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Koncepcja społeczeństwa japońskiego 
w myśli Fukuzawa Yukichi: japoński nacjonalizm 
okresu Meiji

Okres Meiji w historii Japonii to nie tylko czas otwarcia na zachód oraz zdecydowanych 
reform, lecz także czas intensywnych debat intelektualistów nad przyszłością narodu 
japońskiego oraz samej Japonii. Dzięki rozwojowi prasy oraz zdecydowanemu zwal-
czaniu analfabetyzmu mogli oni wreszcie docierać ze swoimi koncepcjami nie tylko 
do elit, ale także do mas, co spowodowało, że ich teorie wywierały znaczący wpływ 
niemalże na całe społeczeństwo japońskie. Jedną z najważniejszych postaci tego okresu 
był Fukuzawa Yukichi (福澤諭吉). Proponował on w swoich publikacjach nową wizję 
społeczeństwa japońskiego. Był zdecydowanym zwolennikiem dalszych reform na wzór 
zachodni, nawet jeśli wiązałoby się to z częściowym porzuceniem japońskiej tradycji.

Pierwsze lata epoki Meiji to także okres intensywnego sporu nad tym, co stanowi 
istotę „japońskości”, które cechy defi niują naród japoński, co stanowi o jego wyjąt-
kowości. Dyskusja ta szybko doprowadziła do powstania japońskiego nacjonalizmu. 
Pragnąłbym zaprezentować koncepcję społeczeństwa japońskiego przedstawionego 
przez Fukuzawę Yukichi, na tle rodzącego się w owym okresie w Japonii nacjonalizmu.

Japoński nacjonalizm pierwszych lat epoki Meiji
Pomimo tego że okres Edo przyniósł znaczne zwiększenie roli miast oraz handlu, 
Japonia do drugiej połowy XIX wieku zasadniczo była państwem rolniczym. Wy-
odrębniła się klasa kupców, która chociaż nie miała dodatkowych przywilejów, to 
miała znaczący wpływ zarówno na życie codzienne Japończyków, jak i na tworzo-
ną wówczas sztukę. Nadal jednak większość mieszkańców archipelagu japońskiego 
pracowała na roli. Panował tradycyjny system feudalny. Wielcy panowie ziemscy na-
kazywali chłopom uprawiać ziemię oraz płacić trybut. Chłopi z kolei, jako najniższa 
klasa, nie mieli niemal żadnych praw. Byli zdani na łaskę swoich panów. Większość 
Japończyków identyfi kowała się ze swoją wioską bądź rodziną. Jedynie nieliczna 
elita miała od wieków poczucie odrębności, w dużej mierze wykształcone dzięki 
kontaktom z elitami chińskimi oraz koreańskimi1. Nie ma wątpliwości, że poczucie 

1  B. Stronach, Beyond the Rising Sun. Nationalism in Contemporary Japan, London 1995, s. 2.
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„japońskości” wśród klas wyższych było silne już na długo przed epoką Meiji. Po-
dobnie jak koncepcja państwowości, która pojawiła się co najmniej w epoce Heian, 
a możliwe że dużo wcześniej2.

Czym innym jednakże są elity, a czym innym ogół społeczeństwa. Dla japońskiego 
chłopa koncepcja narodu japońskiego była przez wieki całkowicie abstrakcyjna. Funk-
cjonował podział na „swoich” oraz obcych. Dużo ważniejszą rolę odgrywało lokalne 
poczucie wspólnoty. Identyfi kowano się z określonym regionem. Różnice między 
poszczególnymi terenami uważano za tak wielkie, że nawet jeszcze w trakcie walk 
podczas przewrotu Meiji strony konfl iktu przypisywały sobie nawzajem przynależność 
do zupełnie różnych grup etnicznych3.

Okres Meiji, którego początek datuje się na 1868 rok4, to czas wielkich reform. 
Nowe władze Japonii zdawały sobie sprawę z opóźnienia cywilizacyjnego, do jakiego 
doprowadziło Japonię niemalże dwieście lat prawie całkowitej izolacji. Zaczęto szukać 
wzorców na Zachodzie, odpowiednich do przeniesienia na rodzimy grunt. W przeciągu 
kilku następnych lat dokonano między innymi reformy skarbu, armii, zlikwidowano 
całkowicie ustrój feudalny, zreformowano system edukacji, zniesiono przywileje 
klasowe, zmieniono system podatkowy. Niedługo po reformach administracyjnych 
pojawiły się nowoczesne instytucje, takie jak banki czy kolej, znacznie zwiększono 
liczbę dróg oraz wprowadzono nowoczesną pocztę. Wszystko to spowodowało, że 
Japonia w stosunkowo krótkim czasie przybliżyła się bardzo do nowoczesnych państw 
zachodnich5.

Władze były też świadome, że konieczne jest znalezienie elementu jednoczącego 
wszystkich mieszkańców archipelagu japońskiego. Jednym z pierwszych posunięć 
było oczyszczenie shintō z buddyjskich naleciałości za pomocą edyktu nakazującego 
rozdzielenie bóstw obu religii, tak zwanego „Edyktu rozdzielającego bogów i bud-
dów” (Shimbutsu hanzenrei – 神仏判然令)6. Celem było stworzenie religii rdzennie 
japońskiej, pozbawionej obcych wpływów.

