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Kempeitai
Gestapoul japonez
Crimă, masacru şi tortură în Asia
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
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de Dan Criste
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Mulţumiri
Datorez multe mulţumiri excelentei echipe de la Pen and
Sword Books, în mod deosebit generalului de brigadă Henry
Wilson, editorului meu, Bobby Gainher, responsabilului de ediţie,
George Chamier, şi lui Jonathan Wright şi Jon Wilkinson pentru
toată munca lor asiduă. Adresez mulţumiri lui Jill Durney, de la
Biblioteca Macmillan Brown a Universităţii din Canterbury, Noua
Zeelandă, care a scotocit ore întregi prin arhivele prăfuite şi
dosarele fărâmiţate ale Tribunalului Militar Internaţional pentru
Orientul Îndepărtat. Adresez mulţumiri lui David Parker, decorat
cu Ordinul Imperiului Britanic, director al Departamentului de
Informaţii şi al Secretariatului Comisiei Commonwealth-ului
pentru Mormintele Eroilor de Război, pentru informaţiile referitoare la civilii deţinuţi în Shanghai. Adresez multe mulţumiri lui
Ron Taylor şi extraordinarilor membri ai Asociaţiei Prizonierilor
de Război din Orientul Îndepărtat, care mi-au furnizat informaţii
extrem de importante. Aş vrea de asemenea să transmit mulţu mirile mele lui „Hap” Halloran, care mi-a povestit cum a fost
doborât deasupra Japoniei şi luat prizonier de Kempeitai, precum
şi lui Shirley Felton pentru investigaţiile ei bibliograﬁce. Adresez
multe mulţumiri personalului Arhivei Fotograﬁce de la Muzeul
Imperial al Războiului din Londra şi personalului Arhivelor
Naţionale (Biroul de Informaţii Publice) din Kew şi al Memoria lului Australian al Războiului din Canberra. În ﬁne, îi mulţumesc
soţiei mele, Fang Fang, pentru sprĳinul şi încurajările adresate în
cursul scrierii acestei cărţi şi pentru dragostea ei.

Introducere

Această carte nu este pentru cei slabi de înger sau care se
oripilează uşor. Ceea ce urmează în aceste pagini este o privire fugară
în inima întunecată a omenirii. Este un catalog al celor mai cumplite
fapte ale Omului. În capitolele cărţii se întâlnesc mostre de cruzime
înﬁorătoare care au ridicat ştacheta descompunerii morale într-o
vreme în care întreaga lume părea s-o ﬁ luat razna, în care se
încleştau naţiuni, iar individul mărunt nu valora mai nimic. Sângele
aproape că se prelinge din aceste pagini, iar ţipetele celor morţi de
multă vreme răsună de-a lungul deceniilor până la noi, cei care ne
bucurăm de siguranţa şi confortul secolului al XXI-lea.
Principalul personaj negativ al acestei cărţi este poliţia militară
a Japoniei din perioada războiului, o organizaţie uriaşă şi abjectă,
numită Kempeitai sau „Corpul Soldaţilor Legii”. Cartea de faţă nu
relatează nicidecum întreaga poveste a acestei organizaţii corupte şi
odioase, ci face doar o scurtă prezentare a multitudinii de activităţi
de pe întregul teritoriu ocupat al Asiei în care Kempeitai a fost
puternic implicată. Crimele comise de Kempeitai rivalizează, ca
întindere şi cruzime, cu cele ale Gestapoului german, iar în multe
cazuri, japonezii au mers mult mai departe pe calea răului absolut.
Locuiesc într-un oraş în care Kempeitai şi-a impus cândva
autoritatea cu mână de ﬁer. Astăzi, în Shanghai, mai dăinuie încă
multe clădiri care au reprezentat cândva elemente importante ale
imperiului dominat de Kempeitai. Cu toate că nu există plăci care
să consemneze această istorie întunecată, cum se găsesc la Berlin
sau în Singapore, aceste clădiri prăpădite, destul de greu de descris,
care se înghesuie astăzi unele în altele împreună cu alte construcţii
vechi pe măsură ce oraşul din jurul lor se înalţă spre cer sub forma
zgârie-norilor din sticlă sclipitoare, poartă încă aureola urii. La nord
de Bund, faimosul „Orizont de Milioane de Dolari” din Shanghaiul
anilor 1930, se aﬂă râul Suzhou, iar dincolo de renumitul Garden
Bridge se găseşte un cartier care, în perioada lui de maximă înﬂorire,
era o zonă foarte luxoasă a oraşului; astăzi însă este un loc cam
părăsit. Aproape de râu se aﬂă un bloc mare, alb, din anii 1930, numit
Bridge House. Aici a fost, în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, principalul loc de tortură al Kempeitai, în ale cărui
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subsoluri şi apartamente transformate, chinezi şi cetăţeni occidentali
au fost supuşi unor experienţe îngrozitoare, aşa cum veţi aﬂa din
paginile următoare. În curtea lui interioară, pocnetul puştilor făcea
adeseori să reverbereze zidurile, plutoanele de execuţie trimiţând în
ﬁecare zi pe lumea cealaltă victimele sângerânde şi zdrobite ale
dementului experiment imperial al Japoniei.
Dacă, în Shanghai, există astăzi o clădire plină de spirite
neliniştite, aceasta trebuie să ﬁe Bridge House, o adevărată casă a
morţilor. În acest loc al sadismului şi crimei, locuiesc azi familii care
nu cunosc trecutul însângerat al clădirii. În prezent, la Lubianka, în
Moscova, sau în sediul Gestapoului, aﬂat în Prinz Albrecht Strasse
din Berlin, nu locuieşte nimeni, dar, la Shanghai, istoria reuşeşte să
alunece în obscuritate, iar prezentul şterge cu uşurinţă păcatele
trecutului. Din multe puncte de vedere, Bridge House poate constitui
un monument comemorativ potrivit pentru Kempeitai deoarece,
asemenea clădirii respective, majoritatea acestor ucigaşi n-au fost
pedepsiţi după încheierea războiului, reuşind să se metamorfozeze,
în lumea postbelică, în ceva inofensiv şi discret.
Kempeitai a fost produsul urii isterice, neîncrederii şi fricii
Japoniei de Occident. A fost de asemenea o reﬂexie a vastului com plex de inferioritate pe care mulţi japonezi l-au avut mereu faţă de
puterile occidentale şi de intenţiile acestora cu privire la Japonia.
Kempeitai a fost apogeul tuturor acestor sentimente şi teorii politice
complicate, expresia credinţei japonezilor în superioritatea inerentă
a Sﬁntelor Insule şi a ideologiilor pe care se întemeiau ambiţiile impe riale ale Japoniei. Deşi milioane de oameni au fost ucişi de Kempeitai,
oare câţi au auzit de această organizaţie? Asemenea războiului din
Asia, Kempeitai a devenit doar o notă de subsol a istoriei, cunoscută
doar universitarilor şi istoricilor. Nici chiar japonezii nu ştiu multe
despre crimele sau amploarea actelor de cruzime comise de această
organizaţie. Citiţi şi oripilaţi-vă, pentru că asta este ceea ce ar trebui
să simţim. Iar până când japonezii nu-şi vor cere scuze pentru tot
ceea ce au făcut în timpul războiului, ar trebui să le reamintim mereu
cât de oripilaţi suntem.
Shanghai,
noiembrie 2008

