Sugiharas lista
Några reflektioner kring ”Japans Schindler”
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I sin artikel ”An Unsung Hero: Setsuzo Kotsuji:
The Japanese Professor Who Rescued Thousands of
Jews” berättar Hirose om hebraisten Setsuzo Kotsuji
(1899–1973) som under andra världskriget hjälpte
de judiska flyktingarna i Kobe och Shanghai.
Kotsuji växte upp i Kyoto och var son till en
shintopräst. Som ung studerade han teologi i USA
och var verksam som kristen präst i Japan.
År 1958 konverterade han till judendomen i Jerusalem.
Enligt Hirose har Kotsuji hamnat i skymundan
för diplomaten Chiune Sugihara i eftervärldens
ögon: ”Kotsuji riskerade sitt liv för att hjälpa de
judiska flyktingar som först räddats av Sugihara.”
Som publicist skrev Kotsuji artiklar och höll föreläsningar där han upplyste allmänheten om judarna
och deras kultur. Hösten 1944 arresterades han för
att ha brutit mot krigstidens censurbestämmelser.
Han släpptes tack vare en väns ingripande, ändå
fruktade han för sin säkerhet och flydde snart till
Manchuriet.

F

ör övrigt är Manchuriet, eller egentligen Manchukuo, ett nyckelbegrepp när det gäller judisk
historia i Japan.
I mitten av 1930talet efter att Japan hade invaderat Manchuriet utarbetade de japanska ”judeexperterna”, officerarna Koreshige Inuzuka och Norihiro
Yasue samt industrimagnaten Yoshisuke Aikawa,
en plan som inofficiellt kallades för Fuguplanen.
Enligt den skulle tiotusentals europeiska judar som
antogs vara förmögna och inflytelserika lockas till
Japans lydstat Manchukuo där en autonom judisk
bosättning skulle skapas. På det sättet hoppades den
japanska administrationen utveckla infrastrukturen
där. Ungefär samtidigt bildades Judiska autonoma
området / Birobidzjan i Sovjetunionen.
Enligt ett antal forskare, bland andra Marvin
Tokayer och Mary Swartz, hade japanernas föreställningar om ”det judiska kapitalet och inflytandet” sina rötter i Sions vises protokoll (ryska: Protokoly sionskich mudretsov), en propagandaskrift
som beskrev en global judisk sammansvärjning.
Denna skrift introducerades i Japan av den ryska
Vita armén i samband med Japans intervention i inbördeskriget i Sibirien år 1919. Dessutom mindes
japanerna den amerikanskjudiske bankiren Jacob
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Schiffs stora ekonomiska hjälp till Japan i samband
med ryskjapanska kriget 1904–05.
Tydligen är Fuguplanen (som aldrig förverkligades) ett känsligt ämne i Japan. I sin översikt redo
visar Hirose för en massa detaljer – som att Kojiki
och Nihonshoki, de uråldriga mytologiska Japan
berättelserna, har vissa likheter med Gamla testamentet – men Fuguplanen nämner han inte alls i
brödtexten, bara i källförteckningen där Tokayers
och Swartz bok figurerar.
Samtidigt påpekar Hirose försiktigt att man
borde betrakta Chiune Sugiharas visumverksamhet i kontexten av Japans officiella policy gentemot
judar från år 1938, enligt vilken ”inga särskilda
försök att locka judar till Japan, Manchuriet eller
Kina skulle göras, med undantag för affärsmän och
tekniskt kunniga personer som kunde vara av nytta
för Japan.”