Kolejnym krokiem do stworzenia religii narodowej była koncentracja nauczania 
shintō wokół osoby cesarza, dzięki czemu miał się on stać dla wszystkich wyznawców 
najważniejszym obiektem kultu. Powołano Daikyō-in (大教院) – organ, którego 
najważniejszym zadaniem było propagowanie oddawania czci kami (神), państwu 
japońskiemu, poznaniu boskiego rozumu i drogi ludzkości oraz oddawanie szacunku 
cesarzowi i ścisłe przestrzeganie prawa ustanowionego przez władze7.

2  A. Schad-Seifer, Constructing National Identities: Asia, Japan and Europe in Fukuzawa Yukichi’s 
Theory of Civilization [w:] D. Stegewerns (red.), Nationalism and Internationalism in Imperial Japan, 
New York 2003, s. 45.

3  S. Wilson, The Discourse of National Greatness in Japan, 1890–1919, „Japanese Studies” 1/2005, 
s. 36.

4  J. Tubielewicz, Historia Japonii, Warszawa 1984, s. 342.
5  J. Hall, Japonia: od czasów najdawniejszych do dzisiaj, Warszawa 1979, s. 230–233.
6  A.G. Grapard, Japan’s Ignored Cultural Revolution: The Separation of Shinto and Buddhist Divi-

nities in Meiji („Shinbutsu Bunri”) and a Case Study: Tonomine, „History of Religions” 3/1984, s. 240.
7  I. Rikizan, The Social Response of Buddhists to the Modernization of Japan: The Contrasting Lives 

of Two Sōtō Zen Monks, „Japanese Journal of Religious Studies” 1–2/1998, s. 88.
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Okres Meiji przyniósł także reformę armii. Zlikwidowanie klasy samurajów, 
wprowadzenie powszechnego poboru oraz zrównanie żołnierzy z resztą obywateli 
wytworzyło poczucie jedności między wojskiem a społeczeństwem. Nie traktowano już 
żołnierzy jako klasy uprzywilejowanej. Zaczęto ich postrzegać jako służących obronie 
całego narodu, a nie jedynie lokalnych terenów. Reforma wojska umożliwiła także 
wprowadzenie nowych elementów w trakcie szkolenia. Poborowych uczono między 
innymi szacunku dla cesarza oraz posłuszeństwa dla kraju. W armii dochodziło do 
spotkania ludzi ze wszystkich regionów Japonii. Poznawali oni dzięki temu, jak wiele 
mają ze sobą cech wspólnych, co dodatkowo podkreślano w trakcie szkolenia. Wracali 
w swoje rodzinne strony z zupełnie innym obrazem Japonii, narodu japońskiego oraz 
obowiązków wobec cesarza i kraju8.

Błyskawiczna modernizacja oraz westernizacja Japonii rodziły także wiele wątpli-
wości. Wydawało się coraz bardziej oczywiste, że uczynienie z Japonii nowoczesnego 
państwa narodowego będzie się wiązało z akceptacją wielu zachodnich wzorców 
kulturowych. Zachodnie instytucje oraz wartości, które z sobą niosły, stały według 
wielu intelektualistów w opozycji do tradycyjnego stylu życia Japończyków9. Pojawiło 
się pytanie, czy nowy, nowoczesny naród ciągle będzie narodem japońskim, czy też 
może utraci on swoje najważniejsze cechy (niezależnie od tego, jak były one defi nio-
wane). Pierwsze bowiem dekady modernizacji Japonii to oprócz odrzucenia wpływów 
chińskich masowy zachwyt społeczeństwa wszystkim co zachodnie. W pewnych 
wypadkach towarzyszyła temu krytyka niedawno zdefi niowanej japońskości. Atako-
wano cały dorobek Japonii: system polityczny, sztukę, literaturę, fi lozofi ę. Uznano je 
bowiem za wytwór społeczeństwa barbarzyńskiego. Przejmowano zachodni styl bycia 
oraz ubierania się. Niezwykle popularne stały się europejskie suknie oraz kapelusze. 
Noszono zegarki i parasole.

Niektórzy publicyści młodego pokolenia odczuwali wykorzenienie z własnej kul-
tury. Prawie od najmłodszych lat mieli oni styczność z Zachodem. W szkołach uczono 
ich między innymi europejskich języków, fi lozofi i, historii oraz kultury. Wiedza z za-
kresu historii Europy uświadomiła im, jak ważną rolę odgrywa poczucie odrębności 
narodowej. Zwracali uwagę, że wszystkie zachodnie mocarstwa, pomimo stosowania 
podobnych mechanizmów w zakresie gospodarki, fi lozofi i oraz polityki, zachowały 
wyraźną narodową odrębność. Uważali, że w obliczu ciągłego zagrożenia ze strony 
zachodniego imperializmu Japonia powinna z jednej strony ciągle się modernizować, 
a z drugiej dbać i pielęgnować cechy stanowiące o poczuciu odrębności własnego 
narodu. Młodzi Japończycy w potoku westernizacji i przejmowania zachodniego 
stylu życia, chcieli jednocześnie odbudować związki z kulturą swojego kraju. Takie 
stanowisko zyskało szeroki pozytywny odzew, jednak problemem okazało się jasne 
określenie tego, o co z japońskiej tradycji należy dbać, a co można odrzucić10.

