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rozumieją oni samą instytucję państwa? Tylko jeżeli to wiemy, możemy 
zrozumieć, o jakich frakcjach dyskutuje się na ulicy i w parlamencie. 
Przekonania, jakie naród żywi co do rządu, są o wiele ogólniejszej 
natury, trwają dłużej i mają większą wagę niż liczbowe dane dotyczące 
siły partii. W Stanach Zjednoczonych zarówno dla republikanów, jak 
i dla demokratów rząd jest niemal złem koniecznym, które ogranicza 
wolność jednostki. Także praca w instytucjach rządowych, może z wy-
jątkiem okresu wojny, nie zapewnia pozycji, jaką daje zatrudnienie na 
równoważnym stanowisku w firmie prywatnej. Taka wizja administra-
cji państwa jest bardzo odległa od wersji japońskiej, a nawet od wersji 
wielu narodów europejskich. Po pierwsze więc, trzeba się dowiedzieć, 
jaka jest ona w Japonii. Poglądy na ten temat zawarte są w stereoty-
pach, którymi posługują się Japończycy, w ich opowieściach o ludziach 
sukcesu, w mitach dotyczących narodowej historii, przemówieniach 
z okazji świąt narodowych... Można je poznać dzięki tym pośrednim 
przejawom, niemniej wymagają systematycznych badań.

Podstawowe założenia o świecie, jakie czyni każdy naród, czy roz-
wiązania, jakie dopuszcza, można badać tak szczegółowo i z taką samą 
uwagą, jaką poświęcamy ustaleniu proporcji głosów na „tak” i na „nie” 
w najbliższych wyborach. Warto było dobrze poznać założenia, na ja-
kich opiera się taki kraj jak Japonia. Oczywiście jeśli tam, gdzie moje 
założenia rodem z Zachodu nie pasowały do japońskiego poglądu na 
świat, miałam jakie takie pojęcie o kategoriach i symbolach, którymi 
posługiwali się Japończycy, wiele rzeczy postrzeganych jako sprzeczne 
w ich zachowaniu przez ludzi Zachodu przestawało nimi być. Zaczęłam 
rozumieć, jak to się działo, że Japończycy uznawali pewne ostre zwroty 
we własnym zachowaniu za integralną część spójnego systemu. Spró-
buję to wytłumaczyć. Podczas badań moi rozmówcy zaczęli formu-
łować zaskakujące twierdzenia i używać dziwnych pojęć. Pociągnęło 
to za sobą poważne konsekwencje oraz długo trwające emocje. Cnoty 
i występki, tak jak rozumie je Zachód, przeszły metamorfozę. System 
okazał się specyficzny – to nie był buddyzm ani konfucjanizm. To był 
system japoński – siła i słabość Japonii.

Rozdział 2

JAPOŃCZYCY NA WOJNIE

W każdej tradycji kulturowej istnieją ustalone zasady prowadzenia 
wojny i niektóre z nich są wspólne dla wszystkich narodów Zachodu 
pomimo dzielących je różnic: wypowiadanie wojny totalnej, pewne 
gwarancje na wypadek lokalnej klęski, zasady nakładania kontrybucji 
na pokonanych i reguły traktowania jeńców wojennych. Wszystkie 
one właśnie dlatego dadzą się przewidzieć, że narody Zachodu mają 
wielką wspólną tradycję kulturową, która obejmuje także zachowania 
w czasie wojny.

To, w jaki sposób postępowanie Japończyków odbiegało od przy-
jętych na Zachodzie reguł prowadzenia wojny, dostarczało danych na 
temat ich światopoglądu i rozumienia kondycji człowieka. Dla badań 
nad kulturą japońską i zachowaniem Japończyków nie miało znaczenia, 
czy odstępstwa od zachodniego kodeksu postępowania były istotne 
z militarnego punktu widzenia czy nie; wszystkie one mogły być ważne 
dla poznania charakteru tej kultury, ponieważ stawiały pytania, na które 
trzeba było znaleźć odpowiedź.

Najbardziej ważkie argumenty, jakimi posługiwały się Japonia 
i Ameryka, by uzasadnić prowadzoną przez siebie wojnę, były zupeł-
nie przeciwstawne. Japońskie spojrzenie na sytuację międzynarodową 
bardzo odbiegało od amerykańskiego. Ameryka odpowiedziała wojną 
na agresję państw Osi: Japonia, Włochy i Niemcy bezprawnie naru-
szyły pokój międzynarodowy. Niezależnie od tego, czy w grę wcho-
dziło zajęcie siłą Mandżurii, Etiopii czy Polski, agresywne działania 
państw Osi przeciwko słabszym narodom były złe. Naruszały kodeks 
międzynarodowy, głoszący: „żyj i pozwól żyć”, oraz zasadę „otwartych 
drzwi” dla wolnej przedsiębiorczości. Japonia jednak zupełnie inaczej 
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patrzyła na problem wojny. Dopóki każdy naród cieszy się absolutną 
niezależnością, na świecie panuje anarchia. Należy więc wprowadzić 
hierarchię, na której szczycie stanęłaby oczywiście Japonia, jako że 
jest ona jedynym krajem o doskonale zhierarchizowanym społeczeń-
stwie, dzięki czemu najlepiej rozumie, jak ważne jest umieć „zająć 
właściwe miejsce”. Zgodnie z tymi zasadami hierarchii Japonia, która 
po wewnętrznym zjednoczeniu, zaprowadzeniu pokoju i likwidacji 
przestępczości uporała się z budową dróg i elektryfikacją kraju, roz-
winęła przemysł metalurgiczny i według oficjalnych statystyk objęła 
99,5 procenta dzieci i młodzieży kształceniem w szkołach publicznych, 
powinna z kolei wychować swego chińskiego młodszego brata, nieco 
zapóźnionego w rozwoju. A ponieważ Japończycy należą do tej samej 
rasy co ludy Wielkiej Azji Wschodniej, powinni usunąć z tej części 
świata Stany Zjednoczone, a następnie Wielką Brytanię i Rosję i zająć 
należne im „właściwe miejsce”. Świat powinien opierać się na ustalonej 
hierarchii narodów. (Następny rozdział ukaże, jak wielkie znaczenie 
w kulturze japońskiej ma hierarchia.) Japonia była miejscem jak naj-
bardziej odpowiednim dla narodzin tak fantastycznych pomysłów. 
Niestety kraje, które podbiła, miały na ten temat inne zdanie. Mimo 
klęski Japonia nie wyparła się swego ideału Wielkiej Azji Wschod-
niej i nawet najmniej szowinistycznie nastawieni więźniowie wojenni 
rzadko posuwali się do atakowania celów polityki japońskiej na konty-
nencie czy na południowo-wschodnim Pacyfiku. Jeszcze przez bardzo 
długi czas Japonia z pewnością patrzeć będzie na świat z perspektywy 
wrodzonych postaw, których istotną częścią jest wiara w hierarchiczny 
porządek i zaufanie do niego. Jest to zupełnie obce amerykańskiemu 
umiłowaniu równości, niemniej musimy zrozumieć, co dla Japonii 
znaczy hierarchia i jakie ma zalety.

