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Tiivistelmä: Tarkastelin tässä tutkimuksessani keisarillisen Japanin propagandaa vuosien 1941-1945
välille sijoittuneen Tyynenmeren sodan aikana. Yhdysvaltojen propagandassa vihollinen kuvattiin jo
ensimmäisen maailmansodan aikana alkukantaisena eläimenä, mikä sai itseni pohtimaan keisarillisen
Japanin propagandan luonnetta. Japanissa kasvavan nationalismin vuoksi aihe on myös hyvin
ajankohtainen. Tavoitteenani oli siksi luoda kattava tutkielma keisarillisen Japanin propagandan.
Tutkimusalueeni alkoi joulukuussa 1941 tapahtuneesta Pearl Harborin iskusta ja päättyi
sodan loppumiseen vuoden 1945 elokuussa. Tarkoituksenani oli kolmen tutkimuskysymyksen kautta
selvittää keisarillisen Japanin propagandan ilmenemismuotoja, sen kautta annettua viholliskuvaa sekä
sodan eri vaiheiden tuomia muutoksia sen sanomaan. Pääasiallisina lähteinäni käytin kahta japanilaista
propagandaelokuvaa, minkä lisäksi analysoin tutkimuksessani japanilaisia pilakuvia, sanomalehtiä,
propagandajulisteita- ja lehtisiä sekä keisarillisen Japanin hallinnon lausuntoja saadakseni laajemman
käsityksen propagandan luonteesta. Hyödynsin taustoituksessani myös vuonna 1936 tehtyä japanilaista,
yhdysvaltalaiseen populaarikulttuuriin perustuvaa propagandaelokuvaa. Havaintoni paljastivat sodalla
olleen hyvin uskonnolliset ja nationalistiset lähtökohdat, minkä lisäksi sodan katsottiin olevan
välttämätön Japanin turvallisuuden suojelemiseksi.
Pääasiallisen tutkimukseni tuloksena havaitsin, että keisarillisen Japanin propaganda
sisälsi yllättävän laajan kirjon eri propagandan muotoja. Esimerkiksi taideala osallistui
sotaponnistuksiin
maalausten,
lyijykynäpiirrosten
sekä
propagandajulisteiden
kautta.
Propagandaelokuvat puolestaan edustivat uutta propagandan muotoa Japanin tiedotuksen toimiessa
tuona aikana pääasiallisesti sanomalehtien ja radion kautta. Lisäksi sekä viholliskuva että sanoma
muuttuivat sodan aikana, ja näiden havaintojeni perusteella katsoin keisarillisen Japanin propagandan
viholliskuvan ja sanoman voitavan jakaa kolmeen päävaiheeseen. Sodan alkuvaiheessa eli vuonna 1942
yhdysvaltalaiset nähtiin kurittomina ja kunniattomina imperialisteina, joiden vallasta Aasia tuli
vapauttaa. Viholliset kuvattiin vielä tässä vaiheessa normaaleina, joskin japanilaista heikompina,
ihmisinä. Lisäksi korostettiin Japanin omaa sotamenestystä. Sotaonnen käännyttyä viholliselle annettiin
eläimellisiä sekä pahansuopia piirteitä, ja sen katsottiin uhkaavan keisarillisen Japanin olemassaoloa.
Propagandan sanoma korosti nyt myös koko kansan kattavaa liikekannallepanoa. Vuoden 1944 syksystä
lähtien propaganda siirtyi kolmanteen vaiheeseensa, jolloin uhrautuminen keisarin puolesta sekä
vihollisen verenhimoisuus ja armottomuus nousivat keskeisiksi teemoiksi.
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Kuva 1 Ishikawa Shinsuken pilakuva esittää yhdysvaltalaissotilaat kurittomina antautujina. 1

1. Johdanto
1.1 Aiheen esittely
Japanilaisessa Shashin Shuho eli ”Viikoittainen valokuvaraportti”-lehdessä vuonna 1942
ilmestyneessä pilakuvassa suhtaudutaan pilkallisesti yhdysvaltalaissotilaiden haluun antautua.
Matkalaukut

ja

seesteiset

ilmeet

luovat

mielikuvaa

helposti

luovuttavasta

sekä

amatöörimäisestä vihollisesta, joka suhtautuu käynnissä olevaan Tyynenmeren sotaan lähinnä
kepeänä matkusteluna. Pilakuva kertoo näin viholliskuvan lisäksi myös japanilaisten
ajatusmaailmasta, jossa antautuminen koetaan häpeällisenä, ja jossa tulee taistella katkeraan
loppuun saakka.
Kyseinen juliste toimii esimerkkinä siitä laajamittaisesta propagandasta, eli
mielipiteitä muokkaavasta viestinnästä, jota Yhdysvallat ja keisarillinen Japani kohdistivat niin
toisiaan kuin omaa kansaansakin kohtaan vuosien 1941 – 1945 aikana käydyssä Tyynenmeren
sodassa. Tyynenmeren saarten hallinnasta käydyn konfliktin taustalla oli Japanin 1930-luvulla
tekemistä aluelaajennuksista johtunut Yhdysvaltojen ja Japanin diplomaattisuhteiden
kiristyminen. Sota alkoi Japanin tehtyä vuoden 1941 joulukuussa ilmaiskun Hawajilla
sijainneeseen Yhdysvaltojen laivastotukikohtaan, Pearl Harboriin, ja se päättyi vuonna 1945
keisarillisen Japanin romahtamiseen sekä miehitykseen. Omien joukkojen taisteluhengen
nostattamiseksi sekä vihollisen demoralisoimiseksi tarkoitettu propaganda kuului vihollista
vastaan käytettyyn asevalikoimaan, ja sitä hyödynnettiin niin kotirintamalla kuin hyökkäyksen
valmistelussakin.
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Itse kiinnostuin Tyynenmeren sodan propagandan tutkimisesta, sillä vuosien 1939
– 1945 välille sijoittunut toinen maailmansota, 1900-luvun historia sekä Aasian kulttuurit ovat
aina kiinnostaneet itseäni. Aasian merkitys globaalissa politiikassa ja taloudessa kasvaa koko
ajan, ja toinen maailmansota sekä 1900-luvun historia ovat niin yhteiskunnallisesti kuin
maailmanpoliittisestin merkittäviä tapahtumajaksoja. Silti juuri Japanin kulttuuri ja historia
ovat aina kiehtoneet itseäni, sillä vaikka maa on teknologisesti erittäin moderni yhteiskunta,
samalla perinteet ja vanhat uskomukset ovat tiiviissä yhteydessä arkielämään. Olen tehnyt
kansanuskonto shintolaisuuden valtiouskonnokseen 1800-luvulla ottanutta, keisarillista Japania
käsitteleviä esitelmiä muilla kursseilla, mutta niiden teema on keskittynyt lähinnä radikaalin
shintolaisuuden kehitykseen keisarillisessa Japanissa. Keisarillisen Japanin laajentumissodat
Itä-Aasiassa sekö niihin liittyä propaganda ovat minulle täysin uusia aihealueita.
Katson myös vertailevalle tutkimukselleni olevan tieteellistä tarvetta, sillä vaikka
Tyynenmeren sodasta on kirjoitettu runsaasti, sitä käsittelevät lähteet kuvaavat usein vain toista
sodan osapuolta. Huomioni kiinnittyi erityisesti osapuolten käyttämään propagandaan, sillä
Tyynenmeren sodan aikaista propagandaa on historiankirjoituksessa kuvattu hyvin
yleisluontoisesti, Se on joko toiminut osana suurempaa aihekokonaisuutta tai käytetty
tehostamaan tutkimuksellista kerrontaa. Propagandaa koskevat lähteet ovat hajanaisia, mikä on
hankaloittanut propagandan kokonaiskuvan ja vaikutuksen tulkitsemista. Itselleni on herännyt
kysymyksiä esimerkiksi propagandan eri olomuodoista, ja kehityksestä, sekä siitä, millaisena
vihollinen Japanin ja Yhdysvaltojen propagandassa esitettiin.
Olen lisäksi havainnut. että Japanin propagandaa koskevaa tutkimuskirjallisuutta
sekä primäärilähteitä on saatavilla paljon vähemmän kuin Yhdysvaltojen propagandaa
koskevaa tutkimustietoa. Täten tutkimukseni toimii mahdollisimman kattavana kokonaisuutena
Japanin sodanaikaisesta propagandasta, ja täyttää samalla aiheen tutkimuksessa olevia aukkoja.
Japani on 2010-luvulla pääministeri Shinzo Aben virkakaudella kasvattanut asevoimiensa
kokoa sekä ottanut nationalisia, keisarillisen Japanin aikaisia lakeja uudestaan käyttöön. Lisäksi
Japanin ja sen naapurivaltioiden suhteita leimaavat yhä edelleen kiistat keisarillisen Japanin
sotarikoksista. Maan nationalismi ja sotilaallisuus ovat läsnä jokapäiväisessä politiikassa yhä
nykyäänkin eli tutkimusaiheeni on täten hyvin ajankohtainen. Edellä mainituista syistä johtuen
kohdistan tämän tutkimukseni keisarillisen Japanin propagandaan Tyynenmeren sodassa, ja
tarkennankin seuraavaksi tutkimusaihettani tutkimuskysymysten ja aineiston kautta.
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1.2 Kysymysasettelu
Tarkastelen tutkimuksessani keisarillisen Japanin propagandan olomuotoja, sisältöä sekä
kehitystä Vuosien 1941-1945 välille sijoittuneen Tyynenmeren sodan aikana kolmen
tutkimuskysymyksen kautta. Tavoitteenani on tutkimuskysymysteni kautta luoda kokonaiskuva
Tyynenmeren sodan aikaisen propagandan luonteesta, kehityksestä ja roolista. Ensimmäisenä
tutkimuskysymykseni liittyy propagandan ilmenemiseen ja se kuuluu yksinkertaisesti:
”millaisissa eri olomuodoissa propaganda ilmeni sodan aikana?” Toinen tutkimuskysymykseni
puolestaan keskittyy propagandan sisältöön: ”miten vastapuoli propagandassa kuvattiin ja
millaisia piirteitä hänelle annettiin?” Koska japanilaisessa propagandassa Iso-Britannia ja
Australia esitettiin usein Yhdysvaltojen liittolaisena, osassa propagandaesimerkeistäni esiintyy
Yhdysvaltoja koskevan karikatyyrin lisäksi myös Iso-Britanniaa ja Australiaa vastaan
kohdistettua sanomaa.
Kirjassaan ”The Pacific: Tyynenmeren taistelutoverit” Hugh Ambrose mainitsee
yhdysvaltalaissotilaiden olleen kostonhaluisia2 japanilaisia kohtaan Pearl Harborin iskun
jälkeen. Siksi selvitän toisen tutkimuskysymyksen sivupohdintana, miten viholliskuva vaikutti
japanilaissotilaiden käyttäytymiseen. Olivatko sotilaat kenties armottomampia vihollistaan
kohtaan, vai yritettiinkö heitä propagandan avulla kannustaa ottamaan vastapuolen sotilaita
vangiksi surmaamisen sijaan? Kolmantena tutkimuskysymyksenäni puolestaan pohdin
propagandan kehitystä sodan aikana: ”Miten sodan kulku muokkasi propagandan sisältöä?”
Vaikuttiko esimerkiksi vuoden 1943 alkupuolella tapahtunut sotaonnen kääntyminen Japania
vastaan mitenkään japanilaisen propagandan sanomaan?
Tutkimusalueeni sijoittuu Tyynenmeren sodan alun eli vuoden 1941 joulukuun ja
päättymisen eli vuoden 1945 syyskuun välille, sillä varsinainen konfliktitoiminta ja sen
mukanaan tuoma mielipidevaikuttaminen rajoittuu näiden kahden ajankohdan väliin. Aion
kuitenkin ottaa aiheeni taustoitukseeni mukaan myös varsinaista konfliktiaikaa edeltävää,
1930-luvulla tuotettua materiaalia, sillä Japanin hyökkäys Kiinaan vuonna 1937 kiristi sen
välejä Yhdysvaltoihin, mikä puolestaan sai Japanin luomaan omaa propagandaansa toimintansa
perustelemiseksi. Tutkimusta tehdessäni olen havainnut Japanin hyödyntäneen esimerkiksi
yhdysvaltalaista Mikki Hiiri-hahmoa propagandassaan3, eli Yhdysvaltojen omaa mediaa
käytettiin heitä vastaan. Katson voivani tämän 1930-luvun propagandan kautta selvittää
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mahdollisia sisällöllisiä eroja 1940-luvun propagandaan, minkä lisäksi kykenen paremmin
luomaan tutkielman kannalta tärkeän tapahtumallisen kokonaiskuvan.
Esitän samalla tutkimusta koskevat hypoteesini, eli alustavat vastaukseni
tutkimuskysymyksiini. Katson alustavasti Tyynenmeren sodan propagandan painottuvan
vahvasti julisteisiin, pilakuviin sekä vihollisen sotilaille ja siviileille osoitettuihin lentolehtisiin,
mutta ottaen huomioon sodan totaalisuuden ja keston, uskon propagandan muotojen kirjon
osoittautuvan hyvinkin laajaksi. Toiseen tutkimuskysymykseni vastatakseni uskon vihollisen
esittämisen muuttuneen sodan aikana, sillä sotaonnen kääntyessä vuoden 1942 lopulla Japanille
epäsuosiolliseksi, vihollinen saatettiin hyvinkin esittää uhkaavammassa valossa. Ottaen
huomioon keisarillisen Japanin valloitussotien uskonnollisen luonteen, katson sodan
alkupuolella sen propagandassa vihollisen esitettävän vähemmän karikatyyrimäisesti, ja
enemmän esteenä, joka oli keisarillisen Japanin valloitustavoitteiden tiellä. Sodan
loppuvaiheessa Japanin sodankäyntiä leimasivat kamikaze-itsemurhalennot ja taistelu
kuolemaan saakka, joten uskon myös propagandan sanoman muuttuneen aggressiivisemmaksi
sodan edetessä.

1.3 Lähteet ja tutkimuskirjallisuus
Hyödynnän propagandan olomuotojen ja viholliskuvan analyysissäni toisen maailmansodan
aikana tuotettuja piirrosanimaatioelokuvia, sillä niissä käytetty liioitteleva tyyli tuo parhaiten
esiin vihollisesta mahdollisesti tehdyt karikatyyrit. Alkuperäislähteinäni käytän kahta eri
piirroselokuvaa: Mitsuyo Seon ohjaamat Momotarō no Umiwashi (”Momotaron merikotkat”)
(1942)4, sekä Momotarō: Umi no Shinpei (”Momotaron jumalalliset merisoturit”) (1945)5.
Lisäksi taustoitan varsinaista tutkimustani hyödyntämällä Komatsuzawa Hajimen ohjaamaa
Evil Mickey Attacks Japan (”Paha Mikki Hiiri hyökkää Japaniin”) (1936)6. Vuonna 1936
tuotettu Mikki Hiiri-elokuva sijoittuu aikaan, jolloin Yhdysvaltojen ja keisarillisen Japanin välit
alkoivat kiristyä Japanin tekemien aluelaajennusten vuoksi. Japanin suorittama Mantšurian
valtaus oli tapahtunut viisi vuotta ennen elokuvan tekoa, joten piirrosanimaatio toimii tukena
selvittäessäni Tyynenmeren sodan taustoja sekä keisarillisen Japanin propagandan
viholliskuvaa ennen kuin sota Tyynellämerellä alkoi. Vaikka siis elokuva ei liity suoranaisesti
tutkimusaikakauteni sisään, se toimii hyvänä pohjustuksena muulle työlleni. Japanilaisen
mytologian Momotaro-pojasta kertovat elokuvat puolestaan oli animaatiotyylinsä ja
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kerrontansa perusteella tarkoitettu lapsille, ja niiden tarkoituksena oli paitsi herättää
isänmaallisuutta, myös luoda toivoa rauhasta.7 On kuitenkin myönnettävä, että japanilaisen
alkuperäisaineiston käsittelyä haittaa se, ettei maan sotilashallinto pitänyt vuonna 1941
animaatiota kannattavana propagandan välineenä.
Analyysiani tuen tutkimuskirjallisuudella, jonka kautta selvitän tapahtumien
taustatietoa, sekä osapuolten näkemyksiä toisistaan. Näin pystyn havainnoimaan sitä, miten
kirjoissa ilmenevät mielipiteet ja sotatilanne, välittyvät propagandan kautta. Tyynenmeren
sotaa on tutkittu laajalti eri näkökulmista, joskin kohdistan tutkimukseni yksinomaan Japanin
sodanaikaiseen propagandaan.
Japanilaista propagandaa Tyynenmeren sodassa on tutkinut aiemmin David C.
Earhart kirjassaan Certain Victory: Images of World War II in Japanese Media8 (2008).
Kirjassaan Earhart tarkastelee Japanin sotapropagandaa maan sotilashallituksen julkaiseman
Photographic Weekly Report-lehden kautta aina vuonna 1937 alkaneesta Japanin-Kiinan
sodasta syyskuussa 1945 tapahtuneeseen Japanin antautumiseen saakka. Earhartin analyysin
keskiössä on japanilaisten käyttämä nimitys laajentumissodistaan eli ”Itä-Aasian suuresta
sodasta” ”Varmana voittona”9, sekä se, miten tämä pyhäksi katsottu sota propagandassa
ilmaistiin. Walter A. Skya puolestaan on tutkinut japanilaista valtionshintolaisuutta sekä
ultranationalismia kirjassaan Japan’s Holy War: The Ideology of Radical Shinto
Ultranationalism (2009)10. Skya tarkastelee kirjassaan ideologian vaiheita ja sen vaikutuksia
maan sodankäyntitapoihin, sekä sitä, mikä ideologian tuhon aiheutti. Emiko Ohnuki-Tierney
taas keskittyy japanilaisen kamikazekulttuurin historiaan kirjassaan Kamikaze, Cherry
Blossoms & Nationalisms: the Militarization Aesthetics of Japanese History (2002).
Japanilaisten ja vihollisten näkemyksiä toisistaan on selvittänyt puolestaan Gerad
Home kirjassaan Race War! White Supremacy and the Japanese attack on British Empire
(2003)11. Vaikka kyseinen kirja kuvaa brittiläisen imperiumin ja keisarillisen Japanin suhteita,
katson myös brittiläisen näkökulman olevan kelvollinen tutkimustani varten, sillä brittiläinen
imperiumi oli Yhdysvaltojen liittolainen ja keisarillisen Japanin vihollinen Tyynenmeren
sodassa. Laajemman kokonaiskuvan havainnollistamiseksi hyödynnän Allison B. Gilmoren
kirjaa You Can’t Fight Tanks With Bayonets: Psychological Warfare aganist the Japanese
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Army in the Southwest Pacific (1998)12, jossa kuvataan Yhdysvaltain armeijan harjoittamaa
psykologista sodankäyntiä keisarillista Japania vastaan Tyynenmeren sodan aikana. Kirja antaa
kuvauksen propagandan historiasta sekä myös tuo ilmi, miten propagandaan suhtauduttiin
Yhdysvaltain asevoimissa.
John W. Dowerin War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War
(1993)13 puolestaan käsittelee Yhdysvaltojen propagandaa Japanista, ja keskittyy etenkin
yhdysvaltalaisten näkemykseen japanilaisista ihmisinä. Kirjassa huomautetaankin, että
esimerkiksi sodan alkupuolella Yhdysvaltojen ymmärtämys japanilaisista perustui suurilta osin
joko vanhoihin, orientalistisiin käsityksiin tai lähetyssaarnaajien ja Japanissa työskennelleiden
upseerien lausuntoihin, jotka saattoivat olla joko totuudenmukaisia tai asioita liioittelevia14. On
siis oletettavaa, että myös japanilaisten käsitykset vihollisestaan perustuivat vanhoihin
kaunoihin. Lähdekritiikin kannalta tieto on oleellinen, sillä saan analyysini yhteydessä etsittyä
lähdemateriaalista, kuten propagandafilmeistä, näitä asenteita kuvaavia merkkejä, ja
vertaamaan asioita tutkimuskirjallisuuteen.
Varsinaisen propagandan olomuotoanalyysissäni keskityn etsimään erilaisia
propagandan muotoja, joiden kautta informaatiosodankäyntiä esiintyi vuosien 1941 ja 1945
välisenä aikana. Pääasiallisen pohjatietoaineistoni muodostaa Eddy Bauerin kirjoittama,
kuusiosainen Toinen maailmasota-kirjasarja (1973-1976)15, joista käytän osia 2, 5 ja 6. Kirjat
sisältävät laajan valikoiman sodanaikaisia propagandajulisteita sekä pilakuvia, sekä tietoa
informaatiosodankäynnistä sodan aikana. Saan myös tietoa sodassa käytetyistä propagandan
muodoista viholliskuvaa ja propagandan kehitystä koskevia analyysejä tehdessäni, jolloin nämä
kolme tutkimuskysymystä tukevat toinen toisiaan.
Selvittääkseni

