
Celem niniejszego tomu jest zaproszenie czytelnika na wędrówkę po mało dotych-
czas eksplorowanych przestrzeniach współczesnej kultury japońskiej, rozumianej 
bardzo szeroko, od filmu fabularnego i animowanego, poprzez literaturę popular-
ną (granica pomiędzy literaturą popularną a „czystą” jest niejasna i, zdaniem wie-
lu, po prostu niepotrzebna) aż po para-teatralne sztuki widowiskowe  Współczesna 
kultura Japonii charakteryzuje się ogromnym bogactwem i zróżnicowaniem, ale 
do polskiego odbiorcy docierają jedynie (coraz liczniejsze, ale ciągle jednak frag-
mentaryczne i nie zawsze reprezentatywne) „odpryski” tego bogactwa  Kilka takich 
„odprysków”, które są naszym zdaniem szczególnie cenne, pragniemy Państwu 
zaprezentować w niniejszym tomie, mając nadzieję, że obcowanie z nimi będzie 
przeżyciem satysfakcjonującym zarówno estetycznie, jak i intelektualnie 

Obiektem zainteresowania autorów wszystkich tekstów jest kultura współczesna 
w sensie zjawisk, które występowały w Japonii w okresie powojennym, ze szcze-
gólnym naciskiem na dzieła twórców aktywnych w ciągu dwóch ostatnich dekad  
Kultura współczesna, w ujęciu autorów niniejszego tomu, to przede wszystkim 
kultura masowa (chociaż podział na kulturę „wysoką” i masową, czy też popu-
larną pozostaje umowny i problematyczny), bo to ona kształtuje gusty, wyobraź-
nię i codzienne życie współczesnych Japończyków  To, co odróżnia niniejszy tom 
od innych, niewątpliwie ważnych i cennych prac zbiorowych ukazujących się 
w Polsce, to koncentracja na wieku dwudziestym i jego powojennej części (z naci-
skiem na przełom stuleci) oraz wątek przewodni, którym redaktorzy niniejszego 
tomu postanowili uczynić tożsamość  Zdecydowaliśmy się na to dlatego, że katego-
ria ta na przełomie stuleci była tematem szczególnie często dyskutowanym zarów-
no przez badaczy z dziedziny szeroko pojętej humanistyki, nauk społecznych, jak 
i twórców kultury  Zajmujemy się tutaj tożsamością zarówno jednostkową, indy-
widualną, z której poszukiwaniem zmagają się współcześni twórcy i ich bohate-
rowie, jak i tożsamością zbiorową, narodową, która nieustannie kwestionowana 
i redefiniowana pozostaje pojęciem żywotnym dla współczesnych Japończyków  

Wstęp



2 Wstęp

Definicje i rozmaite ujęcia teoretyczne tożsamości przedstawiają autorzy w poszcze-
gólnych tekstach 

Współczesna kultura masowa to kultura zapośredniczona przez media, które 
w ogromnym stopniu wpływają na ludzkie zachowania, gusty, pragnienia i przeko-
nania  Według krytyków media tworzą „społeczeństwo spektaklu” (Debord 1967)  
Nie sposób zrozumieć współczesnej kultury japońskiej nie biorąc pod uwagę faktu, 
że Japonia to najbardziej „zmediatyzowane” społeczeństwo świata  Dlatego tom otwie-
ra tekst Iwony Merklejn, który ma charakter wprowadzający  Jego celem jest zarów-
no nakreślenie historycznego rozwoju mediów masowych w powojennej Japonii, jak 
i związków pomiędzy mediami a tożsamością narodową  Media masowe i nacjona-
lizm umacniają się wzajemnie, a współczesna Japonia to klasyczny przypadek tzw  
technonacjonalizmu, czyli ścisłego powiązania technologii (szczególnie technologii 
komunikacyjnych) z kwestiami bezpieczeństwa narodowego i narodowej ideologii 

Część poświęconą literaturze otwiera obszerny tekst Anny Zielińskiej-Elliott, 
która od lat zarówno bada, jak i tłumaczy twórczość jednego z najbardziej znanych 
i płodnych współczesnych pisarzy japońskich – Harukiego Murakamiego  Autorka 
próbuje odpowiedzieć na pytanie, na ile powieści Murakamiego odzwierciedlają jego 
japońską tożsamość, na ile zaś są historiami uniwersalnymi, pisanymi także, a może 
nawet przede wszystkim, z myślą o zachodnim czytelniku  Głównym atutem pro-
zy Murakamiego na pewno nie jest egzotyka, która w przypadku niektórych innych 
pisarzy japońskich przyciąga uwagę zagranicznych czytelników  Ogromna popular-
ność tego pisarza na Zachodzie, także w Polsce, zdaje się świadczyć o jego uniwersali-
zmie, chociaż niekiedy zarzuca mu się pisanie „pod” gusty zachodniej publiczności 