Swoje nadzieje na zwycięstwo Japonia oparła na innych podstawach 
niż powszechnie przyjmowane w Stanach Zjednoczonych. Nawoływała 
do zwycięstwa ducha nad materią. Ameryka jest wielka, lepiej uzbrojo-
na, ale jakie to ma znaczenie? Wszystko zostało przewidziane i wzięte 
w rachubę, mówili Japończycy. „Jeżeli obawialibyśmy się cyfr – pisał 
wielki dziennik «Mainichi Shimbun» – wojna nigdy by nie wybuchła. 
Wielkie siły przeciwnika nie zostały utworzone z powodu tej wojny”.

Nawet gdy Japonia odnosiła zwycięstwa, politycy, naczelne dowódz-
two i żołnierze powtarzali, że wojna nie jest rywalizacją arsenałów, ale 

polega na przeciwstawieniu amerykańskiej wiary w rzeczy – japoń-
skiej wierze w ducha. Kiedy wygrywaliśmy, Japończycy powtarzali 
na okrąg ło, że w takiej walce materialna siła musi ostatecznie ponieść 
klęskę. Bez wątpienia wiara w tę prawdę dostarczyła dogodnego alibi 
japońskim klęskom na Saipanie i Iwo Jimie, niemniej dogmat nie po-
wstał po to, by tłumaczyć porażki. Zagrzewał on do walki w czasie, 
gdy Japonia odnosiła zwycięstwa – i przyjęto go jako hasło na długo 
przed Pearl Harbor. W latach trzydziestych XX wieku generał Araki, 
fanatyczny militarysta i minister wojny w jednym z gabinetów, napisał 
w broszurze skierowanej „do całej rasy japońskiej”, że „prawdziwą 
misją” Japonii jest „rozpowszechniać i głosić chwałę Imperium po 
krańce Czterech Mórz. Nie powinniśmy przejmować się nierównością 
sił. Dlaczego mielibyśmy martwić się czymś, co jest materialne?”.

Oczywiście, jak każdy naród przygotowujący się do wojny, Japoń-
czycy jednak się przejmowali. W latach trzydziestych procent docho-
du narodowego przeznaczany na zbrojenia wzrósł astronomicznie. 
W okresie ataku na Pearl Harbor prawie połowa całego dochodu naro-
dowego przeznaczana była na potrzeby armii i floty, a jedynie 17 pro-
cent wydatków rządowych szło na opłacenie administracji cywilnej. 
Różnica między Japonią a krajami zachodnimi nie polegała na tym, że 
Japonia nie dbała o sprawy materialne. Okręty i armaty były jednak 
tylko zewnętrznym przejawem wiecznie żywego ducha japońskiego. 
Były one takimi symbolami, jak miecz samuraja – symbolem jego cnót.

Japonia tak konsekwentnie stawiała na swoje niematerialne środki, 
jak Stany Zjednoczone na swoją wielkość. Musiała przeprowadzić 
kampanię na rzecz produkcji na cele militarne jak Stany Zjednoczone, 
ale oparła ją na własnych założeniach. Duch jest wszystkim i jest wiecz-
ny – twierdzili Japończycy. Potrzeba oczywiście rzeczy materialnych, 
ale są one podporządkowane duchowi i przeminą. „Środki materialne 
są ograniczone – krzyczało japońskie radio – to oczywiste, że rzeczy 
materialne nie będą trwały tysiąc lat”. Nacisk na ducha w praktyce wo-
jennej potraktowany został dosłownie: wojenny katechizm Japończy-
ków opierał się na dawnym haśle, którego nie wymyślono na użytek tej 
wojny. Brzmiało ono: „Nasze wyszkolenie przeciw ich liczbie i nasze 
ciało przeciw ich stali”. Wojenne podręczniki zaczynały się od linijki 
wydrukowanej tłustą czcionką: „Przeczytaj to – i wojna jest wygrana”. 
Japońscy lotnicy, którzy prowadzili maleńkie samoloty do samobójcze-
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go zderzenia z naszymi okrętami, stanowili nieustanne potwierdzenie 
wyższości ducha nad materią. Nazywano ich oddziałami kamikaze, 
ponieważ kamikaze oznacza boski wiatr, który rozpraszając i zawraca-
jąc statki Czyngis-Chana, uratował w XIII wieku Japonię od najazdu.

Nawet w stosunku do ludności cywilnej władze japońskie traktowały 
zasadę wyższości ducha nad materią literalnie. Ludzie byli zmęczeni 
dwunastogodzinną pracą w fabrykach i conocnymi nalotami? „Im 
cięższe są nasze ciała, tym wyżej nasza wola i nasz duch unosi się nad 
nimi”. „Im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym trening jest doskonalszy”. 
Było ludziom zimno w schronach zimą? W radiu Dai Nippon Towa-
rzystwo Kultury Fizycznej zalecało ćwiczenia rozgrzewające, które 
miały nie tylko zastąpić ogrzewanie i wygodne łóżko, ale też wystar-
czyć za pokarm, niedostępny już w ilości pozwalającej człowiekowi 
zachować siły. „Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przy obecnych 
ograniczeniach racji żywnościowych nie ma co myśleć o ćwiczeniu. 
Nie! Im większe są ograniczenia racji żywnościowych, tym bardziej 
musimy budować naszą siłę fizyczną za pomocą innych środków”. 
To znaczy, musimy ją wzmocnić, używając jej jeszcze intensywniej. 
Jeśli chodzi o energię ludzkiego ciała, Amerykanin, szacując, jaką siłą 
dysponuje, zawsze bierze pod uwagę to, czy spał ostatniej nocy pięć 
czy siedem godzin, czy jadł normalnie, czy było mu zimno. Podejście 
amerykańskie skonfrontowane zostało z rachunkiem, który nie opiera 
się na gromadzeniu energii. To byłoby materialistyczne.