Już pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku pojawiły się pierwsze głosy 
zwątpienia w to, czy Japonii uda się stać w pełni nowoczesnym państwem. W tym 

8  B. Stornach, op. cit., s. 39.
9  Ibidem, s. 35.
10  K.B. Pyle, The New Generation in Meiji Japan, Stanford 1969, s. 53.



218 Maciej Pletnia

samym czasie coraz częściej mówiło się o potrzebie ochrony japońskiego dziedzictwa 
kulturowego. Powszechne stawało się stanowisko, że cywilizacja zachodnia nie oferuje 
niczego wartościowego dla mieszkańców Japonii, chociażby pod względem wartości 
duchowych czy etycznych. Środowiska związane z rządem doskonale rozumiały 
potrzebę jednoczenia narodu wokół tradycyjnie japońskich wartości. Wyrazem tego 
była szybko przeprowadzona modernizacja szkolnictwa. W trakcie pracy nad reformą 
wiele czasu poświęcono na dyskusje nad tym, czego powinno się w szkołach nauczać. 
Minister edukacji w latach 1885–1889, Arinori Mori (森有礼) uznał, że Japonia musi 
wypracować silne poczucie posłuszeństwa państwu i narodowi jako całości. Jako 
wzorzec wybrał model pruski. Przeprowadzając reformę systemu edukacji, twierdził, 
że szkoła nie ma służyć uczniom, ale dobru państwa11.

Już po uchwaleniu konstytucji Meiji w 1889 roku, w październiku 1890 ogłoszono 
Kyōiku-chokugo (教育勅語), czyli dekret cesarski o wychowaniu12. Z jednej strony 
potwierdzono w nim, że Japonia będzie się dalej modernizowała na wzór zachodni. 
Z drugiej położono ponownie nacisk na tradycję konfucjańską (przypomniano między 
innymi „trzy powinności”). Szczególnie podkreślono rolę cesarza. Przez okazywanie 
szacunku jego osobie Japończycy mieli wyrażać szacunek dla państwa. Jeszcze raz 
wspomniano o ciągłości rodu cesarskiego oraz o więzi między japońskim narodem, 
państwem oraz cesarską rodziną13. Dekret ten został przekazany nie tylko do szkół, 
ale także do jednostek wojskowych14.

Dopiero jednak w ostatniej dekadzie XIX wieku zaczęto częściej przypominać, że 
w związku ze swoimi osiągnięciami Japonia ma wiele powodów do dumy. Uchwalenie 
konstytucji Meiji oraz powołanie parlamentu spowodowało, że w gazetach pisano 
o wyraźnym skoku cywilizacyjnym. Japonia w swojej nowoczesności miała wyprze-
dzać chociażby Hiszpanię i co najmniej zrównać się z Włochami15. Zaczęto śmielej 
wychwalać osiągnięcia z przeszłości, nawet te z nieprzychylnie wówczas ocenianego 
okresu Tokugawa16. Jeden z wpływowych dziennikarzy młodego pokolenia, Tokutomi 
Sohō (徳富蘇峰), w 1893 roku pisał, że Japonia jest najbardziej cywilizowanym, 
najnowocześniejszym i najszybciej modernizującym się państwem w Azji. Ciągle 
jednak wyrażał obawę, że w wypadku agresji nie będzie w stanie przeciwstawić się 
zachodniej potędze17.

Od początku dekady prasa coraz częściej mówiła o potrzebie ekspansji terytorialnej. 
Zdawano sobie sprawę, że jeśli Japonia ma dorównać europejskim imperiom, potrze-
buje zamorskich kolonii. Jedyne potencjalnie dostępne i niepodbite tereny znajdowały 
się w Azji Wschodniej, w najbliższym sąsiedztwie Japonii18. Sama koncepcja agresji 

11  B. Stronach, op. cit., s. 40.
12  J. Tubielewicz, op. cit., s. 370.
13  B. Stronach, op. cit., s. 40.
14  J. Tubielewicz, op. cit., s. 371.
15  S. Wilson, op. cit., s. 36.
16  B. Stronach, op. cit., s. 39.
17  S. Wilson, op. cit., s. 47.
18  E. Benner, Japanese National Doctrine in International Perspective [w:] N. Shimazu (red.), 

Nationalism in Japan, London 2006, s. 34.
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zbrojnej na inne państwo azjatyckie, szczególnie Chiny, nie była niczym nowym. Jeszcze 
przed restauracją Meiji zaczęły pojawiać się głosy, że Japonia powinna zaatakować 
Chiny i przez zdobycze terytorialne wynagrodzić sobie to, co straciła na rzecz Rosji 
i Stanów Zjednoczonych19.

Fukuzawa Yukichi i jego koncepcja społeczeństwa japońskiego
Otwarcie Japonii spowodowało wzrost zainteresowania dorobkiem zachodnich 

intelektualistów. Dokonywano coraz większej liczby tłumaczeń literatury obcojęzycz-
nej na język japoński. Rozrastał się rynek wydawniczy. Zaowocowało to eksplozją 
japońskiego intelektualizmu.