propagandan

vaikutuksia

sotilaisiin,

tulen

tutkielmassani

analysoimaan niin japanilaisten kuin yhdysvaltalaistenkin sotilaiden päiväkirjamerkintöjä ja
kirjeitä. Aaron William Mooren Writing War: Soldiers’ Record of the Japanese Empire
(2013)16 kuvaa yhdysvaltalaisten, japanilaisten ja kiinalaisten sotilaiden päiväkirjamerkintöjä
vuosina 1937-1945. John A. Adams Jr, Henry C. Dethloff ja Jerry C. Cooper puolestaan ovat
koonneet yhdysvaltalasimajuri Thomas Dooleyn päiväkirjamerkintöjä kirjaansa To Bataan and
Back: The Wartime Diary of Thomas Dooley (2016)17. Vaikka kyseinen kirja onkin kirjoitettu
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Gilmore (2016).
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yhdysvaltalaissotilaan näkökulmasta, uskon, että Dooley pystyy välittämään Yhdysvaltojen
tuntemuksia vihollisesta sodan alkuaikoina. Näiden lähteiden kautta saan tietoa sotilaiden
mahdollista reaktioista esimerkiksi kostamaan kannustavaan propagandaan, sekä siihen, mikä
oli heidän henkilökohtainen mielipiteensä vastapuolesta. Käyn seuraavaksi läpi tutkimukseni
kannalta keskeisiä käsitteitä, minkä jälkeen siirryn aiheeni taustoittamiseen.

1.4 Käsitteet ja tutkimusmetodit:
Koska tutkimuksessani käsitellään kahta eri sodan osapuolta, niiden tarkastelussa vaikuttavat
omat, erilliset käsitteensä. Keisarillisen Japanin propagandaa analysoitaessa keskeiseksi
käsitteeksi

nousee

1800-luvulla

maassa

omaksuttu

valtionshintolaisuus.

Tämän,

shintolaisuuden valtionuskonnoksi vuoden 1889 perustuslain myötä nostaneen aatteen mukaan
maata oli aikojen alusta saakka hallinnut auringonjumalatar Amaterasusta polveutuva keisarien
sukulinja, jolle maassa kuului absoluuttinen valta.18 Keisari oli arahitogami, eli ihmisruumiissa
oleva jumalhahmo.
Valtionshintolaisuuden kantaisänä voidaan pitää Hozumi Yatsukaa (1860-1912),
jonka ajatus absoluuttisesta, jumalallisen keisarin johtamasta monarkiasta sulautui 1900-luvun
alkupuolella

nationalististen

ajattelijoiden

myötävaikutuksella

yhteen

japanilaisen

kansallisidentiteetin, eli kokutain kanssa, luoden uskonnollisesti radikaalin ultranationalismin.
Hozumi oli aikoinaan määritellyt kokutain hengelliseksi ja valtiolliseksi kokonaisuudeksi, jota
hallitsi jumalista polveutuvien keisarien katkeamaton linja, ja joka oli siten erityislaatuinen
kansa maailmassa.19 Aatteen keskiössä oli ajatus perhevaltiosta, jossa keisaria kunnioitettaisiin
maan isähahmona:
”Talossa perheen päällä on esi-isien edustajana määräysvalta muihin perheenjäseniin.
Samaten keisarilla Amaterasu Omikamin edustajana on valtiossa ylin määräysvalta.”20
Tämä aate sai kannatusta etenkin maan sotilasjohdon piirissä.21 Ultranationalismi ei kuitenkaan
ollut Saksan kansallissosialismin tai Italian fasismin tapainen, keskitetty valtionaate, vaan
ultranationalistisia liikkeitä toimi eri puolilla Japania.

18

Skya (2009): s. 44-45, 53-55.
Skya (2009): s. 62-63, 77.
20
Skya (2009): s. 64. In the household, the head of the house, representing the authority of his patriarchal
ancestors, exercises authority over the family. In the state, the emperor, representing the authority of
Amaterasu Omikami, exercises sovereign power over the state.
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Skya (2009): s. 131-145, 216-230.
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Radikaali valtionshintolaisuus ja ultranationalismi puolestaan liittyvät toiseen,
Japanin propaganda-analyysin kannalta keskeiseen käsitteeseen: hakkou ichiuun (”kahdeksan
maailmankolkkaa saman katon alla”). Hakkou ichiu oli japanilaisten ultranationalistien mukaan
keisarillisen Japanin pyhä, Amaterasulta ja ensimmäiseltä keisarilta, Jimmulta, saatu tehtävä
saattaa koko maailma sen alaisuuteen.22 Hakkou Ichiun kautta Japanin sotastrategia muutti
luonnettaan hyvin uskonnollissävytteiseksi, ja koska hypoteesinani on, että uskonto sävytti
myös Japanin sodankäyntiä, katson tämän näkyvän myös japanilaisessa propagandassa,
esimerkiksi viittauksilla shintolaiseen mytologiaan ja kansantaruihin.
Kolmas, keisarillisen Japanin kannalta merkittävä käsite on ”Dai Tōa Kyōeiken”
(Itä-Aasian suuri yhteisen hyvän alue) joka oli imperialistinen aate valloittaa Itä- ja KaakkoisAasiasta alueita työvoiman ja raaka-aineiden saamiseksi. Samalla se toimisi hakkou ichiusuunnitelman ensimmäisenä vaiheena. Aate sai vuonna Japanin miehittämään Mantšurian
vuonna 1931 ja hyökkäämään Varsinaiseen Kiinaan vuonna 1937. Japanissa sota tunnettiin
myös ”Suurena Itä-Aasian sotana”. Hyökkäys kiristi Yhdysvaltain ja keisarillisen Japanin
välejä, mikä oli yksi Tyynenmeren sodan syistä.
Lisäksi hakko Ichiuun ja yhteisen hyvän alueeseen sekä japanilaiseen
sotamotivaatioon liittyy vielä neljäs termi: Yamato-rotu (Yamato minzoku). Yamato-rotu oli
japanilaisten propagandassaan käyttämä nimitys japanilaisista maailman puhtaimpana ja
johtavana rotuna (shido minzoku). Japanilaiset eivät kuitenkaan yrittäneet selittää rodullista
ylemmyyttään tieteellisesti, vaan sen pohjana pidettiin mytologisista sukujuurista saatua
etuoikeutta:

japanilaiset

polveutuivat

tämän

käsityksen

mukaan

auringonjumalatar

Amaterasusta, jolloin he jumalallisena kansana olivat rodullisesti muita ylempänä.23
Vaikka tutkielmani teksti etenee pääosin kronologisessa järjestyksessä, olen
jäsentänyt aiheeni temaattisesti. Temaattisen esitystavan kautta katson Japanin propagandan
sodanaikaisen viholliskuvan ja muutosten ilmenevän parhaiten, sillä pystyn analysoimaan niitä
omina kokonaisuuksinaan ja sen jälkeen vertailemaan niitä keskenään. Koska tutkimukseni
käsittelee niin omasta armeijasta kuin vihollisesta luotuja mielikuvia, hyödynnän
aineistoanalyysissäni myös sosiaalihistoriallista näkökulmaa.
Ennen kuin aloitan varsinaisen aineiston analysoinnin, tarkastelen seuraavassa
osiossa Japanin ideologiaa selvittääkseni, mihin sotilaat uskoivat ja minkä puolesta he
taistelivat. Tämä näkökulma on tutkimuksen kannalta tärkeä, sillä näitä uskomuksia on varmasti

22
23

Skya (2009): s. 308-309.
Dower (1993): s. 203-206; Skya (2009): s. 70-81.
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hyödynnetty propagandassa viholliskuvaa rakennettaessa. Sotilaiden uskomusten lisäksi
tarkastelen keisarillisen Japanin propagandan sanomaa ennen sotaa selvittääkseni, mikä oli
maan viholliskuva Yhdysvalloista ennen sodan alkua.

9

2. Japanin ideologia ja motivaatiot ennen Tyynenmeren sotaa
2.1 Yamato-rotu ja Hakko Ichiu: Japanin pyhä sota
Keisarillisen Japanin sisällä motivaatiot sodankäyntiin ensin Kiinaa ja vuodesta 1941 myös
Yhdysvaltoja sekä Iso-Britanniaa vastaan olivat lähdeaineistosta tekemieni löydösten pohjalta
ajoittain hyvinkin ristiriitaiset sotilashallinnon luomien mielikuvien sekä sotilaiden
tuntemusten välillä. Kuitenkaan aina edes sotaa käyvät sotilaat eivät olleet saman mielisiä
suhtautumisestaan sodankäyntiin ja omiin motivaatioihinsa.
Japanin nationalistisen sotilashallinnon silmissä Japanin ja sen kansan suurin
tehtävä oli kansallisuusaate kokutain täyttäminen. David C. Earhartin mukaan maan
sotilashallinnossa kokutain toteuttamisen katsottiin alkuperäisen perhevaltio-opin lisäksi
sisältävän pyhän tehtävän levittää keisarikunnan valtaa myös Japanin rajojen ulkopuolelle.
Japania ympäröivät kansat nähtiin kykenemättömiä hallitsemaan itse itseään, jolloin ne
tarvitsivat Japanin apua.24 japanilainen ultranationalisti Yoshio Yamada selitti kuvasi 1930luvulla tätä maansa pyhää tehtävää:
”Se, että maamme on jumalten luoma, asettaa meille myös tehtävän. Tämä maa
ei syntynyt sattumalta, vaan se luotiin täyttämään Amaterasu Omikamin asettama
pyhä tehtävä. Mutta mikä olisikaan tämä pyhä tehtävä? Jokainen japanilainen
tietää, sen antoi jo keisari Jimmu lausuessaan ”kahdeksan lankaa tekee talon”
(Hakko o motte ie to nasu). Mutta mikä on talo? Ymmärrämme tämän paremmin
seuratessamme omaa arkielämäämme. Koti on arjen kiireiden keskellä
rauhoittumisen ja turvan tyyssija. Uskon siis, että keisari Jimmun lausahdus on
hänen toivomuksensa antaa kaiken ja kaikkien nauttia tästä kodin rauhasta.25
Niinpä olkoon kaikkien maailman kansojen saattaminen saman katon alle ItäAasian suuren sodan tärkein tavoite”.26

24

Earhart (2008): s. 44.
”Kahdeksan lankaa” = hakkou.
26
Skya (2009): s. 308-309. The fact that our country was created by gods also directly indicates the mission of
the Empire…This country was not born by chance, but was born in order to fulfill the purposes prescribed by
Amaterasu Omikami….But what should this mission be? As every person nowdays knows, it is clearly indicated
in the proclamation of Emperor Jimmu “Eight strings make a house”. But what is a house? We understand this
better when we look at our individual life…a house is where people feel at eas and carry on their lives. I believe
that eight strings make a house signifies Emperor Jimmu’s desire to let everyone and everything to have peace
of mind and enjoy living…it is conceivable that the thought of whole world makes a hopuse is the primary
objective of Great East Asian War at the time.
25
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Yamadan sitaatista käy ilmi, että kokutai ja hakko ichiu olivat suorassa yhteydessä toisiinsa.
Kokutain luomat valloitussodat näyttävät siksi olleen puoliksi ristiretkiä pyhän tehtävän
toteuttamiseksi, ja puoliksi sivistyksen viemiseen tähtääviä valloitussotia.
Näihin valloitussotiin liitettyä Yamato-rotua kuvattiin propagandassa erityisesti
fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan: alaston, lihaksikas ja maskuliininen, mieleltään
kirkas sekä taisteluintoinen sotilas oli Yamato-rotuopin ihanne. Yamato-rodun propagandaa
varten ihanneruumiita kuvattiin usein takaapäin, sillä kehon katsottiin olevan resurssi, jonka
avulla taistelut voitettaisiin ja pyhää maailmanimperiumia voitaisiin luoda. Tosiin sanoen, siinä
missä hakko Ichiu oli japanilaisessa propagandassa imperiumin päämäärä, Yamato-rotu oli sen
rakentaja ja puhdas ruumis tämän rakentamisen työkone:
”Ruumis on ennen kaikkea resurssi. Edetkäämme tästedes laajalla rintamalla sen
panssarimaisen rintakehän, miinoja nopeampien jalkojen ja teräksisen luodin kaltaisen
taisteluhengen saattelemana”.27

Kuva 2 Keisarillisen Japanin voimistelujoukkueen miehiä Itä-Aasian urheilukisoissa
marraskuussa 194028

Yllä olevan kuvan yläosattomien voimistelijoiden kuvaamaisella haluttiin symbolisoida sitä
puhtautta, täydellisyyttä ja voimaa, joka Yamato-rotuun haluttiin valtion tasolta liittää. Sotilaita
27

Earhart (2008): s. 251. Above all, the body is a resource. With a chest like a tank, legs that can outrun a
landmine and a spirit like a steel-cased bullet, let us, from this time forward, on a wide, vast stage, forge ahead.
28
Shashin Shūhō (Photographic Weekly Report) 145, 1940: s. 40.
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ja miespuolisia urheilijoita kuvattiin usein joko alasti tai puolipukeissa, sillä lihaksikas
miesruumis symbolisoi Yamato-rodun ruumiin ja mielen puhtautta.
Japanilaisten käsitys itsestään jumalallisena kansana ja erityislaatuisena rotuna
muistuttaa mielestäni hyvin paljon samanaikaisesti Euroopassa sotineen Natsi-Saksan käsitystä
”puhtaasta” arjalaisesta rodusta. Earhartin analyysi japanilaisesta rotuopista saa tukea Robert J.
Bunkerilta World War in the Pacific: An Encyclopedia-kokoelmateoksessa, jonka mukaan
Natsi-Saksa oli perustanut koulutuskeskuksen Tokioon, ja toimi siten yhteistyössä japanilaisten
kanssa.29 Saksalaisilla oli varmasti vaikutusta japanilaisten käsitykseen itsestään täydellisenä
rotuna, mutta mielestäni on huomioitava, että Japanilla oli vuosituhantinen käsitys keisaristaan
jumalattaren poikana, käsitys, joka oli vain voimistunut valtionshintolaisuuden sekä
shintolaisen ultranationalismin nousujen myötä.
Japanilaisilla oli siis varmasti käsitys itsestään erityislaatuisena kansana jo kauan
ennen yhteistyötä saksalaisten kanssa. Walter A. Skyan teos Japan’s Holy War: The Ideology
of Radical Shinto Ultranationalism (2009) tukee teoriaani, sillä Skyan mukaan japanilaiseen
nationalismiin syntyi jo 1800-luvulla käsitys völkisch-valtiosta eli perhevaltiosta, jossa kansa
polveutuisi suoraan jumalallisesta kantaisästä. Japanilaiset katsoivatkin oman mytologisen
esivanhempansa olleen auringonjumalatar Amaterasu.30 Japanin kamikazelentäjiä ja
nationalismia tutkineen Emiko Ohnuki-Tierneyn mukaan japanilaisten kansallisnationalistien
keskuudessa olikin jo 1800-luvun lopulla hyvin vahva ”me vastaan muut”-henki sekä halu
erottautua niin Aasian kuin Euroopankin kansoista.31
Japanin käsitys erityislaatuisuudestaan sekä muiden Aasian kansojen pitäminen
kehittymättöminä viittaa siihen, että Itä-Aasian suuren sodan motivaatiot olivat hyvin vahvasti
rotupohjaisia. Earhart vahvistaa teoriaani kuvaamalla, kuinka Japani näki länsimaat uhkaavina
valloittajavaltioina, jotka saastuttaisivat japanilaista kansallishenkeä.32 Japanilaiset olivat
maatansa 1800-luvulla modernisoidessaan omaksuneet useita länsimaisia tapoja ja
kulttuurinmuotoja, joiden pelättiin nyt korvaavan perinteisen japanilaisen kulttuurin.
Japanilaiset kokivat itsensä vapauttajina, ja sotilaita kehotettiin taiteluun länsimaista
imperialismia vastaan ”Aasia aasialaisille”-iskulauseen saattelemana.

