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Abstract 

Since the beginning of its statehood Japan creates a system of concepts enrolling in the cultural aspect, 

which was to the legitimacy of the authority of the emperor - descendant of the mythical deities, the 

only living God, who speaks - the will of those deities - an exceptional country - Japan. This 

uniqueness consisted of a mission by the deity, and involving the unification of the peoples of the 

world under the rule of the divine emperor and the creation of a worldwide system of government 

based on the Confucian family model, where the ruler served as his father and the other members of 

the community - depending on their positions, createThey were strictly hierarchical social structure 

with due each member destination. What is very important is the fact that the Japanese conceptual 

system, like systems of other countries in the region, subject to the influence of Chinese philosophy, 

which enriched him, and at the same time made him a universal value, specific to a particular cultural 

group. It is to these common values alluded doctrine Hakko - Ichiu and the associated concept of 

Asian Zone Common Prosperity. Under the assumptions of Japanese nationalists, those concepts have 

become the response of Asian spirituality to the western materialism, which constitutes a threat to 

traditional Asian values. 
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Abstrakt  

Od początku swojej państwowości Japonia tworzyła system pojęć wpisujących się w aspekt 

kulturowy, który miał na celu legitymizację władzy cesarza – potomka mitycznych bóstw, jedynego 

żyjącego boga, władającego – z woli tychże bóstw – wyjątkowym krajem – Japonią. Wyjątkowość ta 

polegała na misji zleconej przez bóstwa, a polegającej na zjednoczeniu narodów świata pod 

panowaniem boskiego cesarza i stworzeniu ogólnoświatowego systemu władzy opartego na 

konfucjańskim modelu rodziny, w której władca pełnił rolę ojca, a pozostali członkowie tej 

społeczności – w zależności od zajmowanych stanowisk, tworzyć mieli ściśle zhierarchizowaną 

strukturę społeczną z należnym każdemu członkowi  miejscem. To co niezwykle istotne, to fakt, że 

japoński system pojęciowy, podobnie jak systemy innych państw regionu, podlegał wpływom filozofii 

chińskiej, które go wzbogacały, a jednocześnie nadawały mu walor uniwersalny, właściwy dla 

określonego kręgu kulturowego. To do tych wspólnych wartości nawiązywała doktryna Hakko – Ichiu 

oraz powiązane z nim pojęcie Wspólnej Azjatyckiej Strefy Dobrobytu. W myśl założeń japońskich 

nacjonalistów pojęcia te miały stać się odpowiedzią azjatyckiej duchowości  na zachodni materializm, 

stanowiący zagrożenie dla tradycyjnych wartości azjatyckich. 
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Przystępując do analizy historycznej, ukierunkowanej na badanie relacji między poszczególnymi 

narodami nie sposób pominąć wpływu na kształt tych wzajemnych oddziaływań dwóch istotnych 

czynników: tradycji i kultury danego narodu. Aby przybliżyć znaczenie wymienionych powyżej 

dwóch terminów posłużymy się definicją wybitnego socjologa Anthony Giddensa, który tak je 

scharakteryzował: tradycja to takie zorientowanie na przeszłość, w którym owa przeszłość wywiera 

potężny wpływ na teraźniejszość lub, ujmując rzecz precyzyjniej, zostaje zaprzęgnięta do wywierania 

potężnego wpływu na teraźniejszość.
1
 

Poszerzając znaczenie pojęcia tradycji A. Giddens pisze: tradycja opisuje nie tylko to, co 

w społeczeństwie «się robi», ale również to, co «się powinno robić»
2
 

Wyniki badań socjologicznych prowadzone w obrębie tych pojęć wskazują jednoznacznie na  

wzajemne oddziaływanie i przenikanie tradycji i kultury
3
 oraz ich ogromny wpływ na kształtowanie 

postaw danego społeczeństwa, również w sferze działań o charakterze politycznym.   

Jakkolwiek idea, że tożsamość kulturowa i tradycje powinny odgrywać główną rolę 

w definiowaniu autentycznych fundamentów moralnych i określaniu politycznych granic danego 

społeczeństwa wydaje się słuszna, to zawiera ona kilka poważnych wad, które często przybierają 

całkiem nieprzyjemne formy. 
4
  

Zanim jednak określimy zakres tych „nieprzyjemnych form”, niezbędne będzie bliższe 

przyjrzenie się związkom tradycji, kultury i ich  umocowaniu historycznemu.  

Tworzenie programów politycznych, doktryn i ideologii niemal zawsze zawiera odwołania do 

mniej lub bardziej zamierzchłej historii i ukształtowanej pod jej wpływem kultury. E. Skrabacz 

oceniając to zjawisko pod kątem socjologicznym tak pisze: charakter działań politycznych jest 

zasadniczo przyszłościowy, ale w naturalny sposób konstruowanie programów i prezentowanie 

propozycji jest odniesieniem do przeszłości: podsumowaniem, zapowiedzią kontynuacji, krytyką, 

korektą.
5
   

Oczywiście pojęcia te ulegają ciągłym modyfikacjom i przeobrażeniom, uzależnionym od 

zmieniających się warunków geopolitycznych. W takim jednak ujęciu, dla doraźnych potrzeb 

politycznych zarówno tradycja, jak również kultura stanowią tworzywo, które może posłużyć do 

uzasadnienia podjęcia określonych działań - często wyrażających się dominacją, podporzadkowaniem 

czy legitymizacją określonego systemu sprawowania władzy.  

Nie mniej ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przystępując do badań nad 

związkami tradycji, kultury i polityki jest problem tzw. relatywizmu kulturowego czy  etnocentryzmu, 

który został scharakteryzowany przez A. Giddensa w następujący sposób: Zrozumienie kultur 

z zewnątrz może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe. Nie sposób pojąć praktyk i przekonań 

w oderwaniu od całości kulturowej, której są częścią. Badanie kultury musi odbywać się 

                                                        
1
 A. Giddens, Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, w: U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja 

refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tł. J. Konieczny, Wydawnictwo 

Naukowe PWN,  Warszawa 2009,  s. 87. 
2
 Ibidem, s. 91. 