Jedną z najbardziej wpływowych postaci okresu Meiji stał się Fukuzawa Yukichi. 
Urodzony w 1835 roku, wywodził się z samurajskiego rodu niższego szczebla. Studio-
wał język holenderski w Osace, dzięki czemu został zatrudniony jako tłumacz. Dzięki 
kontaktom z Holendrami, tłumaczeniom prac oraz studiom nad historią Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych poznał europejską fi lozofi ę, naukę oraz medycynę20. Jeszcze 
przed przewrotem Meiji, miał możliwość podróżowania po Europie oraz Stanach 
Zjednoczonych. Gdy w 1862 roku powrócił do Japonii, zszokowały go silne nastroje 
antycudzoziemskie21. Fukuzawa wspomniał w późniejszym okresie jedno wydarzenie 
z czasów młodości, które wywarło znaczący wpływ na jego poglądy. Wraz z kilkoma 
przyjaciółmi, także wywodzącymi się z niższej klasy samurajów, czekał w zimnie na 
prom ponad godzinę. Gdy w końcu upragniony transport przybył, niespodziewanie 
zjawili się ciepło i bogato ubrani samurajowie z klasy wyższej. Fukuzawa i jego to-
warzysze musieli się przed nimi pokłonić i ustąpić miejsca w barce. Musieli czekać 
następną godzinę. Młody Fukuzawa już wtedy poczuł, że panujący system klasowy 
nie może uchodzić za cywilizowany. Gdy dodatkowo dowiedział się, że na Zachodzie 
takie relacje nie istnieją, zrozumiał, że obcokrajowcy wcale nie są barbarzyńcami22.

Fukuzawa Yukichi już pod koniec okresu Tokugawa był zwolennikiem modernizacji 
kraju. Jednak jego największa aktywność przypadła na okres Meiji. W swoich pierw-
szych publikacjach już po 1868 roku nawoływał do zdecydowanego kontynuowania 
reform na wzór zachodni23. Uważał, że konieczne jest odrzucenie starych zwyczajów 
i zdecydowane oparcie się na zdobyczach zachodniej cywilizacji. Dopiero wtedy 
możliwe będzie zmodernizowanie Japonii w pełni24. Fukuzawa był zdecydowanym 
przeciwnikiem rozdrobnienia kraju, jakie nastąpiło w okresie Tokugawa. Uważał, że 
zjednoczenie kraju jest konieczne, aby udała się jego modernizacja. Japonia znajdowała 

19  Chien-Nung Li, The Political History of China, 1840–1928, Stanford 1972, s. 127.
20  W.T. de Bary, Sources of East Asian Tradition, The Modern Period, vol. 2, New York 2008, s. 486.
21  R.T. Oliver, Leadership in Asia: Persuasive Communication in the Making of Nations, Newark 

1989, s. 48.
22  Ibidem, s. 45.
23  J. Hall, op. cit., s. 241.
24  F. Yukichi, The Autobiography of Fukuzawa Yukichi, tłum. Eiichi Kiyooka, Lanham 1992, s. 394.
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się w tym czasie w bardzo niespokojnym okresie szybkich reform, a jednocześnie 
ciągłego zagrożenia ze strony zachodnich mocarstw.

Jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych koncepcji Fukuzawy, do której 
wielokrotnie powracał, była teoria cywilizacji. Do tej pory dominował w Japonii model 
chiński, wywodzący się z konfucjanizmu, głoszący, że istnieje cywilizowane centrum oraz 
peryferia, które w miarę oddalania stają się coraz bardziej dzikie. Wiedza i kultura płyną 
z owego centrum, a peryferia powinny je przyjmować i traktować niczym dar. W zamian 
powinny okazywać posłuszeństwo najbardziej rozwiniętemu krajowi. Fukuzawa Yukichi 
odrzucił tę teorię, uznając, że nie tylko nie przystaje ona do współczesnego świata, ale 
wywiera także negatywny wpływ na japońskie społeczeństwo, hamując jego rozwój. 
Jednocześnie Fukuzawa uważał, że cywilizacja nie może powstać dzięki działalności 
rządu arbitralnie narzucającego zmiany. Uznawał, że może być ona wyłącznie produktem 
klasy średniej, wyrazem jej właśnie potrzeb i dążeń. Opierał to twierdzenie na historii 
rozwoju zachodnich państw. Zauważył, że wszystkie najważniejsze zdobycze Zachodu 
były dziełem ludzi pochodzących z szeroko rozumianej klasy średniej, nie zaś wynikiem 
działania władzy czy elit25. Wychodząc z założenia, że wszystkie poglądy mają charakter 
relatywny, opowiadał się w swoich pracach za koniecznością wytworzenia sfery pub-
licznej, w której mogłaby zachodzić swobodna wymiana poglądów. Za konieczne uznał 
całkowite odrzucenie klasowych zależności, które powodowały, że wymiana argumentów 
między ludźmi o różnym statusie bądź pochodzeniu była niemożliwa. Otwarcie kryty-
kował przy tym tych, którzy pragnęli powrotu do systemu feudalnego26. Konfucjańska 
hierarchia społeczna powodowała według Fukuzawy bierność społeczeństwa, które nie 
miało odwagi krytykować czy chociażby komentować decyzji rządzących.

