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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marcina Lisieckiego pt. 

Idea kokutai. Kokutai-no hongi jako manifest nacjonalizmu japońskiego 

(290 stron maszynopisu, z przypisami i bibliografią) 

 

Jak to dobrze, że prawda absolutna istnieje tylko w religii, że nie ma jej w 

polityce i w nauce. Dzięki temu nasze badania i “odkrycia” nigdy nie będą miały 

końca, i wciąż będziemy się spierali np. o definiowanie kategorii narodu, 

nacjonalizmu, o humanizm i szowinizm Fiodora Dostojewskiego lub Rudyarda 

Kiplinga itp. Zaczynam od tej niezbyt odkrywczej myśli „sprowokowany” przez 

Marcina Lisieckiego jego uwagą o „właściwym zrozumieniu idei kokutai” (s. 17) oraz 

o przekładaniu „na języki europejskie” pojęcia „kokutai” «jako „ustrój narodowy”, 

„narodowy charakter”, „narodowa wspólnota”, „narodowe istnienie” oraz „byt 

narodowy”, przy czym dosłownie oznacza ono „ciało narodowe”» (s. 21). Moim 

zdaniem, Pan Marcin przedstawił tu możliwości przekładu tego pojęcia jedynie na 

język polski. W języku angielskim znajduję tłumaczenia „kokutai” jako „National 

Essence”, „National Community”, „Patriotic Spirit”, „National Polity”, w niemieckim 

– „Nationalwesens”, „Staatswesens”, we francuskim – „l'essence nationale”, „l’unité 

nationale”, w hiszpańskim – „la cuerpo nacional”, „la esencia nacional”. Rosjanie, co 

ciekawe, unikają w tłumaczeniu „kokutai” słów «народ» i «нация», i oddają je 

częściej jako «государственное устройство», «тело государства», 

«государственный организм», czyli większą wagę przypisują tu kategorii państwa, a 

nie narodu/nacji, choć można spotkać oczywiście również określenie «национальная 

сущность», które jednak także zawiera w sobie element „państwowy”.  

Sam poszukiwałbym pojęcia, oddającego sens „kokutai” w danej kulturze, a nie 

w słowniku japońsko-entym. Moim zdaniem, np. w kulturze niemieckiej najbliższa 

jest mu kategoria „Völkisch”, określająca przecież w tym samym okresie 

historycznym ideologię nazistowską, zaś w kulturze rosyjskiej kategoria 

«народность», będąca podstawą nacjonalizmu rosyjskiego. W Polsce byłaby nią 

romantyczna kategoria „narodowości” (Rosjanie swoją «народность» zapożyczyli 

właśnie od Polaków w latach 20. XIX wieku). W kulturze rosyjskiej byłaby to 

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/biblioteka-azji-i-pacyfiku/1879-kokutai-no-hongi-w-japonskim-dyskursie-nacjonalistycznym.html
https://marszalek.com.pl/sklep/pl/biblioteka-azji-i-pacyfiku/1879-kokutai-no-hongi-w-japonskim-dyskursie-nacjonalistycznym.html
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oczywiście «официальная народность», na wzór ideologii zadekretowanej przez 

rosyjskiego ministra oświaty, Siergieja Uwarowa, sto lat przed Podstawowymi 

zasadami kokutai – w latach 30. XIX wieku – w „trójjednej” formule: Prawosławie, 

Samodzierżawie, Narodowość. Japońską formułę zadekretował również minister 

oświaty i zawarł w niej te same elementy ideologiczne – religię, cesarza i wspólnotę 

narodową/państwową. Czyż nie?  

Mam nadzieję, że powyższym wywodem dałem Panu Lisieckiemu sensowny 

materiał do „obrony”, teraz zaś będę go raczej chwalił, gdyż przedstawił bardzo 

ciekawą i dobrze napisaną interdyscyplinarną rozprawę z pogranicza politologii i 

kulturoznawstwa.  

Praca składa się z metodologicznego wstępu, omawiającego pojęcia i literaturę 

przedmiotu, sześciu rozdziałów (dwa wprowadzające, tworzące część pierwszą, oraz 

cztery zasadnicze – część druga), zakończenia i bibliografii. Jest bogato ilustrowana – 

co nadaje jej charakter książki – i bez wątpienia zasługuje na publikację (napisana jest 

ładnym językiem, redakcji wymaga jedynie interpunkcja; wypada uszanować również 

prawa autorskie tłumaczy i dopisać ich nazwiska w przypisach i bibliografii!).  