3
 Aspekt kultury i ukształtowany pod  jej wpływem system norm kulturowych objaśnia A. Goddins w swojej 

pracy: Socjologia, tł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2007, s.45-47. Autor wskazuje tam charakterystyczną 

postawę społeczeństwa japońskiego wyrażającą się przywiązaniem do tradycyjnych wartości kulturowych, 

odpornych na działanie czasu.  
4
 Europe and the Asia – Pacific. Culture, Identity and Representations of Region, edited by S. Lawson, 

Routledge2013, s. 230. 
5
 E. Skrabacz, 2011, Ogarnąć przeszłość – polityczność historii i pamięci w III RP, w: Elżbieta Nieroba (red.), 

Targowisko przeszłości. Społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym, 

Warszawa 2011, s. 24. 
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w kategoriach jej własnych sensów i wartości…
6
   Etnocentryzm natomiast sprowadza się do oceny: 

innych kultur poprzez porównanie ich z własną.
7
 

Przy badaniu wybranych aspektów tradycji i kultury japońskiej (czy kultury Dalekiego 

Wschodu w ogóle) należy zachować szczególną ostrożność, gdyż postawa relatywizmu kulturowego 

czy etnocentryzmu może niekiedy doprowadzić badającego do nieprawdopodobnych wręcz wniosków 

(przykładem może być doszukiwanie się  przez niektórych historyków czy politologów elementów 

faszystowskich w japońskim systemie politycznym po tzw. Restauracji Meiji określanych mianem 

Tennō faszyzmu). 

Spoiwem łączącym wymienione we wstępie elementy tradycji i kultury w aspekcie 

politycznym oraz powiązaną z nimi kwestią bezpieczeństwa narodowego jest doktryna Hakko - Ichiu

（八個一宇 ), będąca podstawą japońskiego ekspansjonizmu i militaryzmu, którego początki sięgają 

XVI wieku, a który na dobre rozwinął się pod koniec XIX wieku, aby osiągnąć swój punkt 

kulminacyjny w latach 30- tych i 40- tych XX wieku i ostatecznie przyczynić się do klęski Japonii 

w 1945 roku. 

Hakko – Ichiu wpisuje się w definicję A. Giddensa, łącząc przeszłość z teraźniejszością 

i poprzez odwołania do zamierzchłej historii legitymizując określony system polityczny 

ukierunkowany na  dominację i podporządkowanie innych narodów – właśnie w imię owej tradycji, 

mającej swoje źródło m.in. w kulturze Chin, która od około siódmego wieku naszej ery wywierała 

silny wpływ na państwa sąsiednie, tworząc w ten sposób pewien wspólny system wartości.  

Przystępując do badania znaczenia i zakresu oddziaływania doktryny Hakko-Ichiu nie 

możemy ograniczać się do metody proponowanej przez szkołę europejską (traktowanej tutaj jedynie 

pomocniczo), gdyż wówczas nie dostrzeżemy jej istoty, osadzonej głęboko w tradycji 

dalekowschodniej.  

Prapoczątku idei Hakko – Ichiu, co w języku japońskim oznacza „osiem krańców świata pod 

wspólnym dachem” należy poszukiwać już w zamierzchłej, na wpół mitycznej przeszłości spisanej 

około VII i VIII wieku w Nihongi i Kojiki zaliczanych do kanonu świętych ksiąg rodzimej religii 

shintō. Mity i legendy stanowiące podstawy tradycji i kultury japońskiej wielokrotnie przywołują 

słowa bóstw, w tym jednego z najważniejszych – bogini Amaterasu, nakazujących ustanowienie po 

wsze czasy władzy boskich potomków zamieszkujących boska krainę – Japonię. Fragment tego 

przesłania brzmi następująco: 

Zwróciła się wtedy [bogini Amaterasu – M.H.] do boskiego wnuka [Jimmu – M.H] i tak mu 

nakazała: „Ziemia nad którą będą panować moi potomkowie, jest to kraina Ashihara – no Chihoaki – 

no Mizuho – no kuni, to znaczy Japonia. Ty mój wnuku, idź tam i zaprowadź rządy. Idź i niechaj ci 

się wiedzie. Oby rozkwitło twoje potomstwo i trwało bezkreśnie jak niebo i ziemia.”
8
 

Według Nihongi - Jimmu objął powierzoną mu krainę i podczas uroczystości intronizacji 

w roku 660 wygłosił mowę, w której po raz pierwszy użyte zostało określenie Hakko – Ichiu. Boski 

potomek zwrócił się  tymi słowami: nade wszystko powinienem z życzliwością odpowiedzieć 

Niebiańskim Potęgom, które obdarowały mnie tym królestwem, a następnie, wspierając prawo, 

przedłużyć linię imperium. Odtąd stolica powinna zostać rozciągnięta, aby objąć sześć stron świata i 

aby osiem jego krańców mogło zostać przykryte wspólnym dachem.
9
  

Określenia użyte przez pierwszego cesarza Jimmu należy rozumieć w następujący sposób: 

osiem krańców świata – Hakko – to przestrzeń rozciągającą się naokoło, wszędzie, stolica – japońskie, 

                                                        
6
 A. Giddens, Socjologia, tł.  A. Szułżycka, Warszawa 2007, s. 49. 

7
 Ibidem, s. 49. 

8
 J. Tubielewicz, Od mitu do historii, Wykłady o Japonii, Warszawa 2006, s. 36. 

9
 Yung – Hwan Jo, Japanese Geopolitics and The Greater East Asia Co – Prosperity Sphere, The American 

University Washington 1964, s. 20. 
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światowe imperium.
10

 Pojęcie dachu – Ichiu tłumaczone jest z reguły jako rodzina. W języku 

chińskim oznacza to również świat, rozumiany jako rodzina narodów świata.
11

  

Powyższe wyjaśnienia należy zatem rozumieć jako odwołanie do konfucjańskiej zasady 

hierarchii społecznej, zorganizowanej na wzór rodziny, na czele której stoi cesarz będący 

ucieleśnieniem ojca wielkiej światowej rodziny. Wedle filozofii Konfucjusza, tak zorganizowane 

społeczeństwo gwarantowało harmonijny rozwój i zapewniało błogosławieństwo. 