Odrzucając konfucjanizm, oparł się na współczesnych mu teoriach europejskich, 
szczególnie dużo czerpiąc ze społecznego darwinizmu porównującego rozwój społe-
czeństw do rozwoju organizmów. Fukuzawa uznał, że społeczeństwa znajdują się zasad-
niczo w trzech stadiach rozwoju: prymitywnym, jak przykładowo ludy zamieszkujące 
Australię, pośrednim oraz cywilizowanym. Stan cywilizowany oznaczał według niego, 
że społeczeństwo zdolne jest do krytycznego myślenia, a przez to do samodoskona-
lenia. Japonia, podobnie jak Chiny czy Turcja, znajdowała się według niego w stanie 
pośrednim, zmierzając dopiero do stanu cywilizowanego27. Za cywilizowane uważał 
Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie. To właśnie do osiągnięcia ich poziomu 
Japonia powinna według Fukuzawy dążyć28. Rząd japoński miał do odegrania ważną 
rolę w tym procesie. Fukuzawa uważał, że zadaniem władz jest promowanie wszelkich 
aktywności, które mogą pomóc państwu przybliżyć się do stanu cywilizowanego. 
Dopiero przez pryzmat skuteczności takich działań można ocenić, czy dany rząd jest 
dobry29. W pierwszym okresie swojej działalności Fukuzawa wielokrotnie podkreślał, 

25  Ibidem, s. 386.
26  A. Schad-Seifer, op. cit., s. 52.
27  Ibidem, s. 50.
28  S. Hua, The Meiji Restoration (1868) and the Late Qing Reform (1898). Revisited: Strategies and 

Philosophies, „East Asia” 3/2004, s. 10.
29  F. Yukichi, op. cit., s. 388.
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podobnie jak inni intelektualiści tego okresu, że zachodni model cywilizacji musi 
być wzorem, a jego osiągnięcie celem nadrzędnym. Dotyczyło to wszystkich jego 
aspektów, także kapitalizmu. Fukuzawa był do tego stopnia przekonany o słuszności 
tej wizji, że nawet gdy wykonywał tłumaczenia europejskiej literatury dotyczącej 
ekonomii, pomijał fragmenty mogące przedstawiać zachodni system gospodarczy 
w niekorzystnym świetle30.

Z czasem jednak koncepcja cywilizacji u Fukuzawy uległa pewnemu przeobrażeniu. 
O ile w swoich pierwszych tekstach odwoływał się wyraźnie do zachodniego modelu 
jako najwyższego stadium rozwoju, o tyle już od połowy lat siedemdziesiątych XIX 
wieku uważał, że pojęcie cywilizacji ma charakter bardziej relatywny. Z tej perspek-
tywy Chiny były cywilizowane chociażby dla Afryki. Zaczął także zauważać wady 
w zachodnim modelu, których Japonia powinna za wszelką cenę uniknąć. Pomimo 
tysięcy lat rozwoju Zachód nie był w stanie zrezygnować z wojny jako podstawowego 
narzędzia prowadzenia polityki. Z tego punktu widzenia Zachód wydawał się Fuku-
zawie wręcz zacofany. Japonia nie powinna dążyć wyłącznie do dogonienia państw 
zachodnich, ale do osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu cywilizacji31.

Najpełniejszym wyrazem wizji tego, czym powinna być cywilizacja według Fuku-
zawy jest pochodząca z 1875 roku książka Bunmeiron no Gairyaku (文明論の概略 , 
Zarys teorii cywilizacji). Podkreśla w tym dziele, że cywilizacja jest procesem otwar-
tym. Japończycy nie mogą wyłącznie dążyć do kopiowania zachodnich wzorców. Ich 
celem musi być osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu rozwoju32. Pomimo tego że to 
właśnie Europa jest w uważana za najbardziej cywilizowaną i powinna być wzorem 
dla Japonii, za naczelny cel japońskiego państwa Fukuzawa nie uważa już po prostu 
zaadaptowania zachodnich wzorców. Nadrzędną ideą staje się utrzymanie niepodle-
głości i niezależności Japonii, zaś osiągnięcie stanu „cywilizowanego” jest jedynie 
sposobem na zrealizowanie tego celu.

W Bunmeiron no Gairyaku można już znaleźć ślady charakterystycznego nacjona-
lizmu epoki Meiji. Fukuzawa swoje wnioski wysnuł, obserwując losy Indii oraz Turcji. 
Zauważał, że pomimo wspaniałych zdobyczy kultury oba te państwa były w mniejszym 
bądź większym stopniu kontrolowane przez zachodnie mocarstwa33. Obcokrajowcy, 
uważał Fukuzawa, mają nadzieję, że Japończycy, podobnie jak Chińczycy, będą dalej 
koncertować się na studiowaniu konfucjańskich klasyków i dbaniu wyłącznie o swo-
ją dawną kulturę. Wierzą, że dzięki temu naród japoński pozostanie biedny i słaby, 
a z czasem stanie się zależy od zachodnich mocarstw. Dlatego też Japończycy muszą 
studiować europejskich myślicieli, uczyć się od nich i wprowadzać ich rozwiązania. 
Tylko dzięki temu uda im się, według Fukuzawy, zbliżyć do stanu cywilizowanego, 
a w konsekwencji zachować niezależność34.

