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LE SZEK KAR CZEW SKI

Po li tech ni ka Opol ska, PWSZ w Ra ci bo rzu

Wy bra ne aspek ty we wnętrz ne go PR w fir mach ja poń skich

1. Wpro wa dze nie

Pu blic re la tions, czy li pro mo cja re pu ta cji czy też dzia ła nia zwią za ne ze
zwięk sze niem udzia łu fir my w świa do mo ści lu dzi, do ty czy za rów no jej oto -
cze nia ze wnętrz ne go jak i we wnętrz ne go1. W ar ty ku le sku pio no uwa gę
na tym dru gim aspek cie PR. 

Naj istot niej szy pro blem we wnętrz ne go PR do ty czy kwe stii zwią za nej
z mo ty wa cją pra cow ni ków do lep szej, bar dziej wy daj nej pra cy, z po bu dze -
niem ich en tu zja zmu, z po zy ska niem ich za ufa nia i lo jal no ści wo bec fir my,
z roz wo jem po czu cia od po wie dzial no ści za jej przy szłość, z po wią za niem
ich ce lów oso bi stych z ce la mi or ga ni za cji. Ce lem ar ty ku łu jest omó wie nie
wy bra nych aspek tów we wnętrz ne go PR w fir mach ja poń skich. Skon cen tro -
wa no w nim uwa gę na dwóch fe no me nach ja poń skich kor po ra cji – świą ty -
niach i miej scach pa mię ci. Te zą ar ty ku łu jest, iż fe no me ny te peł nią istot ną
ro lę w we wnętrz nym PR firm ja poń skich, in te gru ją pra cow ni ków 
z or ga ni za cją, po zwa la ją im, zgod nie z ich ocze ki wa nia mi, od na leźć w pra -
cy głęb szy sens oraz wy miar trans cen dent ny, escha to lo gicz ny, wzmac nia jąc
w ten spo sób fir my od we wnątrz. 
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1 Zob. Cen ker E, 2000, Pu blic re la tions, Wy daw nic two Wyż szej Szko ły Ban ko wej, Po znań. 



2. We wnętrz ne PR w fir mach ja poń skich

En tu zjazm lu dzi do pra cy, za an ga żo wa nie, chęć po dej mo wa nia od po wie -
dzial no ści zwią za ne są bar dziej z ich sfe rą emo cjo nal ną niż z kal ku la cją „co
z te go bę dę miał” lub „co na tym stra cę”. Za uwa żył to np. F. Herz berg
w swej dwu czyn ni ko wej teo rii mo ty wa cji2. Tak że po tocz ne do świad cze nie
wska zu je na to, iż po sta wy lu dzi ści śle zwią za ne są z ich sfe rą emo cjo nal ną.
Gdy by uda ło się roz bu dzić en tu zjazm w jed nost kach, ich po zy tyw ne na sta -
wie nie do or ga ni za cji, to za pew ne wzro sła by ich mo ty wa cja do pra cy. Ta ką
ro lę emo cjo nal ne go zwią za nia pra cow ni ka z ja poń ską or ga ni za cją peł ni
spraw ny i etycz ny sys tem za rzą dza nia per so ne lem, part ner stwo pra cow ni -
ków dzię ki sys te mo wi se nio ral ne mu, trak to wa nie pra cow ni ków ja ko człon -
ków ro dzi ny, uwew nętrz nie nie ka rier za wo do wych, do ży wot nie za trud nie -
nie, ko ła kon tro li ja ko ści3 i de mo kra cja prze my sło wa4. W fir mie So ny
na przy kład dą ży się do zmniej sza nie ty go dnio we go wy mia ru go dzin pra cy,
do ko nu je ro ta cji pra cow ni ków co kil ka lat, naj czę ściej na ich wła sne ży cze -
nie, na in ne sta no wi ska. Sprzy ja to ich sa mo re ali za cji w pra cy i uwol nie niu
od nu żą cej ru ty ny5. W Ja po nii, w trud nych sy tu acjach dla fir my, wy na gro -
dze nia kie row nic twa są re du ko wa ne przede wszystkim6. Sprzy ja to two rze -
niu się wła ści we go kli ma tu so cjal ne go w or ga ni za cjach. Wła ści we mu kli ma -
to wi so cjal ne mu w fir mach da le ko wschod nich słu żą rów nież ich biu le ty ny
we wnętrz ne7.