Pearl Harborin ja

Tyynenmeren sodan alun aikana saavutettujen voittojen katsottiin Japanissa olevan osoitus
Yamato-rodun henkisestä ylemmyydestä.33
29

Bunker (2001): s. 497.
Skya (2009): s. 70-76.
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Ohnuki-Tierney (2002): s. 62-66.
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Japanin länsimaihin kohdistama kritiikki pohjautuu varmasti osaltaan myös maan
pyrkimykseen nousta länsimaiseksi suurvallaksi. Ultranationalistit halusivat osoittaa, että alun
perin kehittymätön aasialainen valtio oli noussut suurvallaksi omin voimin, ilman ulkopuolista
tukea. Länsimaalaisen kulttuurin suuri asema maassa oli tämän kanssa ristiriidassa. Siksi
mottoon ”Aasia aasialaisille” kiteytyy myös pyrkimys puhdistaa maanosa länsimaalaisuudesta,
ja

luoda

aasialainen

imperiumi.

Kuitenkin

ympäröivien

kansakuntien

pitäminen

kehittymättöminä aja apua vaativina muistuttaa hyvin paljon länsimaiden ”valkoisen miehen
taakan” politiikkaa, jonka mukaan niillä oli velvollisuus viedä sivistystä kehittymättömiin
maanosiin. Lisäksi nationalistien kiistat Japanin ja länsimaiden kulttuurien eroista ja pyrkimys
luoda maailmanimperiumi viittaavat mielestäni siihen, että Japanille Itä- ja Kaakkois-Aasialla
oli samankaltainen merkitys kuin Afrikalla eurooppalaisille siirtomaavalloille: barbaarinen ja
tutkimaton alue, jonka väestöä ja luonnonvaroja voitiin käyttää hyväksi, ja jonka avulla
hankittiin suurvallan statusta.
Earhartin mukaan tämä Itä-Aasian suuri sota sai mytologisia piirteitä, sillä valtion
propagandaviestimet nimittivät sitä ”Varmaksi voitoksi” (hissho).34 Sodasta haluttiin siis
valtion aluelaajentamisen ja imperiumin rakentamisen ohella luoda ultranationalismia varten
mytologinen seikkailullinen kansantaru voitokkaasta sodasta. Sodasta, jonka sisältönä olisi
paitsi Yamato-rodun tehtävän, myös samalla auringonjumalattaren tahdon täyttäminen.
Earhartin mukaan tätä tehtävää varten koko Japanin yhteiskunta otettiin mukaan
sotaponnistuksiin.35 Yamadan ja Hozumin antamat kuvaukset perhevaltiosta sekä pyhästä
tehtävästä ovat hyvin samankaltaiset tämän ideologian päämäärän kanssa. Monista
individualistisemmista länsimaista poiketen, keisarillisen Japanin johto näki maansa yhtenä
kokonaisuutensa, jonka kansa taistelisi yhteisen hyvän vuoksi.
Tähän viittaa myös Earhartin antama kuvaus japanilaissotilaiden roolista.
Earhartin mukaan keisarillisen Japanin hallinto katsoi sotilaiden tehtäväksi toimia sivistyksen
viennin ja Aasian vapautuksen työkaluina, jotka jalomielisesti puolustaisivat Japania uhkia
vastaan. Varman voiton myytin mukaisesti keisarikunnan puolesta itsensä uhraavia sotilaita
p.alvottiin lähes marttyyrimäisinä hahmoina, ja joiden tekemisiä yleensä propagandamielessä
liioiteltiin.36
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Kuva 337

Esimerkkinä kyseisestä sotilaiden mytologisoinnista ja uhrautuvuuden ihannoinnista on niin
kutsutun ”kolmen ihmisluodin” tarina. Mantsurian sotaretken aikana vuonna 1932 kolme
sotilasta oli toiminut itsemurhapommittajina ja räjäyttänyt kiinalaisten linnoituksen. Earhartin
mukaan näistä sotilaista tuli kansallissankareita, joille pystytettiin patsaita, ja joiden mukaan
tehtiin sarjakuvia ja elokuvia. Yllä olevassa kuvassa kolmen sotilaan kuvat on liitetty taiteilijan
näkemykseen tapahtumasta.
Toisaalta sotilashallinto myös liitti armeijaan vahvasti maskuliinisuutta, ja katsoi
sen tekevän pojista miehiä. Selvästikin heille sotilas oli Yamato-rodun valioyksilö, eräänlainen
japanilaisen maskuliinisuuden henkilöitymä. Toisin sanoen keisarillisen Japanin ihannesotilas
oli kuvainnollisesti ristiriitainen: yhtäältä sotilaat kuvattiin jaloina, sankarillisina hahmoina,
mutta samanaikaisesti heihin liitettiin vahvasti maskuliinisuutta ja aggressiivisuutta.
Japanilaisten sotaa edeltävää viholliskuvaa Yhdysvalloista ilmentää myös vuonna
1936 valmistunut Yoshitsugu Tanakan animaatioelokuva Evil Mickey Attacks Japan.38
Lyhytelokuvassa kuvataan eläinhahmojen asuttamaa paratiisisaarta, jonne lepakolla lentävä
Mikki Hiiri hyökkää krokotiileista, lepakoista ja käärmeistä koostuvan armeijansa kanssa.39
Verrattuna vuonna 1942 julkaistuun, antautuvia yhdysvaltalaissotilaita pilkkaavaan pilakuvaan,
elokuva esittää Yhdysvallat hyvin uhkaavana ja aggressiivisena maana. Siinä, missä Japania
kuvaavaa saarta asuttavat rauhanomaiset eläinhahmot, Yhdysvaltojen hyökkäysjoukot
koostuvat eläimistä, joihin liitetään usein pahansuopia piirteitä.

37

Three Human Bullets, 1932 (Tuntematon tekijä)
Tanaka (1936): Evil Mickey Attacks Japan, J.O. Studio, Youtube 16.5.2011.
39
Tanaka 1936: Evil Mickey Attacks Japan, J.O. Studio, Youtube 16.5.2011, 1:22 – 2:45.
38
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Lisäksi on huomioitava, että monet saaren eläinhahmoista ovat suoraan Japanin
omasta mytologiasta, kuten kilpikonnamainen kappa, oni-demonipeikko, tiikeri sekä
Momotaro-kansansatuun liitetty Japanin kansalliseläin, fasaani. Eläimiä johtaa taistelussa
kirjan sivuilta henkiin herätetty Momotaro-poika. Elokuvan lopussa saaren asukkaat voittavat
Mikki Hiiren ja muuttavat tämän vanhaksi mieheksi.40 Elokuvan loppu mukailee Japanin
kansantarua Urashima Taro-nimisestä kalastajasta, joka menetti kaiken ja muuttui itsekin
vanhaksi uhmattuaan itseään mahtavampia ja viisaampia.41 Elokuva korostaa keisarillisen
Japanin mahtia, ja vertaa näin Yhdysvaltoja tarinan kalastajaan, joka on yhtä lailla tuhoon
tuomittu, mikäli se hyökkää keisarillista Japania vastaan.
Katson animaation esittämän konfliktin kuvaavan lisäksi perinteisen Japanin
kulttuurin sotaa Mikki Hiiren edustamaa yhdysvaltalaista viihdekulttuuria vastaan. Mikki Hiiri
oli tuolloin Yhdysvaltojen yksi tunnetuimmista populaarikulttuurin tuotteista, joten sen kautta
propagandan viesti on paremmin kansan saavutettavissa. Keisarillisen Japanin ylivoimaisuutta
suhteessa Yhdysvaltoihin ei yritetä siis korostaa pelkässä sotilasvoimassa, vaan myös kulttuurin
alalla. Samalla Mikki Hiiren hyökkäys viittaa vahvasti Earhartin ja Skyan välittämään ja
japanilaisten omaamaan mielikuvaan Yhdysvalloista aggressiivisena imperialistina. Japania
piti suojella tällaiselta uhalta, jolloin mikä puolestaan viittaa siihen, että laajennussotien
aloittamista perusteltiin myös turvallisuuspoliittisilla syillä. Ohnuki-Tierneyn mukaan
japanilaisilla olikin jo 1800-luvulta lähtien huoli länsimaisten siirtomaavaltojen maalleen
aiheuttamasta uhasta.42
Ottaen kuitenkin huomioon japanilaisten omat laajentumissuunnitelmat,
uhkakuvaa varmastikin käytettiin myös tekosyynä. Animaatio on tehty vuosi ennen JapaninKiinan sodan alkua, joten tarkoituksena on varmastikin yhdistää kansa sotaponnistuksia varten.
Tämä puolestaan luo kysymyksen siitä, oliko maa vielä 1930-luvulla hajanainen ja siten
motivaatioltaan epävakaa. Japanissa aikaa ennen toista maailmansotaa viettänyt David H.
James kertoo alun perin vuonna 1951 ilmestyneen kirjansa The Rise and Fall of Japanese
Empire (2010)43 vuoden 2010 painoksessa, että maan nopea teollistuminen oli aiheuttanut
sisäistä jakautuneisuutta, sillä maaseutu ei saanut osaansa kaupunkien nopean teollistumisen
tuottamasta vauraudesta. Lähdekritiikin kannalta on kuitenkin huomioitava, että Japania
vastaan brittiarmeijan joukoissa taistelleen Jamesin kirjan kerronnasta käy ilmi katkeruus
40
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voitettua vihollista kohtaan. Olavi K. Fältin argumentit kirjassa Japanin kulttuuri (1994)44
tukevat silti Jamesin näkemystä Japanin sisäisestä identiteettikriisistä kuvailemalla, kuinka
keisarillisen Japanin äärinationalistit olivat etenkin 1930-luvulla pyrkineet purkamaan
ulkomaalaista kulttuuria Japanista ja korvaamaan sitä japanilaisella kulttuurilla nationalaismin
voimistamiseksi. Tämä selittää animaatiossa nähdyn Yhdysvaltojen ja Japanin kulttuuriikonien vastakkainasettelun.
Peter Duusin kuvaukset maan poliittisesta tilanteesta kirjassa The Japanese
Wartime Empire 1931-1945 (1996) tukevat Jamesin sekä Fältin, näkemyksiä Japanin sisäisistä
ristiriidoista, sillä hänen mukaansa maa oli ollut yhteiskunnallisessa kriisissä ensimmäisen
maailmansodan päättymisestä lähtien. Maan väestö oli kasvamassa liian suureksi
ruuantuotantoon nähden, mikä loi painetta laajentaa alueita.45 Nämä tavoitteet puolestaan
verhottiin analysoimassani animaatiossa esitetyllä uhalla sekä pyhällä, jumalten antamalla
tehtävällä.

2.2 Sankaritarina Aasian vapauttajista: japanilaissotilaiden motivaatiot
Keisarillisen Japanin asevoimissa käsitykset sodan motiiveista olivat hyvin erilaisia. Allison B.
Gilmore katsoo kirjassaan You Can’t Fight Tanks with Bayonets: Psychological War aganist
the Japanese Army in Southwest Pacific (1998), suuren osan japanilaissotilaista olleen hyvin
motivoituneita lähtiessään Tyynenmeren sotaan vuoden 1941 lopulla.46 Samuraikulttuurin
luoma kurinalaisuus, usko omaan rodulliseen ylemmyyteen ja Japanin pyhään tehtävään olivat
tärkeitä motivaation luojia. Sodan alkupuolen voitokkaat taistelut yhdysvaltalaisia ja brittejä
vastaan Filippiineillä, Malaijilla sekä Hong Kongissa olivat varmasti omiaan luomaan
voittamattomuuden tunnetta. Gilmore kertookin yhdysvaltalaisen47 propagandan olleen alkuun
tehotonta voitokasta vihollista vastaan.
Gilmoren näkemyksiä tukee Aaron William Mooren kirjassaan Writing War:
Soldiers Record the Japanese Empire (2013) lainaaman Hara Kinosuke-nimisen
japanilaissotilaan kuvaus Tyynenmeren sodasta vuoden 1942 alkupuolelta, joka kuvaa hyvin
keisarillisen armeijan sotilaiden tuntemuksia:
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”Tervehdin erittäin tärkeää vuotta 1942 kirkkain ruumiin ja mielen voimin. Erityisesti tänä
vuonna meidän tulee toteuttaa soturin tietä (bushi no michi). Tänä vuonna meidän tulee
päästää japanilaisen hengen (Yamato damashii) potentiaali valloilleen. Meidän on siksi
vahvistettava ruumistamme ja mieltämme, sekä sodittava”.48

Kinosuken pohdinta antaa hyvin toisenlaisen kuvan japanilaissotilaiden mielialasta verrattuna
vuoteen 1937. Sitaatista välittyy innostuksen ja isänmaallisuuden tunne, eli japanilaiset sotilaat
selvästikin odottivat innolla pääsevänsä sotimaan Yhdysvaltoja vastaan. Japanin hallinnon
propagandakampanja, jossa koettuja voittoja esiteltiin prameasti, sekä sotilasylijohdon
keskeinen sanoma ”Aasia aasialaisille” heijastui nyt Kinosuken kaltaisissa sotilaissa, sillä he
kokivat itsensä vapauttajina ja länsimaisen kolonialismin torjujina. Keisarillisen Japanin
saavuttamat voitot varmasti myös edistivät sotilaiden kokemaa innostuksen sekä
voittamattomuuden tunnetta. Tätä korostaa Kinosuken käyttämä termi ”japanilainen henki”,
jonka japaninkielinen käännös Yamato damashii viittaa sotilasylijohdon käsitykseen Yamatorodusta. Rotukäsitys ei siis ollut pelkästään etninen, vaan sillä oli sotilasylijohdon propagandan
sekä Kinosuken päiväkirjamerkinnän perusteella myös uskonnollisia piirteitä. Japanin Yamatokansan jumalallinen henki auttoi sotilaita pyhän tehtävän, eli Hakko Ichiun valtakunnan,
luomisessa. Tähän viittaa myös Kinosuken puhe ”ruumiin ja mielen vahvistamisesta”, sillä
japanilaispropagandassa ruumis ja mieli olivat Yamato-rodun tehokkaimmat aseet
sodankäynnissä.
Sotilaiden taistelutahtoon vaikuttivat varmasti myös tuon ajan rotukäsitykset.
John W. Dower mainitsee kirjassa War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War
(1993), että sekä Yhdysvalloilla että Iso-Britannialla oli ennen Tyynenmeren sodan alkua
hyvinkin rasistinen käsitys japanilaisista: heitä pidettiin pikkuihmisinä, joiden taistelukykyyn
ei juuri uskottu.49 Dowerin mukaan jopa Japanin liittolaisen Saksan johtaja Adolf Hitler piti
japanilaisia ali-ihmisinä. Myös Yhdysvaltojen kansalaisten keskuudessa japanilaiset oli pitkään
jo nähty rodullisesti alempana, ja esimerkiksi 1920-luvulla japanilaisten muutto Yhdysvaltoihin
kiellettiin, mikä suututti japanilaisia, sillä yhdysvaltalaiset kävivät vapaasti samaan aikaan
Japanissa.50 Oman kulttuurin suosiminen näytti puolestaan ulkomaailmalle koomiselta, mikä
näkyy esimerkiksi Tyynenmeren sodan aikana tehdyn yhdysvaltalaisen propagandafilmin
48

Moore (2013): s. 159. I greet 1942, a year of great significance, with a body and mind as clean and clear as
azure blue sky. This year, more than any other, we must fulfill the Path of Warrior. This year, we must unleash
the potential of Japanese Spirit. This means we have to strengthen our bodies and minds, and wage war.
49
Dower (1993): s. 100-105.
50
James (2010): s. 166.
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Know Your Enemy: Japan (1945) huvittuneesta suhtautumisesta japanilaiseen musiikkiin ja
seremonioihin.51 On mielestäni oletettavaa, että tämä leima rodullisesti alempana kansana oli
osasyy japanilaisten pyrkimykseen osoittaa ylemmyytensä sekä luoda oma aasialainen
imperiuminsa. Näkemystäni puoltaa Dowerin analyysi, jonka mukaan valkoinen on ollut jo
vuosisatoja Japanissa puhtauden väri, ja japanilaissotilaat pyrittiin 1800- ja 1900-lukujen sotien
kuvituksissa kuvaamaan länsimaisen näköisinä, valkoihoisina ihmisinä.52
Prosessi siis ruokki itseään – japanilaisten hyljeksiminen raivostutti japanilaisia,
ja heidän puolustuskeinonsa eli oman kulttuurin suosiminen puolestaan lisäsi rasismia
entisestään. Jamesin mukaan tämä toimi myös propagandana Yhdysvaltoja vastaan, sillä
keisarillisen Japanin kansalle Yhdysvallat esitettiin japanilaisia halveksivana ja rasistisena
valtiona.53 Toisin sanoen, vaikka Japanin uskonnollinen nationalismi ja niin kansalaisten kuin
sotilaidenkin keskuudessa ollut mielikuva imperialistisesta ja kunniattomasta vihollisesta oli
vahva jo entuudestaan, se voimistui keisarillisen Japanin 1920-1930-lukujen sisä- ja
ulkopoliittisten kriisien kautta. Suuttumus Yhdysvaltojen toteuttamista syrjinnästä sekä
maahanmuuttorajoituksista puolestaan loi halun todistaa Japanin asema tasaveroisena
suurvaltana. Toisen maailmansodan aikaisen Japanin voisi siis katsoa olevan näiden tekijöiden
lopputulos. Samalla havaintoni vastaa hypoteesiini japanilaisten mietteistä vihollisestaan.
Japanilaiset ja yhdysvaltalaiset vihasivat toisiaan jo ennen sodan alkua, mikä osaltaan selittää
niin Mikki Hiiri-elokuvan viholliskuvauksen kuin vuonna 1942 julkaistun pilakuvan asenteen
Yhdysvaltoja kohtaan.
Peter Duusin mukaan japanilaiset ottivatkin Aasian vapauttamisohjelman
kunniatehtäväkseen, ja heidän vastuullaan oli pitää keisarillisen Japanin sotakone
toiminnassa.54 Niin sotilaiden kuin kansalaistenkin keskuudessa sotaretket herättivät selvästi
kansallisromanttisia aatteita hieman samantapaisesti kuin suomensukuisten alueiden vapautus
Suomen heimo- ja jatkosodissa 1900-luvulla. Myös Gilmore tukee tätä väittämää kuvaillessaan
japanilaisten käytöstä sodan alussa hyvin nationalistiseksi ja itsevarmaksi, ikään kuin kansa ja
armeija olisivat toimineet yhtenä rintamana.55 Duusin mukaan japanilaisjohto näkikin kansan
yhtenäisyyden ja uhrautuvuuden keisarillisen Japanin voiton varmistavana aseena.56 Japanin
ulkoministeri Shigemitsu kuvasikin vielä 1944 keisarillisen Japanin voimavaraa näin:
51