30  C. Sugiyama, Origins of Economic Thought in Modern Japan, New York 1994, s. 42.
31  F. Yukichi, op. cit., s. 402.
32  W.T. de Bary, op. cit., s. 489.
33  C. Sugiyama, op. cit., s. 45.
34  Ibidem, s. 46.
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Fukuzawa wielokrotnie podkreślał, że społeczeństwo japońskie jest wyraźnie opóź-
nione w stosunku do społeczeństw zachodnich. Uznał wręcz, że jest to jedna z cech 
odróżniających Japończyków od nich. Nie mogli oni w jego mniemaniu równać się 
z mieszkańcami Zachodu w żadnej dziedzinie – czy to w zdobyczach technologicznych, 
w poziomie wiedzy ekonomicznej, czy w przemyśle. Fukuzawa był do tego stopnia 
krytyczny, że za jedyną rzecz, z której Japonia mogła być dumna w porównaniu z Za-
chodem uznawał piękne krajobrazy. Drugą z cech odróżniających według Fukuzawy 
naród japoński była jego bierność35. Obie te słabości wynikały w jego opinii z konfu-
cjanizmu i znajdowały swojej odzwierciedlenie w tradycyjnym japońskim systemie 
edukacji. Japońskie szkolnictwo według Fukuzawy powinno kłaść większy nacisk na 
naukę przedmiotów ścisłych, ale także uczyć niezależności i samodzielności36.

W swojej koncepcji cywilizacji Fukuzawa wyraźnie podkreślał rolę całego narodu, 
umniejszając wkład wybitnych jednostek. Uważał, że nie można oceniać poziomu 
cywilizacji danego państwa wyłącznie na podstawie dokonań pojedynczych ludzi. 
To, co się liczy, to panujący w społeczeństwie duch będący manifestacją wiedzy oraz 
cnoty każdego narodu. Był zdania, że pomimo tego iż nowy rząd Meiji składa się 
z ludzi wybitnych, chcących zmodernizować kraj, reformy nie będą możliwe dopóki 
w społeczeństwie nie wytworzy się powszechne poczucie potrzeby zmian. Japończycy 
muszą przełamać to opóźnienie oraz powszechną stagnację, aby mogli osiągnąć stan 
cywilizowany. Władze oraz intelektualiści powinni aktywniej włączyć się w uświa-
damianie społeczeństwu konieczności zmian i w tłumaczenie, dlaczego panujące 
powszechnie opinie dotyczące Zachodu są błędne37. Jedynie wtedy gdy społeczeństwo 
stanie się aktywne i weźmie odpowiedzialność za państwo, będzie mogło stać się 
prawdziwym, nowoczesnym narodem. Konieczne jest, aby każdy Japończyk troszczył 
się o swój kraj niczym o swoją rodzinę. Gdy obywatele staną się niezależni i w pełni 
świadomi swoich praw, możliwe będzie, że całe państwo zacznie być traktowane na 
arenie międzynarodowej niczym równy partner dla zachodnich krajów38. Kultywo-
wanie tradycyjnej kultury Japonii jest przez niego postrzegane jako przeszkoda dla 
modernizacji. Konieczne jest jej przezwyciężenie, nieoglądanie się do tyłu, ale ciągłe 
dążenie do rozwoju39. Fukuzawa uważał, że zmiana całego społeczeństwa japońskiego 
musi rozpocząć się od zmiany każdej jednostki.

Fukuzawa Yukichi, oprócz koncepcji cywilizacji i analizy wyzwań stojących przed 
państwem japońskim, wiele miejsca poświęcał problemom współczesnego mu społe-
czeństwa Japonii. Uważał, że dopóki Japonia nie zerwie ostatecznie z konfucjańskimi 
wpływami, niemożliwa będzie jej pełna modernizacja. Nowe społeczeństwo japońskie 
pozbawione panów ziemskich oraz uprzywilejowanej klasy samurajów musi wykształcić 
swobodę wymiany poglądów, a w rezultacie stworzyć otwartą sferę publiczną. Nie 
chciał, aby ograniczano się jedynie do dysput intelektualistów toczonych na dworze bądź 

35  F. Yukichi, op. cit., s. 397.
36  P.N. Stearns, World History in Documents: A Comparative Reader, New York 2008, s. 287.
37  W.T. de Bary, op. cit., s. 490.
38  F. Yukichi, op. cit., s. 396–397.
39  A. Schad-Seifer, op. cit., s. 51.
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na uniwersytetach. Ideą Fukuzawy było, aby dyskusje prowadzone były przy każdej, 
nawet najbardziej prozaicznej czynności. Wymiana poglądów oraz argumentów między 
ludźmi o różnym pochodzeniu oraz zainteresowaniach miałaby w rezultacie wpłynąć 
na kreatywność społeczeństwa, a co za tym idzie na ciągłe udoskonalanie Japonii40.