Wyjaśnienia te wskazują na jeszcze jedną właściwość przejawiającą się w Hakko – Ichiu - 

chociaż w gruncie rzeczy obejmującą niemal wszystkie aspekty japońskiej - i nie tylko – tradycji 

i kultury.  

Pozostawiając na chwilę zawiłości filozoficzno–doktrynalne należy zwrócić uwagę, że 

Japonia, podobnie jak Korea czy Wietnam pozostawała niemal od samego początku swojej 

państwowości pod silnym wpływem chińskiej tradycji i kultury, co jest mocno akcentowane przez 

historyków i kulturoznawców i co zostało wspomniane już wcześniej.  Warto jednak zwrócić uwagę, 

że Japończycy nie kopiowali bezmyślnie obcych wzorców, ale adoptowali je i przystosowywali do 

swoich potrzeb, akcentując elementy pozwalające na wzmocnienia władzy cesarza, który na 

podobieństwo systemu chińskiego realizował (choć w nieco odmienny sposób) boskie posłannictwo, 

sprawując rządy nad boską krainą – Japonią. 

Prymitywne wierzenia pierwotnego społeczeństwa, których istotnymi cechami był kult natury 

i kult przodków, umiejętnie pokierowane przekształciły się w kult cesarza i Wielkiej Japonii.”
12

 

Jak duża była siła oddziaływania mitu o boskim posłannictwie cesarza - potomka bogów 

i boskiego kraju - Japonii niech świadczą liczne traktaty filozoficzne tworzone przez uznanych 

uczonych japońskich na długo przed tzw. Restauracją Meiji. Najwybitniejszym przedstawicielem tego 

nurtu w okresie rządów Tokugawów był Motoori Norinaga
13

. W swoich komentarzach na temat 

świętych tekstów zamieszczonych w Kojiki pisał:  

Japonia jest krajem, który zrodził boginię Amaterasu, ten fakt dowodzi jej wyższości nad innymi 

krajami, które również cieszą się jej łaską. Bogini obdarowawszy swego wnuka Ninigi trzema 

świętymi skarbami ogłosiła go władcą Japonii po wsze czasy. Jego potomkowie będą nadal rządzili 

nią tak długo, jak długo istnieć będzie niebo i ziemia(…). Po wieczne czasy, każdy cesarz jest synem 

bogini(…). Wieczna trwałość dynastii cesarskiej jest pełnym dowodem tego, że „droga bogów” 

nieskończenie przerasta inne systemy wszystkich krajów.
14

 

Poglądy Norinagi były niezwykle popularne w kręgach dworskich oraz popierane przez 

niektóre rody arystokratyczne, nieprzychylne rządom Tokugawów.  Co zrozumiałe, filozofia Norinagi 

była doskonałym narzędziem walki politycznej od połowy XIX wieku, wykorzystywanym przez 

ośrodki skupione wokół dworu cesarskiego do odzyskania i ugruntowania władzy należnej mu z woli 

niebios. Prace Motoori Norigiego włączono jako pomoce dydaktyczne w procesie wychowania 

patriotycznego.   

                                                        
10

 Shin’ichi Fuji, Tenno Seiji, Tokyo: Yuhikaku 1944, s. 27 [w:] Yung – Hwan Jo, Japanese Geopolitics and The 

Greater East Asia Co – Prosperity Sphere, The American University Washington 1964, s. 20. 
11

 Yung – Hwan Jo, Japanese Geopolitics and The Greater East Asia Co – Prosperity Sphere, s. 21. 
12

 J.Tubielewicz, Mitologia Japonii, Warszawa 1986, s.23. 
13

 Motoori Norinaga ( 1730-1801) najwybitniejszy uczony w zakresie klasyki dzieł japońskich, filozof. 

W swoich pracach m.in. Motoori Norinaga Zenshu (Dzieła Motoori Norinagi) oraz licznych traktatach 

filozoficzno-literackich odrzucał wpływy buddyjskie i konfucjańskie na shinto, twierdząc, że utrudniają 

odnalezienie prawdziwego ducha japońskich mitów i świętej tradycji. Zdaniem Motoori Norinagi w Kojiki 

ukryta jest prawda o głębokim sensie metafizycznym – niepoznawalna rozumowo. Jego zdaniem shinto stanowi 

jedyny pełny wgląd w naturę wszechświata, co stawia Japończyków ponad innymi narodami świata, które 

pozbawione shinto muszą szukać odpowiedzi w filozoficznych spekulacjach. Oprac. na podstawie: 

www.britanica.com, www.bbc.com.uk.  
14

 Motoori Norinaga, cyt.za J. Tubielewicz, Mitologia Japonii, Warszawa 1986, s. 24. 
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Poglądy Motoori Norigiego i jemu podobnych uczonych japońskich, mimo, że cenione  przez 

kręgi dworskie, a od wieku XIX również przez ośrodki patriotyczne czy nacjonalistyczne, pomijały 

wpływy filozofii konfucjańskiej czy buddyjskiej na kształt kultury i tradycji, do której odwoływała się 

m.in. doktryna Hakko – Ichiu.  