Capra, Ivens (1945), Know Your Enemy: Japan, U.S. War Department, Youtube, 29.7.2016, 2:20-3:50, 43:0047:00.
52
Dower (1986): s. 208-211.
53
James (2010): s. 166.
54
Duus (1996): Introduction: xiii-xviii, xxv-xxvi.
55
Gilmore (1998): s. 36-40.
56
Duus (1996): Introduction xviii.
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Amerikka ja Britannia luottavat materiaaliseen voimaansa. Sodassa sen
merkitystä ei voi kieltää. Mutta onko se sodan ratkaiseva tekijä? Meidän
voitonvarmuutemme ei perustu lukumäärään tai tuotantokapasiteettiin eikä edes
maantieteelliseen etuun. Se syntyy vankkumattomasta taistelutahdosta ja
valtiomme täydestä yhtenäisyydestä.57

Yleisestä positiivisesta ja innokkaasta asenteesta huolimatta hyökkäys Yhdysvaltoja vastaan ei
vaikuta innostaneen kuitenkaan kaikkia japanilaissotilaita, vaan osan motivaatioon maan
militarisointi vaikutti negatiivisesti. Mooren kirjasta löytyykin hyvin toisenlaisia kuvauksia
japanilaissotilaiden motivaatiosta. Osa japanilaissotilaista oli selvästikin alkanut kyllästyä
sodankäyntiin

jo

ennen Tyynenmeren sodan alkamista. Mooren

mukaan

monen

japanilaissotilaan kerrotaan toivoneen vuonna 1937 tapahtuneen Nanjingin valtauksen
lopettavan sodan Kiinassa, sillä monia sodan kauheudet vaivasivat.58 Sodan nopea lopettaminen
ja kotiin pääsy olivat heille kunniaa henkilökohtaisempia motivaatioita. Dowerin mukaan osa
japanilaissotilaista oli jo ennen Pearl Harboria havainnut olevansa samaa ihonväriä, kuin
valloittamansa Itä-Aasian kansat, mikä oli ristiriidassa hallinnon oppien kanssa ja aiheutti
hämmennystä.59
Pearl Harborin iskua edeltävänä aikana kiristyvä sotatila oli pakottanut Japanin
mobilisoimaan miesväestöä myös yliopistoista, mikä aiheutti opiskelija Oki Seichiissä
hämmennystä:
”Luulen tämän (pakkomobilisaation) lisääntyneen kiristyvän sotatilanteen
vuoksi. Jos asia ei kuitenkaan johdu siitä, vahingoitamme yliopisto- ja
kulttuurielämäämme tyydyttäessämme harkitsemattoman sotilashallintomme
tarpeita. Kolme kuukautta (palvelusaikaa) ei ole pitkä aika, mutta sillä on pahoja
vaikutuksia opiskelijoihin, heidän opiskelumotivaatioonsa sekä sotilaiden
taistelutahtoon”.60

57

Duus (1996): Introduction xviii. What America and Britain rely on the most is their material strength. The
importance of material strength in war cannot be denied. But is it a factor that decides the ultimate outcome of
the war[…]Our assurance of victory is based neither on number nor on volume, nor on geographical advantage
It is born of the exuberant fighting spirit and complete unity of our nation.
58
Moore (2013): s. 117-120.
59
Dower (1986): s. 210.
60
Moore (2013): s. 156. I think these orders were issued because of Japan’s increasingly perilous situation. If
not, then we’re only hurting our university students and culture in order to satisfy the reckless needs of our
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Näkemysero johtuu mielestäni lainaamieni sotilaiden taustoista: Kiinassa sotineet olivat
odottaneet helppoa ja nopeaa voittoa, mutta olivat nyt joutuneet pitkään ja näännyttävään
sotaan, jonka kauheudet he olivat joutuneet kokemaan. Sen sijaan Yhdysvaltoja vastaan
lähetetyt sotilaat, kuten Kinosuke, olivat Pearl Harborin jälkeen kokeneet voittoja toisensa
jälkeen Japanin valloittaessa saaria Kaakkois-Aasiasta. Gilmore päätyy kirjassaan samaan
lopputulemaan, sillä hänen mukaansa suuri osa japanilaisilta sotilaista lähti Tyynenmeren
sotaan varmana keisarillisen Japanin nopeasta voitosta.61 Sotilaiden moraali alkoi heiketä sodan
pitkittyessä hävittyjen taisteluiden sekä kasvavan tarvikepulan myötä. Kyse on siis
samankaltaisesta ilmiöstä, jota Kiinaan sijoitetut sotilaat joutuivat kokemaan.
Keisarillisen Japanin aloittaessa sodan Yhdysvaltoja vastaan vuoden 1941
joulukuussa maan oli sisäisesti vallannut jumalten antamaan tehtävään perustuva uskonnollisnationalistinen hurmio. Keisarikunnan ultranationalistisen hallinnon luomassa narratiivissa
Japanin sotaan lähdön motivaatioina toimi nähdäkseni hissho eli Aasian kansojen
vapauttamiseen tähtäävä mytologinen taistelu, ja sen myötä Japanin hallitseman
maailmanimperiumin, hakko ichiun, luominen. Sotaan lähtöä motivoivat kuitenkin
pragmaattisemmat syyt, kuten vanhat kaunat Yhdysvaltoja sekä muita länsivaltoja kohtaan,
joista haettiin hyvitystä, sekä keisarillisen Japanin omien rajojen turvaaminen ja suurvallan
aseman hyväksyntä muulta maailmalta. Myös maan rajallinen resurssikapasiteetti painosti
aluelaajennuksiin.
Japanilaissotilaat puolestaan näkivät itsensä sankareina, jotka vapauttaisivat
Aasian veljeskansat länsimaiden ikeestä.

Kansaa ja sotilaita yhdisti sodan alussa

nationalistinen kohtalonusko, ja katsoivat osakseen toimia Aasian vapauttamisen työkaluina.
Siksi suurimmaksi osaksi sodanjulistus Yhdysvaltoja kohtaan otettiin innolla vastaan Japanissa.
Kuitenkin keisarillisen Japanin armeijan sotilaiden keskuudessa oli alkanut ilmetä epäluuloa ja
kyllästymistä sotaan niin Kiinassa sotivien joukkojen kuin korkeasti koulutetusta
yliopistoväestä rekrytoitujen alokkaidenkin keskuudessa. Heille pyhää tehtävää tärkeämpää oli
saattaa sota nopeasti päätökseen.
Nyt, käsiteltyäni tutkimukseni kannalta oleellista termistöä sekä Japanin sotaa
edeltäviä motiiveja ja tuntemuksia, otan analyysini kohteeksi varsinaisen tutkimusaiheeni,

military. Three months isn’t much, but when one considers the shock to the students, the impact on the attitude
towards study, the influence junior officers and the unease it will create among soldiers, it will just have too
many bad effects.
61
Gilmore (1998): s. 72-73.
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Japanin propagandan Tyynenmeren sodassa vuosien 1941 ja 1945 välisenä aikana. Vaikka
analyysini kulkee aikajärjestyksessä, tarkoituksenani on koota sodan ja propagandan eri vaiheet
selviksi temaattisiksi kokonaisuuksiksi.
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3. Keisarillisen Japanin propaganda ja viholliskuva
3.1 Varma voitto: pyhä sota epäkelpoa vihollista vastaan
Koska kaksi animaatioelokuvaa käsittävä pääaineistoni sijoittuvat vuosille 1943 ja 1945, aloitan
keisarillisen Japanin propagandan sanoman, olomuotojen ja viholliskuvan etsinnän
sivuaineistosta. Keräämäni lähdeaineisto osoittaa tietyn viholliskuvan ja sanoman syntyä
Japanin propagandassa jo ennen vuotta 1943. Sotaan lähtiessään keisarillisen Japanin
propaganda maalasi maan tehtäväksi maailmanimperiumin, hakkou ichiun luomisen jumalilta
saatuna tehtävänä, jonka työvoimana toimisi Yamato-rodun sotilas. Yhdysvallat ja muut
länsimaat nähtiin valloittajina, jotka turmelisivat Yamato-rodun puhtaan hengen, ja jotka oli
siksi kukistettava. Lähdeaineistostani tekemissäni havainnoissa Japanin propagandaa hallitsee
sodan ensimmäisenä vuonna (1942) kaksi pääasiallista tekijää: Maan oman sotamenestyksen
korostaminen sekä Yhdysvaltojen, Iso-Britannian sekä Australian pilkkaaminen. Viholliskuva
korostuu myös omaa kansaa kohtaan kohdistetussa propagandassa, jossa kuvataan vihollisen
voimattomuutta keisarillisen laivaston ja armeijan edessä.
Pearl Harborin hyökkäyksen jälkimainingeissa sekä vuoden 1942 alkupuolella
Japanin sotapropagandassa erilaisilla piirroksilla ja maalauksilla näyttää olevan tärkeä rooli ei
niinkään viholliskuvan, kuin Japanin oman sotamenestyksen tallentajana ja kuvaajana.

Kuva 462

62

Arai, Shuri, Farewell to the aircraft carrier, 1942.
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Kuva 563
Esimerkiksi Shuri Arain vesivärimaalaus ”Jäähyväiset lentotukialukselle” sekä Matsuzoe
Kenin vuonna 1941 maalaama ”Aamutaivaan särkeminen: ilmahyökkäys Pearl Harboriin 8
joulukuuta”, kuvaavat japanilaisten hävittäjien, syöksypommittajien ja torpedokoneiden
nousua lentotukialuksilta sekä iskua Pearl Harboriin. Maalaukset on tavallisemmasta
propagandasta poiketen luotu ikään kuin kirjan kuvitukseksi, joten tavoitteena on ollut
selvästikin ”varman voiton” mukaisen sankarillisuuden painottaminen. Erityisesti Shuri Arain
maalaus edustaa perinteisempää japanilaista taidetyyliä, mikä lisää mytologista kuvaelmaa.
Arain japanilaisen taidetyylin sekä Matsuzoen keisarillisen Japanin laivaston voimaa
korostavan sanaoman vuoksi maalauksia ei selvästikään ole tarkoitettu propagandaksi
viholliselle, vaan oman kansan taisteluhengen kohottamiseksi. Täten maalaukset edustavat
läpikäymässäni aineistossa esiintyvää hyvin suurta propagandan muotoa: omalle kansalle
suunnattua propagandaa, jolla pyritään osoittamaan japanilaisten ylemmyys ja siten samalla
viholliskuvana esittämään Yhdysvallat kyvyttömänä. Matsuzoen teoksen välittämä mielikuva
iskun täydellisestä onnistumisesta antaa Yhdysvalloista kuvan heikkona vihollisena.
Etsiessäni tietoa tämänkaltaisen omille joukoille kohdistetun propagandan
vaikutuksista, löysin viitteitä siitä, se että onnistui nostamaan sotilaiden taistelutahtoa. Moore
lainaa kirjassaan Pearl Harborin iskuun osaa ottanutta Arai Yasujiro-nimistä lentäjää, jonka
päiväkirjamerkinnöistä paljastuu hänen innostuksensa sotaan lähdöstä:

63

Matsusoe, Ken: Shattering the Dawn Skies, the Air Raid on Pearl Harbor, 8. December, 1941.
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”Vihollisuuden

alkoivat

meidän

laivastomme

tekemällä

yllätyshyökkäyksellä.

Näin

sankarillisen taistelun ensi kertaa. Kun pommeja putosi lisää, ne nostattivat korkeita
vesipatsaita ilmaan. Tähän taisteluun osallistuminen oli soturin (bujin) mitä suurin ilo.”64

Lainauksesta välittyy nuoren sotilaan suoranainen hurmio päästessään kokemaan kunniakkaan
taistelun ensimmäistä kertaa. Japanin propagandan ylistämä sankarillisuus sekä sotilaiden
sotamotivaatiossa korostettu samurain kunniakoodi eli bushido ovat selvästikin tärkeä osa
nuoren sotilaan identiteettiä. Yasujiron ajatukset ovat huomattavan yhtenevät Hara Kinosuken
innokkaaseen odotukseen vuoden 1942 alun taisteluista.
Samalla Kinosuken ja Yasajiron esimerkit tuovat esiin päiväkirjat propagandan
muotona, sillä omien ajatusten tallentamista kirjaan saatettiin hyvinkin hyödyntää
valtionpropagandassa, kuten sotilaiden motivaatioiden ylläpitämiseksi. Löydökseni ovat
huomattavan yhtenevät Aaron William Mooren aiemmin tekemien havaintojen kanssa, sillä
hänen mukaansa päiväkirjoilla oli tärkeä merkitys sotilaiden itsekurin ylläpitäjinä jopa siinä
määrin, että 1940-luvulle tultaessa ne oli otettu osaksi armeijan strategiaa.65
Mielestäni on kuitenkin huomioitava, että suurelle osalle sotilaista päiväkirja oli
henkilökohtaisempi väline, johon tallennettiin omia tuntemuksia sodasta, mukaan lukien
koettuja tappioita. Moore mainitseekin, että kummankin osapuolen hallinto liitti sotilaille
annettuihin sotapäiväkirjoihin mukaan propagandaa, jolloin sotilaiden oma taistelunhalu sekä
viha vihollista kohtaan sulautui yhteen valtiollisen näkemyksen kanssa.66 Sotatilanteen
käydessä vaikeaksi maa oli joutunut ottamaan apujoukkoja esimerkiksi yliopistomaailmasta,
joten eri taustoista tulevien sotilaiden motivointi oli tärkeää.
Siksi on mielestäni oletettavaa, että päiväkirjat oli propagandakeinona tarkoitettu
Oki Seichiin kaltaisten nuorten miesten kriittisten ajatusten juurimiseen. Seichiin kaltaisten
ihmisten epäilys sodan mielekkyydestä piti hävittää, ja tilalle rakentaa armeijan keskuuteen
yhteisymmärrys asian välttämättömyydestä. Täten päiväkirjoilla oli varmastikin merkittävä
rooli japanilaissotilaiden motivaation synnyttämisessä, sillä niiden avulla valtio pystyi
sotilaiden yksityiselämän kautta vaikuttamaan heidän motivaatioonsa. Toisin sanoen sotilaat
kirjoihin tallentamissaan ajatuksissa toistivat valtion propagandaa ja siten koulivat ”itsekurin”
kautta itseään tulevaan koitokseen. Näin ollen japanilaissotilaiden omat motivaatiot ja valtion
64

Moore (2013): s. 158. The first stage of launching hostilities came from our sneak attack. I saw heroic battle
fro the first time. As more and more of bombs hit, pillars of water shot up in the air. To have been able to take
part in this battle was, for a warrior (bujin), the greatest joy.
65
Moore (2013): s. 156-158.
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Moore (2013): s. 157
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motivaatiot eivät loppujen lopuksi olleetkaan niin erilaiset, kuten aikaisemmin luulin, vaan ne
sidottiin toisiinsa sotilaiden omien mietteiden kautta.
Maalausten ja päiväkirjojen lisäksi havaitsin lähdeaineistoa tutkiessani viitteitä
paljon

suoremmasta,

Yhdysvaltoja

sekä

myös

Iso-Britanniaa

kohtaan

osoitetusta

propagandasta. Joulukuun 8. päivä 1941 Japani julkaisi maansa sanomalehdissä
sodanjulistuksensa, jossa se määrittelee konfliktin syyt omasta näkökulmastaan.
”Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat idän hallitsemisen halussaan luoneet ItäAasiaan jännitteitä tukemalla Kunmingin hallintoa.67 Lisäksi ne liittolaisineen
lisäsivät

omaa

sotilasvoimaansa

keisarikuntamme

lähiympäristössä

haastaakseen meidät. Nyt ne ovat kieltäytyneet kaikista mahdollisista
rauhanomaisista ratkaisukeinoista, ja katkaisseet taloudelliset siteet maahamme,
uhaten näin keisarikuntamme olemassaoloa […] Vihollisemme on osoittanut
sovinnonhalun puutetta, ja pyrkii nyt painostamalla alistamaan keisarikuntamme
valtaansa”.
[…]
”Tämä kehitys uhkaa tuhota kaikki ponnistelumme rauhan saamiseksi ItäAasiaan, sekä uhata keisarikuntamme olemassaoloa. Näiden olosuhteiden
valossa meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tarttua aseisiin ja murskata kaikki
esteet tieltämme.”68

Viesti selvästi maalaa keisarillisen Japanin uhrina, joka on joutunut länsimaiden yhteisen
hyökkäyksen kohteeksi. Sodanjulistuksessa Yhdysvaltoja ja Iso-Britanniaa ei eritellä, vaan
niistä puhutaan yhtenä liittona. Yhdysvallat ja Iso-Britannia olivat alueen suurimmat
merimahdit, joten Japani koki ne varmasti suurimmaksi uhaksi itselleen. Sodanjulistus seuraa
vahvasti keisarillisen Japanin Aasian vapautuksen retoriikkaa, ja julistus maalaakin
67

Bauer (1975): s. 445-468. Tsiang kai-sekin hallinto siirsi pääkaupunki Nanjingin vuonna 1937 tapahtuneen
valtauksen jälkeen päämajansa sisämaahan Kunmingiin, josta tuli kiinalaisten vastarinnan keskus. Yhdysvallat ja
Iso-Britannia toimittivat apua Burman, eli nykyisen Myanmarin, teiden kautta Kiinaan.
68
Earhart (2008): s. 220. Eager for the realization of their inornate ambition to dominate the Orient, both
America and Britain, giving support to the Chunking regime, have aggravated disturbances in East Asia.
Moreover, these two powers, including other countries to follow suit, increased military preparations on all
other sides of Our Empire to challenge us. They have obstructed every means of our peaceful commerce, and
finally resorted to a direct severance of our economic relations, menacing greatly the existence of Our
Empire[…]But our adversaries, showing not least the spirit of conciliation, have duly delayed the settlement; and
in the meantime, they have intensified the economic and political pressures to thereby compel our country into
submission[…]This situation being such as it is, Our Empire, for its existence and self-defense has no other
recourse but to appeal to arms and to crush every obstacle in our path.
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Yhdysvalloista liittolaisineen kuvan imperialistisina ja sotaisina valtioina, jotka paitsi pyrkivät
pitämään väkisin kiinni siirtomaaomistuksistaan, myös ovat jo hyvän aikaa varustautuneet
aseelliseen konfliktiin Japania vastaan. Viestiä tehostetaan väittämällä näiden suurvaltojen
uhkaavan seuraavaksi Japania. Kyseinen sota ei siis valionjohdon mukaan ole valloitussota,
vaan japanilaisen kansan ja kokutain puolustussota.