We wstępie zabrakło mi uwydatnienia faktu zasadniczej różnicy w zachodnim i 

„wschodnim” (w tym polskim) pojmowaniu nacjonalizmu. O ile u nas kategoria ta ma 

charakter wyraźnie oceniający pejoratywnie, o tyle na Zachodzie jest w zasadzie 

„obojętna” i nie „wartościuje” (w odróżnieniu np. od pojęcia „chauvinism”). Nie 

powinno więc dziwić Autora różne pojmowanie nacjonalizmu w międzynarodowej 

literaturze fachowej. Wydaje mi się, że Autor mógł postarać się tu o bardziej dogłębne 

omówienie literatury przedmiotu, w tym – prac o Kokutai-no hongi jako manifeście 

japońskiego nacjonalizmu/szowinizmu (bez problemów znajdziemy przecież w nich – 

stwierdzam to na podstawie Internetu – określenia Kokutai-no hongi jako „bible of 

chauvinism” itp., o czym w omówieniu pojęć i literatury przedmiotu Autor nie 

wspomina).  

Rozdział pierwszy Marcin Lisiecki poświęcił kształtowaniu się i znaczeniu idei 

kokutai w polityce japońskiej. Prześledził historię, wskazał na kulturowe 

„zaprogramowanie” japońskich elit politycznych, wymiar ideologiczny kokutai w 

polityce japońskiej, powiązanie idei kokutai z japońskim nacjonalizmem i 

„charakterem narodowym”, odzwierciedlenie tej idei w literaturze i sztuce. Moim 
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zdaniem, Autor nieco zaplątał się w „nacjonalizmach” („modernizacyjnym”, 

„państwowym”, „kulturowym”, „etnicznym” i „politycznym”), a wynika to 

„zaplątanie” z anglosaskiego pojmowania „nacjonalizmu”, na co zwracałem już uwagę 

wyżej. Ponieważ angielskie pojęcie „nationalism” nie zawiera w sobie elementu 

pejoratywnego, zrozumiałe jest, że anglosascy badacze, mówiąc o kokutai, dodają doń 

określenia „ultra”, „ekstremalny” lub „intensywny” (por. s. 27), lub po prostu mówią, 

że jest to kulminacja japońskiego szowinizmu. W kulturze polskiej „nacjonalizm” 

odbierany jest pejoratywnie i dlatego takich „dodatków” nie potrzebuje. 

W rozdziale drugim Marcin Lisiecki omówił „Religijne uwarunkowania 

polityki w Cesarstwie Japońskim”. Jest to niezwykle ciekawy tekst, uzmysławiający 

nam jak można wprząc religię (buddyzm, konfucjanizm i „sztucznie wykreowaną 

religię państwową, czyli kokka-shintō”) w służbę polityki i ideologii państwowej. 

Jestem bardzo ciekaw, jak Autor wyjaśniłby fakt, że w dzisiejszej Japonii nie ma już 

śladu wykorzystywania religii przez politykę, czego nie można powiedzieć o 

rzeczywistości polskiej. Jak to się stało, że dzisiaj Japończycy są chyba najbardziej 

tolerancyjnym narodem wobec wszystkich możliwych na świecie religii?  

Część drugą rozprawy otwiera rozdział (trzeci) o powstaniu i strukturze 

dokumentu Kokutai-no hongi. Jest to solidny kawałek historii politycznej Japonii lat 

dwudziestych-trzydziestych XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

Biura ds. Kontroli Myśli w japońskim Ministerstwie Edukacji. Scharakteryzowany 

został tu także sam dokument Kokutai-no hongi, jego struktura i rola w procesie 

edukacyjnym i propagandowym. Czytając te fragmenty, wciąż przypominał mi się 

rosyjski minister oświaty Uwarow ze swoimi koncepcjami rosyjskiego „kokutai”, no i 

oczywiście Rok 1984 Orwella. Nie mogę się też nadziwić, jak Japończykom w tak 

stosunkowo niedługim czasie udało się wyzwolić z mitologii Narodu Wybranego. 