Autor pracy zatytułowanej:  Confucian Traditions in Modern East Asia: Their Destinies and 

Prospects stwierdza wprost: W przeszłości Chiny, Japonia, Korea i Wietnam tworzyły coś na kształt 

konfucjańskiej strefy kulturowej. 
15

 

Z kolei inny uczony japoński – reprezentujący szkołę buddyjską Suzuki Daisetsu Teitaroo
16

  

oceniając przeszło sto lat później wypowiedzi Motoori Norinagi stwierdził: 

  

To prawda, że Motoori Norinaga i jego uczniowie przypuścili gwałtowny atak na 

konfucjanizm i buddyzm – jako doktryny „z importu”, odległe od uczuć i sposobu bycia 

Japończyków. Ich konserwatyzm wynikał jednak raczej z politycznych niż filozoficznych 

przesłanek. Bez wątpienia przyczynili się oni w dużej mierze do panowania Meiji, zwanego 

pod nazwą „Restauracji roku 1868”. Ale z czysto filozoficznego punktu widzenia trudno 

uznać, że ich religijno-dialektyczny żargon miał jakikolwiek walor powszechny.
17

 

 

Krytyka dokonań Motoori Norinagi nie wpływu na popularność jego poglądów oraz częste 

odwołania do jego filozofii przez nacjonalistów japońskich po roku 1868. Spór między uczonymi 

japońskimi miał  - oprócz charakteru czysto filozoficznego – jeszcze jeden ważny aspekt. Wykazanie 

wpływów chińskiej filozofii konfucjańskiej czy systemu filozoficznego stworzonego przez Meng Zi 

(Mencjusza)
18

 (co zostanie omówione niżej) nadawało doktrynie Hakko–Ichiu charakteru 

uniwersalnego, posiadającego wspólny dla wielu krajów Azji południowo–wschodniej rdzeń 

                                                        
15

 Ming – huei Lee, Confucian Traditions in Modern East Asia: Their Destinies and Prospects, www. Oriens – 

extremus.de, s. 237. 
16

 Suzuki Daisetsu Teitaro (1870-1966) należał do klasy samurajów. Jest jednym z  najbardziej znanych 

japońskich myślicieli. Był profesorem filozofii buddyjskiej, pierwszym i najważniejszym propagatorem filozofii 

zen na Zachodzie. Swoimi  licznymi opracowaniami na temat myśli buddyjskiej, a szczególnie filozofii zen 

zapoczątkował na Zachodzie badania naukowe i filozoficzne nad istotą buddyzmu i zen oraz wpływu na kulturę i 

historię narodów Azji. Na początku XX wieku przebywał w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, gdzie 

uczestniczył w licznych konferencjach naukowych poświęconych rozwojowi religii, prowadził wykłady 

i seminaria, a także publikował liczne prace naukowe na temat buddyjskiej szkoły mahajana i zen. Zajmował 

się przekładami literatury buddyjskiej z języka japońskiego i chińskiego na język angielski. W publikacjach 

i pracach naukowych Suzuki D.T. zgłębianiem metafizycznej i filozoficznej natury religii oraz dokonywał 

porównania mistyki chrześcijańskiej i filozofii buddyjskiej. Nade wszystko był propagatorem nurtu zen na 

Zachodzie, podkreślając niezwykły i wielowymiarowy wpływ tej szkoły na życie jednostki i społeczeństwa. To 

co wymaga szczególnego podkreślenia przy omawianiu dorobku naukowego Suzuki D.T., to jego uznanie dla 

chińskiej myśli filozoficznej i etyczno – moralnej, która wniosła istotny wkład w rozwój buddyzmu i zen, co 

z kolei przyczyniło się do szybkiego rozwoju: kulturowego, politycznego i społecznego w Japonii. Poglądy 

polityczne Suzuki D.T. często przywoływane są w kontekście działań Japonii na arenie międzynarodowej 

w pierwszej połowie XX wieku, a szczególnie przy realizacji planu budowy nowego porządku w Azji 

południowo-wschodniej w ramach ideologii Kokutai i Hakko-Ichiu. Suzuki D.T. w opracowaniach i esejach na 

temat buddyzmu i zen często korzystał z zachodniej metodologii naukowej, co miało ułatwić zrozumienie 

odmiennego systemu filozoficznego przez czytelnika europejskiego. Z badań naukowych Suzuki D.T. korzystał 

w swoich pracach naukowych m.in. Carl Jung. Opracowano na podstawie: encyklopedia japonica,  

www.yourdictionary.com (dostęp: 30.10 2013), www.answers.com (dostęp: 30.10.2013). 
17

 D. Suzuki, Zen i kultura japońska, Kraków 2009, s. 36. 
18

 Meng Zi ( ok.371 – 289 p.n.e. ) znanego lepiej jako „Mistrz Meng” – chiński filozof, interpretator filozofii 

konfucjańskiej, a także twórca własnego systemu – m.in. Wang – Tao – zawierającego główne przesłanie -  ideę 

głoszącą konieczność sprawowania władzy bez użycia przemocy. Mimo niewielkiego zainteresowania ze strony 

ówczesnych władców chińskich królestw, filozofia Meng Zi uważana jest za jedną z najważniejszych ( obok 

m.in.  konfucjańskiej ), która wniosła duzy wkład w rozwój kultury chińskiej. 

http://www.yourdictionary.com/
http://www.answers.com/
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kulturowy. Z politycznego punktu widzenia było to niezmiernie istotne, gdyż jej podstawowe 

założenia głosiły, że: 

 

 

1) Japonia jest centrum świata, a na jej czele stoi sprawujący władzę boski cesarz, 

który zawdzięcza swą boskość temu, że jest potomkiem wielkiej Amaterasu –Omikami. 

2) Japonia znajduje się pod specjalną opieką bogów (Kami). Dlatego naród i ziemia 

Wielkiej Japonii oraz wszystkie jej instytucje są wywyższone ponad wszystko. 

