
Sekai rokuj kkakoku kachikan d tabukku 
 

Sekai kachikan ch sa 2010
www.ikeken-lab.jp/�/WVS2010time-series2011042� 

Nihonjin ga motsu kuni e no aichaku to wa

National Pride



kuniga-
ra

Ja-
ponia jest krajem o d ugiej historii i unikatowej kulturze z cesarzem jako symbo-
lem jedno ci narodu, do którego nale y suwerenna w adza sprawowana w oparciu 
o zasad  trójpodzia u 

kunigara kokutai

Konstytucja Japonii



status quo

geng

My, naród japo ski, pragniemy pokoju po wszystkie 
czasy, jeste my g boko wiadomi szczytnych idea ów rz dz cych stosunkami mi -
dzy lud mi, jeste my zdecydowani chroni  nasze bezpiecze stwo i nasze istnienie, 
ufaj c w sprawiedliwo  i dobr  wiar  mi uj cych pokój narodów wiata  

Z tego zdania wynika, e 
kwesti  ochrony narodowego bezpiecze stwa cedujemy na inne kraje. W normal-
nym pa stwie w konstytucji powinna by  wyra ona nasza gotowo  do dzia a  na 
rzecz zabezpieczenia ycia, maj tku i terytoriów narodowych

Konstytucja Wielkiego Cesarstwa Japonii Cesarz Meiji 
(1852�1912). Wizerunek w adcy w modernizowanej Japonii w setn  rocznic  mierci cesarza

Konstytucja Japonii



sh danteki jie-
iken

Kenp  daiky j  to sh danteki jieiken

Jieitai no rekishi

checkbook diplomacy



heiwa anzen h sei



Kimi ga 
yo 

Hi no maru

Hi no maru Kimi ga yo

Utsukushii kuni e
Kimi ga yo 

hisent teki

petit 
nationalism

Podczas pi karskiego Pucharu wiata kibice zwyci skich dru yn g o no piewa-
j  hymn narodowy. Mo e i Japonia spróbowa aby z dum  od piewa  swój hymn?

Reskryptu cesarskiego o wy-

Utsukushii kuni e 

Puchi 
nashonarizumu sh k gun 



chowaniu Ky iku chokugo

ijime

uwzgl d-
niania w opisie wydarze  z zakresu historii nowszej kwestii mi dzynarodowego po-
rozumienia i wspó pracy w regionie Azji

Kais  j nen 
Futatabi, hokori o mote-

ru kuni e



jigyaku shikan
Shinpen Nihonshi

Hokori. Tsutaey  Nihon no ayumi

kokutai

Shinpen Nihonshi Nihonjin 
no hokori o tsutaeru shin Nihonshi 

Atarashii rekishi ky kasho
Holocaust Denial à la Japonaise

Hokori naki kuni wa horobu. Rekishi ni manabu 
kokka seisui 

Nihonjin no rekishi. Rekishi ni hokori o motenai 
kuni wa horobiru 

Hokori aru Nihon no rekishi o to-
rimodose 

Nihon kokumin ni tsugu. Hokori naki kokka wa metsub  



Kwatera G ówna si  okupacyjnych zasia a 
ziarno, a �system autodestrukcji pa stwa� wzmacniany przez zwi zek nauczycie-
li Nikky so dzia a do dzisiaj

Podstawowego prawa o wiatowego

Karcie praw

poszanowa-
niu tradycji i kultury oraz umi owaniu ojczyzny, a tak e stron rodzinnych, które je 
wytworzy y

Nihonjin no hokori 

GHQ no Nihon senn  

Problem patriotycznej edukacji we wspó czesnej Japonii w wietle rewizji Podstawowego 
prawa o wiatowego  Kul-
turowe i edukacyjne problemy rozwoju wspó czesnej Azji



element dzia a  zmierza-
j cych do stworzenia kraju, w którym ka dy mo e odczuwa  rado  i dum  z fak-
tu, e si  tu urodzi

