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STUDIA NAD HISTORI¥ POLSKI W JAPONII

W Japonii terminem �historia Europy� okre�la³o siê i czê�ciowo okre�la siê
tak¿e i dzisiaj przede wszystkim historiê Europy Zachodniej, czyli historiê Wiel-
kiej Brytanii, Francji lub Niemiec, za� stosunki miêdzynarodowe w Europie � to
stosunki tych mocarstw z Rosj¹. Ale ostatnio coraz wiêcej historyków zwraca
uwagê na fakt historyczny, ¿e wschodnia czê�æ Europy, �ci�le zwi¹zana histo-
rycznie, kulturalnie b¹d� ekonomicznie z Zachodem, id¹c chocia¿ nieco inn¹ od
niego drog¹ rozwoju, czêsto odgrywa³a kluczow¹ rolê w dziejach nie tylko Euro-
py, ale tak¿e �wiata � chodzi mi np. o jej miejsce w �kapitalistycznym systemie
�wiatowym�, teoretyzowanym przez Immanuela Wallersteina, skomplikowany
problem mniejszo�ci narodowo�ciowej, punkty wybuchowe dwóch wojen �wia-
towych itd. Poza tym pobudzaj¹ historyków do g³êbszych rozwa¿añ ostatnie
wydarzenia w tym regionie, m.in. upadek systemu komunistycznego, bêd¹cy
wa¿nym czynnikiem przyspieszaj¹cym zakoñczenie �zimnej wojny�. Tak wiêc
uznawano coraz wiêksze znaczenie badañ dotycz¹cych Europy Wschodniej.

Jednak historycy, zajmuj¹cy siê Europ¹ Wschodni¹, w tym tak¿e i Polsk¹, nie
maj¹ jeszcze tak znacz¹cej pozycji w �rodowisku naukowym jak ci, którzy bada-
j¹ historiê Europy Zachodniej. Ale osoby, zajmuj¹ce siê histori¹ Polski, stanowi¹
najwiêksz¹ grupê w�ród historyków, badaj¹cych Europê Wschodni¹. Wybranie
Polski jako przedmiotu badañ spowodowane jest przede wszystkim tym, ¿e Pol-
ska ma d³ug¹ � od czasu �redniowiecza � historiê swojej pañstwowo�ci. Jedno-
cze�nie historia ta jest pe³na dramatyczno�ci, któr¹ widaæ w takich wydarzeniach
jak: rozbiory, kilka powstañ, Katyñ, �Solidarno�æ�, stan wojenny, itd. Poza tym
w Japonii, gdzie marksizm wywiera³ silny wp³yw na powojenne ko³a inteligentów,
historycy zwracali uwagê na tradycjê polskiego ruchu robotniczego, szczególnie
na osobê Ró¿y Luksemburg.

Wa¿n¹ przyczyn¹ rozwoju w Japonii nauk historycznych dotycz¹cych Polski
jest to, ¿e rz¹dy polskie i instytuty naukowe, przede wszystkim Uniwersytet
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Warszawski, przyjmowa³y i przyjmuj¹ nadal w ¿yczliwej atmosferze japoñskich
m³odych badaczy jako stypendystów (kilku historyków japoñskich studiowa³o u pro-
fesora Stefana Kieniewicza). Wed³ug profesora Hiroshi BANDO (Meiji Univer-
sity, ju¿ przeszed³ na emeryturê), który jest jednym z pierwszych badaczy historii
Polski w Japonii oraz specjalist¹ historii ruchu robotniczego, od drugiej po³owy
XIX w., studiowa³o w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
14 Japoñczyków, m.in.: Akiyoshi NAKAYAMA (profesor Kyoto Sangyo University),
pisz¹cy o Tadeuszu Ko�ciuszce; Toshio Inouchi (profesor Waseda University),
pisz¹cy o szlachcie i sejmie w �redniowieczu; Makoto HAYASAKA (profesor
Tokyo Institute of Technology) � o emigrantach polskich w Pary¿u i o nurtach
my�li rewolucyjnej w XIX w. zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie; Naoki MIY-
AJIMA (profesor Chuo University) � o Endecji; Masaru ARAKI (profesor Okay-
ama University) � o kronice Galla Anonima; Takashi KAWANA (profesor �
docent?, Tokyo International University) � o Ró¿y Luksemburg; Tomoko YAMA-
DA (Meiji University) � o historii spo³eczno-ekonomicznej w XIX w.; Katsuy-
oshi WATANABE � o powstaniu warszawskim; Taichi SHIRAKI (Waseda Uni-
versity) � o historii spo³eczno-ekonomicznej w XVIII w.; Satoshi KOYAMA (do-
cent, Kyoto University) � o my�lach politycznych w XVI�XVII w. Poza nimi znam
jeszcze dwie osoby, które by³y sta¿ystami w Instytucie Historycznym UW � Katsu-
hiko MATSUKAWA (docent, Kyoto Sangyo University), zajmuj¹cy siê polityk¹ za-
graniczn¹ Polski w okresie miêdzywojennym i Michihiro YASUI (Nagano Prefectu-
ral College) � Narodow¹ Demokracj¹ oraz Kazuo FUJII (docent Kwansei-gakum
University), który stydiowa³ w³ókiennictwo na Uniwersytecie £ódzkim i Masahiro
TAGUCHI (docent Okayama University) absolwent SGPiS, który studiowa³ ekonomiê
Polski XX w. Jak widaæ, mamy obecnie specjalistów z ka¿dego okresu historii Polski.