Kuva 669

Itä-Aasian suuri sota ja Aasian vapauttaminen olivat myös vahvoja aiheita keisarillisen Japanin
valtiollisissa propagandajulisteissa vielä pitkään Tyynenmeren sodan alun jälkeenkin. Tässä
vuonna 1943 julkaistussa ”Aasia nousee”-propagandajulisteessa voitokas japanilaissotilas
polkee alleen Yhdysvaltojen ja Alankomaiden Itä-Intian joukkojen liput sekä Iso-Britanniaa
kuvaavan pääministeri Winston Churchillin. Samalla hän murtaa Aasiaa hallinnoivan ABDCrintaman70 kahleet. Julisteen sanoma ”Aasian nousu” voi tapahtua vain, kun vanhat
siirtomaavallat ja niiden liittolaiset tuhotaan sodan kautta. Länsimaat nähdään siis julisteessa
Aasiaa sortavina, imperialistisina suurvaltoina. Sodan välttämättömyyttä korostavat sotilaan
univormu ja kivääri, hänen jaloissaan oleva liekkimeri ja ruumiskasa, jotka symbolisoivat
siirtomaaimperiumien tuhoa. Samalla sotilaan ryhdikkyyden ja voitettujen vihollisten kautta
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halutaan selvästikin korostaa Yamato-rodun ylivoimaisuutta muuhun maailmaan nähden, sekä
esittää Japani sorrettujen Aasian kansojen vapauttajana.
Britannian henkilöityminen Churchilliin sekä lippujen käyttö maiden edustajina
antaa viitteitä siitä, että japanilaisilla ei olisi rasistisia karikatyyrejä yhdysvaltalaisista, joita
käyttää hyväkseen. Earhartin mukaan japanilaiset pyrkivätkin sodan alkuaikoina suurelta osin
esittämään vihollisensa heihin liitettyjen tuntemusten, kuten inhon, epäluulon, ja vihan kautta.71
Earhartin kuvaus japanin viholliskuvan painopisteistä on nähtävissä selvästi vuonna 1942
julkaistussa, japanilaisten tekemässä ja Australian sotilaille osoitetussa propagandakuvassa
”Australia huutaa”.

Kuva 772
Australialainen: ”Mikä tuo huuto oli? Onko jokin hätänä?”
Jenkki: ”Hys, hys—hiljaa, tyttöseni. Rauhoitu. Hän tulee olemaan seuraavalla kaatuneiden
listalla. Ei huolta.”

Kyseinen propagandapiirros sisältää kaksi merkittävää vihollisen kuvaamispiirrettä.
Australialaissotilaan hölmistynyt ilme, parransänki, repeytyneet kengät ja sidotut vammat sekä
vääntynyt kiväärin pistin antavat kuvan paitsi primitiivisestä henkilöstä, myös pitkään soditusta
taistelusta, jota ollaan häviämässä. Yhdysvallat on Earhartin esimerkkien mukaisesti kuvassa
henkilöitynyt presidentti Franklin Delano Rooseveltiin. Salskea olemus, koppalakki ja siisti
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univormu ovat täysin australialaissotilaan ränsistyneen olemuksen vastakohta. Yhdysvalloista
halutaan selkeästi antaa kuva maana, joka on liittolaissuhteessa määräävässä asemassa ja joka
panee australialaiset taistelemaan puolestaan, ja samalla pettää heidät, miehittäen heidän
maansa sekä vieden heidän naisensa. Lisäksi armeijapuku ja Rooseveltin syliinsä kaappaaman
naisen rimpuilu sekä hyssyttely antavat yhdysvaltalaisista kuvan sotaisana ja barbaarisena
kansana. Viholliskuvan pääpaino on selvästi luonteenpiirteissä: petollisuudessa, sotaisuudessa
ja barbaarisuudessa.
Propagandakuvan tarkoituksena on selvästikin luoda epäluuloa australialaisten ja
Yhdysvaltojen välille, ja siten vaikeuttaa Yhdysvaltojen sotatoimia Tyynellä valtamerellä. Ja
koska piirroksen tarkoituksena on joutua vihollissotilaiden käsiin, on se mitä todennäköisimmin
levitetty lentolehtisenä. Kuitenkin näen propagandakuvalla myös kolmannen tarkoitusperän,
mikä liittää viholliskuvan Japanin näkemykseen itsestään Aasian kansojen vapauttajana.
Australiaan pystytetty Yhdysvaltojen lippu antaa kuvan länsimaisen imperialismin
miehittämästä maasta, joka Aasian maiden tapaan tarvitsee vapautusta. Yhdysvaltalaismajuri
Thomas Dooley kertoo, että osa Bataanin saarella taistelleista filippiiniläisistä liittolaisista alkoi
japanilaisten propagandan ja huonon sotatilanteen vuoksi todella kyseenalaistaa taistelun
mielekkyyttä.73
Propagandalehtisen kuvaus presidentti Rooseveltistä on mielestäni yllättävän
neutraali, sillä siinä ei esiinny rasistisia elementtejä. Yhdysvaltoja ei kuvata verenhimoisena,
vihollisen uhkaavuutta lisäävänä eläimenä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Saksa kuvattiin
vuosina 1914-1918 soditun ensimmäisen maailmasodan aikana armeijan värväysjulisteissa
Amerikkaan rantautuneena, verenhimoisena gorillana, mikä lisäsi vihollisen uhkaavuutta.74
Samanlaista vihollisen epäinhimillistämistä ei japanilaislehtisissä esiinny. Ainoa merkittävä
yhteys ensimmäisen maailmansodan propagandaan on vapauden ja kotimaan kuvaaminen
vihollisen syliinsä kaappaamana naishahmona.
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Kuva 875
Vihollisen esittämisestä neutraalissa valossa kertoo vahvasti myös yllä oleva, japanilaistaiteilija
Ihara Usaburon maalaus vuoden 1941 joulukuussa Hong Kongin valtauksen yhteydessä
sotavangiksi jääneestä Iso-Britannian siirtomaa-armeijan kenraalimajuri C. M. Maltbystä.
Maltby on kuvattu Rooseveltin tavoin normaalina ihmisenä, Kuvassa ei ole jälkiä eläimellisistä
piirteistä. Kuvaus vaikuttaa yllättävän neutraalilta, mutta mielestäni sitä on katsottava
aikalaisnäkökulmasta käsin.
Vaikka maalausta voi pitää nykynäkökulmasta jopa ylväänä muotokuvana
viholliskomentajasta, kenraalimajurin kasvoilla oleva tyhjä, väsähtänyt katse sekä kulunut
univormu antavat viitteitä hävitystä ja pitkään jatkuneesta taistelusta. Japanin omassa
propagandassa korostettiin uhrautuvuutta keisarin ja valtion puolesta, joten taistelusta luopuva
ja antautuva vihollinen nähtiin varmasti heikompana. Jopa kuvan nimi Maltby with a Sun Tan,
”Ruskettunut Maltby” antaa tästä viitteitä, sillä Japani tunnetaan auringon maana. Maltbyn
voidaan siis katsoa saaneen ”japanilaisen rusketuksen” eli hävinneen taistelun Hong Kongista
japanilaisille. Earhart mainitseekin kirjassaan, että rasismia esiintyi vahvasti japanilaisessa
propagandassa koko sodan ajan,76 sillä Yamato-rodun ylemmyys halutiin osoittaa muihin
maailman kansoihin nähden. Täten Maltbyn muotokuva voidaan nähdä voitonmerkkinä
kukistetusta vihollisesta. Vihollisen komentajista otettiin kuvia, sillä heidät haluttiin näyttää
Yamato-rodun kukistamina länsimaisten suurvaltojen edustajina. Myös Gerad Homen kirjassa
Race War! White Supermacy and the Japanese Attack on British Empire (2003) kerrotaan
japanilaisten halveksineen brittijoukkoja, ja sodan alkuvaiheessa japanilaiset vitsailivat brittien
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”olevan

perääntymisen

asiantuntijoita”.77

Lähdeaineistoni

perusteella

on

kuitenkin

huomioitava, että vastoin Earhartin antamaa käsitystä, japanilainen rasismi ei keskity
Yhdysvaltojen propagandan tavoin vielä tässä vaiheessa korostamaan fyysisisä piirteitä, vaan
sotilaallinen kyvykkyys ja luonteenpiirteet ovat Yamato-rodun puhtautta iskostavan sanoman
keskiössä, aivan kuten japanilaisten kommentit briteistä osoittavat.
Vuonna 1942 Japanin propaganda korosti viholliskuvassaan Yhdysvaltoja paitsi
epäkelpona vastustajana, myös valloittajana, joka uhkasi Japanin omia suunnitelmia. Samaan
tulokseen päätyy myös Earhart, sillä hänen mukaansa Japani oli jo vuoden 1941 helmikuussa
julkaissut propagandalehtisiä, joiden teksteissä Yhdysvallat ja Iso-Britannia maalattiin
laajentumishaluisiksi miehittäjävaltioiksi.78 Vuonna 1942 merkittäviä propagandan keinoja
olivat paitsi valtion Shanshin Shuho eli ”Viikottainen valokuvaraportti”-lehti ja keisarillisen
Japanin asevoimien mahtia esittävät valokuvat, myös erilaiset maalaukset ja lentolehtiset joiden
kautta omalle taistelulle annettiin mytologisia piirteitä samalla kun vihollisen toimintaa
yritettiin haitata. Sodan alkupuolella Japanin propagandan päätarkoitus ei mielestäni
kuitenkaan ollut viholliskuvan esittäminen, vaan keisarillisen Japanin myyttisen sankaritarinan,
hisshon eli ”varman voiton”, kuvaaminen ja tallentaminen tuleville sukupolville. Japani oli
vuoden 1942 puoliväliin saakka sodan johtavana osapuolena, joten voitonriemu välittyi myös
propagandasta. Tämä japanilaisten kokema ylemmyyden tunne ei ollut ilmeisestikään
kuitenkaan ainoaa laatuaan, vaan Aaron William Mooren mukaan sitä kokivat sodan edetessä
niin japanilaiset, yhdysvaltalaiset kuin kiinalaisetkin.79

3.2 Sotaonni kääntyy: Kansan mobilisointi ja uhkaava vihollinen
Vuoden 1942 kesällä Japanin sotaonni alkoi kuitenkin kääntyä kesäkuussa käydyn Midwayn
sekä elokuussa alkaneen Gualdalcanal-saaren taisteluiden myötä. Yhdysvallat onnistui
tuhoamaan merkittävän osan Japanin laivaston aluksista, ja saamaan jalansijan eteläisellä
Tyynellämerellä.80 Japanin tavoitteena oli ollut Pearl Harborin myötä saavuttaa nopea voitto
Tyynellämerellä ja siten saada aikaa Kaakkois-Aasian valtaukseen. Sodan aloitteen siirtyessä
Yhdysvalloille Japani joutui pitkittyneeseen taisteluun, johon se oli huonosti valmistautunut.
Sodan siirtyessä nyt kiihkeimpään ja kenties verisimpään vaiheeseensa
japanilaisten propagandan ja sen muotojen kartoituksen vuoksi minun on käsiteltävä erästä
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tekijää, joka on Japanin valtiollisen propagandan suuren määrän vuoksi jäänyt tähän saakka
pienempään osaan: taisteluiden itsensä propagandistinen olomuoto ja sen vaikutus
viholliskuvaan. Tutkiessani lähdeaineistonani käyttämääni kirjallisuutta, paljastui japanilaisten
sotilaiden omakäsityksestä ja viholliskuvasta yllättäviä piirteitä. Esimerkiksi Mooren Writing
War: Soldiers Record the Japanese Empire-kirjassa siteerattu japanilainen sotilas Nakamura
Kan kuvailee, kuinka Guadalcanalin taisteluiden aikana viidakon kostea ilmasto, taudit ja
taistelun aiheuttamat traumat ajoivat upseereita ”hulluuden partaalle”81. Nakamura kirjoittaa
saapuneensa Guadalcanalille vakuuttuneena keisarillisen laivaston ylivoimaisuudesta:

Keisarillinen laivasto on maailman paras. Hävittäjiemme aseistus on paras maailmassa ja ne
ovat niin nopeita, etten pysty seisomaan kannella.82

Hänen mielipiteensä ja toiveensa voitosta alkoivat kuitenkin muuttua pessimistisemmäksi
ruuan ja ammusten huvetessa sekä taisteluiden pitkittyessä. Mooren mukaan joukkoja
komentava kersantti Watanabe puolestaan päivitteli heille lähetettyjen vahvistusten huonoa
varustusta.83
Toisin sanoen viidakon armottomat olosuhteet ja sodankäynnin raakuus särkivät
japanilaisille sotilaille opetetun maailmankuvan Aasian vapauttajina, ja on ilmiselvää, että se
oli myös suurena taustatekijänä japanilaisen pessimismin ja Yhdysvaltoihin liitetyn mielikuvan
voittamattomasta vihollisesta. Viidakko muokkasi myös käsitystä vihollisesta, sillä sen tekoja
päästiin seuraamaan lähietäisyydeltä, ja barbaarisiksi koetut teot kostettiin. Näin ollen taistelu
toimi tehokkaana propagandan välineenä molemmille osapuolille, sillä se lisäsi niin
japanilaisten kuin yhdysvaltalaisten vihaa toisiaan kohtaan, ja kannusti eläimelliseen
käytökseen. Ehkäpä parhaiten vihollista kohtaan suunnatun armottomuuden ja osapuolten rajat
ylittävän taistelukentän ankaruuden tiivisti nimetön yhdysvaltalainen sotilas, jonka verisiä
tekoja kauhistelleelle toimittajalle hän vastasi tyynesti:

Sota on sotaa, ja Geneven sopimuksen käytännöt ovat kaukana eturintamalta. Täällä pätee
ainoastaan yksi sääntö: TAPA, TAPA, TAPA!84
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Tätä kontekstia silmällä pitäen on ilmiselvää, että sotatilanteen muuttuessa myös niin
viholliskuvan kuin propagandan muotojen ja sanoman merkitys muuttuvat. Japanin
viholliskuvan ja propagandan kehitystä tutkiessani huomaan selkeän muutoksen tapahtuneen
vuoden 1943 aikana. Siinä missä vuonna 1942 presidentti Roosevelt ja yhdysvaltalaiset sotilaat
kuvattiin ulkomuodoltaan suhteellisen neutraalisti, vuonna 1943 japanilainen propaganda on
alkanut selvästikin ottaa viholliskuvaansa epäinhimillistäviä piirteitä. Samalla omien sotilaiden
toimintatapa muuttui: siinä missä sotaa edeltävä propaganda oli saanut sodan alkaessa
japanilaissotilaat pitämään itseään pyhää tehtävää suorittavina sotureina, näännyttävä
viidakkosota raaisti sodan molemmat osapuolet, ja samalla loi japanilaisille pessimismiä omiin
kykyihinsä vihollista vastaan. Tässä tapauksessa japanilaisten käyttäytymiseen siis ei
tutkimuskysymykseni kannalta vaikuttanut niinkään propaganda, kuin sodan todellisuus.

