

W 1945 roku imperium japońskie rozpadło się w jednej chwili, a jego terytorium 
zostało decyzją aliantów okrojone do czterech wysp „czysto” japońskich. Japonia 
ponownie musiała określić swą tożsamość. Dzięki temu, że kraj ominął żmudny pro-
ces dekolonizacji, myśleniem intelektualistów błyskawicznie zawładnął mit homoge-
niczności narodowej. Mit ten wyznaczył główny nurt prądu filozoficznego zwanego 
nihonjinron (dosł. „dyskurs o japońskim charakterze narodowym”), który obejmował 
zlepek naukowych i pseudonaukowych teorii głoszących wyjątkowość narodu i kultu-
ry Japonii. Wraz z wkroczeniem w epokę szybkiego rozwoju gospodarczego Japonia 
popadła w narcystyczne samouwielbienie. 

Okinawa natomiast znalazła się w owym czasie pod okupacją amerykańską 
i wówczas to jej kontakty z Japonią uległy znacznemu ograniczeniu, ponieważ od 
podróżujących na Riukiu wymagano zarówno posiadania paszportu, jak i uzyskania 
pozwolenia władz okupacyjnych. Amerykanie usilnie dążyli do dejaponizacji Okina-
wy i przez pierwszą dekadę rządów czynili wszystko, aby osłabić więzy pomiędzy 
oboma krajami. Tak oto Okinawa niemal zniknęła ze świadomości Japończyków na 
długie dwadzieścia siedem lat. Jej głos protestu przeciw amerykańskiej okupacji miał 
słabe przebicie. Japończycy byli zbyt pochłonięci pomnażaniem majątku narodowe-
go, byli zbyt zapatrzeni w samych siebie, aby zwracać uwagę na apele i postulaty 
z odległej Okinawy. 

W doktrynie Nihonjinron nie było w zasadzie miejsca na uwzględnienie związ-
ków Okinawy z japońskością ani na wyartykułowanie jej szczególnego statusu. Toteż 
to nie przypadek, że właśnie tu narodziła się jej krytyka. Znany prozaik Shimao To-
shio przeciwstawił japońskiemu monolitowi kulturowemu wizję Japonezji (Yapo-
neshia) – obszaru wielokulturowego, obejmującego zasięgiem Wyspy Kurylskie, 

                                                   
9 Szerzej na ten temat piszę w: Okinawa – tradycja współczesnej Japonii, „Japonica”, nr 16/2003. 
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Japonię oraz Riukiu10. Dla wielu intelektualistów Okinawa stała się punktem wyjścia 
krytyki państwa japońskiego, jego ideologii narodowej i stosunku do historii. Suchej 
nitki nie pozostawił na społeczeństwie japońskim inny wybitny pisarz, laureat literac-
kiej nagrody Nobla Ōe Kenzaburō, który uświadomił Japończykom, jak wiele mają 
do zawdzięczenia Okinawie – tylko dzięki niej Japonia mogła zawrzeć ze Stanami 
Zjednoczonymi tak korzystny sojusz i bez reszty poświęcić się gromadzeniu zysków z 
handlu, nie oglądając się na swą wojenną przeszłość11. 

W 1960 roku Japonię ogarnęła fala protestów przeciwko rewizji traktatu japoń-
sko-amerykańskiemu i zacieśnianiu sojuszu Japonii ze Stanami Zjednoczonymi. Pro-
testujący żądali między innymi zwrotu Okinawy. Pochodzący z Okinawy Arakawa 
Akira, który przebywał wtedy w Japonii z ramienia gazety Okinawa Times, szybko 
zorientował się, że manifestowana wówczas solidarność z Okinawą była fikcją, 
a protestującym chodziło głównie o wyrażenie niechęci wobec Ameryki12. Okinawa 
w końcu trafiła na agendę polityczną rządu, a premier Satō Eisaku postawił sobie za 
cel doprowadzenie do jej zwrotu. Okinawa ponownie zaistniała w świadomości Japo-
nii, ale przede wszystkim jako problem polityczny. Jej kultura i społeczeństwo nie 
spotykały się z szerszym zainteresowaniem. Z tym większym zaskoczeniem ludzie 
przyjęli wieść w 1967 roku o przyznaniu nagrody literackiej im. Akutagawy bliżej 
nikomu nie znanemu pisarzowi z Okinawy Ōshiro Tatsuhiro. 

W maju 1972 roku Stany Zjednoczone zwróciły Wyspy Riukiu pod zwierzchnic-
two Japonii. Japończycy wówczas na nowo odkryli Okinawę i podobnie jak sto lat 
wcześniej ponownie przeżyli szok kulturowy. Lata okupacji amerykańskiej zaowo-
cowały pojawieniem się nowych mitów na temat Okinawy, których obalenie zajęło 
wiele lat. Jeszcze do niedawna po Japonii krążyły opinie, że mieszkańcy Okinawy nie 
znają japońskiego (lub że posługują się angielskim), że jedzą nożem i wiedelcem, 
a nie pałeczkami, i że na Okinawie płaci się dolarami, a nie japońską walutą. Nadal 
można spotkać turystów (zwłaszcza starszej generacji), którzy przyjeżdżają na Oki-
nawę i dopytują się w recepcji hotelu, czy aby na pewno dogadają się po japońsku 
w mieście. 