3) Wszystkie te cechy są podstawą KODOSHUGISHA (Cesarskiej Drogi) i dają Japonii 

boską misję doprowadzenia wszystkich narodów pod wspólny dach, tak aby cała 

ludzkość dla własnego dobra mogła zostać włączona w dzieło sprawowania władzy przez 

Cesarza.
19

 

 

 

Wyjaśnienia japońskich „ojców” doktryny Hakko – Ichiu oraz jej propagatorów podkreślały 

znaczenie filozoficznego składnika – Kodo (jap. cesarska droga), który jest podobny „…do chińskiej 

koncepcji Odo  - tłumaczonej jako Królewska Droga.”
20

 

Opierając się na wyjaśnieniach Meng Zi jego idei Odo – określanej również jako Wang – tao 

[Królewska Droga – MH], Japończycy zwracali szczególną uwagę na jej dwa główne pierwiastki: „jin 

– tłumaczony jako życzliwość oraz toku – tłumaczony jako moralność.”
21

  

Zatem filozofia Kodo (Cesarskiej Drogi), a co za tym idzie sama doktryna Hakko - Ichiu  

wyjaśniana w oparciu o system filozoficzny Meng Zi była tłumaczona jako „…ekspansja w duchu 

wzajemnego poszanowania i miłości do drugiego człowieka ogarniająca cały świat jako jedną 

rodzinę.”
22

   

Oceniając rolę i znaczenie doktryny Hakko – Ichiu należy raz jeszcze podkreślić duże 

znaczenie mitu, który ukształtował japońską tradycję i kulturę i ugruntował przekonanie 

o nadprzyrodzonych cechach boskiego cesarza, jak i narodu. Znany badacz kultury japońskiej 

Wiesław Kotański w przedmowie do polskiego wydania Kojiki wyraził opinię, że taki punkt widzenia 

dziejów narodu „dawał pożywkę różnego rodzaju nacjonalistycznym i szowinistycznym prądom 

w Japonii aż po najnowsze czasy”
23

.  

Analizując podstawowe założenia doktryny Hakko – Ichiu nie sposób pominąć znaczenia 

rodzimej religii shintō, która w tym przypadku była spoiwem łączącym poszczególne elementy 

składowe doktryny. Wyjaśnienie to wydaje się oczywiste jeżeli wiemy, iż rola cesarza w ujęciu shintō 

miała charakter dualistyczny – religijno – polityczny. Jako najwyższy kapłan kultu był łącznikiem 

między światem ludzi i bogów, wypełniając posłannictwo bogów, stawał się przywódcą w wymiarze 

politycznym.  

Podkreślenie roli i znaczenia kultu shintō w odniesieniu do Hakko – Ichiu jest o tyle istotne, 

że ten tradycyjny system wierzeń japońskich od około VII wieku podlegał silnym wpływom – co 

wspomniano już wcześniej - filozofii buddyjskiej i konfucjańskiej. Doprowadziło to do sytuacji, 

                                                        
19

 K. Dave, Japan`s Dark Background 1881-1945,Willamette University  

www.willamette.edu/~rloftus/moremilitarism.html, s.1 (dostep: 26.02.2005). 
20

  Ibidem, s.24. 
21

 Taira Shidehara, Dai Tao to Sejiku ( Growth of Greater East Asia ), Tokyo Deizai Shimpo She Shuppan Bu 

1941, s. 18-19 [w:] Yung – Hwan Jo, Japanese Geopolitics and The Greater East Asia Co – Prosperity Sphere, 

s. 24. 
22

  Yoshijiro Takasa, Dainihon Shochoku Kindai ( Interpretation of the Imperial Rescripts of the Great Japan ), 

Proceedings 16105, s. 317 [w:] Yung – Hwan Jo, Japanese Geopolitics and The Greater East Asia Co – 

Prosperity Sphere, s. 24. 
23

Kojiki czyli Księga Dawnych Wydarzeń, przekład W. Kotański, Warszawa 1986, s. 22.  
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w której  buddyzmu i konfucjanizmu dokonały przeobrażeń o charakterze teologiczno-doktrynalnym, 

co z kolei pozwoliło na stworzenie z shintō religii państwowej, która mogła odegrać ważną rolę na 

płaszczyźnie politycznej jako czynnik państwotwórczy, stając się – jako religia państwowa – 

gwarantem siły i autorytetu władzy cesarza od tzw. Restauracji Meiji (1868), aż po kapitulację w 1945 

roku.  

Pierwsze działania podjęte w duchu Hakko – Ichiu datuje się na  XVI wiek i wiąże  z planami 

podboju Korei i Chin przez jednego z trzech wielkich przywódców średniowiecznej Japonii – 

Toyotomi Hideyoshiego
24

. który „…sam zajął się przygotowaniami do wyprawy koreańskiej, która 

miała być wstępem do podboju Chin i reszty świata“
25

. Działaniom Toyotomiego przyświecała idea, 

aby: „rozpowszechnić zwyczaje naszego kraju w czterystu i więcej prowincjach tego kraju oraz by 

ustanowić tam władzę naszego cesarskiego miasta, która przetrwa wszystkie epoki“
26

. Mimo dwóch 

wypraw wojennych zorganizowanych w 1590 i 1597 roku i zdecydowanej militarnej przewagi po 

stronie japońskiej podjęte działania zbrojne nie przyniosły spodziewanego zwycięstwa, a jedynie smak 

gorzkiej porażki i śmierć wielu tysięcy ludzi. Nie doszło do podboju terenów zamorskich, a śmierć 

Toyotomi Hideyoshiego na długie lata położyła kres śmiałym planom podporządkowania świata. 

Kolejni władcy Japonii z rodu Tokugawa koncentrowali się na zapewnieniu spójności kraju 

i całkowicie zarzucili jakiekolwiek plany podbojów.  

Zapomniana przez około 300 lat, powróciła na przełomie XIX i XX wieku i została 

dopasowana do nowej rzeczywistości politycznej.  

Wydarzenia, które rozegrały się w połowie lat 50- tych XIX wieku  za sprawą akcji militarnej 

Stanów Zjednoczonych
27

 wykazały całkowitą bezsilność Japonii wobec potęgi mocarstw zachodnich, 

których polityka stanowiła zagrożenie dla tradycji
28

 i kultury japońskiej czy wręcz jej bytu 

politycznego. Obawy japońskich elit politycznych były w pełni uzasadnione.   

