
DOI: 10.15804/npw20181714 s. 175–180

www.czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/npw

ISSN 2084-3291Nowa Polityka Wschodnia 2018, nr 2 (17)
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Uniwersytet Wrocławski

Kraj kwitnącej wiśni w 9 odsłonach
[recenzja książki Japonia widziana z polskiej perspektywy]

Cherry Blossom Land in 9 scenes 
[book review Japonia widziana z polskiej perspektywy]

Страна цветущей вишни в 9 сценах 
[рецензия книги Japonia widziana z polskiej perspektywy]

Oficjalnie historia stosunków polsko-japońskich sięga początków 
XX w. (Biuletyn Informacyjny, 2009), kiedy to 22 marca 1919 r. Ce-

sarstwo Japonii uznało rząd Ignacego Paderewskiego oraz istnienie pań-
stwa polskiego, dzięki czemu oba państwa nawiązały stosunki dyploma-
tyczne (Ciszewska, 2012). W związku z tym w 2009 r. obchodziliśmy już 
90. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych, które obchodzone 
były w obydwu państwach, gdzie miało miejsce wiele wydarzeń kultural-
nych (Wybrane…, b.d.). Japonia wydaje się państwem odległym od Pol-
ski nie tylko na mapie świata, ale również kulturowo, historycznie, gospo-
darczo i religijnie, dlatego też warto zagłębić się w lekturę, która przybliża 
nam związki między tymi dwoma tak odmiennymi krajami. 

Niniejsze opracowanie jest recenzją książki pt.: Japonia widziana z pol-
skiej perspektywy wydaną przez toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek 
w 2016 r. w ramach serii „Biblioteka Azji i Pacyfiku”, której sekretarzem 
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został Maciej Majewski, a recenzentami tomu: prof. dr hab. Jerzy Sielski1 
oraz prof. dr hab. Miao Huashou2. Radę Serii stanowią: Kamal M. Abdul-
la (Azerbejdżan), Daulet L. Baideldinov (Kazachstan), Marceli Burdelski 
(Gdańsk), Waldemar J. Dziak (Warszawa), He Yaomin (Chiny), Vasyl Mar-
chuk (Ukraina), Joanna Marszałek-Kawa (Toruń), Miao Huashou (Chi-
ny), Vladimir I. Nifadiev (Kirgistan), Ewa Oziewicz (Gdańsk), Małgorzata 
Pietrasiak (Łódź), Akmal Saidov (Uzbekistan), Bogusława Skulska (Wro-
cław), Grażyna Strnad (Poznań), Marek Szulakiewicz (Toruń), Peter Vorel 
(Czechy). Publikacja składa się ze spisu treści, wstępu, dziewięciu odręb-
nych artykułów oraz noty o autorach jako osobnego rozdziału, a wszystko 
to znajduje się na 197 stronach.

Redaktorem naukowym tomu jest dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, 
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kie-
rownik Katedry Systemu Politycznego RP Wydziału Politologii i Studiów 
Międzynarodowych, autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny po-
litologii oraz stosunków międzynarodowych. W recenzowanej książce jest 
autorką wstępu, w którym krótko opisuje każdy z tekstów wydrukowa-
nych w tomie.

9 smaków Japonii

Z uwagi na to, że cały tom tej serii stanowi dziewięć odrębnych publikacji, 
każda z nich zasługuje na osobnych kilka słów, bowiem każdy porusza zu-
pełnie inną kwestię związaną z kulturą, historią, geografią i filozofią Kraju 
Kwitnącej Wiśni.

W pierwszym rozdziale Przemysław Sieradzan3 opisuje źródła japońskie-
go antyokcydentalizmu i doktryny geopolitycznej Wielkiej Azji Wschodniej 
(podobnie brzmi tytuł rozdziału). Jak wskazuje sam autor – i co również 
podkreśla redaktor tomu już we wstępie – „przedmiotem analizy jest obraz 
Japonii jako państwa wyjątkowego, doskonałego i świętego” (Marszałek-

1 Zakład Polityki Publicznej, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Wydział 
Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

2 Uniwersytet Ludowy w Pekinie.
3 dr Przemysław Sieradzan, adiunkt Pracowni Sinologii, Instytutu Rusycystyki i Stu-

diów Wschodnich Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Gdańskim.
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-Kawa, 2016). Publikacja została podzielona na cztery części pt.: „Jak niedo-
szła kolonia stała się państwem kolonialnym”; „Ideowo- filozoficzne źródła 
japońskiego ekspansjonizmu”; „Rola tajnych stowarzyszeń w kształtowaniu 
się ideologii japońskiego ekspansjonizmu”; „Wielka Azja Wschodnia jako 
projekt geopolityczny”. W niniejszym tekście szeroko zostały przedstawio-
ne doktryny ideowo-filozoficzne oraz religijne, które według autora stano-
wią źródła przekonania o „wyjątkowej roli i dziejowej misji Japonii”. Chodzi 
przede wszystkim o religię politeistyczną shinto oraz ideologię japońskiego 
nacjonalizmu i militaryzmu, w której upowszechnieniu istotną rolę odegra-
ły tajne stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia 
Mrocznego Oceanu. 

