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Yakusuni Jinja 

 
Yasukuni jest świątynią szintoistyczną założoną w drugiej połowie 19. wieku, czyli w epoce Meiji, celem 
uhonorowania wszystkich żołnierzy japońskich poległych w wojnach. Ponieważ wojny te nieodmiennie toczone 
były na obcych terytoriach, olbrzymia większość szczątków nie była repatriowana, uhonorowanie to polega w 
zasadzie na zapisaniu imion i nazwisk; w nowszych czasach również zdjęć. Wszelako, jest tam również 
cmentarz i o ten cmentarz są ciągłe awantury na skalę międzynarodową. W późnych latach 1970-tych 
pochowano na nim po cichu prochy japońskich polityków i dowódców wojskowych skazanych na karę śmierci 
w procesie tokijskim w 1948 za zbrodnie wojenne i następnie straconych. Czołowym spośród nich był dowódca 
Armii Kwantuńskiej, a następnie premier Hideki Tōjō. Od tej pory każda wizyta premiera Japonii w Yakusuni 
powoduje nieodmiennie protesty w Chinach i Południowej Korei i przytaczana jest jako dowód na odradzające 
się w Japonii tendencje militarystyczne i rewizjonizm historyczny. Cesarz na wszelki wypadek nigdy od 1975 
roku świątyni nie odwiedził. 
 
Nie było mi sądzić przed tą wizytą, jak dalece te oskarżenia są uzasadnione, ale coś w nich musiało być. 
Świątynia służy np. jako centrum tradycyjnych japońskich sztuk walki, nawet jeśli niektóre z tych sztuk mogą 
się nam wydawać komicznymi, jak zapasy sumo (patrz zdjęcia). Wszelkie wątpliwości znikają jednak po 
zwiedzeniu znajdującego się na terenie Yakusuni muzeum Yūshūkan. Muzeum to mogłoby służyć za symbol 
czegoś, co po angielsku nazywa się jingoism, a po polsku szowinizm. Nie chodzi tu nawet o rozpierającą 
tubylców dumę z osiągnięć japońskiej floty wojennej i lotnictwa w pierwszej fazie Drugiej Wojny Światowej, 
bo każdy kraj ma swoje muzeum armii i odczuwa z powodu tej armii mniej czy więcej uzasadnioną dumę. 
Chodzi raczej o przemilczanie ofiar tej wojny, nawet ofiar japońskich, a także przyczyn, dla których ta sama 
armia poniosła tak ogromną klęskę. Tak naprawdę nie ma tam nawet prawie nic o tym, że Japonia tę wojnę 
przegrała i dlaczego. Nie zauważyłem nawet żadnego zdjęcia z Hiroszimy czy Nagasaki. Jak zauważyła moja 
Pani, której cioteczny dziadek Mamoru Shigemitsu jako minister spraw zagranicznych podpisał kapitulację 
Japonii na pokładzie pancernika Missouri we wrześniu 1945 (to ten dżentelmen w cylindrze i z laską na znanym 
zdęciu: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Surrender_of_Japan_-_USS_Missouri.jpg), jest 
on na terenie Yakusuni postacią szczególnie znienawidzoną, choć samo zdjęcie gdzieś w kącie jednak 
znaleźliśmy.  
 
Muzeum to poza tym ozdobione jest rzeźbami i malowidłami w stylu całkowicie socrealistycznym, ostatnio 
podziwianym w muzeum rewolucji w Vientiane w Laosie. Narody Południowo-Wschodniej Azji witające 
wyzwalającą je od krew pijących kolonialistów armię japońską chlebem i solą, matki płaczące z tej okazji ze 
szczęścia, trzymające na rękach rozkoszne bobasy, itd. itp. Ciekawe, że w muzeum zakazane jest robienie zdjęć 
poza centralną salą, gdzie eksponowane są samoloty, czołgi, modele okrętów itp. Gdybym stosował się do tego 
zakazu, nie zobaczylibyście na własne oczy przykładów tego, o czym piszę, a tak to proszę bardzo, możecie się 
sami przekonać: 
 
https://photos.app.goo.gl/AU3H45wTu4Rsdidq5 
 
Przy wszystkich powyższych zastrzeżeniach mam jednak wątpliwości, czy zadeklarowany na powojennym 
kacu pacyfizm Japonii (aktualnie kraj nie ma w teorii armii, tylko Siły Obronne) miał szansę się długo 
utrzymać, gdy za sąsiadów ma się Chiny, czy zwłaszcza Północną Koreę. Vis pacem, para bellum, mówili 
Rzymianie. 
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