                                                        
24

 Toyotomi Hideyoshi (1536 – 1598 ) przez historyków uznany za jednego z trzech wielkich władców 

średniowiecznej Japonii. W przeciwieństwie do swojego poprzednika – Ody Nobunagi (1534 – 1582)  

…znanego jako syna samuraja z Owari – przyp. Asao Naohiro, The sixteenth – century unification, Faculty of 

Letters, University of Kyoto, [w:] The Cambridge History of Japan Volume 4, Early Modern Japan, Cambridge 

University Press 1991, s. 40, Toyotomi Hideyoshi … pochodził z rodziny chłopskiej z Aichi, dystrykt Owari – 

Ibidem, s. 45. Gminne pochodzenie nie dawało widoków na wysoki awans społeczny, nie mówiąc już 

o możliwości wspięcia się na najwyższy szczebel drabiny społecznej ówczesnej Japonii. Upór w dążeniu do 

celu, olbrzymie zdolności organizacyjne i strategiczne oraz przychylność losu sprawiły, że po śmierci Ody 

Nobunagi w 6 miesiącu 1582 roku zdołał przejąć władzę polityczną i wojskową w Japonii, którą sprawował aż 

do swojej śmierci. W ostatnich latach swojego życia - 1592 i 1598  postanowił urzeczywistnić ideę Wielkiej 

Japonii organizując wyprawę wojenną na Koreę, aby w dalszej kolejności dokonać podboju Chin. Działania te 

zakończyły się klęska militarną Japonii, a sama idea rozszerzenia władzy boskiego cesarza na sąsiednie kraje 

została porzucona wraz ze śmiercią Toyotomiego Hideyoshiego we wrześniu  roku 1598, aby odżyć na nowo 

w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Na temat dokonań Toyotomiego Hideyoshiego zob. Również w: 

A. Iskenderow, Toyotomi Hideyoshi, tł. E. Szulc, Warszawa 1991, J. Mendyk, Wielcy wojownicy Japonii, 

Toyotomi Hideyoshi ( 1537 – 1598 ), Warszawa 2009. 
25

 J. Tubielewicz, Historia Japonii, s. 241. 
26

 M. E. Berry, Hideyoshi, za C. Totman, Historia Japonii, Kraków 2009, tł.J. Hunia, s. 278. 
27

 W 1853 roku Perry, na czele okrętów wojennych udał się do Japonii, aby w imieniu USA przedłożyć 

propozycję udostępnienia kilku portów japońskich w celu utworzenia amerykańskich baz handlowych 

i zaopatrzeniowych. Nieprzychylne stanowisko shogunatu doprowadziło do ponownej ekspedycji amerykańskich 

okrętów wojennych, które w 1854 roku wpłynęły do Zatoki Edo, zmuszając władze wojskowe Japonii do 

podpisania  31 marca 1854 w Kannai Traktat o pokoju i przyjaźni pomiędzy Japonią i Stanami Zjednoczonymi 

(jap. Nichibei Washin Jōyaku w skrócie Kanagawa Jōyaku), w myśl, którego otwarto dla Ameryki porty 

Shimoda i Hakodate. Amerykanie uzyskali również klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Za: 

www.history.navy.mil/bios/perry_mc.htm (dostęp: 20.12.2013), www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives 

(dostęp: 20.12.2013). 
28

 Tradycjonaliści japońscy uważali styl życia społeczeństw zachodnich za przeciwieństwo relacji społecznych 

w Japonii. Wliczyć tu należy obawy o  wzmocnienie roli  kobiety, której pozycję wyznaczała utrwalona przez 

wieki tradycja oparta na filozofii konfucjańskiej.  
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W wyniku ekspansji kolonialnej rozległe tereny Azji Południowo-Wschodniej znalazły się 

pod silnym wpływem mocarstw zachodnich, prowadzących działania o charakterze niekiedy wręcz 

rabunkowym. 

Efekty tych poczynań widoczne były szczególnie w Chinach, które stały się areną 

bezwzględnej rywalizacji potęg zachodnich ukierunkowanej na uzyskanie wymiernych korzyści 

materialnych bez oglądania się chińską tradycję i kulturę. Należy również pamiętać, że następstwem 

siłowego przerwania izolacji Japonii było podpisanie niekorzystnych umów handlowych, podobnych 

do tych, które obowiązywały na terytorium cesarskich Chin. 

Dla lepszego zobrazowania stanu i poziomu zagrożenia jakim dla Japonii (i innych państw 

regionu) była polityka mocarstw zachodnich posłużymy się definicją bezpieczeństwa, którą będziemy 

rozumieć jako wieloaspektowe zjawisko, dla określonego jednostkowego lub zbiorowego podmiotu, 

dotyczące go bezpośrednio lub pośrednio którego spektrum tworzą następujące komponenty: 

 

 pożądany stan, który oznacza dla danego podmiotu poziom efektywności kontroli nad 

możliwościami w danym miejscu oraz przedziale czasu zagrożeniami wartości istotnych dla 

tego podmiotu; inaczej mówiąc, bezpieczeństwo to stan odzwierciedlający wynik różnicy 

potencjałów, potencjału samoobronności danego podmiotu i potencjału zagrożeń tego 

podmiotu w określonej czasoprzestrzeni, […]  

 proces rozwoju, który stanowi metapotrzebę człowieka, dzięki której realizowany jest 

personalny oraz społeczny wzrost potencjału podnoszącego autonomiczną obronność 

podmiotów bezpieczeństwa, […] 

 konstrukt społeczny, możliwy do przeciwstawienia licznym zagrożeniom efekt 

funkcjonowania więzów społecznych współzależności i interakcji zachodzących w danej 

zbiorowości ludzkiej będącej również jednym z podmiotów bezpieczeństwa.”
29

    

 

Japońskie elity polityczne doskonale zdawały sobie sprawę z tego wieloaspektowego 

zagrożenia i podjęły wysiłek, który w możliwie najkrótszym czasie miał doprowadzić do jego 

eliminacji. 