W rozdziale pt. Japoński epizod polityczny Romana Dmowskiego Witold 
Wojdyło4 przedstawił krótką historię ponadtrzymiesięcznego pobytu Ro-
mana Dmowskiego w Japonii w 1904 r. Niezwykle interesujący kontekst 
historyczno-polityczny związany jest z wizytą Dmowskiego w obozie je-
nieckim w Matsuyamie na wyspie Sikoku, gdzie przebywali polscy jeńcy 
wojenni z armii carskiej, oraz próbami nawiązywania stosunków z Japo-
nią przez ówczesną partię polityczną PPS na czele z Józefem Piłsudskim. 
Z całą pewnością jest to nieznany większemu gronu czytelników etap w hi-
storii Polski i Japonii.

Trzeci rozdział pt. Uwarunkowania polsko-japońskiej współpracy poli-
tycznej, gospodarczej i kulturalnej został napisany przez Mariana Tadeusza 
Mencla5. Autor w sposób szczegółowy opisuje poszczególne wizyty przy-
wódców i polityków polskich oraz japońskich, poczynając od wizyty Lecha 
Wałęsy w Japonii w 1981 r., aż po wizytę Prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go w Kraju Kwitnącej Wiśni w pierwszej dekadzie XXI w. 

Moim zdaniem najciekawszym artykułem w tym zestawieniu jest pozy-
cja nr 4, mianowicie opracowanie Michała Pozorskiego6 pt. Ścieżki dźwię-
kowe do gier wideo, jako nieznane dobro eksportowe Japonii. Jako że Japonia 
od zawsze kojarzy się z wysoko rozwiniętym technologicznie i cywiliza-
cyjnie państwem nie dziwi, że jest krajem produkującym ścieżki dźwięko-

4 prof. dr hab. Witold Wojdyło, Katedra Myśli Politycznej, Wydziału Politologii i Stu-
diów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

5 dr Marian Tadeusz Mencel, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 
6 mgr Michał Pozorski, Uniwersytet Szczeciński.
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we do gier wideo. Mimo to nie jest to wiedza powszechnie dostępna. Au-
tor opisuje ewolucję w podejściu do muzyki z gier wideo, jaka zaszła od 
lat 80. do czasów obecnych. Dzięki jej promowaniu poprzez nagrywanie 
płyt CD ze ścieżkami dźwiękowymi, a nawet granie jej przez orkiestry, ma 
ona możliwość dotrzeć do większego grona odbiorców. Pozwala to z kolei 
na poznanie klasycznej muzyki japońskiej, gdzie wykorzystywane są tra-
dycyjne japońskie instrumenty.

Maria Depta7 w artykule pt. O istocie japońskiego seppuku w kontekście 
poglądów Emilia Durkheima poddaje porównaniu i analizie po jednej stro-
nie harakiri, a po drugiej stronie samobójstwo według poglądów Emilia 
Dirkheima. Bardzo ciekawy jest szczególnie opis samego słowa „seppuku” 
i jego znaczenia, jako że w kręgu kultury europejskiej przyjęło się, że sep-
puku stanowi samobójstwo honorowe, ale czy jest nim na pewno? W kon-
frontacji z poglądami Durkheima mamy porównanie europejskiego i azja-
tyckiego podejścia do aktu samobójstwa.

Niezwykle interesujący okazuje się również artykuł Joanny Wardęgi8 
pt. Potencjał tanatoturystyki do budowania tożsamości narodowej – po-
równanie Chin i Japonii. Artykuł zawiera cztery podrozdziały zatytuło-
wane: „Dark tourism jako typ turystyki kulturowej”; „Potencjał narodów 
odtwórczy traumy narodowej”; „Mroczne destynacje turystyczne w Chi-
nach i Japonii – próba porównania” oraz „Etyczny wymiar tanatoturysty-
ki”. Przede wszystkim autorka wybrała temat bardzo niszowy, należący 
wręcz – jak sama wskazuje – do tematów tabu, bowiem jest ściśle związana 
ze śmiercią. Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu jest więc ta-
natoturystyka (Długozima, Dymitryszyn, Winiarska, 2013) oraz jej zjawi-
sko w historii Chin i Japonii. 