Japońskie środki przekazu posunęły się w czasie wojny jeszcze da-
lej. W trakcie bitwy duch przezwyciężał nawet fakt fizycznej śmierci. 
Jedna z audycji opisywała bohaterskiego pilota i cudowne pokonanie 
przez niego śmierci:

Po zakończeniu walk powietrznych japońskie samoloty wracały do bazy 
w małych eskadrach po trzy lub cztery. Samolot Kapitana wracał jako jeden 
z pierwszych. Po opuszczeniu samolotu Kapitan stanął na ziemi i przez lor-
netkę patrzył w niebo. W miarę jak wracali jego ludzie, liczył ich. Był blady, 
ale mocno stał na nogach. Kiedy wrócił ostatni samolot, Kapitan przyjął 
raport i udał się do Dowództwa. W Dowództwie złożył raport oficerowi 
dyżurnemu. Po zdaniu raportu nagle upadł na ziemię. Oficerowie rzucili się 
na pomoc, ale Kapitan już nie żył. Po oględzinach okazało się, że ciało było 
zimne, a w piersi znaleziono śmiertelną ranę od pocisku. Ciało człowieka, 
który umarł przed chwilą, nie może być zupełnie zimne. A jednak ciało 

Kapitana było zimne jak lód. Musiał on nie żyć już od dłuższego czasu i to 
jego duch złożył raport. Ten cudowny fakt zdarzył się dzięki wielkiemu 
poczuciu obowiązku, jakie cechowało zmarłego Kapitana.

Oczywiście dla Amerykanów są to duby smalone, jednak wykształ-
ceni Japończycy nie śmieli się z tej audycji. Byli pewni, że japońscy 
słuchacze nie uważali jej za nonsens. Przede wszystkim podkreślili, 
że w audycji zgodnie z prawdą nazwano wyczyn Kapitana „faktem 
cudownym”. Dlaczego nie miałby się on zdarzyć? Ducha można ćwi-
czyć; widocznie Kapitan był niedoścignionym mistrzem dyscypliny 
wewnętrznej. Jeżeli wszyscy w Japonii wiedzą, że „duch wyćwiczony 
może trwać tysiąc lat”, to dlaczego nie miałby pozostawać przez kilka 
godzin w ciele kapitana lotnictwa, który uczynił z „odpowiedzialności” 
główną zasadę swego życia? Japończycy wierzą, że techniki dyscypliny 
mogą pomóc człowiekowi w lepszym wyćwiczeniu ducha. Kapitan 
z tego skorzystał.

My, Amerykanie, moglibyśmy potraktować te ekscentryczne poglą-
dy Japończyków jako alibi, które biedny naród próbuje sobie znaleźć, 
albo dostrzec w nich przejaw zdziecinnienia narodu pozbawionego 
złudzeń. Jeżeli jednak tak postąpimy, będzie nam o wiele trudniej dać 
sobie z nimi radę zarówno w trakcie wojny, jak i w czasie pokoju. Za-
sady, którymi kierują się Japończycy, zostały im wpojone za pomocą 
pewnych tabu i mechanizmów odrzucenia, wyćwiczone dzięki określo-
nym technikom i dyscyplinie. To nie osobliwe dziwactwa. Tylko wtedy, 
gdy je poznamy, będziemy mogli pojąć, co w istocie chcą powiedzieć 
Japończycy, kiedy po klęsce przyznają, że duch to nie wszystko i że 
obrona za pomocą bambusowego miecza była mrzonką. Jeszcze waż-
niejsze jest, żebyśmy potrafili zrozumieć wagę stwierdzenia, że to i c h 
duch okazał się za słaby. Duch, któremu przyszło się zmierzyć w bitwie 
i w fabrykach z duchem narodu amerykańskiego. Po klęsce Japończycy 
przyznają bowiem, że w czasie wojny „popadli w subiektywizm”.

Sposób, w jaki Japończycy wypowiadali się podczas wojny, nie tylko 
jeśli chodzi o konieczność istnienia hierarchii czy przewagę ducha nad 
materią, bardzo wiele wyjaśnia specjaliście w zakresie porównawczych 
badań kulturowych. Bez przerwy mówili oni, że bezpieczeństwo oraz 
morale społeczeństwa są jedynie kwestią wcześniejszego ostrzeżenia. 
Niezależnie od tego, o jaką katastrofę chodziło: czy o bombardowania, 

PIW-BMW-Chryzantema i miecz-Ruth Benedict.indd   30-31 2016-03-03   14:07:43



32 33

na których skutek cierpi ludność cywilna, czy o klęskę na Saipanie, 
czy też o bezskuteczną obronę Filipin, taktyka Japończyków wobec 
własnego narodu polegała na twierdzeniu, że wszystko było zawczasu 
wiadome i w związku z tym nie ma powodu do obaw. Radio rozwo-
dziło się na ten temat szeroko, wychodząc z oczywistego założenia, 
że Japończycy informowani o tym, że ciągle żyją w świecie znanym 
i przewidywalnym, będą się czuli pewniej. „W wyniku zajęcia Ki-
ska przez Amerykanów Japonia znalazła się w zasięgu bombowców 
nieprzyjaciela. Byliśmy jednak świadomi takiej ewentualności i za-
częliśmy odpowiednie przygotowania”. „Nieprzyjaciel bez wątpienia 
podejmie łączną ofensywę z lądu, morza i powietrza, ale wzięliśmy 
to pod uwagę w naszych planach”. Jeńcy wojenni, nawet ci, którzy 
liczyli na szybką klęskę Japonii w tej beznadziejnej wojnie, byli prze-
konani, że bombardowania nie osłabią kraju wewnętrznie, „ponieważ 
wiedziano o nich z wyprzedzeniem”. Kiedy Amerykanie rozpoczę-
li naloty na japońskie miasta, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia 
Producentów Sprzętu Lotniczego powiedział w radiu: „Plany wroga, 
w końcu zrealizowane, dotknęły nas osobiście. Niemniej my, ludzie 
zaangażowani w przemyśle lotniczym, zawsze spodziewaliśmy się 
tego i poczyniliśmy odpowiednie przygotowania, by stawić czoło sy-
tuacji. Nie ma zatem żadnego powodu do obaw”. Jedynie wówczas, 
gdy wszystko zostało przewidziane zawczasu i w pełni zaplanowane, 
Japończycy mogą stwierdzić rzecz niesłychanie dla nich istotną, a mia-
nowicie, że wszystko się dzieje, bo sami tego chcieli, że nikt im niczego 
nie narzucił. „Nie powinniśmy sądzić, że biernie oczekiwaliśmy na 
atak; to nasze działanie pociągnęło ku nam przeciwnika”. „Przybywaj, 
wrogu, jeżeli chcesz. Zamiast: «Zdarzyło się w końcu to, co stać się 
miało», powiemy: «Nadeszło to, na co czekaliśmy, cieszymy się, że 
nadeszło»”. Minister marynarki w swym przemówieniu w parlamen-
cie przytoczył słowa Takamoriego Saigo, wielkiego wojownika z lat 
siedemdziesiątych XVIII wieku: „Są dwa rodzaje sposobności: te, na 
które liczymy, i te, które sami stwarzamy. W czasie wielkich trudno-
ści nie wolno stwarzania sobie sposobności zaniedbać”. Kiedy zaś 
amerykańskie oddziały szły na Manilę, generał Yamashita, jak podało 
japońskie radio, „stwierdził z szerokim uśmiechem, że «wróg jest teraz 
w naszych trzewiach..»”. „Szybki upadek Manili, który nastąpił tuż po 
wylądowaniu przeciwnika w zatoce Lingayen, był możliwy jedynie na 