Modernizacji kraju i wzmacnianiu jego potencjału obronnego w oparciu o standardy 

europejskie towarzyszyły hasła o konieczność obrony; tożsamości narodowej, tradycyjnych 

azjatyckich wartości duchowych, przed zalewem zachodniego materializmu, co w konsekwencji 

prowadziło do wzrostu postaw anty zachodnich wśród szerokich warstw społecznych. Narastaniu 

takich nastrojów sprzyjały działania władz, które poprzez oficjalną propagandę uświadamiały 

społeczeństwu konieczność podejmowania wysiłków na rzecz rozwoju unikalnego boskiego cesarstwa 

i realizacji jego misji wyraźnie określonej w świętych księgach, do których odwoływał się shintoizm. 

Należy w tym miejscu nadmienić, że przekonanie Japończyków o wielkości rodu Yamato 

i potędze Japonii nie było wynikiem odgórnie narzucanej propagandy wykorzystującej starożytne mity 

i legendy. Autor pracy poświęconej systemowi myślenia ludów Wschodu - Hajime Nakamura tak to 

wyjaśnia: Przekonanie, że Japonia jest najwspanialszym krajem na świecie pojawiło się w czasach 

bardzo dawnych. Bez wątpienia wyrosło z miłości do rodzimego kraju, czystej i prostej, pozbawionej 

ambicji ekspansjonistycznych i zaborczych.
30

   

To poczucie dumy i wielkości nie było już tak idealistyczne, nosiło piętno czasu, czasu ostrej 

rywalizacji o wpływy polityczne i gospodarcze. Broniąc własnego interesu narodowego, Japonia 

musiała przyjąć reguły narzucone przez potęgi zachodnie, które dążyły do umacniania swojej pozycji 

                                                        
29

 J. Piwowarski, Fenomen Bezpieczeństwa, Kraków 2014, s. 20 – 21. 
30

 H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, tł. M. Kanert, 

W. Szkudlarczyk – Brkić, Kraków 2005, s. 418. 
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w tej części świata. Wiązało się to z koniecznością włączenia się Japonii w tę rywalizację. Japońskie 

elity polityczne szybko zrozumiały reguły gry politycznej, czego przykładem może stosunek 

Japończyków do Chin pod koniec XIX wieku.  

Działania wojenne prowadzone przez Japonię w latach 1894 – 1895 ukazały całkowitą słabość 

Chin. Paul Varley w swojej pracy poświęconej zagadnieniom kultury japońskiej pisze: Jedynym 

negatywnym rezultatem wojny japońsko–chińskiej było to, że w oczach Japończyków Chiny przestały 

być źródłem wyższej kultury. […] W latach bezpośrednio po wojnie niektórzy Japończycy twierdzili 

nawet, że ich kraj spłaca swój kulturowy dług chylącym się ku upadkowi Chinom, ponieważ walcząc 

z obcą i staroświecka dynastią Mandżurów, wspiera chińskich reformatorów i rewolucjonistów.
31

  

Dokonania Japonii na arenie międzynarodowej wzbudzały podziw i nadzieje innych państw 

azjatyckich zdominowanych przez kolonialną politykę mocarstw zachodnich. „Jest ironią losu, że 

zwycięstwo Japonii w wojnie japońsko – rosyjskiej rozbudziło antykolonialne namiętności od Chin 

przez Wietnam aż po Indie, Birmę i Filipiny. Ludność wszystkich tych krajów uważała Japonię za siłę 

antykolonialną, więc pierwsze historyczne zwycięstwo „żółtej” rasy nad „białymi” napawało ją dumą. 

Od przełomu wieków, a przede wszystkim w drugiej dekadzie XX wieku, tysiące młodych ludzi z Chin, 

setki z koreańskiej i tajwańskiej kolonii oraz Wietnamu, jak również grupy z miejsc takich jak Indie, 

Birma i Filipiny, przyjeżdżały do Japonii zdobywać wykształcenie. Ludzie ci uzyskiwali poparcie dla 

projektów przeprowadzenia reform w swych własnych krajach ze strony licznych prominentów 

japońskiej polityki, od antyzachodnich nacjonalistów po kosmopolitycznych socjalistów.”
32

     

Idea przyświecająca Japończykom popierającym działania przedstawicieli innych państw 

azjatyckich zawierała silne przekonanie o własnej wyższości. Nie było ono pozbawione podstaw. 

Japonia jako jedyny kraj w Azji przeszła w tak krótkim czasie transformację ustrojową, która 

pozwoliła jej rozmawiać z przedstawicielami potęg Zachodu na równych zasadach. Realia polityczne, 

a szczególnie silna rywalizacja mocarstw zachodnich o wpływy w Azji generowały sytuacje, 

w których Japonia podejmowała akcje wykluczające pokojowe współistnienie, choć czyniła je pod 

takimi właśnie hasłami. 

W prasie i wystąpieniach publicznych przedstawicieli władz i uczonych reprezentujących 

szkoły buddyjskie, konfucjańskie, shintoistyczne lub inne pojawiały się apele o konieczności podjęcia 

zdecydowanych kroków w celu odparcia zagrożenia nie tylko dla japońskiej kultury i tradycji, ale 

szeroko rozumianych wartości kulturowych ludów Wschodu. Na uwagę zasługują poglądy głoszone 

przez filozofa o orientacji chrześcijańskiej Uchimurę. Uważał on, że Japonia jest z natury rzeczy 

pośredniczką między chrześcijańską Ameryką, a buddyjską Azją i że jej misją jest tchnąć nowe życie 

na Wschodzie, choćby (Japonia) musiała w tym celu postępować jak zdobywca. Staniemy na tym polu 

walki jak zbawcy Azji
33

. 

To właśnie te wspólne wartości i wzorce miały stać się płaszczyzną umożliwiającą 

zbudowanie szerokiej współpracy państw Azji Wschodniej, pod przewodnictwem Japonii.  Tworzenie 

– w myśl założeń doktryny Hakko – Ichiu obszaru zwanego Azjatycką Strefą Współpracy  odwoływała 

się do konfucjańskiego modelu wielkiej rodziny.  