Już w 1873 roku Fukuzawa Yukichi przetłumaczył na język japoński niewielką, 
pierwotnie wydaną w Stanach Zjednoczonych, książkę zatytułowaną American De-
bation. Stała się ona pierwszą powszechnie dostępną w Japonii publikacją na temat 
publicznych wystąpień i sposobu prowadzenia debat41. Fukuzawa zamierzał sam dać 
przykład, jak taka publiczna debata miałaby się odbywać. Wraz z kilkudziesięcioma 
innymi intelektualistami okresu Meiji założył stowarzyszenie Meirokusha (明六社), 
które koncentrowało się na dyskusjach nad dalszą modernizacją Japonii. Ich spotkania 
odbywały się w jednej z tokijskich restauracji. To właśnie tam w listopadzie 1874 
roku Fukuzawa zdecydował się na śmiały eksperyment. W pewnym momencie wstał 
i poprosił wszystkich zgromadzonych gości o uwagę. Następnie ku powszechnemu 
zainteresowaniu wygłosił ponadpółgodzinne przemówienie42. Zarówno Fukuzawa, 
jak i inni intelektualiści związani z Meirokusha, wielokrotnie występowali publicznie. 
Dzięki ich staraniom udało się doprowadzić do otwarcia w 1875 roku auli przeznaczonej 
do publicznych wystąpień na uniwersytecie Keio43. Fukuzawa, w przeciwieństwie do 
większości członków Meirokusha, nie był nigdy ofi cjalnie związany z nową władzą. 
Stowarzyszenie do 1875 roku wydawało swój własny periodyk, a spotkania jego człon-
ków odbywały się aż do końca XIX wieku44. To właśnie intelektualistom związanym 
z owym stowarzyszeniem ówczesna Japonia w dużym stopniu zawdzięcza zapoznanie 
się z najważniejszymi osiągnięciami zachodniej nauki. To oni także spopularyzowali 
takie pojęcia, jak cywilizacja i oświecenie45.

Fukuzawa Yukichi, pomimo tego że umieszczał Japonię w tej samej grupie pod 
względem poziomu cywilizacyjnego co wiele innych państw, dostrzegał w swoich 
pracach jej wyjątkowość na tle innych krajów Azji, szczególnie Chin. Japonia nigdy 
nie utraciła niepodległości na rzecz obcego państwa, w dodatku w jego opinii linia 
cesarska nigdy nie została przerwana, co zapewniło Japonii ciągłość władzy. Zgadzał 
się z zachodnimi historykami, że mieszkańcy Azji niejako zatrzymali się w pewnym 
stadium, a w tym czasie Europejczycy stali się siłą napędową dla rozwoju fi lozofi czne-
go i technologicznego. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy uważał despotyzm 
władzy, charakterystyczny w zasadzie dla całej Azji. Na korzyść Japonii pod tym 
względem miał przemawiać fakt, że to właśnie tam dochodziło według Fukuzawy do 
ścierania się dwóch koncepcji władzy – militarnej oraz religijnej. Dzięki temu udało 
się Japonii w dużej mierze uniknąć statyczności. Ścieranie się różnych koncepcji 
pochodzenia władzy i różnych jej ośrodków zdaniem Fukuzawy przybliżało Japonię 

40  Ibidem, s. 59.
41  R.T. Oliver, op. cit., s. 50.
42  Ibidem, s. 47.
43  Ibidem, s. 51.
44  W.T. de Bary, s. 487.
45  D.L. Howell, Geographies of Identity in Nineteenth-Century Japan, Berkeley 2006, s. 156.
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do krajów europejskich i dawało jej znacznie większe niż w wypadku pozostałych 
krajów Azji Wschodniej, szanse na osiągnięcie stanu „cywilizowanego”46.

W początkowym okresie swojej działalności Fukuzawa prawie nie odnosił się do 
problemu nacjonalizmu. Dopiero od 1875 roku problem ten zaczął coraz intensywniej 
przenikać do jego prac. Już sam wstęp do wspomnianego klasycznego dzieła Bunme-
iron no Gairyaku, pomimo metaforycznego charakteru, niektórzy znawcy twórczości 
Fukuzawy interpretują jako wyraz nacjonalistycznych i imperialistycznych poglądów 
autora47. Uważał, że pomimo tego iż w Japonii wytworzyło się nowoczesne państwo, 
ciągle brakuje prawdziwego narodu. Z tego względu stał się on zwolennikiem postawy 
nacjonalistycznej48.

Lata osiemdziesiąte XIX wieku przynoszą jeszcze większą radykalizację myśli 
Fukuzawy. Pomimo iż uważał on wojnę za największe zło, a posługiwanie się nią jako 
przejaw zapóźnienia cywilizacyjnego, zdawał sobie sprawę, że jest ona nieunikniona. 
Uważał, że w wypadku gdy ktoś grozi człowiekowi przemocą, jedynym rozwiązaniem 
jest odpowiedzieć tym samym. Japonia musi być gotowa bronić swoich interesów, 
nie może pozostać bierna wobec zachodnich mocarstw49. Uważał, że Japonia musi 
posiadać silną i nowoczesną armię, aby móc konkurować z Zachodem. Był zdania, że 
dla ówczesnej Japonii zdolność do obrony jest nawet ważniejsza niż bogactwo kraju50.

Z czasem włączył się także w dyskurs opisujący Japonię jako przykład w pełni 
zmodernizowanego, silnego państwa, które miało być przeciwieństwem zacofanych 
Chin i Korei51. Coraz wyraźniejszy w twórczości Fukuzawy stawał się też strach przed 
obcokrajowcami. Już w 1877 roku wyznał, że uważa za konieczne ograniczenie moż-
liwości podróżowania i osiedlania się przybyszów z Zachodu na terytorium Japonii. 
Obawiał się, że mogą oni chcieć w ten sposób podporządkować sobie ciągle słabych 
i nieodpowiednio wykształconych Japończyków52. Uważał, że Zachód jest dla ów-
czesnej Japonii wrogiem, chociaż nie w sensie militarnym, lecz ekonomicznym. Nie 
wykluczał jednak zupełnie konfl iktu militarnego z zachodnimi państwami w przyszłości. 
Był natomiast zdania, że konieczne jest najpierw zrównanie Japonii z Zachodem pod 
względem ekonomicznym oraz doprowadzenie do sytuacji, gdy Europa i Stany Zjed-
noczone zaczną traktować Japończyków jak równorzędnych partnerów handlowych53.