Ro lę emo cjo nal ne go zwią za nia pra cow ni ka z or ga ni za cją peł nić mo gą
w Ja po nii tak że świą ty nie kor po ra cyj ne i kor po ra cyj ne miej sca me mo rial ne.
Me nedż ment ja poń ski wspie ra się na ta kich pod sta wo wych war to ściach
i im pe ra ty wach jak: umi ło wa nie ży cia i kra ju oj czy ste go, tem pe ro wa nie ego -
izmu jed nost ko we go, po świę ce nie i współ dzia ła nie dla do bra wspól no ty, od -
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2 Zob. Ka raś R., 2003, Teo rie mo ty wa cji w za rzą dza niu, Wy daw nic two Aka de mii Eko no -
micz nej w Po zna niu, s. 48.

3 Zob. Gliń ski B., Kuc R., 2000, Stra te gie za rzą dza nia, Key Text, War sza wa, s. 211.
4 Zob. Ka zuo Ko ike, Ukry te źró dła ja poń skiej pra co wi to ści [w]: Ko stow ska -Wa ta na be S.

(red.), 1990, Se kret ja poń skie go suk ce su, War sza wa 1990, s. 55. 
5 Zob. Mo ri ta A., Re in gold E., Shi mo mu ra M., 1996, Ma de in Ja pan. Akio Mo ri ta i So ny,

WNT, War sza wa, s. 126–147, 252.
6 Zob. Hi roy uki Yoshi no: Ety ka w biz ne sie – po dej ście azja tyc kie w: P. Mi nus (red.): Ety -

ka w biz ne sie, War sza wa 1995, s. 45.
7 Zob. Mur doch A., 1998, Ję zyk pu blic re la tions, PO LTEXT, War sza wa, 27–37.



po wie dzial ność, trak to wa nie śmier ci ja ko do rad cy8 i w związ ku z tym prze -
ba cza nie, oszczęd ność, har mo nia ze wzglę dów spo łecz ny ch9. Du cho wość
w każ dym czło wie ku ma wzmac niać je go wi tal ność i kre atyw ność, sprzy jać
par ty cy pa cyj ne mu sty lo wi za rzą dza nia. 

Gdy jed nost ka od czu wa jed ność ze swą gru pą, ce le gru po we mo gą być
ła twiej zre ali zo wa ne. Prak ty ki re li gij ne pro wa dzo ne w kor po ra cji ja poń skiej
ma ją wpły wać na ety kę pra cy, gru po wej i jed nost ko wej lo jal no ści, roz wi jać
współ dzia ła nie i od po wie dzial ność, co ma być prze ciw wa gą dla ego izmu,
kon cen tro wa nia się tyl ko na oso bi stych dą że niach jed no stek. 

3. Fe no men świą tyń kor po ra cyj nych

Re li gia shin to z jej od cho dzą cy mi i od ra dza ją cy mi się wiecz nie bo ga mi,
a tak że mit o stwo rze niu Ja po nii za pi sa ny w kro ni kach ja poń skich – Ko ji ki10,
wy war ły sil ny wpływ na umy sło wość Ja poń czy ków. W ja poń skim umy śle
nie ist nie je ści słe roz róż nie nie od po wie dzi „tak” i „nie”, a w re li giach te go
kra ju nie ma ści słej ba rie ry po mię dzy ży ciem i śmier cią, tak więc świą ty nie
i miej sca pa mię ci wy da ją się na tu ral nym prze dłu że niem kor po ra cji. 

Ja poń skie fir my ko rzy sta ją za rów no z usług ze wnętrz nych świą tyń i cen -
trów me dy ta cyj nych, jak i utrzy mu ją swo je wła sne. Jed na trze cia ja poń skich
firm or ga ni zu je dla swo ich pra cow ni ków szko le nia „du cho we” w ośrod kach
ze ni stycz ny ch12.

Ba da nia ja poń skich świą tyń kor po ra cyj nych wska zu ją, iż w po nad 20%
spo śród nich od da je się cześć bó stwu li sa – „In a ri -sa ma” – ma ją ce mu za -
pew nić po myśl ność. Przed się bior stwa re pre zen tu ją ce róż ne bran że wy bie ra -
ją wła ści we im bó stwa, np. do my han dlo we wy bie ra ją naj czę ściej bó stwo li -
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8 Zob. Be ne dict R., 1999, Chry zan te ma i miecz. Wzo ry kul tu ry ja poń skiej, Pań stwo wy In -
sty tut Wy daw ni czy, War sza wa, s. 231. 