Kuva 985

Kuva1086

Yllä olevassa, vuonna 1943 julkaistussa propagandajulisteessa, presidentti Roosevelt esitetään
uhkaavana, hirviömäisenä hahmona, jonka vihreä iho, tyhjä katse ja lihaksikkaat kourat tuovat
mieleen zombin tai Frankenstein-elokuvahirviön. Koska Japanissa kuitenkin pyrittiin tuona
aikana pääsemään länsimaisista kulttuurivaikutteista eroon, on luultavaa, että hirviömäisellä
kuvauksella on pohjansa Japanin omassa mytologiassa. Rooseveltin karikatyyrin ulkomuoto
muistuttaa myös japanilaisen mytologian onia eli demonipeikkoa. Ajatus Yhdysvalloista
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japanilaismytologian hirviönä sopii myös maan propagandan kuvaukseen vihollisestaan
valloittajana, sillä japanilaisessa Momotaro-kansansadussa nimikkopäähenkilö lähtee
hakemaan takaisin oni-peikkojen saarelleen varastamia aarteita. Roosevelt on siis realisoidun
sadun peikko, jolta ryöstetyt aarteet, eli alueet, pitää saada takaisin. Samalla viholliskuva alkaa
muistuttaa sotaa edeltävän Mikki Hiiri-animaation torahampaista ja aggressiivista vastustajaa.
Oikeanpuoleisen, 1700-luvulla luodun kuvakäärön piirros japanilaisesta oni-peikosta
puolestaan havainnollistaa vertaustani. Vaikkei Rooseveltille ole piirretty oni-peikon sarvia,
sama sinivihreä ihonväri, torahampaat ja kelmeä katse sekä suipot korvat viittaavat hyvin paljon
japanilaisten haluun luoda vertaus vihollismaan johtajan sekä Japanin kansantaruston hirviön
välille.
Momotaron mukanaolo japanilaisessa propagandassa ei rajoitu kuitenkaan
Roosevelt-julisteeseen, vaan kansansatua hyödynnetään kahdessa eri sodanaikaisessa
animaatiossa, joita käytän tutkielmani pääasiallisina lähteinä. Ensimmäinen niistä, vuonna 1943
julkaistu Momotaron merikotkat87 kuvaa tukialukselta ilmaan nousseiden lentokoneiden iskua
kovasti Pearl Harboria muistuttavaan Yhdysvaltain laivastotukikohtaan. Animaatioelokuvan
alussa Momotaro-poika antaa ohjeistusta lentäjille hyökkäyksestä. Laivastoon viitataan
elokuvassa termillä Onigashima, mikä oli Momotaro-sadussa peikon asuinpaikan nimi. Näin
mielestäni Yhdysvallat yhdistetään jälleen kerran kansansadun pahaan peikkoon, jota vastaan
Japania edustava Momotaro-poika hyökkää. Lisäksi satuun viittaavat myös lentotukialuksen
miehistön ja lentäjien kuvaaminen apinoina, koirina ja fasaaneina. Nämä kolme eläintä
matkasivat Momotaron mukana sadussa Onigashima-saarelle. Toisin sanoen kansansatuja on
otettu mukaan propagandan käyttöön. Samalla elokuvan yleisilme, ja hahmojen kuvaus
eläiminä osoittaa sen olevan tarkoitettu lapsiyleisölle, ja japanilaisten esittäminen lupsakkoina
eläiminä vastaa hyvin Japanin sodanjulistuksessaan antamaa kuvaa itsestään uhrin asemassa
olevana, sankarillisena taistelijana.
Viholliskuvan kannalta yllättävä piirre on, että toisin kuin Rooseveltiä
parodioivassa

propagandajulisteessa,

Momotaro-elokuva

ei

esitä

yhdysvaltalaisia

verenhimoisina, uhkaavina eläiminä, vaan pikemminkin hölmön oloisina, kömpelöinä ja
pelkurimaisina hahmoina. Momotaron eläinlentäjien lähestyessä kohdettaan Yhdysvaltain
laivaston satama on hiljainen, ja rauhallinen ukulelemusiikki soi taustalla. Lentäjien hyökätessä
yhdysvaltalaiset merimiehet panikoivat ja säntäilevät paikasta toiseen.88 Osa poistuu
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välittömästi laivasta pelastusveneillä. Animaatio jättää yhdysvaltalaisista mielikuvan
individualistisina, pelkurimaisina ja kurittomina sotilaina, joiden sotilaallinen kyvykkyys on
mitätön, ja jotka, toisin kuin japanilaiset, eivät suostu työskentelemään yhteiseksi hyväksi.
Lisäksi laivojen upotessa osa sotilaista itkee ja juopottelee mikä symbolisoi entisestään
vihollisen kurittomaksi ja epäsotilaalliseksi koettua käytöstä. Merimiehet myöskään eivät puhu,
vaan murahtelevat ja ääntelevät oudosti, joten pelkuruuden ja kurittomuuden lisäksi vihollinen
mielletään primitiivisenä ja sivistymättömänä.89
Kokonaisuudessaan animaation antama mielikuva yhdysvaltalaisista on täysin
japanilaisten kunniallisuutta, kuria ja soturihenkeä korostavan ajatusmaailman vastainen,
etenkin, kun sitä vertaa Kinosuken kuvaukseen omista motivaatioistaan liittyä sotaan. Sataman
tyhjyys ja musiikki sekä juopottelu viittaavat laiskaan ja kurittomaan viholliseen, joka
laiminlyö sotilaalliset velvoitteensa, ja jolla ei ole edes soturillista kunniaa taistella, vaan
pakenee itkien heti hyökkäyksen alkaessa. Eläinlentäjät tuhoavatkin saareen ankkuroidun
laivaston sekä lentokentät suhteellisen helposti kohtaamatta vastarintaa. Tämä luo mielikuvan
vihollisesta, joka on helposti voitettavissa. Animaatio voimistaa käsitystä pelkurimaisesta ja
helposti tuhottavasta vihollisesta elokuvan lopulla, jossa yhdysvaltalainen merimies ravistaa
maansa lipusta raidat sekä osavaltioiden tähdet irti ja käyttää jäljellä olevaa valkoista lippua
antautumisen merkkinä.90
Propagandaelokuva on selvästi eläinhahmojen ja animaatiotyylinsä puolesta
suunnattu lapsille, mikä viittaa myös lasten mukaanottoa sotaponnistuksiin. Japanin asevoimat
ei selvästikään ulottanut vihollista kuvaavaa ja omien joukkojen sankarillista taistelua esittävää
propagandaa vain sotilaille ja aikuisille siviileille. Earhart mainitsekin kirjassaan, että aina
1930-luvun lopulta lähtien maan militarisointia suunnattiin kasvavissa määrin myös lapsiin.
Propagandassa hyödynnettiin etenkin kirjoja sekä japanilaista sarjakuvaa eli mangaa, ja niissä
kuvattiin historiallisia ja mytologisia sankareita.91 Earhartin kuvaus sopii hyvin Momotaroelokuvan teemaan ja esitysmuotoon, sillä kansansatu oli lapsille helposti samaistuttava.
Elokuvan propagandan sävy korostaa vielä tässä vaiheessa Japanin laivaston
voimaa sekä menestystä, mikä viittaisi Japanin kannalta hyvään sotatilanteeseen, mutta
Rooseveltin julisteen luoman ristiriidan taustalla on mitä luultavimmin hallinnon haluttomuus
tuoda esittää sotaa ja vihollista lapsille oikeassa olomuodossaan. Tappioista rintamalla myös
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vaiettiin, jottei kansan moraali kärsisi. Täten katson filmin viholliskuvan sisältävän verhoillun
viestin japanilaisten omasta tilasta: sotaonni oli käymässä epätoivoiseksi keisarilliselle
Japanille,

joten

kansaa

oli

innostettava

taisteluun

vakuutuksilla

oman

armeijan

voittamattomuudesta ja vihollisen kyvyttömyydestä.
Momotaro-elokuva paitsi merkitsee animaation ottamista mukaan Japanin
propagandavalikoimaan,

edustaa

lähdeaineistossani

vuodesta

1943

eteenpäin

yhä

kasvavimmissa määrin Japanin propagandassa esiintyvää epätoivoa sekä uhrautumismielialaa
kansakunnan ja keisarin puolesta. Midwayn ja Guadalcanalin kaltaisten sotilastappioiden
lisäksi Japanin sotaonnen ja taistelumoraalin kannalta tuhoisaksi tekijäksi nousi keisarillisen
laivaston johtohahmon ja Pearl Harborin iskun pääsuunnittelijan, amiraali Isoroku Yamamoton
salamurha toukokuussa 1943.92 Keisarillinen Japani oli menettänyt tärkeän sotilasjohtajan,
mikä aiheutti paniikkia niin sotilasylijohdossa kuin kansalaistenkin keskuudessa. Vaikuttaa siis
siltä, että sotaonnen kääntymisellä todella oli tutkimuskysymystäni ajatellen vaikutusta
propagandan sisältöön. Earhart sekä Yamamoton salamurhaa tutkinut Daniel L. Haulman
mainitsevatkin93, että tämä pessimistinen mieliala heijastui viholliskuvaan Yhdysvalloista:
vastassa ei ollut enää kömpelö ja kunniaton kansakunta, vaan mahtava vihollinen, joka uhkasi
aidosti Japanin pääsaaria ja jonka pysäyttämiseksi oli oltava valmis uhraamaan kaikki.
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Kuva 1194
Tämä uusi viholliskuva näyttää vallanneen myös kansalaisten arkielämän ensi kertaa sitten
sodan alun. Yläpuolella olevassa propagandakuvassa kansalaisille luodaan selvää Yhdysvaltain
vastaista mielialaa sekä samalla taisteluintoa. Yokohama Ruichin tekemä lasten värityskirjan
kuva esittää japanilaisen nuoriso-osaston sotilasta potkimassa länsimaita esittävää oni-peikkoa.
Yhdysvalloille ja Iso-Britannialle on selvästi annettu Rooseveltin peikkojulisteen kaltaisia
eläimellisiä piirteitä. Vastustajaa epäinhimillistetään, ja tavoitteena on saada lapsetkin
vakuuttumaan vihollisen uhkaavuudesta. Vihollisen demonisoiminen ei kuitenkaan rajoittunut
vain mielikuviin, vaan sen vaikutteista pyrittiin puhdistautumaan myös konkreettisemmin.
Kansalaisia

esimerkiksi

kannustettiin

hankkiutumaan

eroon

kaikista

länsimaisista

elintarvikkeista, koska niiden rintamalle päätymisen pelättiin haittaavan omien joukkojen
taistelumoraalia. Kaikesta amerikkalaisesta ja laajemmassa mittakaavassa länsimaisista
kulttuurivaikutteista haluttiin eroon. Oletan syyn olevan sama, kuin mikä oli keisarillisen
Japanin sotaan liittymisen taustalla; pelko kokutain eli kansallisen identiteetin myrkyttymisestä.
Kaikki, mikä voisi uhata japanilaisen Yamato-rodun puhtautta piti kitkeä.
Earhart käsittelee tätä vuonna 1943 alkanutta ilmiötä laajasti, ja kertoo sen
liittyvän laajempaan kansalliseen kampanjaan, nimeltään uchiteshi yamamu, ”jatkakaa
taistelua!”.95 Tavoitteena oli Earhartin mukaan valmistaa kansa totaaliseen sotaan, sekä
kannustaa kansaa uhraamaan enemmän valtion puolesta. Se, että tällaiseen kampanjaan
ryhdyttiin, todistaa, että sotatilanne ei ollut enää Japanille suotuisa. Samalla esimerkki tuo esiin
lisää propagandan muotoja, sillä jopa elintarvikkeita, kulttuuria ja lapsille tarkoitettuja
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Ruichi, Yokohama: This ogre is a red ogre. He wears English flag for his belly band and American flag for
loincloth, 1943.
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Earhart (2008): 309-315; Bauer (1975): s. 412-413.
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viihdykkeitä hyödynnettiin propagandassa. Tutkija Ilmari Vesterisen mukaan tämä vihollista
vastaan valmistautuminen ei rajoittunut pelkästään kansaan, vaan myös shintolaispappeja
kannustettiin saarnaamaan sotimisen puolesta.96

3.3 Viimeinen taisto: uhrautuminen keisarin puolesta
Vuosi 1944 oli keisarilliselle Japanille sodan kannalta tuhoisa, ja tämä merkitsee
tutkimuksessani kolmannen ja samalla viholliskuva-teemaltaan kaikkein aggressiivisimman
vaiheen alkamista. Keisarillisen laivaston lentotukialustoiminta loppui Yhdysvaltojen upotettua
suurimman osan sen jäljellä olevista lentotukialuksista Filippiinienmeren ja Leytenlahden
meritaisteluissa. Käytännössä tämä merkitsi Japanin suurten merioperaatioiden loppua, ja
haittasi sen miehittämien saarten hallinnointia. Saipanin miehitys heinäkuussa 1944 puolestaan
jätti Japanin pääsaaret alttiiksi Yhdysvaltojen pommikoneille.97 Pääsaariin kohdistuva uhka
varmasti lisäsi entisestään valtiollisen propagandan omaan kansaan kohdistuvaa roolia
aikaisemmin ilmenneen pessimistisen sota-asenteen korjaamiseksi. David C. Earhartin kirjassa
oleva, Ishikawa Shinsuken piirros, jossa japanilaiset itsemurhasotilaat peittoavat sarvipäisen ja
heitä paljon suuremman yhdysvaltalaistikaan, kuvaa hyvin Haulmanin ja Earhartin
mainitsemaa, kansalaisiin iskostettua uhrautuvaisuutta, sekä vihollisen mahtavuutta.
Yhdysvaltalasisotilaan suuri koko ja raskas aseistus jättävät hänestä kuvan paitsi mahtavana,
myös aggressiivisena ja sotaisana hahmona. Japanilaissotilaiden pieni koon avulla
uhrautuminen halutaan liittää sankarillisuutta. Aasian vapautuksen sijasta kansan uhrautuvuus
taistelussa ylivoimaista vihollista vastaan on sankaruuden aihe.
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Vesterinen (2012): s. 255-256.
Bauer (1975): s 278- 410.
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Kuva1298

Puolustuskannalle joutuva Japani ei selvästikään kohdistanut propagandaansa samalla tavalla
enää Yhdysvaltoja kohtaan, vaan oman kansan taistelumotivaation nostatus oli tärkeämmässä
osassa.

Kuva 1399
Yhteiskunnan täydestä mobilisoinnista kertoo myös yllä oleva, vuonna 1944 ilmestynyt
Ishikawa Shinsuken toinen piirros, joka kannustaa lentokonetuotannon lisäämiseen
iskulauseella ”Vihollinen yrittää murtautua läpi eteläisellä Tyynellämerellä. Ainoa, mikä
tämän jätin pysäyttää, on lisääntynyt lentokonetuotanto.” Propagandakuva esittää Yhdysvallat
aineistossani ensi kertaa selvästi peikkomaisena hirviönä, joka uhkaa Japania. Huomattavaa
lehden kuvassa on se, että aiempiin, vuoden 1942 kuviin sekä vuoden 1943 Momotaroelokuvaan verrattuna, lentokoneiden rooli on hyökkäyksen sijaan valtakunnan puolustaminen.
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Shinsuke, Ishikawa, The Devil and the Cutting-from Inside-Corps, 1945
Shinsuke, Ishikawa, With the Wings of Uchiteshi Yamamu, 1944
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Lentokone-ihmisten ja Amerikka-hirviön kokoerolla sekä ”jätti”-termin käytöllä halutaan myös
luoda voimasuhteiden kautta mielikuvaa vihollisen mahtavuudesta ja Japanista uhrina.
Earhartin kirja käsittelee Japanin yhteiskunnan vallannutta uhrautumismielialaa
kovin laajlati. Earhartin mukaan100 kansan taisteluinnon nostatuksesta käytettiin nimitystä
”yhteiskunnan kamikazefiointi” (kamikaze ni ka suru), ja se koski jokaista miestä, naista ja
lasta, joiden kaikkien oli oltava valmiita uhrautumaan keisarin ja kotimaan puolesta.
Kuten Shashin Shuho eli ”Viikottainen valokuvaraportti”-lehden runsas
propagandakuvien määrä osoittaa, Japanissa sanomalehdistöllä oli suuri asema propagandan
muotona. Shashin Shuho eli ”Viikottainen valokuvaraportti” oli keisarillisen Japanin hallinnon
virallinen lehti, mutta lisäksi katson sanomalehdin korostumisen syynä olevan Japanin
tuolloinen teknologinen taso: maalla ollut samanlaista elektronisen viestinnän kapasiteettiä
tuolloin samoin kuin Yhdysvalloissa. Momotaron Merikotkat puolestaan oli ensimmäisiä
japanilaisanimaatioita. Sanomalehdistö oli siis Japanissa kansan eniten tavoittava viestinnän
muoto.

Kuva 14101
Shashin Shuho-lehti ei ollut ainoa valtiollinen toimija, joka selvästi pyrki korostamaan
Yhdysvaltojen toiminnan tehottomuutta. Asharigraph-lehti, joka Vihollinen on huolissaan
näistä tappioista-artikkelissaan, pyrkii korostamaan Japanin sodassa aiheuttamia tappioita ja
syyttää Yhdysvaltoja tappioiden peittelystä:

Amerikkalaisilla on hyvä tunne sodasta Euroopassa, ja he ovat optimistisia. Kuitenkin he ovat
kärsineet vakavia sotilashenkilöstötappioita. Vihollinen ilmoitti kärsineensä tähän mennessä
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Earhart (2008): s. 409-410.
Asahigraph, The Enemy is Worried About These Casualties, 1944
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420 000 miehen tappiot. Tämä ilmoitus on tietysti vale, sillä he alentavat tahallaan
tappiotilastoja […] (Japanin) keisarillisen sotilasjohdon mukaan pelkästään Palaun alueella
vihollinen on kärsinyt 18 000 miehen tappiot.102

Propagandan muotoon kuului siis vihollisen tappioiden ja oman sotakyvyn paisuttelu, ja tällä
selvästikin pyrittiin ylläpitämään sodan alussa luotua mielikuvaa epäkelvosta vihollisesta.
Viesti on selvästikin osoitettu osaltaan myös yhdysvaltalaisille yrityksenä vakuuttaa, että
hyökkäykset eivät pysty lannistamaan Japanin kansaa.