Okinawa pod ponownymi rządami Japonii przeżyła bezprecedensowy rozwój 
gospodarczy, a jej kultura doczekała się w końcu należnego uznania i wsparcia władz. 
Rząd w Tokio z chęcią przyjął rolę hojnego mecenasa kultury. Strumień pieniędzy, 
jaki popłynął na Okinawę, skutecznie tłumił antyjapońskie resentymenty i osłabiał 
opozycję przeciwko utrzymywaniu amerykańskich baz wojskowych. Przemysł tury-
styczny przyciąga tu rzesze turystów i pośrednio przyczynił się do zjawiska mody na 
Okinawę, jaka panuje nieprzerwanie od końca lat osiemdziesiątych. Japońskie serca 
podbiła okinawiańska muzyka ludowa, a w całym kraju jak grzyby po deszczu zaczę-
ły wyrastać restauracje serwujące okinawiańską kuchnię. Okinawa stała się źródłem 
inspiracji dla wielu artystów. 

                                                   
10 Zob. Shimao Toshio, Ryūkyū ko no shiten kara (Patrząc z perspektywy Łuku Riukiu), Asahi Shinbunsha, 
Tōkyō 1992. 
11 Ōe Kenzaburo, Okinawa nōto (Zapiski z Okinawy), Iwanami shoten, Tōkyō 1999 [1970]. 
12  Arakawa Akira, Okinawa: tōgō to hangyaku (Integracja Okinawy z Japonią i jej rebelia), Chikuma 
shobō, Tōkyō 2000, s. 88. 
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Dzisiejszy przemysł turystyczny promuje Okinawę jako tropikalny raj z piękną 
przyrodą i oceanem, gdzie można wypocząć od stresów codziennego życia. Obecne 
młode pokolenie Japończyków, które wyraźnie dystansuje się od ideologii bezgra-
nicznego oddania pracy ku chwale firmy i ojczyzny, odkryło na Okinawie inną, „lep-
szą” Japonię. Ludzie chwalą tutejszą gościnność, bezpośredniość i elastyczny stosu-
nek do czasu. Są zachwyceni jej otwartością na obcych ludzi i kultury. Okinawa 
umiejętnie wykorzystuje te atrybuty na potrzeby public relations, a miejscowa sztuka 
i rzemiosło są w olbrzymim stopniu nastawione na japońskiego odbiorcę. Stąd poja-
wiają się głosy, że Okinawa traci autentyczność, że staje się zlepkiem naprędce wy-
myślonych tradycji służących przede wszystkim rozrywce japońskich turystów. Sły-
chać opinie, że Okinawa stała się ofiarą japońskiego „imperializmu kulturowego”, 
ponieważ to Japonia jest głównym sponsorem jej kultury oraz autoryzuje jej kształt 
i zawartość. Jednak przy dzisiejszej komercjalizacji kultur zarzut ten można by po-
stawić w każdym kraju i wobec każdego regionu zabiegającego o zachowanie auto-
nomii kulturowej. Mimo wszystko Okinawa nie podzieliła losu Ajnów, nie została 
przemieniona w „park etniczny”, gdzie studenci z Tokio przebrani w ajnuskie stroje 
ludowe udają autochtonów. 

Na Okinawie stacjonuje dziś blisko 50 tys. żołnierzy amerykańskich i personelu 
cywilnego, okupujących blisko jedną piątą powierzchni wyspy. Świadomość sytuacji, 
w jakiej znajduje się Okinawa, silnie utrwaliła się w społeczeństwie Japonii i coraz 
więcej ludzi utożsamia się z jej problemami. Stało się tak, odkąd ludzie zaczęli iden-
tyfikować problem istnienia wojskowych baz z ochroną środowiska oraz prawami 
człowieka, a środek ciężkości opozycji przeciw bazom przesunał się z partii politycz-
nych i związków zawodowych w kierunku ruchów społecznych i organizacji poza-
rządowych, począwszy od Greenpeace, a skończywszy na organizacjach feministycz-
nych i pacyfistycznych13. 

Wraz ze swym bagażem gorzkich doświadczeń Okinawa stanowi dziś sumienie 
narodu. Japończycy przejawiają tendencję do jej idealizowania, widząc w niej obroń-
czynię pacyfistycznych wartości zapisanych w japońskiej konstytucji. Okinawa zresz-
tą sama promuje się jako kraj, którego mieszkańcy mają zakodowaną w genach nie-
chęć do wojen i przemocy. Amerykańskie bazy wojskowe, które symbolizują całe zło 
i cierpienie, jakiego doświadczyła Okinawa, wzmacniają wizerunek narodu ceniącego 
nade wszystko pokój. Odmienne wartości i tradycje zapisane w kulturze Okinawy 
pozwalają zdjąć z narodu japońskiego kłopotliwe naleciałości ideologii Nihonjinron, 
jakże niepopularnej w dobie pluralizmu kulturowego. Być może Okinawa nie jest do 
końca japońska, lecz właśnie takiej Okinawy Japończycy potrzebują najbardziej. 

 
 

                                                   
13 Zob. Tanji Miyume, The dynamic trajectory of the post-reversion ‘Okinawa Struggle’: Constitution, 
Environment and Gender [w:] G.D. Hook, R. Siddle (red.), Japan and Okinawa: Structure and subjectivity. 
Routledge Curzon, London 2003. 