9 Zob. Hamp ten – Tur ner Ch., Trom pe na ars A., 2003, Sie dem kul tur ka pi ta li zmu,
s. 119–120, 150–179.

10 Zob. Ko tań ski W., 1998, Shin to izm, „Prze gląd Re li gio znaw czy” 1–2, s. 188–192.
11 Zob. Ko nec ki K., 1992, W ja poń skiej fa bry ce, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Łódz kie go,

Łódź, s. 64– 65.
12 Zob. Mu ray ama M. K., Mo to fu sa Mu ray ama, 1996, Cor po ra tion and Re li gion, „Re ita -

ku Uni ver si ty Fo rum” 7, Fe bru ary, s. 28. 



sa, prze mysł okrę to wy – bó stwo mo rza –„Kai -jin”, gór nic two – bó stwo wo -
dy – „Mi zu -ka mi” oraz bó stwo gór – „Yama -ga mi”13. 

Świą ty nie kor po ra cyj ne mo gą wy stę po wać w dwóch po sta ciach: 
1) ja ko zu ni for mi zo wa ne dla ca łej kor po ra cji, jak np. w kor po ra cji Ide mit su
Ko san lub 2) każ da fir ma w kor po ra cji mo że mieć swo ją od ręb ną świą ty nię
jak np. w kor po ra cji Te ijin.

Ze wzglę du na typ bóstw ota cza nych kul tem moż na rów nież do ko nać po -
dzia łu świą tyń na trzy ro dza je14.

Pierw szy typ – „Oita chi” – świą ty nia bó stwa czczo ne go przez za ło ży cie la.
Dru gi typ –„Ubu su na -sa ma” lub „Uji -ga mi -sa ma” – świą ty nie, w któ rych

czci się bó stwa da ne go re gio nu Ja po nii, bó stwa lo kal ne. 
Trze ci typ – świą ty nie, w któ rych czci się bó stwa zwią za ne z ro dza jem

pro wa dzo nej dzia łal no ści.
Czte ry naj istot niej sze fun da men ty fi lo zo fii ja poń skiej kor po ra cji to:

1) si ła wi tal na, 2) ge ne ro wa nie zy sku, 3) ela stycz ność, 4) zdol ność do po no -
sze nia ry zy ka.

Ge ne ro wa nie zy sku w men tal no ści ja poń skiej zwią za ne jest z pew ne go
ro dza ju ska la niem – „Yogo re”, któ re wy ma ga ja kie goś pro ce su oczysz cze -
nia14. Ja poń czy cy wie rzą, że pro ce su te go do ma ga się ich serce, a pro ces
two rze nia bo gac twa, któ ry nie roz wi nął w so bie funk cji te go oczysz cze nia,
nie speł nia na le ży cie swych funk cji spo łecz nych i edu ka cyj nych. Z te go też
po wo du świę te ry tu ały i ob rzę dy sta no wią istot ną część kul tu ry or ga ni za cyj -
nej przed się biorstw ja poń skich. 

Esen cją biz ne su jest po dej mo wa nie ry zy ka. Ry zy ko jest za wsze zwią za -
ne z lę kiem. Lęk mo że dzia łać ja ko ele ment do pin gu ją cy do dzia ła nia,
pod wa run kiem jed nak, że znaj dzie się dro gę do uwol nie nia od je go nad -
mier nej pre sji. Od lę ków zwią za nych z ry zy kiem mo że uwol nić w ja kiejś
mie rze dro ga po szu ki wań du cho wych.

W re li gii shin to dro ga prze zwy cię że nia stra chu le ży w „San ga ku Shu -
kyo” – w pew ne go ro dza ju czcze niu gór, w „Shu gen do” (twar da prak ty ka
i asce tyzm) oraz w pie lę gno wa niu le gend i mi tów o bu dzą cych gro zę bo -
gach, któ rych moż na jed nak ob ła ska wić. W kor po ra cjach czczo ne są za tem
bó stwa, aby w ja kiś na pół ma gicz ny spo sób prze zwy cię żyć strach pra cow -
ni ków przed zły mi mo ca mi, du cha mi czy prze ciw no ścia mi lo su. 
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13 Tam że, s. 29. 
14 Zob. Mu ray ama M. K., Mo to fu sa Mu ray ama, 1996, dz. cyt., s. 33. 



4. Fe no men kor po ra cyj nych miejsc me mo rial nych

Dru gim swo iście ja poń skim fe no me nem or ga ni za cji jest fe no men kor po -
ra cyj nych miejsc me mo rial nych, gdzie uwiecz nia ne są na zwi ska „sa mu ra -
jów kor po ra cji”, któ rzy ode szli na za wsze. Na przy kład pro du cent wy po sa -
że nia far ma ceu tycz ne go i me dycz ne go San se ido upa mięt nił 90. rocz ni cę
za ło że nia fir my, bu du jąc w re gio nie Kin ki wie żę me mo rial ną, wy da jąc
na ten cel oko ło 500 ty się cy do la ró w15. Ce lem te go przed się wzię cia by ło
uho no ro wa nie po świę ce nia tych wszyst kich za trud nio nych w kor po ra cji,
któ rzy wnie śli swój wkład w jej roz wój, a tak że stwo rze nia miej sca do mo -
dli twy o kon ty nu ację po myśl no ści i roz wo ju or ga ni za cji i jej pra cow ni ków.