skutek taktyki generała Yamashity i zgodny z jego planami. Obecnie 
działania generała Yamashity postępują bez przerwy”. Innymi słowy, 
nie ma mowy o żadnej klęsce.

Z kolei Amerykanie poszli w drugą stronę równie daleko. Podjęli 
wojnę, p o n i e w a ż  zostali do niej zmuszeni. Zaatakowano nas, więc 
należało ostrzec wroga. Żaden mówca zapewniający Amerykanów 
o bezpieczeństwie ich życia i mienia nie powiedział, że Pearl Harbor 
czy Bataan „były w pełni wzięte pod uwagę w naszych planach”. 
Nasi urzędnicy mówili za to: „Przeciwnik sam się o to prosił. Teraz 
pokażemy mu, na co nas stać”. Amerykanie dopasowują swoje życie 
do wyzwań, jakie bezustannie podsuwa im świat, i są gotowi podjąć 
próbę sił. Japończycy natomiast opierają swoją pewność na tym, że 
życie planuje się i określa z góry; największe zagrożenie zaś płynie ze 
strony tego, co nieprzewidywalne.

Kolejny temat powracający przy okazji zachowania się Japończyków 
na wojnie także mówił wiele o ich życiu. Bez przerwy odwoływali się 
do „zwróconych na nich oczu świata”. Musieli w pełni zademonstrować 
japońskiego ducha. Kiedy Amerykanie wylądowali na Guadalcanal, 
w japońskich rozkazach skierowanych wówczas do żołnierzy była 
mowa o tym, że „świat patrzy prosto na nich” i powinni pokazać, ile 
są warci. Kiedy w razie storpedowania statku wydany zostanie rozkaz 
opuszczenia pokładu – ostrzegano japońskich marynarzy – do szalup 
ratunkowych należy wsiadać z zachowaniem najwyższej godności, bo 
inaczej „cały świat będzie się z was śmiać. Amerykanie będą kręcić 
o was filmy, a potem pokazywać je w Nowym Jorku”. Świadectwo, 
jakie dawali o sobie światu, miało dla Japończyków istotne znaczenie. 
Waga, jaką do niego przykładali, wynikała z podejścia głęboko zako-
rzenionego w japońskiej kulturze.

Najwięcej pytań budziło zachowanie Japończyków wobec Jego 
Cesarskiej Wysokości. Jaką władzę miał cesarz nad swoimi poddany-
mi? Niektórzy z badaczy amerykańskich podkreślali, że przez siedem 
stuleci japońskiego feudalizmu cesarz pozostawał ukrytym w cieniu 
figurantem. Wierność obowiązywała wobec bezpośredniego władcy 
lokalnego, którym był daimyo, pan feudalny, a po nim wobec szoguna, 
militarnego zwierzchnika całego kraju. Problemu lojalności w stosunku 
do cesarza właściwie nie brano pod uwagę. Przebywał on w zamknię-
ciu, otoczony dworem, którego funkcjonowanie i ceremoniał podlegały 
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ścisłym regułom ustalonym przez szoguna. Oddanie hołdu cesarzowi 
poczytywano za zdradę, nawet jeśli chodziło o największych panów 
feudalnych; dla zwykłych mieszkańców Japonii cesarz właściwie nie 
istniał. Japonię zrozumieć można jedynie z perspektywy jej historii – 
twierdzili z naciskiem badacze. Jak cesarz, którego postać wydobyto 
z mroku za pamięci ludzi jeszcze żyjących, mógł stać się prawdziwym 
punktem odniesienia dla tak konserwatywnego narodu jak Japończycy? 
Upór, z jakim japońscy publicyści powtarzali, że cesarz ma dozgonną 
władzę nad swymi poddanymi, dowodził słabości ich argumentów – 
mówili amerykańscy eksperci. Nie było więc powodu, by podczas woj-
ny Amerykanie musieli obchodzić się z cesarzem w białych rękawicz-
kach. Wszystko wskazywało raczej na to, że powinniśmy zaatakować 
z całą mocą szkodliwą ideę Führera, która w Japonii była świeżej daty. 
To ona leżała w centrum nowoczesnego, nacjonalistycznego shintoizmu 
i jeżeli tylko podważylibyśmy i podali w wątpliwość świętość cesarza, 
cała konstrukcja, na której wspiera się wroga nam Japonia, obróciłaby 
się w ruinę.

Wielu inteligentnych Amerykanów, którzy znali Japonię, oglądali 
sprawozdania z frontu oraz korzystali z japońskich źródeł informacji, 
było przeciwnego zdania. Ci, którzy mieszkali w Japonii, wiedzieli 
dobrze, że nic nie mogło tak dotknąć Japończyków i podnieść ich 
morale, jak lekceważenie cesarza lub atak na jego osobę. Nie wie-
rzyli, że Japończycy w naszych atakach na cesarza dostrzegą atak na 
militaryzm. Widzieli przecież, jakim szacunkiem cieszył się cesarz po 
pierwszej wojnie światowej, kiedy to de-mo-ku-ra-si stało się najważ-
niejszym hasłem, a zaufanie do militaryzmu zmalało do tego stopnia, 
że wojskowi przed wyjściem na ulice Tokio przezornie przebierali się 
w cywilne ubrania. Szacunku, jakim Japończycy darzyli swojego cesar-
skiego przywódcę – nalegali – nie można porównywać z czcią w stylu 
Heil Hitler!, która była wskaźnikiem powodzenia partii nazistowskiej 
i wiązała się z całym złem, jakie niósł program faszystów.