Pomimo wyraźnego przesunięcia w stronę panujących nastrojów nacjonalistycznych 
Fukuzawa Yukichi ciągle był pod dużym wrażeniem osiągnięć Zachodu. Jego poglądy 
na kwestie praw kobiet doścignęły europejskie dokonania w tym zakresie, a w swo-

46  A. Schad-Seifer, op. cit., s. 62.
47 J. Joos, Two Japanese on Modernity: Fukuzawa Yukichi and Japanese Image of Europe and the 

World as Interpreted by Maruyama Maso [w:] Bert Edström (red.), The Japanese and Europe: Images 
and Perception, London 2006, s. 29.

48  F. Yukichi, op. cit., s. 396.
49  Ibidem, s. 407.
50  C. Sugiyama, op. cit., s. 49.
51  U.M. Zachmann, China and Japan in the Late Meiji Period: China Policy and the Japanese Di-

scourse on National Identity, 1895–1904, Abingdon 2009, s. 27.
52  C. Sugiyama, op. cit., s. 48.
53  Ibidem, s. 51–53.
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im liberalizmie wręcz je wyprzedzały. Fukuzawa nie był co prawda zwolennikiem 
przyznania kobietom praw wyborczych, opowiadał się jednak głośno za zrównaniem 
statusu kobiet i mężczyzn. Był przekonany, że panujący model faworyzujący męż-
czyzn był niesprawiedliwy i konieczne było zdecydowane zerwanie z nim54. Uważał, 
że niezbędne jest zrównanie prawa do edukacji, aby w pełni można było wykorzystać 
potencjał, jaki drzemie w japońskich kobietach55. Krytykował Konfucjusza, który miał 
powiedzieć, że kobiety ustępują intelektualnie mężczyznom. Sam uważał, że obie płcie 
są równe, a to, co było uznawane za usłużną naturę ówczesnych japońskich kobiet, 
jest wyłącznie skutkiem tradycyjnego wychowania56.

Wojna japońsko-chińska, która miała miejsce w latach 1894–1895, wywarła istotny 
wpływ na poglądy Fukuzawy. Warto zauważyć, że podobnie jak większość intelektu-
alistów tego okresu od samego początku był on jej zdecydowanym zwolennikiem57. 
Uważał, że Chinom należy się lekcja pokory. Według Fukuzawy przez tysiące lat Chiny 
w zasadzie nie dokonały żadnego rozwoju intelektualnego. Dopiero militarna porażka 
mogłaby uświadomić Chińczykom, że modernizacja jest niezbędna58. Sukces Japonii 
widział z jednej strony jako ukoronowanie trzydziestoletnich reform, a z drugiej jako 
jedynie wstęp do przyszłych sukcesów swojej ojczyzny.

Zwycięstwo nad Chinami przyniosło Fukuzawie spokój. W ostatnich latach życia 
skupił się bardziej na problematyce fi lozofi cznej niż społecznej. Jego prace z tego 
okresu są nacechowane wyraźnym optymizmem59.

Fukuzawa Yukichi odegrał niezwykle istotną rolę w wyartykułowaniu społecznych 
oraz psychologicznych cech charakterystycznych dla narodu japońskiego. Nie unikając 
opisywania wad, udało mu się odnaleźć wspólny język z pozostałymi intelektualistami 
okresu Meiji, dzięki któremu możliwe było opisanie tworzącego się w Japonii nowo-
czesnego narodu. Głośno mówił także o potrzebie modernizacji kraju, odrzuceniu 
dotychczasowego japońskiego dziedzictwa i zbudowania społeczeństwa niejako od 
podstaw. Jednocześnie uważał, że nie należy się przesadnie spieszyć z powołaniem 
powszechnie wybieralnego parlamentu. Obawiał się, że tak szybki i radykalny krok 
w kierunku demokratyzacji może spowolnić reformy zamiast je przyspieszyć60. Naj-
ważniejsze dla Fukuzawy było to, aby jego prace były w pełni zrozumiałe dla jak 
największej liczby czytelników. Specjalnie upraszczał język, tak aby nawet słabiej 
wykształceni Japończycy mogli bez problemów zrozumieć prezentowane przez niego 
koncepcje. Także dzięki przystępności języka oraz częstym publikacjom w gazetach 
Fukuzawa Yukichi stał się jednym z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych 
autorów epoki Meiji61.

54  R.T. Oliver, op. cit., s. 46.
55  J. Lebra, J. Paulson, E. Powers, Women in Changing Japan, Stanford 1977, s. 14.
56  C. Sugiyama, op. cit., s. 47.
57  U.M. Zachmann, op. cit., s. 25.
58  Ibidem, s. 26.
59  F. Yukichi, op. cit., s. 416.
60  S. Hua, op. cit., s. 7.
61  R.T. Oliver, op. cit., s. 49.
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