C

hiune Sugihara (1900–1986) som hade räddat
flera tusen polskjudiska flyktingar erhöll år
1985 utmärkelsen ”Rättfärdig bland folken” av den
israeliska staten. År 1990 tilldelades han postumt
Raoul Wallenberg-priset.
Men har Sugihara blivit nationalhjälte i sitt eget
hemland?
Fram till slutet av 1980talet var han okänd för
sina landsmän, men efter att hans änka Yukiko publicerat sina memoarer började hans historia nystas
upp i Japan. Så föddes ett narrativ där han framstår
som en ensam tragisk hjälte (en omtyckt japansk
arketyp) – men där en hel del fakta gärna lämnas
bort.
Sugihara var ingen karriärdiplomat, utan en
agent med uppdrag att samla information om de
skiftande allianserna i Europa. Åren 1937–39 var
han stationerad i Helsingfors.1 År 1939 skickades
han till Kaunas (där det inte fanns några japanska
medborgare) för att grunda ett konsulat, eller egentligen en underrättelsegrupp. Hans kunskaper i ryska
var en stor tillgång när han samlade och analyserade
information om Sovjetunionen. Dessutom samarbetade han med den polska underrättelsetjänsten.
1 Sugiharas änka nämner att hon under sin tid i Helsingfors träffade Jean Sibelius och fick ett foto av honom
med hans autograf.
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Enligt en allmänt spridd föreställning handlade faktum att han levde största delen av sitt liv utomSugihara i strid mot sina överordnades order då han lands retuscheras gärna bort, påpekar den israeliske
skrev ut transitvisum till flyktingarna så att de kun- forskaren Eldad Nakar.
Intressant nog arbetade Sugihara åren 1960–
de resa till säkerhet i Kobe och Shanghai via Transsibiriska järnvägen. Historikern Shiraishi Masaaki 1975 i Moskva som representant för en japansk
som har forskat i Japans UD:s arkiv hävdar dock handelsfirma medan hans familj stannade i Japan.
att Sugihara ”förblev trogen sitt uppdrag”. Om man
ånga av de judar som
beaktar det faktum att Japan
Sugihara räddat hampå det hela taget vägrade att
nade i det Japanockuperade
följa Tredje rikets omänskShanghai. Före år 1937 hade
liga antisemitiska doktrin
där bott även ett större antal
känns det naturligt att konbaghdadijudar, ryska judar
textualisera Sugiharas gärsamt de judar som lyckats
ning, utan att förminska dess
att fly från Nazityskland.
allmänmänskliga betydelse.
I en dokumentär från år
”Det är svårt att få grepp
2002 intervjuas några perom Chiune Sugiharas sanna
soner som bodde i Shangkaraktär”, reflekterar Mahais internationella distrikt
saaki. ”Han följde underrätför statslösa. Ursprunglitelsetjänstens järnregel: en
gen kunde dessa stadsdelar
officer får aldrig tala om sitt
knappast kallas för getto i
jobb. Han efterlämnade inga
ordets vanliga bemärkelse.
memoarer eller andra dokuDär bodde även kineser,
ment där han skulle beskriva
Sugihara-ikon
målad
av
Svetlana
Vukmirovitj.
men judarna hade det bättre
sina tankar eller handlingar.”
ställt och behandlades bättre
Med tanke på de grymma
historiska sanningar som Japan än idag tampas med av japanerna. I Shanghai fanns en judisk skola, olinär det gäller landets roll i andra världskriget, pas- ka idrotts och ungdomsklubbar, kabaréer och tidsar berättelsen om en osjälvisk människoräddare ningar på jiddisch.
I december år 1941, efter att den kejserliga jabra som motvikt. Samtidigt bortser man från vissa
detaljer, för att anpassa narrativet till det japanska panska armén attackerat först Pearl Harbor och
kollektiva undermedvetna. Frågan om huruvida Su- sedan Shanghai (där det fanns brittiska och amerigihara eventuellt vägrade följa order från Tokyo är kanska örlogsskepp), var tryggheten som bortblåst.
känslig i en kultur där lojalitet hör till de främsta Baghdadi-judarna som var brittiska medborgare
internerades. I februari år 1943 tvingades de statsdygderna.
På 1920-talet var Sugihara stationerad i Harbin lösa judarna flytta till Shanghais getto. Gettot var
där han gifte sig med ryskan Klavdija Apollonova. inte inhägnat, kineserna bodde kvar, men judarna
Han konverterade till ortodoxin och antog namnet kontrollerades av militären. De var trångbodda och
Sergej Pavlovitj Sugihara. Ortodoxa kyrkan i Japan hade svårt att få arbetstillstånd. Trettioåtta av dem
dyrkar honom som lokalt helgon (bland annat enligt omkom i juli år 1945 under den mest omfattande
en artikel av prästen Georgij Birjukov), men i det amerikanska flygräden mot Shanghai: gettot sakjapanska narrativet ignoreras ofta både Sugiharas nade skyddsrum.
omvändelse och hans första äktenskap som varade i
16 år. 2 Sugiharas kosmopolitiska dimension och det

M

2 I den japanska filmen Persona non grata (2015) som
handlar om Sugihara satsade man på en kompromiss:
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Klavdija blev den fiktiva Irina som inte var hans fru utan
bara hans första kärlek. Däremot nämns där att Sugiharas egentliga uppdrag i Kaunas var att skapa en underrättelsegrupp.
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En finländsk jurist och en rysk präst
i revolutionens tjänst

D

emokratisträvanden i Kejsardömet Ryssland
– inklusive Storfurstendömet Finland – före
oktoberrevolutionen 1917 engagerade många olika
slags individer. Ett litet omaka par var här den finländska juristen Konni Zilliacus och den ryska ortodoxa prästen Georgij Gapon. Bägge var övertygade
om behovet av ett regimskifte i det ryska kejsar
dömet under revolutionsåret 1905, bägge framstår
som ganska unika personligheter i revolutionens
tjänst, och man kan spekulera kring om de kunde ha
ändrat historiens gång.

Några som medverkar i dokumentären menar
att de kom lätt undan. Vissa av dem känner ”överlevarnas skuld”, med tanke på Förintelsen i Europa.3
ZINAIDA LINDÉN

Konni Zilliacus planerade så gott som ensam
smuggling av vapen till fabriksarbetarna i S:t Petersburg under våren och sommaren 1905, då han
träffade Georgij Gapon första gången. Gapon hade
då redan upplevt massakern framför Vinterpalatset i
S:t Petersburg den 22 januari, händelsen som döpts
till ”den blodiga söndagen”. Gapon visste precis
vem han kunde vända sig till för att skaffa vapen:
Zilliacus var välkänd i ryska revolutionära kretsar,
bland annat genom en allrysk oppositionskonferens
som han sammankallat i Paris hösten 1904. Det var
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