Zdecydowanie potwierdziły to zeznania japońskich jeńców wojen-
nych. W odróżnieniu od żołnierzy armii zachodnich, Japończyków nie 
szkolono na wypadek dostania się do niewoli i nie udzielano instrukcji 
odnośnie do tego, co wolno im było powiedzieć, a o czym powinni bez-
względnie milczeć. W związku z tym jeńcy niezależnie od tematu odpo-
wiadali w sposób zaskakująco niezorganizowany. Ten brak w szkoleniu 

ideologicznym wynikał oczywiście z japońskiej strategii, która nie 
brała pod uwagę możliwości poddania się. Problem rozwiązano dopie-
ro pod sam koniec wojny i to jedynie w określonych jednostkach lub 
oddziałach. Warto poświęcić uwagę zeznaniom jeńców, bo dostarczają 
one przekrojowych danych na temat poglądów w wojsku japońskim. 
Jeńcy ci nie należeli do oddziałów o niskim morale, które poddały się, 
przez co można by uznać ich postępowanie i poglądy za nietypowe. 
Niemal wszyscy z powodu odniesionych ran i utraty przytomności nie 
mogli stawiać oporu, kiedy brano ich do niewoli.

Ci spośród jeńców, którzy byli rozgoryczeni i przegrani, obwiniali 
o swój militaryzm cesarza, uważając, że „wykonywali jego wolę”, 
„spełniali jego zamysły”, „umierali na rozkaz cesarza”; „cesarz popro-
wadził lud na wojnę i posłuszeństwo było moim obowiązkiem”. Także 
ci jednak, którzy potępiali obecną wojnę i japońskie plany przyszłych 
podbojów, przypisywali swoje pokojowe przekonania cesarzowi. Ce-
sarz był wszystkim dla wszystkich. Japończycy zmęczeni wojną mówili 
o „Jego Wysokości Miłującej Pokój” i upierali się, że cesarz „był za-
wsze liberalny i przeciwny wojnie”, że „został oszukany przez Tojo”. 
„Podczas wypadków w Mandżurii pokazał, że jest przeciwko wojsko-
wym”. „Wojna zaczęła się bez wiedzy cesarza i bez jego pozwolenia. 
Wojna nie jest po myśli cesarza i nie pozwoliłby on wciągnąć w nią 
ludu. Cesarz nie wie, jak źle traktowani są jego żołnierze”. Wypowiedzi 
te nie przypominają zeznań jeńców niemieckich, którzy, niezależnie 
od narzekań, że naczelne dowództwo i generałowie zdradzili Hitlera, 
w nim właśnie widzieli głównego sprawcę wojny i autora przygoto-
wań do niej. Japoński jeniec wojenny jasno twierdził, że szacunek dla 
domu cesarskiego nie miał nic wspólnego z militaryzmem i agresywną 
polityką wojenną.

Niemniej osoba cesarza pozostawała dla japońskich jeńców wojen-
nych nierozerwalnie związana z Japonią. „Japonia bez cesarza nie jest 
Japonią”. „Nie można sobie wyobrazić Japonii bez cesarza”. „Cesarz 
japoński jest symbolem ludu japońskiego i sercem jego religii. Jest 
świętością religijną”. Nawet w wypadku klęski nie jego należało winić. 
„Ludzie uważają, że cesarz nie ponosi odpowiedzialności za wojnę”. 
„W razie klęski winę ponosi rząd i dowódcy wojskowi, nie cesarz”. 
„Nawet jeśli Japonia przegra wojnę, cesarza będzie nadal szanować 
dziesięciu na dziesięciu Japończyków”.
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Jednomyślne stawianie osoby cesarza poza zasięgiem wszelkiej 
krytyki wydawało się Amerykanom, zwykłym wszystkich bez wyjąt-
ku poddawać sceptycznej ocenie i krytycznym sądom, fałszywe. Nie 
było jednak wątpliwości, że tak brzmi głos Japonii, nawet po klęsce. 
Dlatego też najbardziej doświadczeni w przesłuchiwaniu japońskich 
jeńców uznali, że dodawanie do każdego protokołu notatki: „Odma-
wia wszelkich wypowiedzi skierowanych przeciwko cesarzowi”, jest 
niepotrzebne. Odmawiali bowiem wszyscy jeńcy wojenni, nawet ci, 
którzy zdecydowali się na współpracę z aliantami i występowali w na-
szych środkach przekazu w programach skierowanych do japońskiej 
armii. Tylko trzech spośród przesłuchiwanych jeńców japońskich 
można uznać za umiarkowanie antycesarskich, a tylko jeden posunął 
się do stwierdzenia, że „błędem byłoby pozostawienie cesarza na tro-
nie”. Inny powiedział, że cesarz to „osoba o ograniczonym umyśle, 
która jest jedynie marionetką”. Trzeci natomiast pozwolił sobie na 
sugestię, że cesarz mógłby abdykować na rzecz swego syna, oraz na 
przypuszczenie, że jeżeli w Japonii doszłoby do obalenia monarchii, 
młode kobiety liczyłyby na uzyskanie wolności, której zazdrości-
ły Amerykankom.

Kiedy więc japońscy dowódcy rozdawali oddziałom papierosy „od 
cesarza” albo w dniu jego urodzin ustawiali wojsko twarzą ku wscho-
dowi i nakazywali trzykrotny ukłon z okrzykiem banzai, wykorzysty-
wali właśnie tę podzielaną jednomyślnie cześć. Opierali się na niej 
także wówczas, gdy „pomimo że jednostka była pod obstrzałem we 
dnie i w nocy”, wraz z całym wojskiem rano i wieczorem intonowali 
„święte słowa”, które sam cesarz kierował do sił zbrojnych w swym 
Orędziu do żołnierzy i marynarzy, a „ich dźwięk rozbrzmiewał echem 
wśród lasu”. Militaryści na wszystkie możliwe sposoby nawoływali do 
lojalności wobec cesarza. Zwracali się do swych żołnierzy, by „speł-
nili życzenie Jego Cesarskiej Wysokości”, „rozwiali niepokój swego 
cesarza”, „okazali szacunek za jego łaskawość”, „ginęli za cesarza”. 
Posłuszeństwo wobec woli cesarza mogło mieć jednak dwojaki sku-
tek. Jak twierdziło wielu jeńców, Japończycy „nie zawahają się i będą 
walczyć nawet bambusowymi kijami, jeżeli cesarz wyda taki rozkaz. 
Niemniej, także na rozkaz cesarza, natychmiast zaprzestaną walki”. 
„Japonia jutro odłoży broń, jeżeli cesarz wyda rozkaz”. „Nawet Armia 
Kwantuńska w Mandżurii – najbardziej zagorzała i szowinistyczna – 

rzuciłaby broń”; „jedynie jego słowo może sprawić, że Japończycy 
pogodzą się z klęską i zdecydują się żyć dla odbudowy kraju”.