Wydaje mi siê, ¿e niektórzy historycy japoñscy, szczególnie m³odsi, zajmuj¹cy
siê Polsk¹, nie s¹ ju¿ zadowoleni jedynie z przedstawiania i interpretacji pewnych
teorii albo koncepcji dyskutowanych w Polsce, ale zamierzaj¹ sami pog³êbiaæ swoj¹
wiedzê na podstawie materia³ów archiwalnych. Ale czy my, Japoñczycy, ¿yj¹cy
w innej kulturze i zachowuj¹cy siê inaczej, jeste�my w ogóle w stanie rozumieæ
etos innego narodu? Na przyk³ad trudno nam zrozumieæ niektóre pojêcia doty-
cz¹ce cywilizacji chrze�cijañskiej. Nie zawsze zgadzamy siê z historykami pol-
skimi w sprawie tego, co oni nazywaj¹ common sense. Nie zawsze tak¿e jest
dla nas zrozumia³e to, co Polacy uwa¿aj¹ za naturaln¹ przes³ankê, przechodz¹c¹
w historiografii z pokolenia na pokolenie. Otó¿ istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e sta-
raj¹c siê o oryginalno�æ swojej pracy, bêdziemy zajmowali siê czym� drobiazgo-
wym albo nieaktualnym. W takiej sytuacji sta¿ w Polsce (albo w ogóle za grani-
c¹), który nam daje sposobno�æ do szerszych kontaktów z historykami polskimi
i mo¿liwo�ci lepszego dostêpu do materia³ów � w moim przekonaniu � pomaga
nam w pewnym stopniu zmniejszaæ to niebezpieczeñstwo, chocia¿ nie prowadzi
do ca³kowitego wyeliminowania kwestii spornych.
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Zwracaj¹c uwagê na rolê, jak¹ w historiografii japoñskiej odgrywaj¹ prace
historyków zajmuj¹cych siê Polsk¹, mo¿na stwierdziæ, ¿e ich dzie³a otwiera³y
i otwieraj¹ w Japonii nowe horyzonty dla nauk historycznych dotycz¹cych Euro-
py. W Japonii bowiem, np. jest ma³o historyków, którzy badaj¹c historiê impe-
rium rosyjskiego albo pañstwa niemieckiego, zwracaj¹ uwagê na rolê, jak¹ od-
grywali Polacy w ówczesnej sytuacji politycznej, ekonomicznej lub kulturalnej
Europy. Na podstawie badañ, przedstawiono nowy aspekt w dotychczasowej
historiografii, opracowano m.in. nastêpuj¹ce tematy: wp³yw braci polskich (socy-
nianów) na kszta³towanie siê na Zachodzie my�li O�wiecenia (Akiyoshi NAKAY-
AMA, 1991); Mickiewicz a jego wp³yw na ocenê Francuzów o s³owiañszczy�nie
(Toshinobu NAKAMURA, 1993, doktorant Doshisha University, wcze�niej stu-
diowa³ we Francji); wp³yw polskich rewolucjonistów na zorganizowanie rosyjskiego
ruchu jakobiñskiego (Makoto HAYASAKA, 1996); uroczysto�ci ku czci Ko�ciusz-
ki w Piotrogrodzie w 1917 r. i rola odegrana przez Polaków (w tym polskich
¯ydów) w rewolucji (A. NAKAYAMA, 1995) itp.