Wojna z Chinami, przedstawiana jako realizacja założeń doktrynalnych toczyła się nie tylko 

na froncie japońsko–chińskim. Chiny były aż nazbyt oczywistym przykładem na ścieranie się 

interesów Anglii, Francji, USA i ZSRR, co w zasadniczy sposób wpływało na przebieg akcji zbrojnej 

i  co zostało wyraźnie wyartykułowane w Oświadczeniu Japonii w sprawie Chin z dnia 17 kwietnia 

1934, w którym czytamy m.in.: 
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 P. Varley, Kultura japońska, tł. M. Komorowska, Kraków 2006, s. 206. 
32

 A. Gordon, Nowożytna Historia Japonii, s. 246. 
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 „…należy sobie zdać sprawę, że obowiązkiem Japonii jest dokonać najwyższego wysiłku, żeby 

wypełnić swą misję i wywiązać się z ciążących na niej szczególnych odpowiedzialności we Wschodniej 

Azji.[…] Chociaż stanowisko Japonii względem Chin może czasami różnić się od takiegoż stanowiska 

obcych krajów, to jednak różnic takich nie można uniknąć z powodu położenia Japonii i jej 

posłannictwa.”
34

 

Posłannictwem Japonii na Dalekim Wschodzie – według nacjonalistów - było, oprócz 

tworzenia nowego porządku w oparciu o wspólne wszystkim narodom Azji zasady moralne, 

zniszczenie wpływów komunistycznych, co stanowiło podstawowy argument wykorzystywany przez 

rząd japoński w uzasadnianiu działań wojskowych -  „…tylko obalenie antyjapońskiego reżimu 

w Chinach oraz ustalenie ścisłej współpracy chińsko-japońskiej może zapewnić długoletni spokój 

i porządek w Azji.” Rząd japoński „…będzie popierał nowe rządy w Chinach, które chcą przyjaźnie 

współpracować z Japonią, by zwalczać wspólnie komunizm i odbudować nowe Chiny.”
35

 

Ocenę działań mocarstw zachodnich w kontekście aktywności politycznej Japonii, 

postrzeganej jako państwo sojusznicze względem Niemiec i Włoch zawarł E. Rafalski pisząc: „Stany 

Zjednoczone, poszukując koncepcji rozszerzenia swych wpływów poza obszary tradycyjnej dominacji 

w Ameryce Łacińskiej, nie tylko spoglądały z niepokojem na proces narastania penetracji niemieckiej 

w tej strefie, ale również wpływów japońskich w Azji i na Pacyfiku. Państwa „osi” próbowały 

odnaleźć formuły swej polityki zagranicznej nie tylko wobec obszarów tradycyjnych wpływów 

aliantów zachodnich w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej (sprawa kolonii, źródeł surowców, nowego 

podziału świata – „bardziej sprawiedliwego” niż ten wersalski), ale również na terenie europejskim 

(dotyczy to oczywiście Włoch i Niemiec)
36

. Podzielony i rozdarty świat kapitalistyczny nie znajdował 

w swych planach żadnych racji, które kazałyby mu dbać w najmniejszym nawet zakresie o interesy 

innych państw, jeżeli ta troska nie wynikałaby z faktu istnienia jakiegokolwiek iunctim pomiędzy losem 

tychże państw a własnym imperialnym interesem.
37

  

Analizując działania japońskie zmierzające do narzucenia swojego zwierzchnictwa państwom 

regionu nie sposób  nie dostrzec, że hasła walki z działalnością komunistyczną na kontynencie 

azjatyckim  były nie tyle częścią składową ideologii czy doktryny japońskiej, ile raczej; z jednej 

strony pretekstem, który miał za zadanie neutralizowanie krytyki państw zachodu, zaniepokojonych 

lekceważeniem przez Japonię tzw. zasady drzwi otwartych, z drugiej zaś  komunizm wpisywał się 

w pojęcie wroga ( oprócz zmaterializowanego i zaborczego Zachodu), z którym należało walczyć 

w imię wyższych wartości.  O tym, że Japonia umiejętnie wykorzystywała te argumenty, które często 

padały na podatny grunt świadczą kolejne incydenty z udziałem wojsk japońskich, aż nadto 

zaznaczających swoją obecność na obszarach koncesji amerykańskich czy brytyjskich w Chinach.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z ekspansjonizmem 

japońskim, a mianowicie jedną z głównych zasad obowiązujących w kulturze Dalekiego Wschodu  -  

każdy powinien zajmować właściwe dla niego miejsce. Dla Japończyków, dumnych z postępu 

cywilizacyjnego dokonanego w tak krótkim czasie, który dodatkowo pozwolił rozmawiać z potęgami 

zachodnimi na równych zasadach, sytuacja była oczywista. Japonia jako jedyny kraj w Azji była 

zdolna podjąć rywalizację z mocarstwami takimi jak USA, Anglia, Rosja czy Francja, a to oznaczało, 

że Cesarstwo Wielkiej Japonii miało prawo domagać się od innych narodów Azji uznania jego 

przywódczej roli. Postawa Japonii i jej działania budziła sprzeciw środowisk nacjonalistycznych 
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w Chinach czy Korei i była całkowicie nie do zaakceptowania przez państwa zachodnie, dla których 

wzmocnienie potęgi Japonii oznaczałoby utratę koncesji i wpływów w regionie. 

 

*** 

 

Wzbogacona o nowe treści, dopasowane do zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej 

przypadająeej na lata 1868 - 1945 doktryna Hakko – Ichiu zachowała swój rdzeń kulturowy, głęboko 

osadzony w rodzimej tradycji i nierozerwalnie połączony z kultem cesarza – potomka bogini 

Amaterasu, jedynego żyjącego boga oraz związanym z tym  przeświadczeniem o wyjątkowości 

Japonii – boskiej krainy, która z boskiego nadania musi zająć należne jej miejsce wśród narodów 

świata. Będąca siłą napędową japońskiego nacjonalizmu i ekspansjonizmu doktryna Hakko – Ichiu 

stała się, podobnie jak w XVI wieku, choć na dużo większą skalę, przyczyną klęski w roku 1945, 

kończąc aż po czasy nam współczesne, działania zmierzające do urzeczywistnienia idei połączenia 

państw i narodów pod panowaniem Japonii.     
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