T ky  saiban, sens  sekinin, sengo sekinin 

jinmetsu sakusen sankuang

Sank  sakusen to wa nan datta no ka. Ch gokujin ni mita Nihon no sens

Ikuh sha ky kasho 
o d  yomu ka



Dopóki Japonia akceptuje masochistyczne spojrze-
nie na swoj  histori , nigdy nie odzyska suwerenno ci ani szacunku

nie ma ci szej zbrodni ni  konspiracja w celu prze-
prowadzenia wojny agresywnej, zagra aj cej bezpiecze stwu ludzko ci

Victors� 
Justice. The Tokyo War Crimes Trial

Shush , ky kasho kentei seido o hihan

Traditions and Encounters: A Global Perspective on the Past



rin to shita gaik

Open Letter in Support of Historians in Japan

Kokuren no seijiryokugaku



aimai 
senryaku

shuch  suru gaik

kizen to shita gaik

Rin to shita Nihon. Washinton kara gaik  o yomu 



Ch goku ni n  to ieru Nihon

Powinni my zda  sobie spraw , e wojna informacyjna, po-
legaj ca na odpowiednim modelowaniu wiadomo ci historycznej ju  trwa. To 
oczywiste, e je li Japonia nie powie teraz Chinom �nie�, stanie si  ich wasalem .

Ch goku ni n  to ieru Nihon 

The Japan That Can Say No
United States Security Strategy for the East Asia-Paci c Region



Nihon o torimo-
dosu

Japan is back

Japan handlers

Put boots on the ground Show 
the  ag

Japan�s Client State (Zokkoku) Problem, 



tier-one na-
tion Je li Japonia nie chce spa  na pozycj  drugorz dn , powinna stan  rami  
w rami  ze Stanami Zjednoczonymi i wys a  si y morskie do Zatoki Perskiej oraz 
na Morze Po udniowochi skie, zwi kszy  bud et obronny oraz liczb  funkcjona-
riuszy Oddzia ów Samoobrony, z agodzi  ograniczenia dotycz ce eksportu broni, 
powróci  do zaanga owania w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii atomo-
wej, przeprowadzi  rewizj  konstytucji b d  dopu ci  tak  jej interpretacj , która 
umo liwi aby udzia  Japonii w systemie zbiorowej samoobrony, przyspieszy  bu-
dow  nowych baz na Okinawie, Wyspach Guam i Marianach i zawiesi  dzia ania 
w kierunku redukcji wydatków na utrzymanie baz na swoim terenie .

The US-Japan Alliance: Anchoring Stabili-
ty in Asia

�Kutsujoku no hi� � seif  shikiten ni k gi



Potsdam Declaration Political Reorientation of Japan. September 1945 to September 
1948 Basic Documents, 

Embracing Defeat
The Emerging Japanese Superstate, Challenge and Response

Japan as Number One

Sengo haisengo ron



soft power
Cool Japan .

soft power

tsunami

genshiryoku rikkoku

itchi dan-
ketsu

Soft Power. Jak osi gn  sukces w polityce wiatowej

Soft Power Superpowers. Cultural and National Assets of Japan and the 
United States

Japan�s Gross National Cool

Nihon saisenry  

Gaikoku ga sh san suru Nihon to wa 
Nihonjin no bishitsu



chi to k  wa futatsu ni shite hitotsu

Nihon koku-
min, jishin o mote

kaku-
shin

Dai ky j  wa Nihonjin no hokori 



ukeika

Global Peace Index

ninj mi giri

The Illusion of �Rising Nationalism�: Internationalism and Xenopho-
bia in Today�s Japan

Abe�s Perilous Patriotism. Why Japan�s Nationalism Still Creates Pro-
blems for the Region and the U.S.-Japanese Alliance



sens  h an

kizuna

Ichio-
ku s katsuyaku