Bezwarunkowa i nieograniczona wierność cesarzowi rzucała się 
w oczy zwłaszcza wobec krytyki wszystkich pozostałych osobistości 
i ugrupowań. Zarówno japońskie gazety oraz czasopisma, jak i ze-
znania jeńców obfitowały w krytyczne wypowiedzi dotyczące rzą-
du i dowódców wojskowych. Jeńcy wojenni bez oporów ujawniali 
swoich przełożonych, zwłaszcza jeżeli nie dzielili oni z żołnierzami 
niebezpieczeństw i niewygód. Krytykowali przede wszystkim tych, 
którzy w czasie walki ewakuowali się samolotem, pozostawiając swoje 
oddziały na polu bitwy. Zwykle chwalili jednych oficerów, a innych 
potępiali i nie wydawało się, by nie potrafili odróżniać zła od dobra 
w tym, co japońskie. Nawet miejscowe gazety i czasopisma wyda-
wane w Japonii krytykowały „rząd”. Domagały się sprawniejszego 
kierowania państwem i lepszej koordynacji działań oraz zauważa-
ły, że nie otrzymują od rządu potrzebnych środków. Zarzucano mu 
nawet ograniczenie wolności słowa. Dobrym przykładem może być 
sprawozdanie z posiedzenia redaktorów, byłych członków parlamentu 
i kierownictwa japońskiej partii totalitarnej, Stowarzyszenia Pomocy 
Rządom Cesarskim, opublikowane w jednej z tokijskich gazet w lipcu 
1944 roku. Któryś z mówców powiedział:

Sądzę, że naród japoński można obudzić na wiele sposobów, ale najważ-
niejszym z nich jest zapewnienie wolności słowa. W ciągu tych kilku lat 
ludzie nie mogli wyrażać otwarcie myśli. Obawiali się, że jeśli będą mówić 
pewne rzeczy, zostaną potępieni. Zwątpili więc i próbowali łatać pękające 
pokrycie, co onieśmielało jeszcze opinię publiczną. W ten sposób nigdy nie 
uda nam się wykorzystać całego potencjału narodu.

Inny mówca rozwinął ten sam temat:

Niemal co wieczór organizowałem spotkania w okręgach wyborczych 
i pytałem ludzi o wiele rzeczy; wszyscy jednak bali się mówić. Odebrano 
im wolność słowa. Takimi metodami z pewnością nie pobudzi się ich do 
walki. Tak zwane Specjalne Prawo Karne Stanu Wojny oraz Ustawa o Bez-
pieczeństwie Narodowym do tego stopnia krępują swobodę, że ludzie stali 
się bojaźliwi jak za czasów feudalizmu. Stąd potencjał narodu, który można 
by wykorzystać do walki, pozostaje uśpiony.
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Zatem nawet w czasie wojny Japończycy krytykowali rząd, do-
wództwo sił zbrojnych oraz swoich bezpośrednich zwierzchników. 
Nie przyjmują więc bezwarunkowo całej hierarchii i podają jej zalety 
w wątpliwość. Wyjątek stanowi cesarz. Jak mogło do tego dojść, skoro 
jego panowanie jest tak świeżej daty? Jaki kaprys japońskiej natury 
umożliwił mu osiągnięcie pozycji osoby otoczonej najwyższą czcią? 
Czy mieli rację japońscy jeńcy, twierdząc, że tak jak na rozkaz cesarza 
ludzie walczyliby na śmierć i życie „bambusowymi kijami”, podobnie 
pogodziliby się bez walki z klęską i okupacją, jeśli takie by było jego 
polecenie? Czy ten nonsens miał wywieść nas w pole, czy też okazać 
się prawdą?

Wszystkie podstawowe pytania dotyczące zachowań związanych 
z wojną, od antymaterialistycznego nastawienia po stosunek do cesarza, 
odnosiły się zarówno do Japończyków pozostających w kraju, jak i do 
tych, którzy walczyli na froncie. Były jednak postawy i zachowania 
bezpośrednio łączące się z japońską armią. Jedno z nich ma związek 
z wysokim zużyciem sprzętu i ludzi w japońskich siłach zbrojnych. 
Radio japońskie ukazało ten kontrast zachowań amerykańskich i ja-
pońskich żołnierzy podczas pełnej niedowierzania relacji z odznacze-
nia admirała Johna S. McCaina, dowódcy operacji przeprowadzonej 
nieopodal Formozy*.

Oficjalnie komandor John S. McCain nie został odznaczony za to, że zmusił 
Japończyków do ucieczki, choć nie wiadomo, dlaczego zmieniono wersję 
podawaną w komunikacie Nimitza**. (...) A więc powodem odznaczenia 
admirała McCaina była skuteczna akcja ratunkowa dwóch uszkodzonych 
okrętów amerykańskich oraz ich bezpieczne odholowanie do bazy. Infor-
macja ta jest tym ważniejsza, że prawdziwa... Nie chodzi o to, czy admirał 
McCain naprawdę uratował dwa okręty. Chcemy zwrócić państwa uwagę 
na niesłychany fakt, że Stany Zjednoczone przyznają ordery za ratowanie 
uszkodzonych okrętów.

Amerykanie zwykli przejmować się każdą akcją ratunkową, śpieszyć 
z pomocą wszystkim, którzy są przyparci do muru.

* Dawna nazwa Tajwanu (przyp. tłum.).
** Chester William Nimitz (1885–1966), admirał amerykański dowodzący flotą na 

Pacyfiku w czasie drugiej wojny światowej (przyp. tłum.).