Rozdział czwarty poświęcony jest „najwyższej wartości”, fundamentowi idei 

kokutai – „instytucji” cesarza. Jest to tekst kulturoznawczy, omawiający legendy i 

mity o boskim pochodzeniu władcy Japonii, o ustanowieniu japońskiego państwa, o 

jego niezwykłości i wyjątkowości, wręcz unikalności, o boskim wsparciu dziejów i 

współczesności Japonii, ale także o politycznym wymiarze władzy cesarskiej w latach 

trzydziestych, o posłannictwie cesarza oraz rytuałach i ceremoniach na cesarskim 

dworze. 
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W kolejnym tekście (rozdział piąty) Marcin Lisiecki rozważa zasady 

postępowania poddanych cesarza, określone przez dokument Kokutai-no hongi. Nie 

jestem przekonany, czy można nazwać je w tekście naukowym „etyką”, jak czyni to 

Pan Marcin (s. 195, 202, 211). Etyka jest nauką, a tu mamy do czynienia raczej z 

zalecanymi zasadami postępowania, które moglibyśmy określić mianem 

postulowanego systemu moralnego, obowiązującego poddanych cesarza Japonii. 

Bushidō jest systemem moralnym japońskiego wojownika, samuraja, i chyba tylko w 

języku potocznym można nazwać ten system „przykładem etyki poddanych” (s. 211). 

Autor ma świadomość tej kwestii, pytając w tytule trzeciego podrozdziału: „Etyka 

poddanych – formuła polityczna czy system etyczny?” Moim zdaniem, pytanie zostało 

jednak źle postawione, gdyż etyka z zasady nie może być „formułą polityczną”. Ale 

jest to kwestia dyskusyjna i nie upieram się, że racja jest po mojej stronie.  

W rozdziale szóstym, ostatnim, Marcin Lisiecki wskazuje na „antyokcydentalny 

wymiar” japońskiej kultury oraz przypisywaną jej przez ideologów misyjność. Idea 

tworzenia „nowej kultury” (z jednoczesnym odwoływaniem się do tradycji 

romantycznych) i podporządkowywanie kultury ideologii są charakterystyczne dla 

ówczesnych nurtów faszystowskich i faszyzujących w myśli światowej. Tutaj znowu 

chce się przywołać nazistowską kategorię „Völkisch” oraz ideę stworzenia „nowej” 

sowieckiej „народности” w czasach stalinowskich. Jeżeli tak tę sprawę ujmiemy, 

nacjonalizm japoński lat trzydziestych XX wieku nie będzie się niczym szczególnym 

(prócz formy) wyróżniał na tle innych ówczesnych nacjonalizmów. To samo dotyczy 

misyjności, która wpisana jest w każdy nacjonalizm (w naszym, „wschodnim”, a nie 

anglosaskim rozumieniu tej kategorii).  

Może właśnie tego aspektu, wpisującego ideę „kokutai” w ówczesną myśl 

nacjonalistyczną zabrakło w rozprawie Marcina Lisieckiego. Bo czym, dla przykładu, 

prócz zewnętrznej formy różniło się uwielbienie cesarza w Japonii od uwielbienia 

Hitlera w nazistowskich Niemczech i Stalina w Związku Sowieckim? Bez wątpienia 

rozdział poświęcony temu zagadnieniu uwydatniłby aspekt politologiczny rozprawy. 

Ale i bez niego trud Marcina Lisieckiego oceniam wysoko i uważam, że jego rozprawę 

koniecznie należy opublikować.  

 W swojej recenzji nie ustosunkowałem się do zagadnień ściśle 

japonistycznych, gdyż japonistą nie jestem. Uważam jednak, że aspekt 
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interdyscyplinarny badań przeprowadzonych przez Pana Marcina Lisieckiego pozwala 

mi – historykowi idei, kulturoznawcy i wieloletniemu badaczowi nacjonalizmu 

rosyjskiego – stwierdzić, iż recenzowana rozprawa zatytułowana Idea 

kokutai.Kokutai-no hongi jako manifest nacjonalizmu japońskiego spełnia 

wszystkie formalne i merytoryczne wymogi kompetentnej i bardzo interesującej 

rozprawy doktorskiej.   

 