Mielestäni on huomioitava, että

vihollisen tappioiden korostaminen ja paisuttelu ei ollut Japanille uniikki ilmiö, vaan sitä
harrastivat toisen maailmansodan kaikki osapuolet.
Mutta vaikuttiko yllä mainittujen propagandalehtisten sanoma kansaan? Se, että
Japani vähätteli Yhdysvaltojen hyökkäysten tehoa ja samanaikaisesti esitti vihollisen
voimakkaana hirviönä, asettaa propagandan tehokkuuden japanilaisiin ja viholliseen sodan
viimeisinä vuosina mielestäni hyvinkin kyseenalaiseksi. On kuin propagandan teho olisi äkisti
heikentynyt. Siltikin tutkimuskirjallisuudesta tekemieni löytöjen mukaan propagandan
vaikutukset vaihtelivat. Aaron William Mooren mukaan monien japanilaissotilaiden usko
hallintonsa voittamattomuuteen ja vihollisen heikkouteen oli alkanut rapautua jo Guadalcanalin
taisteluiden aikana, ja kotirintaman kamikazefiointi pakotti monet japanilaissotilaat
perustelemaan itselleen taistelemisen jatkamisen keisarikunnan ollessa huononevassa
sotaitilanteessa.103 Sitä vastoin Earhartin mukaan104 tavalliset kansalaiset näkivät taistelemisen
olevan antautumista kannattavampaa. Katson erojen riippuvan tilanteista, joihin propagandan
kohteet asettuivat. Sotilaat joutuivat kohtaamaan Yhdysvaltojen mahdin suoraan taisteluissa,
jolloin heidän mielentilansa oli pessimistisempi: Sota oli heille jo hävitty, ainoa mihin pystyttiin
vaikuttamaan, oli se, kuinka paljon tultaisiin häviämään. Kotirintamalle vihollisen hyökkäykset
näkyivät pommikoneiden ja tuhoutuneiden kaupunkien muodossa, jolloin propagandan
vaikutus heihin oli vahvempi. Silti, kuten Yamamoton kuolema osoitti, myös kotirintamalla
pessimistinen asenne sotaa kohtaan kasvoi.
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Earhart (2008): s. 369. The American people have a good feeling about the war in Europe, and these days
they are buoyant. However, they are suffering tremendous losses of military personnel. The (American) enemy
announced that since the war began, they have lost four hundred and twenty thousand casualties. Of course,
this is a lie, because they use discounting principle to lower the numbers. According to the announcement made
on 6 October by Imperial High Command, in the Palau region the casualties have been over eighteen thousand
since they landed there.
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Moore (2013): s 215-216.
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Yhdysvaltojen alkaessa pommittaa Japanin pääsaaria Saipanilta käsin, vihollista
epäinhimillistävä propagandan sanoma varmastikin voimistui, etenkin vuoden 1945 alussa
tapahtuneissa Tokion palopommituksissa, joiden tavoitteensa oli murtaa japanilaisten
taistelutahto.

Viikoittainen

valokuvaraportti-lehdessä

helmikuussa

1945

julkaistussa

propagandauutisessa korostetaankin Yhdysvaltojen pommikoneiden tekemiä tuhoja ja niitä
pidetään todisteena vihollisen armottomuudesta:

Kuva 15105

Vihollinen on viimein aloittanut silmittömät pommituksensa keisarikunnan
pääkaupunkiin. Tammikuun 27. päivänä 70 Marianeille sijoitettua B-29pommikonetta lensi Tokioon, ottaen kohteekseen sen keskustan. He käyttivät
tavallisia pommeja sekä palopommeja, mikä on selvä todiste vihollisen
verenhimoisesta ja epäinhimillisestä luonteesta. Onneksi Tokion ilmapuolustus
oli valmiina, ja kansamme kävi yhtenä rintamana raivokasta taistoa tulipaloja
sekä hyökkääjää vastaan. Vihollinen on näyttänyt todellisen luonteensa
paholaisäpäränä, ja kyseiset pommitukset tulevat jatkumaan ja käymään
kiivaimmiksi […] Viimeisin keisarikunnan pääkaupunkiin kohdistunut pommitus
on vain maistiainen heidän barbaarisesta luonteestaan, ja pommitusten jatkuessa
heidän tihutyönsä tulevat muuttumaan yhä viheliäisimmiksi.106
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Shashin Shuho, Enemy Planes have Indiscriminately Bombed the Imperial Capital, 1945.
Earhart (2008): s. 446-447. The enemy has finally undertaken the indiscriminate bombing of the Imperial
Capital. On 27 January, seventy B-29s based on the Marianas came on an air raid, breaking into squadrons and
aiming at the center of Tokyo. They dropped conventional bombs and incendiary missiles from above the clouds,
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Kuva 16107

Kuva 17108

Kaikkea propagandaa Japanin ei tarvinnut tuottaa itse. Vasemmalla on yhdysvaltalaisessa
LIFE-lehdessä huhtikuussa 1944 ilmestynyt ja kohua aiheuttanut propagandakuva, jossa
sihteerinä työskentelevä nainen ihastelee japanilaisen sotilaan pääkalloa, jonka hän kuvatekstin
mukaan on saanut laivastossa palvelevalta poikaystävältään. Oikealla puolestaan on Japanin
Shahin Shuho eli ”Viikoittainen valokuvaraportti”-lehdessä elokuussa 1944 julkaistu
propagandapiirros samasta kuvasta. Vihollisen propagandan hyödyntäminen sitä itseään
vastaan paitsi tuo ilmi yhden uuden propagandan esiintymismuodon, myös osoittaa, miten
vahingoittavaa sen käyttö oli yhdysvaltalaisille itselleenkin.
Kuvan tarkoituksena on selvästi osoittaa yhdysvaltalaiset barbaareiksi, jotka
keräilevät

huvikseen

japanilaissotilaiden

maallisia

jäännöksiä,

jotka

heidän

oman

sotilasperinteidensä mukaisiesti, tulisi haudata Yasukunin sotilaspyhättöön.109 Näin
propagandassa ei mielletä Yhdysvaltoja vain barbaarisena, vaan myös vihollisena, joka ei
kunnioita japanilaisia perinteitä. Kuva katsottiin aikalaiskontekstissa siksi varmasti
samanlaisena hyökkäyksenä japanilaisuutta vastaan kuin Pearl Harborin isku Yhdysvalloissa
clearly showing we citizens their bloodthirsty, inhuman nature. Of course, the Tokyo Air Raid Defense Forces
were well prepared for this event, and officers and citizens acted as one body against the raiders and
fire[…]However, our enemy has shown its true form as a demon-bastard, and there is no doubt that such
bombings will be repeated and intensified[…]The recent blind bombing of the Imperial Capital is nothing more
than just a small taste of their barbarous nature, and we can easily forsee deed more wicked still as they
intensify their bombing of the Home Islands.
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Crane, Ralph: Arizona war worker writes her Navy boyfriend a thank-you note for the Jap skull he sent her
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Shashin Shuho, Shashin Shuho 335, 1944 (Tuntematon tekijä).
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Earhart (2008): s. 411-413 Vuodesta 1869 keisarillisen Japanin sodissa kuolleita oli haudattu Yasukunin
sotilaspyhättöön, jossa jopa jumalana pidetty keisari heitä kävi tervehtimässä.

42

amerikkalaisuutta vastaan. Propagandakuvan yhteyteen kirjoitettu teksti kuvaa hyvin
japanilaispropagandan mielikuvaa vihollisen alkukantaisuudesta:
”Urheiden sankareidemme pyhät luut kuuluisivat Yasukuniin, mutta paholaisäpärien saadessa
ne käsiinsä, niistä tulee matkamuistoja heidän tytöilleen [...]Jenkit ovat osoittaneet todellisen
luontonsa paholaisäpäröinä. Tehtävänämme on nyt mennä Yhdysvaltoihin hakemaan nämä
pyhät luut takaisin.110

Sitaatti korostaa jo LIFE-lehden kuvasta japanilaisten mieltämää amerikkalaista barbaarisuutta,
joilla ei ole mitään kunnioitusta kuolleita kohtaan. Samalla puhe ”todellisen luonteen
paljastumisesta” demoneina viittaa viholliseen, joka teeskentelee sivistynyttä käytöstä ja on
todellisuudessa eläimellinen. Tämä on varmasti myös Rooseveltin uhkaavan ja hirviömäisen
olemuksen taustalla vuoden 1943 propagandajulisteessa, ja syykin oli selvä: voitettuaan
keisarillisen Japanin asevoimat vuosien 1942-1943 taisteluissa Yhdysvallat siirtyi
hyökkäyskannalle, joten taistelumielialan kohottamiseksi se alettiin näyttää uhkaavana
demonina. Sitaatin viimeinen, luiden palauttamiseen kannustava lause kuvaa tätä ajatusta
hyvin, ja samalla sen avulla yritetään antaa pessimismin murtamalle kansalle syy taistella. Enää
Yhdysvaltoja vastaan ei sodita Aasian vapauttamisen puolesta, vaan barbaarisen vihollisen
tuhoamiseksi ja heidän ryöstämänsä omaisuuden palauttamiseksi.
Täten katson Saipanin menetyksen kesällä 1944 olevan merkittävä käännekohta
keisarillisen

Japanin

propagandassa

Yhdysvalloista

annetussa

viholliskuvassa,

sillä

keisarikunnan pääsaaret olivat Yhdysvaltojen pommikonelaivueiden kohteena. Täten paitsi
viholliskuva myös hallinnon mielipidevaikuttaminen omaa kansaa kohtaan on radikalisoitunut
ja lisääntynyt huomattavasti. Selvää siis on, että sotatilanteen muuttuessa huonommaksi myös
propagandan sanoma ja viholliskuva muuttuivat, mutta Yhdysvaltojen jatkuva kuvaaminen
Japanin mytologian peikkoina ja viittaaminen ”paholaisäpäriin” saivat itseni pohtimaan, onko
ilmiöllä joitakin syvempiä juuria kuin pelkkä vastapuolen epäinhimillistäminen. John B,
Dowerin mukaan syy liittyy japanilaiseen kyläkulttuuriin, jossa tehtiin jako kylän jäseniin, ja
ulkopuolisiin. Ulkopuolisia kohtaan suhtauduttiin varauksellisesti, ja heille saatettiin antaa
yliluonnollisia voimia. Tämän vuoksi japanilaiset näkivät maahansa 1500-luvulta lähtien
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Earhart (2008): s. 368. The bones of our brave heroes should be enshrined at Yasukuni. but once they end up
in the hands of the devil-bastards, they become ideal gifts for the (GIs) girls […] The Yankees are revealing their
true nature, that of the devil-bastards. All we can do now is to go back to the US mainland and take back these
sacred bones.
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saapuneet eurooppalaiset kauppiaat usein epäihmisinä (hinin) tai barbaareina (joi).111 Dowerin
näkemys selittäisi vihollisen kuvaamisen mytologisena peikkona: Yhdysvalloille on annettu
japanilaisten mielissä Dowerin kuvausten mukaisesti yliluonnollisia voimia. Dowerin
näkemystä tukee myös Earhart, jonka mukaan, että japanilainen propaganda alkoi kuvata
yhdysvaltalaisia demoneina (akuma), jotka oli pysäytettävä.112 Toisin kuin olen aikaisemmin
luullut, Japanin suhtautumista vastapuoleen ohjasi siis maan kulttuuriin syvälle juurtunut,
rasistinen epäluulo ”muukalaisia” kohtaan.
Sodan viimeinen vuosi (1945) alkoi Yhdysvaltojen vallatessa japanilaisille
tärkeät Filippiinien saaret keisarillisen Japanin imperiumin hallinnasta, sekä aloittaessa
helmikuussa Japanin kaupunkien palopommitukset, joilla pyrittiin paitsi laskemaan
taistelumoraalia, myös tuhoamaan maan sotimiskyvylle tärkeää teollisuutta.113 Filippiinien
taistelut tuovat japanilaiseen propagandakuvaan takaisin myös vihollisen keskuuteen levitetyt
lentolehtiset, kuten alla olevan, yhdysvaltalaissotilaiden keskuuteen levitetyn uhkauksen.

Hyvästi, amerikkalaissotilaat!

Olette yhä elossa! Mikä ihme! Ja marssittekin vielä! Minne? Filippiineille?
Tokioon? Mutta tiedättekö, mikä teitä Filippiineillä odottaa? Minäpä kerron:
Japanin sotavoimat, joiden tukena on Aasian kansojen materiaalinen ja
moraalinen tuki[...]Eikä siinä kaikki. Jokin muukin odottaa teitä Filippiineillä.
Mikä se on? Teidän hautanne. TEIDÄN HAUTANNE!
[…]
Teidän poliitikkonne ovat niitä, jotka tästä sodasta selviävät. Mutta te kuljette
kohti varmaa kuolemaa. Hautanne odottaa kaikkia teitä. Joten toivotan teille
säälivät jäähyväiseni. Hyvästi!
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Kuva 18114

Sinällään propagandalehtisten käyttö on yllättävää, sillä oletin Japanin olevan tässä vaiheessa
sotaa keskittynyt enemmän oman kansan taistelumotivaation korostamiseen. Lehtisestä käy
ilmi, että Japanin propagandassa vaikuttaa edelleen ajatus itsestä Aasian vapauttajana. Aivan
kuten vuonna 1942, viholliseen koetetaan vaikuttaa väittämällä hallinnon korjaavan sodan
hedelmät samalla kun sotilaat kuolevat. Viestiä vahvistaa siihen liitetty kuva sotilaasta, jonka
kasvojen alta paljastuu pääkallo. Vihollissotilaille annetaan siis kuva itsestään kuoleman omina,
jos saapuvat Okinawalle. Lehtisen uhitteleva sävy tosin tuntuu mielestäni kertovan
enemmänkin japanilaisten epätoivosta kuin vihollisen suurista tappioista. Teoriaani tukee
historioitsija Eddie Bauer, jonka mukaan 25 000 japanilaista oli Filippineillä vastassa yli
200 000 yhdysvaltalaissotilaan maihinnousuvoimat, joiden tukena oli paitsi laivasto, myös
ilmavoimat.115 Japanilaisilla ei siis ollut käytännössä mahdollisuuksia voittaa. Bauerin
näkemyksiin yhtyy myös Robert J. Bunker, jonka mukaan yhdysvaltalaiset sotilaat suhtautuivat
japanilaiseen propagandaan muutenkin huvittuneesti.116 Tämäkin lehtinen on luultavasti siis
aiheuttanut lähinnä naurunpyrskähdyksiä, etenkin kun sodan aloite oli Yhdysvalloilla.
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Täten japanilaisen propagandan tematiikassa tuntuu sodan viimeisenä vuonna
siirtyneen takaisinpäin vuoteen 1942. Olen huomannut tähän mennessä keisarillisen Japanin
propagandassa kolme keskeistä propagandan tematiikkavaihetta: vuosi 1942 oli keisarillisen
Japanin etenemisvuosi, joten silloin omaa sotilaallista voimaa korostettiin ja vihollista
vähäteltiin. Vuonna 1943 sotaonnen kääntyessä vihollisen uhkaavuutta haluttiin korostaa.
Kolmantena, Saipanin taistelun jälkeisenä tematiikkana puolestaan on ollut kotimaan
puolustaminen ja uhrautuvuus. Vihollisen keskuuteen levitetyt lentolehtiset ja sen moraalin
heikentäminen muistuttavat hyvin paljon vuonna 1942 käytettyjä propagandan menetelmiä.
Erityisen hyvin tämä on nähtävissä vuonna 1945 tehdyssä, ja toisen pääaineistoni
muodostavassa animaatioelokuvassa ”Momotaron jumalalliset merisoturit” (Momotarō: Umi
no Shinpei). Verrattuna vuoden 1943 Momotaro-elokuvaan, Momotaron jumalalliset
merisoturit keskittyy paljon enemmän kotisaaren puolustamiseen tähtäävään toimintaan. Japani
on edellisen vuoden meritaisteluissa menettänyt suuren osan laivastostaan, eikä sitä näytetä
elokuvassa, vaan perusta on koko kansan yhteistyöllä vihollisen torjumiseksi. Elokuva heijastaa
hyvin Saipanin jälkeistä yhteiskunnallista tilannetta Japanissa, sillä mytologiaan pohjautuvat
eläinhahmot joutuvat japanilaisten tavoin suojautumaan ilmahyökkäyksiltä sekä rakentamaan
puolustusta yhteistyöllä, sekä opettelemaan sissisodankäyntiä miehittäjää vastaan.117
Liittoutuneiden suunnitelmissa oli tehdä maihinnousu Japanin pääsaarille, jonka torjuntaan
koko väestön oli osallistuttava.
Elokuva jakaa myös keisarillisen Japanin yleisempää viholliskuvaa elokuvan
lopulle sijoittuvassa kohtauksessa, jossa japanilaiset valtaavat vihollisen lentokentän. Saari,
jolle taistelu sijoittuu, on nimeltään ”paholaissaari”,118 selvä viittaus japanilaisten näkemykseen
vihollisista yliluonnollisina peikkoina. Lisäksi japanilaisten voitettua taistelun heille
antautuvilla viholliskenraaleilla on päässään sarvet, mikä lisää vaikutelmaa. Samalla kuitenkin
vihollissotilaista ja kenraaleista annetaan kuva pelkurimaisina ja heikkomielisinä vastustajina,
jotka panikoivat hyökkäyksen sattuessa, ja antautuvat ehdoitta. Antautumisneuvotteluissa
yhdysvaltalaiset hikoilevat ja elehtivät käsillään sekä sopertelevat pelokkaasti.119 Toisin sanoen
vihollista epäinhimillistetään vuoden 1943 Momotaro-elokuvan tapaan sillä, että heidän
käytöstapansa tuntuvat japanilaisista omituisilta. Ehdoton antautuminen puolestaan varmasti
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Seo 1945: Momotarō: Umi no Shinpei (Momotaro’s Divine Sea Warriors), Shochiku, Youtube 5.2.2015, 19:36
– 24:05.
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Seo 1945: Momotarō: Umi no Shinpei (Momotaro’s Divine Sea Warriors), Shochiku, Youtube 5.2.2015,
1:10:36.
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Seo 1945: Momotarō: Umi no Shinpei (Momotaro’s Divine Sea Warriors), Shochiku, Youtube 5.2.2015,
1:10:00 – 1:13:30.
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kummastutti kuolemaan asti taistelevia japanilaisia, jolloin vihollisesta saadaan kuva
kunniattomana.
Huomiota herättävänä osana propagandaelokuvaan on liitetty tarina Goanimisestä saarikuningaskunnasta, joka elokuvan mukaan eli vauraasti ja onnellisena, kunnes
musta laiva toi mukanaan valkoisen miehen, jonka ahneus ja petollisuus aiheuttivat
kuningaskunnan tuhon.120 ”Musta laiva” viittaa varmasti japanilaisten kokemuksiin heidän
satamiensa avaamiseen pakottamisesta yhdysvaltalaisamiraali Matthew Perryn toimesta 1800luvulla, ja Goan kuningaskunnalla viitataan Japaniin, jonka katsotaan elävän. Elokuva siis
pelottelee katsojia ”valkoisen miehen” eli yhdysvaltalaisten, tulolla, mikä johtaisi Japanin
tuhoutumiseen. Animaation valkoiset vakuuttavat olevansa rauhanomaisia, mutta juonivat
oikeasti Goaa vastaan, eli elokuva antaa yhdysvaltalaisista kuvan epäluotettavina ihmisistä.
Ottaen huomioon japanin hallinnon absoluuttisen suhtautumisen tässä vaiheessa sotaan elämän
ja kuoleman asiana, näkemys vihollisesta epäluotettavana pohjasi paitsi Tyynenmeren saarilla
käytyjen taisteluiden raakuuteen, myös liittoutuneiden Potsdamin kokouksessa 1945
keisarilliselle Japanille antautumisvaatimukseen, minkä japanilaiset tulkitsivat heikkouden
merkiksi.
Valkoiset hyökkäävät myös Goa-kuningaskunnan naisten kimppuun, mikä viittaa
siihen, että sodan loppua kohden japanilaisia ei motivoinut niinkään ajatus pyhästä tehtävästä,
vaan huoli naisten sekä oman perheen, turvallisuudesta. Antropologi Emiko Ohnuki-Tierneyn
kirjassa Kamkikaze, Cherry Blossoms and Nationalisms: The Militarization Aesthethics of
Japanese Empire (2002) haastateltu kamikazelentäjä Seki sanoikin121 taistelevansa sodan
viimeisinä vuosina lähinnä suojellakseen vaimoaan maan mahdollisesti miehittäviltä
yhdysvaltalaisilta.
aatteellisestitäysin