Odważny czyn jest tym bardziej bohaterski, jeżeli ratuje się „po-
szkodowanego”. Według Japończyków odwaga polega na odrzuceniu 
takiego ratunku. Nawet systemy ratunkowe montowane w naszych 
B-29 i myśliwcach określone zostały mianem tchórzostwa. Prasa i ra-
dio bez przerwy wracały do tego tematu. Cnota bohaterstwa wymaga 
pogodzenia się z ryzykiem śmierci; zabezpieczenia są godne pogardy. 
Postawa ta znalazła także wyraz, gdy chodziło o rannych lub chorych 
na malarię. Żołnierzy takich traktowano jak „sprzęt uszkodzony” i po-
moc medyczna była w najwyższym stopniu niewystarczająca, nawet 
przyjąwszy, że straty ponoszone przez wojsko mieszczą się w granicach 
rozsądku. W miarę upływu czasu wszelkie dostawy były coraz bardziej 
utrudnione, co jeszcze pogarszało sytuację, i tak złą z braku opieki 
medycznej. Nie było to jednak wszystko. Swój udział miała także ja-
pońska pogarda materializmu. Żołnierzy uczono, że sama śmierć jest 
zwycięstwem ducha i opieka nad chorymi, tak jak my ją rozumiemy, 
stanowiła przeszkodę na drodze do bohaterstwa – podobnie jak systemy 
ratunkowe w naszych bombowcach. W życiu cywilnym Japończycy 
również nie polegają na lekarzach i chirurgach w takim stopniu jak 
Amerykanie. Działania dobroczynne na rzecz poszkodowanych są 
w Ameryce miarą dobrobytu, nawet w czasach pokoju, na co często 
zwracają uwagę Europejczycy odwiedzający Stany Zjednoczone. Jest 
to jednak zupełnie obce Japończykom. Przez cały czas trwania wojny 
w armii japońskiej nie było jednostek sanitarno-ratowniczych, które 
znosiłyby rannych z pola walki i udzielały pierwszej pomocy. Nie było 
także punktów opieki medycznej ani na linii frontu, ani na tyłach; nie 
było oddalonych od frontu szpitali. Nie dbano o dostawy materiałów 
sanitarnych i medycznych, a w nagłych wypadkach chorych po prostu 
zabijano. Zwłaszcza na Nowej Gwinei i Filipinach Japończycy często 
musieli wycofywać się z pozycji, na których znajdowały się lazare-
ty. Procedura nie przewidywała ewakuacji chorych i rannych, kiedy 
to jeszcze było możliwe. Przystępowano do działania, dopiero gdy 
dochodziło do „planowego odwrotu” batalionu lub nieprzyjacielskiej 
okupacji. Wówczas dyżurny oficer służby medycznej często zabijał 
pacjentów, zanim opuścił szpital, lub zabijali się oni sami, używając 
ręcznych granatów.

Japończycy postępowali z własnymi rodakami podobnie jak z uszko-
dzonym sprzętem i na tych samych zasadach traktowali amerykańskich 
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jeńców wojennych. Według naszych norm popełniali okrucieństwa na 
swoich żołnierzach oraz na jeńcach. Były dowódca służby medycznej 
na Filipinach, pułkownik Harold W. Glattly, po trzech latach niewoli 
na Formozie powiedział:

Jeńcy amerykańscy mieli lepszą opiekę medyczną niż japońscy żołnierze. 
Oficerowie służby medycznej wojsk sprzymierzonych mogli w obozach 
jenieckich zapewnić żołnierzom opiekę, podczas gdy Japończycy nie mieli 
żadnych lekarzy. Personel medyczny, jakim dysponowali na potrzeby włas-
nych żołnierzy, ograniczał się do kaprala, a później sierżanta.

Oficera japońskiej służby medycznej zdarzało mu się widzieć raz 
czy dwa razy w roku*.

Strategia niepoddawania się za wszelką cenę stanowiła najbardziej 
krańcowy przejaw japońskiej „teorii zużywania się sprzętu i ludzi”. 
Każda armia zachodnia, która dała z siebie wszystko, a mimo to zna-
lazła się w sytuacji bez wyjścia, poddaje się wrogom. Żołnierze nie 
uznają tego za utratę honoru, a na mocy porozumień międzynarodo-
wych ich nazwiska przekazuje się do kraju pochodzenia i zawiadamia 
rodziny, że są oni przy życiu. Poddanie się nie przynosi im hańby ani 
jako żołnierzom, ani jako obywatelom, nie jest też powodem do wstydu 
w rodzinie. Japończycy jednak widzą tę sytuację inaczej. Honor jest 
nierozerwalnie związany z walką na śmierć i życie. W sytuacji bez 
wyjścia żołnierz japoński powinien się zabić sam, używając ostatniego 
granatu, albo ruszyć bez broni na przeciwnika w masowym samobój-
czym ataku. Poddać mu się nie wolno. Nawet jeżeli został wzięty do 
niewoli ranny i nieprzytomny, „nie może już więcej w Japonii podnieść 
głowy”; okrył się hańbą, „umarł” dla swego poprzedniego życia.

Oczywiście wydawano rozkazy tej treści, ale specjalna indoktrynacja 
ze strony oficjalnych czynników wyraźnie nie była na froncie potrzeb-
na. Armia do tego stopnia przestrzegała zasad, że podczas kampanii 
w północnej Birmie było 142 wziętych do niewoli i 17 166 zabitych, 
co daje stosunek 1:120. Niemal wszyscy jeńcy zostali wzięci do nie-
woli ranni lub nieprzytomni; jedynie bardzo nieliczni poddawali się 
pojedynczo lub w grupkach po dwóch–trzech żołnierzy. Wojskowym 
w krajach Zachodu wydaje się niemal oczywiste, że armia po stracie 

  * Według „Washington Post”, 15 października 1945.

jednej czwartej do jednej trzeciej swoich sił przerwie walkę; stosunek 
jeńców do zabitych wynosi około 4:1. Kiedy jednak w Hollandii* po 
raz pierwszy poddała się znaczna liczba japońskich żołnierzy, proporcje 
wynosiły 1:5 i był to ogromny postęp wobec 1:120 w północnej Birmie.