Kolejny artykuł pt. Obraz potęgi militarnej Japonii w mandze Jakuba 
Rutkowskiego9 ukazuje rolę mangi w życiu i kulturze obywateli Japonii. 
Szczególnie istotną rolę odgrywa ona w obliczu braku armii japońskiej. 
Stanowi zatem miejsce-odskocznię, gdzie można puścić wodze fantazji.

7 mgr Magda Depta, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
8 dr Joanna Wardęga, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagiel-

loński.
9 mgr Jakub Rutkowski, Uniwersytet Szczeciński.
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Japoński Czerwony Krzyż w walce ze skutkami Fukushimy to już ósmy 
artykuł tej publikacji, napisany przez Renatę Gałaj-Dempniak10, w którym 
przedstawiono historię powstania oraz późniejszej działalności Japońskie-
go Czerwonego Krzyża – organizacji powstałej w 1887 r. z przekształcenia 
już wcześniej istniejącego Towarzystwa Dobroczynności. Przełomowym 
wydarzeniem, w którym organizacja ta odegrała kluczową rolę, była tra-
gedia, która rozegrała się w Japonii 11 marca 2011 r. Doszło wtedy zarów-
no do trzęsienia ziemi, tsunami, jak i awarii elektrowni atomowej w Fuku-
shimie. Te tragiczne w skutkach wydarzenia spowodowały zaangażowanie 
w  pomoc wielu organizacji międzynarodowych, włącznie z Japońskim 
Czerwonym Krzyżem.

Ostatni artykuł Agnieszki Drzymały11 pt. Zastosowanie technologii 
ekologicznych w unijnych i azjatyckich korporacjach transnarodowych na 
przykładzie BMW oraz Toyoty zawiera następujące części: „Wstęp”; „Prze-
ciwdziałanie zmianom klimatycznym a odpowiedzialność korporacji”; 
„Niemieckie korporacje samochodowe i przykłady pro środowiskowych 
aut”; „Japońskie korporacje samochodowe i przykłady pro środowisko-
wych aut”; „Dow Jones Sustainability Index” oraz „Podsumowanie”. Au-
torka poddaje analizie i porównaniu unijne oraz azjatyckie korporacje 
transnarodowe, które stosują technologie proekologiczne. Przedmiotem 
zainteresowania stały się w tym przypadku niemieckie i japońskie auta: 
BMW oraz Toyota. Jest to niezwykle istotny temat z punktu widzenia za-
nieczyszczeń naszej planety, bowiem to właśnie branża motoryzacyjna jest 
odpowiedzialna w znacznej mierze za pogorszenie się jakości powietrza.

Podsumowanie

Zebrane artykuły tworzą niejako wspólną całość, niemniej jednak rów-
nie dobrze każdy z nich mógłby stanowić odrębne dzieło opublikowa-
ne w czasopiśmie związanym z Japonią, niekoniecznie zaś w kontekście 
polskim. Proponowana tematyka przedstawiona w opracowaniach jest 

10 dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodo-
wych, Uniwersytet Szczeciński.

11 dr Agnieszka Drzymała, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologicz-
ny, Uniwersytet Łódzki.
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niezwykle interesująca i różnorodna, bardzo często uzupełniona o tabe-
le i dane statystyczne, które pomagają zrozumieć konkretną problematy-
kę. Niemniej jednak tytuł opracowania wydaje się wprowadzać czytelnika 
w błąd, bowiem „Japonia widziana z polskiej perspektywy” rodzi nadzieje 
na to, iż każdy tekst będzie w swojej treści nawiązywał wprost do Polski, 
w mniejszym bądź większym zakresie. Tymczasem większość artykułów 
nawiązuje do tradycji europejskich i azjatyckich, a nie, jak sugeruje tytuł, 
polskich. Tym niemniej nie sposób odmówić publikacji zalet wynikają-
cych z zastosowania wysokiej jakości analizy porównawczej, którą prze-
prowadzili autorzy mierząc się z europejską i azjatycką kulturą. Pozycja ta 
z całą pewnością ucieszy nie tylko naukowców czy znawców w dziedzinie 
Japonii, ale również osoby zainteresowane tym dalekowschodnim krajem 
hobbystycznie. 

BERENIKA CZERWIŃSKA

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Poland
berenikaczerwinska@wp.pl
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