Je�li chodzi o publikacje dotycz¹ce dziejów najnowszych, wprawdzie liczba ich
jest mniejsza ni¿ tych, które dotycz¹ spraw Polski w XIX w., ale jest kilka prac
na wysokim poziomie. Z tych godne uwagi s¹ m.in.: Katsuhiko MATSUKAWA,
Yoroppa 1939 (Kyoto, 1997) � autor, krytykuj¹c dotychczasow¹ historiografiê
szczególnie w Anglii na temat genezy II wojny �wiatowej, bada stosunki polsko-
angielskie w okresie bezpo�rednio przed wojn¹ na podstawie �róde³ archiwalnych
zarówno w Anglii (Public Record Office i Instytut Historyczny im. Gen. Sikor-
skiego), jak i w Polsce (AAN i CAW); Takayuki ITO (profesor Waseda Univer-
sity), Sengo Porando no seiritsu: Soren geikon to Porando roudoushatou
no senjutsu 1943�1945 (w: �Suravu Kenkyu� 1973, nr 18) � wcze�niej pio-
niersk¹ pracê w Japonii napisa³a na podstawie materia³ów nie tylko angielskich,
niemieckich, ale tak¿e polskich, praca jest aktualna nawet obecnie; Yoshikazu
HIROSE (docent, The Defence Academy), Porando wo meguru seiji rikiga-
ku: Reisen eno joshou 1939�1945 (Tokyo, 1993) � autor, rysuj¹c politykê rz¹-
du polskiego w Londynie i polskich komunistów, bada politykê zagraniczn¹ trzech
mocarstw dotycz¹c¹ sprawy polskiej. Autor uwa¿a Konferencjê w Teheranie za
genezê podzia³u Europy. Chocia¿ autor ten nie korzysta³ ze �róde³ archiwalnych
z wyj¹tkiem Public Record Office w Londynie, praca ta opiera siê na licznych
dokumentach opublikowanych zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce.

Je�li chodzi o okres powojenny, to nie mamy jeszcze wielu monografii z dzie-
dziny historii, z wyj¹tkiem ksi¹¿ek, o charakterze ogólnym (jednak jest sporo ksi¹-
¿ek dotycz¹cych ruchu �Solidarno�æ� i Polski po upadku systemu komunistycz-
nego). Sytuacja jest podobna, je�li chodzi o okres 1944�1948, czyli czasy tzw.
demokracji ludowej.

W Japonii nie ma jednoznacznej oceny historycznej okresu �demokracji ludo-
wej�. W latach siedemdziesi¹tych w swojej ksi¹¿ce pt. Jinminminshushugi no

http://rcin.org.pl



324 Jun Yoshioka

shiteki tenkai (Tokyo, 1975) Masayoshi SHIBATA (brak danych, ale na pewno
badacz �lewicowy�) oceni³ �demokracjê ludow¹� na podstawie wypowiedzi Geor-
giego Dimitrowa: �Jedna forma dyktatury proletariatu�. Po upadku systemu ko-
munistycznego w Europie Wschodniej ukaza³a siê praca Shingo MINAMIZU-
KA (profesor Chiba University) na temat najnowszej historii Wêgier (w: �Reki-
shi Hyo.......�, 1990). Jej autor uwa¿a³ ten okres za daj¹cy mo¿liwo�æ budowania
�innego� socjalizmu �nie zniekszta³conego� w taki sposób jak stalinizm, czyli oceni³
�demokracjê ludow¹� pozytywnie. Obok tych �prosocjalistycznych� pogl¹dów
oczywi�cie istniej¹ osoby uwa¿aj¹ce okres �demokracji ludowej� po prostu za
okres przej�ciowy na drodze do stalinizmu, czyli raczej oceniaj¹cy go negatyw-
nie. Wydaje mi siê, ¿e w japoñskich ko³ach inteligenckich, sk³aniaj¹cych siê ku
marksizmowi, przewa¿a³ pierwszy nurt, za� drugi nurt, szukaj¹cy socjalizmu al-
ternatywnego, by³ silny zw³aszcza po takich wydarzeniach, jak: destalinizacja po
1956 r., rewolucja na Wêgrzech w 1956 r., Wiosna w Pradze w 1968 r. (niektó-
rzy do tego nurtu zaliczali wydarzenia w Polsce w 1980 r.). Jednak ci, którzy
szukali socjalizmu alternatywnego, zamilkli po upadku Zwi¹zku Radzieckiego, ale
pozosta³o nadal pytanie: co to by³ za okres? Znaczenie badañ na temat tego okresu
polega na tym, ¿e zostanie wówczas wyja�niony proces uformowania radzieckiej
strefy wp³ywów, czyli obozu �Wschodu�, który by³ dla nas �wiatem za �¿elazn¹
kurtyn¹�. W Japonii analizowanie czasu �demokracji ludowej� bêdzie oznacza³o
rozliczenie zaniechanego sporu, dotycz¹cego oceny tego okresu, które bêdzie ozna-
cza³o jednocze�nie ponowne rozpatrywanie powojennej historiografii Japonii.
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