Vaikka Japanin kamikazefiointi ei siis välttämättä sujunutkaan
niin,

kuten

hallinto

oli

toivonut,

propaganda

barbaarisesta

ja

verenhimoisesta vihollisesta oli syöpynyt japanilaisten mieliin, ja sai heidät taistelemaan
kovemmin.
Historioitsija Eddy Bauerin mukaan juuri tämä kovasti taisteleminen raaisti
sodankäynnin tilaan, jossa japanilaiset taistelivat kuolemaan saakka. Tämä johti koviin
miehistötappioihin sodan molemmilla osapuolilla.122 Kovasta taistelusta huolimatta Japanin
sotaonni jatkoi huononemistaan vuoden edetessä. Iwo Jiman ja Okinawan saaret vallattiin
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Seo (1945): Momotarō: Umi no Shinpei (Momotaro’s Divine Sea Warriors), Shochiku, Youtube 5.2.2015,
50:00 – 55:00.
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Ohnuki-Tierney (2002): s. 76-78.
122
Bauer (1976): s. 39-41.
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kevätkesällä 1945, minkä jälkeen hyökkäykset pääsaaria kohtaan kiihtyivät. Propagandan
huonosta tehosta sodan tässä vaiheessa japanilaisiin sotilaisiin kertoo Okinawan
japanilaisjoukkojen komentajan, Mitsuru Ushijiman lausunto, jossa hän totesi vihollisen
materiaalisen ylivoiman tekevän japanilaiset urhollisen taistelun merkityksettömäksi.123 Toisin
sanoen japanilaissotilaiden keskuudessa vihollisen piirteinä mahtavuus ja materiaalinen
ylivoima korostuivat vahvasti. Valtion kamikazefionnin ja loppuun taistelemisen painostavan
propagandan keskellä alettiin siis tunnustaa sitä tosiasiaa, ettei sotaa pystyttäisi jatkamaan enää
pitkään.
Niinpä, kun sodan päättymistä nopeuttavat atomipommit oli pudotettu vuoden
1945 elokuussa Hiroshimaan ja Nagasakiin, englanninkielisessä Nippon Times-lehdessä 15.
elokuuta 1945 ilmestynyt Japanin antautumisilmoitus onkin mielestäni paljonpuhuva:

Kuva 19124
”Sodan jatkaminen merkitsisi Japanin imperiumin tuhoa”-lause tekee tyhjiksi kaiken vuodesta
1943 eteenpäin luodun kansan taistelunostatuksen. Ushijiman tavoin hallinto on tajunnut, että
vastassa on japanilaisille liian voimakas vihollinen, mikä asettaa itselleni kysymyksen siitä,
onko otsikon tarkoituksena pelotella kansaa olemaan ryhtymättä vastarintaan. Earhart
mainitseekin, että Japanissa atomipommin voimaa kauhisteltiin ”uutena aseena”, jonkalaista ei
oltu aikaisemmin koskaan nähty.125 Yliluonnollisia voimia omaava demonivihollinen oli siis
japanilaisten silmissä hankkinut aseen, jonka voimalle he eivät voineet mitään.
On kuitenkin huomioitava, ettei artikkeli mainitse Japanin häviötä suoraan, vaan
korostaa ennemminkin rauhan välttämättömyyttä. Selvästikin jo 1930-luvun Mikki Hiiri123

Bauer (1976): s. 39.
Nippon Times, His Majesty Issues Rescript to Restore Peace, 1945 (Tuntematon tekijä)
125
Earhart (2008): s. 461-465.
124
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animaatiossa luotua kuvaa voittamattomasta Japanista haluttiin ylläpitää vielä sodan
päättyessäkin. Tästä keisarillisen Japanin julkisuuskuvan säilyttämisestä kertoo hyvin keisari
Hirohiton sodan päättymisestä elokuussa 1945 pitämä puhe, jota myös Earhart kirjassaan
siteeraa:

Julistimme sodan Amerikalle ja Britannialle taataksemme Japanin sekä Itä-Aasian
turvallisuuden, eikä siihen liittynyt aluelaajennuksiin tai itsenäisten valtioiden
suvereeniteettiin puuttumiseen tähtääviä tavoitteita. Mutta nyt sota on kestänyt lähes neljä
vuotta. Huolimatta siitä, että urheasti taisteleva armeijamme ja laivastomme,
väsymättömästi uurastava virkakoneistomme kuin uskollisesti palveleva, sata miljoonaa
asukasta käsittävä kansammekin ovat antaneet kaikkensa, sotatilanne ei ole välttämättä
kehittynyt Japanille suosiolliseksi, muun maailmantilanteen kääntyessä samanaikaisesti
sitä vastaan.126

Hirohiton puhe vähättelee Japanin sotatilannetta, ja siinä on myös paljon viitteitä Japanin
hyökkäysvaiheessa maan hallinnon toistamiin näkemyksiin, kuten Tyynenmeren sodan
puolustuksellinen lähtökohta sekä Aasian vapauttaminen. Propagandan tarkoituksena ei ollut
kuitenkaan tässä vaiheessa enää luoda vihollisesta epäinhimillistä kuvaa tai kiihottaa kansaa
valloitussotiin, vaan edesauttaa siirtymistä rauhanaikaan.
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Earhart (2008): s. 461-470. Indeed, we declared war on America and Britain out of our sincere desire to
ensure Japan’s self-preservation and stabilization of East Asia, it being farm from our thought to infringe upon
the sovereignty of other nations or to embark upon territorial aggrandizement. But now the war has lasted for
nearly four years. Despite the best that has been done by everyone – the gallant fighting of our military and
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people, the war situation has developed not necessarily to Japan’s advantage, while the general trends of the
world have all turned against her.
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4. Loppupäätelmät
Nyt, tutkittuani keisarillisen Japanin propagandan viholliskuvaa, sanomaa ja eri olomuotoja
Tyynenmeren sodassa vuosien 1941-1945 välillä, olen tullut siihen lopputulokseen, että
japanilaisten viholliskuva Yhdysvalloista kuin sanoman muutos sotatilanteiden vaihtuessa
voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: vuoden 1941 lopulla ja vuoden 1942 ensimmäisellä
puoliskolla sodan aloite oli japanilaisilla, jolloin japanilaisten viestit sotilaallisesta kyvystään
olivat vahvoja. Pääsanoma oli oman kansan pyhän tehtävän toteuttamisessa sekä Aasian
vapauttamisessa, jonka esteenä ja alistavana voimana Yhdysvallat liittolaisineen nähtiin.
Yhdysvaltojen sotilaallista kykyä vähäteltiin, ja sen liittolaisten sekaan pyrittiin kylvämään
epäluuloa esittämällä se petollisena ja imperialistisena isäntähahmona. Sotaonnen alkaessa
kääntyä vuoden 1942 lopulla sekä lopullisesti vuoden 1943 aikana, vihollisen kuva muuttui
uhkaavammaksi ja alkoi saada propagandassa eläimellisiä, lähes hirviömäisiä piirteitä. Samalla
propagandan sanoma alkoi muuttua voitokkaasta, Aasiaa vapauttavasta aatemaailmasta
kotimaan ja imperiumin alueiden puolustamista kohti. Laivaston menetyksen ja Saipanin saaren
valloituksen jälkeen vuonna 1944 propaganda muuttui entistä aggressiivisemmaksi, jossa
kansalaisilta vaadittiin uhrautuvuutta keisarin ja imperiumin puolesta. Propagandaa
kohdistettiin yhä voimakkaammin koko väestöön.
Tutkimukseni toi esiin myös varsin kirjavan joukon erilaisia propagandan
muotoja. Jo koko keisarillisen Japanin sodan motivaatio liittyi valtionshintolaisuuden ja
ultranationalismin ajatukseen jumalatar Amterasun antamasta pyhästä tehtävästä. Japanin
kulttuuri ja uskonto toimivat jo siis itsessään propagandana, ja kuten Momotaro-elokuvat sekä
Yhdysvaltojen kuvaus sarvipäisenä oni-peikkona osoittavat, niistä otettiin myös vaikutteita.
Shintolaiset papit osallistuivat valtiolliseen propagandaan saarnaamalla kansalle ja sotilaille
pyhän sodan, sekä uhrautumisen. merkitystä. Sanomalehdistö muodosti maan suurimpana
informaatiokanavana tärkeän propagandakentän, ja valtiollinen propagandalehti Shashin Shuho
eli Viikoittainen valokuvaraportti sekä muut aikalaislehdet toimivat laajan propagandaaineiston, kuten vihollisen toimia tuomitsevien ja oman armeijan saavutuksia korostavien
uutisten, kansaa ponnistuksiin innostavien julisteiden sekä vihollista ivaavien pilakuvien
lähteenä. Propagandaa kohdistettiin myös lapsiin, ja lastenohjelmien lisäksi keinona toimivat
japanilainen sarjakuva eli manga, sekä yhdysvaltalaisia pilkkaavien piirustusten kautta.
Erilaisten vesivärimaalausten ja kuvakääröjen avulla puolestaan luotiin mytologista
sankaritarinaa Aasiaa vapauttavasta ja uhrautuvasti taistelevasta imperiumista. Vihollisen
puolelle propagandaa levitettiin lentolehtisten avulla, tavoitteena heidän moraalinsa
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laskeminen. Keisarillisen Japanin hallinto myös hyväksikäytti japanilaisten vanhoja kaunoja
Yhdysvaltoja kohtaan luodakseen taistelutahtoa.
Tutkimukseni kenties suurimpana yllätyksenä oli kuitenkin, että taistelukenttä itse
toimi

propagandan

välineenä,

vihollisten

kohdatessa

toisensa

armottomassa

toimintaympäristössä sotilaiden kotimaassaan saama propagandan sanoma joutui koetukselle,
mikä vaikutti heidän asenteisiinsa. Tämä vaikutuksen erikoispiirre oli, että se vaikutti
tasapuolisesti sodan molempiin osapuoliin. Näin ollen kotirintama ja taistelukenttä antoivat
kansalle ja sotilaille kahta erilaista viestiä, eivätkä käsitykset sodan kulusta aina kohdanneet.
Japanilaissotilaiden Tyynenmeren sotaa edeltävään korkeaan motivaatioon vaikuttaneet
mielikuvat pyhästä sodasta ja sankarillisesta Aasian vapauttamisesta alkoivat murentua sodan
pitkittyessä ja taistelukenttien realiteettien selvitessä. Guadalcanalin ja Saipanin kaltaisten
veristen saaritaisteluiden brutaalin luonteen myötä ajatus keisarillisen Japanin armeijan ja
laivaston voittamattomuus alettiin kyseenalaistaa, ja optimismi vaihtui pessimismiin. Kansaa ja
sotilaita vielä vuoden 1942 alkupuolella yhdistäneen nationalististen kohtalonuskon alkoivat
vuodesta

1943

eteenpäin

korvata

niin

propagandassa

kuin

sotilaiden

mielissä

henkilökohtaisemmat taistelemisen syyt, kuten maan ja oman perheen suojelu. Ainoa sodan
loppuun lähestulkoon samanlaisena säilynyt propagandan sisällön muoto oli japanilaisten inho
ja suoranainen viha Yhdysvaltoja kohtaan, joskin aikaisemmin puhtaasti syrjintään ja
pohjautuva viholliskuva muuttui sotatilanteen huonontuessa uhkaavampaan suuntaan.
Tutkimus myös toi vastauksia asettamiini hypoteeseihin, päällimmäisenä
kysymykseen japanilaisten mielikuvasta vastapuolesta. Valtioiden välillä oli yllättävän paljon
yhteiskunnallista
propagandassaan

kitkaa

jo

hyväkseen.

entuudestaan,

mitä

Vuosikymmenten

keisarillisen
takainen

Japanin
rasistinen

johto

käytti

syrjintä

ja

matkustusrajoitukset herättivät japanilaisissa suuttumusta, mitä puolestaan korostettiin
vihollisen uhkaavuuden lisäämiseksi. Siltikin sodan alussa viholliskuva korosti ennemmin
vihollisen ominaisuuksia kuin fyysisiä piirteitä. Samalla sota todella muutti japanilaisen
propagandan sanomaa, ja vihollisen barbaarisina pidettyjä tekoja korostettiin. Kuitenkin sodan
loppuvaiheeseen yleisesti liitetty kamikaze-kiihkoilu ei kohdannut suurta innostusta, vaan suuri
osa japanilaissotilaista taisteli suojellakseen läheisiään. Ajatus verenhimoisesta vihollisesta oli
selvästi silti uponnut heihin. Propaganda osoittautui olomuodoiltaan yllättävän kirjavaksi, ja
uskonkin, että tutkimuksessani on vielä lopputuloksesta huolimatta sijaa lisätutkimuksille,
kuten japanilaisen ja yhdysvaltalaisen propagandan eroille.
Mitä lähemmäksi sota kulki loppuaan ja mitä ahdistavammaksi tilanne kävi
keisarilliselle Japanille, sitä aggressiivisemmaksi sen propaganda muuttui. Samalla sen teho
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voitokkaaseen viholliseen pieneni. Tutkija Ilmari Vesterisen mukaan Yhdysvaltojen Kaukoidän
joukkojen komentaja, kenraali Douglas MacArthur, katsoikin Japanin miehityksen alkaessa
vuoden 1945 lopulla saaneensa Jumalalta tehtävän kristillistää Japani, ettei se joutuisi
kommunistien käsiin.127 Onkin mielestäni sinällään ironista, että keisarillisen Japanin
sotataipaleen lopetti sama aate – jumalalta saatu pyhä tehtävä – joka oli toiminut sen omien
sotien katalyyttinä Itä-Aasiassa.
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5. Lähdeluettelo
Alkuperäislähteet:

Elokuvat:
•

Seo, Mitsuyo: Momotarō no Umiwashi (Momotaro’s Sea Eagles), propagandaelokuva
Geijutsu Eigasha, 1942, Youtube 6.7.2015,
https://www.youtube.com/watch?v=GzjpsuRHiro (Käytetty 16.2.2021).

•

Seo, Mitsuyo: Momotarō: Umi no Shinpei (Momotaro’s Divine Sea Warriors),
propagandaelokuva, Shochiku 1945, Youtube 5.2.2015,
https://www.youtube.com/watch?v=VdzrgJA_iWA (Käytetty 21.3.2021).

•

Tanaka, Yoshitsugu: Evil Mickey Attacks Japan, propagandaelokuva, J.O. Studio, 1936,
Youtube

16.5.2011,

https://www.youtube.com/watch?v=icVu-acHlpU

(Käytetty

15.4.2021).
•

Capra, Frank, Ivens, Joris, Know Your Enemy: Japan, propagandaelokuva, U.S. War
Department, 1945, Youtube 29.6.2017,
https://www.youtube.com/watch?v=PvcE9D3mn0Q, (Käytetty 10.3.2021).

Kuvat:
•

Kuva 1. Shinsuke, Ishikawa, American POWs, in the mood to travel, under escort, 1942.

•

Kuva 2: Shashin Shūhō 145, 1940.

•

Kuva 3: Three Human Bullets, 1932 (Tuntematon tekijä).

•

Kuva 4. Arai, Shuri, Farewell to the aircraft carrier, 1942.

•

Kuva 5. Matsusoe, Ken: Shattering the Dawn Skies, the Air Raid on Pearl Harbor, 8.
December, 1941.

•

Kuva 6. Japanin hallitus (tuottaja), Rise of Asia, 1943.

•

Kuva 7. Australia Screams, 1942, (Tuntematon tekijä).

•

Kuva 8. Usaburo, Ihara: Maltby with a Sun Tan, 1942-1944.

•

Kuva 9. Roosevelt, 1943, (Tuntematon tekijä).

•

Kuva 10. Shohaku, Soga, Sessen Doji offers his life to an ogre, 1764.

•

Kuva 11. Ruichi, Yokohama: This ogre is a red ogre. He wears English flag for his belly
band and American flag for loincloth, 1943.
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•

Kuva 12. Shinsuke, Ishikawa, The Devil and the Cutting-from Inside-Corps, 1945.

•

Kuva 13. Shinsuke, Ishikawa, With the Wings of Uchiteshi Yamamu, 1944.

•

Kuva 14. Asahigraph, The Enemy is Worried About These Casualties, 1944.

•

Kuva 15. Shashin Shuho, Enemy Planes have Indiscriminately Bombed the Imperial
Capital, 1945.

•

Kuva 16. Crane, Ralph: Arizona war worker writes her Navy boyfriend a thank-you
note for the Jap skull he sent her, 1944.

•

Kuva 17. Shashin Shuho, Shashin Shuho 335, 1944 (Tuntematon tekijä).

•

Kuva 18. Farewell, American Soldiers, 1945 (Tuntematon tekijä).

•

Kuva 19. Nippon Times, His Majesty Issues Rescript to Restore Peace, 1945
(Tuntematon tekijä).
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