Rów nież fir ma spe cja li zu ją ca się w pro duk cji sprzę tu ko smicz ne go
– Shin me iwa Ko gyo – wznio sła w in ten cji swych pra cow ni ków po mnik
w kształ cie ra kie ty z nie rdzew nej sta li. „Du chy” po nad 600 zmar łych pra cow -
ni ków tej fir my są upa mięt nio ne raz do ro ku – pre zes i wy żsi ran gą me ne dże -
ro wie przy by wa ją tu, aby oka zać swój re spekt i sza cu nek, i mo dlić się za du -
sze zmar łych pra cow ni ków, a tak że za po myśl ność i dal szy roz wój fir my.

Ta kie kor po ra cje jak np. Sa ga wa Ky ubin, Bank Osa ka, Ma ru dai Sho ki hin
utrzy mu ją w su mie po nad 50 cmen ta rzy kor po ra cyj nych wcho dzą cych
w skład wiel kie go kom plek su me mo rial ne go w Hie -zan wy bu do wa ne go
w 1977 r. przez bud dyj ską gru pę Ten dai – En ry aku -ji. Z ko lei na wiel kim
cmen ta rzu bud dyj skim ga łę zi Shin gon w Koya -san ist nie ją miej sca po chów -
ku na le żą ce do naj więk szych ja poń skich kor po ra cji, ta kich jak: Mi nol ta, Ca -
non, So go, Ki rin Be er czy Nis san. 

Kor po ra cja Ki rin Be er zbu do wa ła swój cmen tarz w la tach 80. Od te go
cza su rok rocz nie w li sto pa dzie pro wa dzo ne są ce re mo nie i mo dli twy w in ten -
cji tych, któ rzy zmar li w po przed nim ro ku. Co ro ku w fir mie od cho dzi na za -
wsze 40 do 50 osób, a ich imio na za pi sy wa ne są w księ dze pa mię ci.

Fir ma Mit su toyo -sen sa ku -jo – wy twór ca pre cy zyj nych urzą dzeń po mia -
ro wych – od mo men tu za ło że nia w 1934 r. kon ty nu uje pro wa dze nie co mie -
sięcz nych mo dlitw w ha li każ dej kom pa nii, w któ rych uczest ni czą wszy scy
za trud nie ni pra cow ni cy. Trwa ją one go dzi nę i od by wa ją się pod czas go dzin
pra cy. Ka płan od czy tu je bud dyj ską su trę, a wszy scy za trud nie ni ofia ru ją ka -
dzi deł ka i mo dlą się w in ten cji zmar łych pra cow ni ków fir my i swo ich przod -
ków. Po tej uro czy sto ści wrę cza się rów nież na gro dy dla naj bar dziej in no wa -
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cyj nych pra cow ni ków fir my, a tak że świę tu je uro dzi ny dzie ci pra cow ni -
ków16.

W Ja po nii uwa ża się, że ma jąc świa do mość nie uchron nej śmier ci mo że -
my i po win ni śmy prze ba czyć so bie na wza jem. Prze ba cza nie uwa ża ne jest
za jed ną z naj wyż szych za let czło wie ka. Po nie waż każ dy kie dyś umrze, po -
win no się, we dług re li gii ja poń skich, być hoj nym, szczo drym, wy ro zu mia -
łym, wspa nia ło myśl nym i wiel ko dusz nym dla wszyst kich. 

Gdy przyj rzy my się uważ nie zja wi sku kor po ra cyj nych miejsc me mo rial -
nych, do strze ga my ści sły zwią zek mię dzy re li gia mi Kra ju Wscho dzą ce go
Słoń ca i ja poń ską kor po ra cją. 