Dla Japończyków więc wzięci do niewoli Amerykanie zhańbili się 
już przez sam fakt poddania się. Byli oni „sprzętem zużytym”, na-
wet jeżeli odniesione rany, malaria czy dyzenteria nie wyłączyły ich 
z kategorii „ludzi kompletnych”. Amerykanie często opowiadają, jak 
niebezpieczną rzeczą w japońskiej niewoli okazywał się śmiech, który 
wyjątkowo kłuł strażników w uszy. Japończykom trudno było pogodzić 
się z faktem, że Amerykanie, którzy w ich oczach okryli się hańbą, 
nie zdają sobie z tego sprawy. Wiele rozkazów wydawanych przez 
japońskich oficerów, którym musieli się podporządkować jeńcy ame-
rykańscy, obowiązywało także ich strażników. Forsowne marsze i prze-
prawy na przepełnionych okrętach stanowiły codzienność. Amerykanie 
opowiadają też, jak rygorystycznie wartownicy wymagali od jeńców, 
by ukrywali oni to, że nie przestrzegają zasad; oficjalne omijanie re-
guł uchodziło za wielką zbrodnię. W obozach, gdzie jeńcy pracowali 
w ciągu dnia przy budowie dróg czy instalacji, obowiązywała zasada, że 
podczas powrotu nie wolno im wnosić na teren obozu żadnego jedzenia 
– czasem jednak pozostawała ona jedynie na piśmie, pod warunkiem że 
owoce i warzywa były schowane. Jeżeli było je widać, stanowiły jawną 
obelgę oznaczającą lekceważenie władzy strażnika. Otwarte sprzeci-
wianie się władzy było surowo karane, nawet jeśli chodziło o zwykłą 
pyskówkę. Japońskie zasady bardzo surowo traktują aroganckie odpo-
wiadanie przełożonym, nawet w cywilu, a przepisy wojskowe ciężko je 
karzą. Oczywiście, rozróżnienie między czystym okrucieństwem bez 
powodu a czynami wynikającymi z kulturowych przyzwyczajeń nie 
usprawiedliwia brutalnego traktowania jeńców w obozach.

Poza tym, zwłaszcza we wcześniejszej fazie konfliktu, wstydowi 
z powodu dostania się do niewoli towarzyszyło rozpowszechnione 
wśród Japończyków przekonanie, że wróg torturuje i zabija wszyst-
kich jeńców. Pogłoska o czołgach rozjeżdżających jeńców wziętych 
na Gua dalcanal rozeszła się niemal wszędzie. Także nasze wojsko 
traktowało podejrzliwie Japończyków, którzy sami chcieli się poddać, 

* Obecnie Jayapura w indonezyjskim Irianie Zachodnim (przyp. tłum.).
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i często dla bezpieczeństwa zabijano ich. Podejrzenia te były zresztą 
usprawiedliwione. Japończyk, który spodziewać się mógł już tylko 
śmierci, był dumny, jeżeli udało mu się zabrać ze sobą wroga na tamten 
świat, a mógł to zrobić nawet w niewoli. Jeden z żołnierzy powiedział, 
że jeśli jest się przeznaczonym, by „spłonąć na ołtarzu zwycięstwa, 
byłoby hańbą umrzeć, nie dokonawszy żadnego bohaterskiego czynu”. 
Wzmog ło to czujność naszej armii, a zarazem zmniejszyło liczbę jeń-
ców.

Wstyd przed dostaniem się do niewoli był głęboko zakorzeniony 
w świadomości Japończyków. Za rzecz naturalną uznawali oni zacho-
wania pozostające w sprzeczności z przyjętymi przez nas zasadami 
prowadzenia wojny, podczas gdy nasze reguły były im zupełnie obce. 
Z pełną niedowierzania pogardą wyrażali się o amerykańskich jeńcach, 
którzy p r o s i 1 i  o przekazanie ich nazwisk władzom w Stanach, żeby 
zawiadomić rodziny, iż są przy życiu. Japońscy szeregowcy byli zu-
pełnie nieprzygotowani na to, że amerykańskie oddziały na pół wyspie 
Bataan się poddadzą, i oczekiwali walki w japońskim stylu. Nie mogli 
zupełnie pogodzić się z faktem, że Amerykanie nie wstydzą się iść 
do niewoli.

Różnica w zachowaniu żołnierzy zachodnich i japońskich znalazła 
najbardziej poruszający wyraz we współpracy tych ostatnich z siłami 
aliantów. Zabrakło reguł, które jeńcy japońscy mogliby zastosować do 
nowej sytuacji: zostali pozbawieni czci i przestali istnieć jako Japoń-
czycy. Dopiero w ostatnich miesiącach walk trochę większa garstka 
zaczęła myśleć o powrocie do ojczyzny bez względu na wynik wojny. 
Niektórzy prosili, by ich zabić, „ale jeżeli wasze zwyczaje nie po-
zwalają na to, będę wzorowym jeńcem”. I byli jeńcami bardziej niż 
wzorowymi. Starzy weterani wojenni i zajadli nacjonaliści wskazy-
wali rozmieszczenie składów amunicji, dokładnie określali pozycje 
japońskich oddziałów, pisali proamerykańskie teksty propagandowe 
i wsiadali na pokłady naszych bombowców, by naprowadzać pilotów 
na cele wojskowe. Tak, jakby zaczęli od nowej stronicy. To, co na niej 
napisano, było zupełnie sprzeczne z tym, co zostało zapisane stronę 
wcześniej; oni jednak recytowali wersy równie sumiennie i wiernie.

Oczywiście opis ten nie obejmuje wszystkich jeńców wojennych. 
Niektórzy pozostawali nieprzejednani. Dodatkowo zawsze musiały po-
jawić się pewne sprzyjające okoliczności, które umożliwiały okreś lony 

sposób postępowania. Dowódcy wojskowi, ze zrozumiałych względów 
nieufni, nie brali japońskiej pomocy za dobrą monetę. Były więc obozy, 
w których nie podejmowano żadnych prób skorzystania z usług jeń-
ców. W tych obozach jednak, gdzie je podjęto, Amerykanie pozbyli się 
początkowej podejrzliwości i coraz bardziej zaczęli polegać na dobrej 
wierze japońskich jeńców.

Nie spodziewali się z ich strony całkowitej zmiany frontu. Nie zga-
dzało się to z naszymi zasadami. Japończycy jednak zachowywali 
się tak, jakby przegrawszy po przyjęciu jednej linii postępowania, 
w sposób zupełnie naturalny obrali inną. Czy mogliśmy liczyć, że 
postąpią podobnie po zakończeniu wojny, czy też było to specyficzne 
zachowanie wziętych do niewoli żołnierzy? Zachowanie to, podobnie 
jak inne osobliwości Japończyków, które w czasie wojny rzucały nam 
się w oczy, sprowokowało nas do postawienia ogólniejszych pytań 
o sposób życia, do jakiego Japończycy przywykli, o to, jak działają 
japońskie instytucje oraz jakie nawyki myślenia i działania wyrabia 
u ludzi japońska kultura.
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