Ży cie jest śmier cią, śmierć jest ży ciem – to swo iście ja poń ska kon cep cja by -
tu, któ ra mo że wzmac niać pra gnie nie za cho wa nia okre ślo nej cią gło ści np. ist nie -
nia fir my. Po nie waż w bud dy zmie, a przy naj mniej w je go ja poń skim od ga łę zie -
niu, za kła da się, że świa do mość czło wie ka jest w ja kiś spo sób nie znisz czal na17,
za tem w „du cho wej” for mie kor po ra cja mo że kon ty nu ować swo je ży cie, swą
cią głość. Gdy rze czy się zmie nia ją, nie zmien ny duch mo że być zwor ni kiem po -
mię dzy „tym i tam tym świa tem”. Du chy zmar łych opie ku ją się, we dle wie rzeń
ja poń skich, nie tyl ko swo ją ro dzi ną, lecz rów nież są straż ni ka mi szer szej ro dzi -
ny np. kor po ra cji i za pew nia ją jej roz wój i nie śmier tel ność. Dla te go też top me -
nedż ment firm ja poń skich dą ży do czcze nia pa mię ci zmar łych pra cow ni ków. 

Kor po ra cyj ne świą ty nie i miej sca me mo rial ne, pro wa dzo ne w nich uro -
czy sto ści, mo dli twy i wspól ne me dy ta cje są wy ra zem ja poń skich kon cep cji
jed no ści na ro do wej i „kul tu przod ków”. Upra wia ny w kor po ra cyj nych świą -
ty niach kult re li gij ny uwa ża ny jest za źró dło si ły wi tal nej pra cow ni ków oraz
in te gra cji ich ce lów oso bi stych z ce la mi fir my.

5. Pod su mo wa nie

Cią głość tra dy cji i sys te mu war to ści w kra ju po tom ków Bo gi ni Ama te -
ra su, syn kre tyzm re li gij ny, umie jęt ność łą cze nia tra dy cji ze współ cze sno -
ścią, wchła nia nia osią gnięć in nych kul tur przy za cho wa niu wła snej (kon ty -
nu acji i ne ga cji18, to fe no me ny dość rzad ko spo ty ka ne w in nych kul tu rach.

112

16 Zob. Mu ray ama M. K., Mo to fu sa Mu ray ama, dz. cyt., s. 38. 
17 Zob. Be ne dict R., 1999, dz. cyt., s. 114.
18 Zob. Lesz czyń ski L., 1994, Ja po nia. Kon ty nu acje i ne ga cje, Wy daw nic two UMCS, Lu blin.



Ta kim fe no me nem są rów nież ja poń skie świą ty nie kor po ra cyj ne i miej sca
pa mię ci. 

Świą ty nie i miej sca me mo rial ne peł nią istot ną ro lę w we wnętrz nym PR firm
te go kra ju, in te gru ją pra cow ni ków z or ga ni za cją i po zwa la ją im od na leźć w pra -
cy, zgod nie z ich ocze ki wa nia mi, głęb szy sens oraz wy miar trans cen dent ny,
escha to lo gicz ny. Z pun ku wi dze nia oso by wy cho wa nej w kul tu rze za chod niej
ta ka in ge ren cja fir my w du cho wo-emo cjo nal ną sfe rę ży cia pra cow ni ka mo że
po cią gać za so bą za gro że nie dla au to no mii i wol no ści jed nost ki, mo że sprzy jać
uczy nie niu z jed nost ki „czło wie ka or ga ni za cji”, w stop niu więk szym, niż pi sał
o tym oj ciec chrzest ny te go po ję cia W. Why te19. Oba wy te po dzie la rów nież
część współ cze snych ba da czy ja poń ski ch20. Z dru giej jed nak stro ny, z punk tu
wi dze nia jed nost ki wy cho wa nej w kul tu rach Wscho du, za chod nie or ga ni za cje
uty li tar ne po strze gać moż na ja ko po zba wio ne wy mia ru du cho we go i trans cen -
dent ne go, obo jęt ne na in ne niż za wo do wa sfe ry ży cia jed nost ki. 

Le szek Kar czew ski
Po li tech ni ka Opol ska, PWSZ w Ra ci bo rzu

CHO OSEN ASPECTS OF IN NER PU BLIC RE LA TIONS IN JA PA NE SE 
EN TER PRI SES 

S u m  m a  r y

The aim of the ar tic le is to pre sent so me aspects of in ner pu blic re la tions in Ja pa ne -
se en ter pri ses. The au thor fo cu sed his at ten tion on two phe no me non of cor po ra tions
in Ja pan – cor po ra te shri nes and cor po ra te me mo rial pla ces. In the fol lo wing ar tic le
is pre sen ted the ro le of de scri bed phe no me non which is es sen tial in in ner pu blic re -
la tions in Ja pa ne se firms. This phe no me non in te gra te em ploy ees with or ga ni za tions,
let them find out in the ir work de eper sen se and trans cen den tal di men sion. 

Key words: pu blic re la tions, bu si ness ethics, or ga ni za tio nal cul tu re, cross cul tu ral
ma na ge ment
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& Com pa ny, inc. Gar den Ci ty, New York.
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