W kulturze japońskiej przełomu wieków coraz szerszym echem odbijają się głosy 
młodych kobiet, zarówno jako najbardziej pożądanych jej odbiorczyń (to one dyktują 
trendy rynkowe w społeczeństwie zaawansowanego konsumpcjonizmu), jak i auto-
rek tworzących znaczące teksty  Kwestionowanie tradycyjnych ról płciowych, coraz 
większe zróżnicowanie wyborów życiowych podejmowanych przez kobiety, cha-
rakterystyczne dla społeczeństwa późnej nowoczesności owocuje bogactwem doko-
nań literackich  Dlatego dwa kolejne rozdziały naszego tomu są poświęcone litera-
turze tworzonej przez kobiety  Barbara Słomka przybliża polskiemu czytelnikowi 
postać Yōko Tawady, japońskiej pisarki, która mieszka i tworzy w Niemczech, publi-
kując z powodzeniem w dwóch językach – japońskim i niemieckim  Teksty Tawady 
dostarczają bogatego materiału do rozważań nad tożsamością zarówno narodową, 
kulturową, jak i płciową  Renata Sowińska-Mitsui dokumentuje dorobek czterech 
pisarek, które uzyskały rozgłos w Japonii końca dwudziestego wieku: Eimi Yamady, 
Banany Yoshimoto, Yōko Ogawy i Hiromi Kawakami  Eimi Yamada to pisarka zna-
na nie tylko ze skandalizującego erotyzmu, ale także z podejmowania problematy-
ki granic rasowo-narodowościowych (bohaterka jej utworu angażuje się w romans 
z Afroamerykaninem)  Banana Yoshimoto stała się postacią symboliczną dla całego 
pokolenia dziewcząt dzięki powieści „Kuchnia” (Kitchin, 1988), w której podejmu-
je m in  temat transseksualizmu  Według Renaty Sowińskiej-Mitsui, Yoshimoto jako 
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zjawisko literackie to japoński odpowiednik „Ani z Zielonego Wzgórza”  Yōko Ogawa 
kwestionuje stereotypy związane z macierzyństwem, analizując odczucia kobiety, któ-
ra bez entuzjazmu przeżywa doświadczenie ciąży  Hiromi Kawakami pozwala swo-
im bohaterkom przekraczać nieoczywiste granice pomiędzy człowiekiem a zwierzę-
ciem, kontestuje japoński psychokulturowy model relacji matka-dziecko, posługując 
się metaforą kobiety-węża 

Niniejszy tom zawiera cztery teksty filmoznawcze, z których jako pierwszy pre-
zentujemy tekst Krzysztofa Loski o pokoleniu reżyserów debiutujących w latach 90  
Pojawiła się wtedy w kinie japońskim grupa twórców, którzy w swoich obrazach zma-
gali się z poczuciem zagubienia i utraty tożsamości, doświadczeniami żałoby i urazami 
psychicznymi  Autor analizuje twórczość mało znanych w Polsce filmowców takich jak 
Hirokazu Koreeda, Makoto Shinozaki, Shinji Aoyama, Naomi Kawase  Zachodni kry-
tycy określają ich niekiedy mianem drugiej „nowej fali”, chociaż zdaniem Krzysztofa 
Loski jest to nazwa nieco zwodnicza, ze względu na zasadniczą apolityczność oraz 
skupienie się na problemach jednostki w twórczości tych filmowców 

Tekst Radosława Siedlińskiego wprowadza nas w świat filmów animowanych nie-
dawno zmarłego wybitnego reżysera Satoshiego Kona (1963–2010)  Polskie wydanie 
wszystkich dzieł Kona stało się okazją do rozważań nad jego twórczością, w której 
podejmował tematy relacji pomiędzy człowiekiem a techniką, przenikania się rzeczy-
wistości i podświadomości, względności czasu i pamięci  Wszystko to czynił w niezwy-
kle barwnej, artystycznie wysmakowanej formie, zapraszając widza do gry wyobraźni, 
marzeń i snów  Filmy Kona takie jak Millennium Actress (Sennen joyū, 2001) zachwy-
cają również dopracowaniem szczegółów tła historycznego, którego reżyser nigdy nie 
zaniedbywał, chociaż jednocześnie kwestionował liniowy charakter czasu 

Dwa kolejne teksty dotyczą filmów fabularnych, w których pokazane zostało 
współczesne Tokio jako przestrzeń symboliczna, przedmiot marzeń i snów bohate-
rów  Artur Szarecki analizuje film Shimotsuma monogatari (Opowieść z Shimotsumy, 
2004), w którym bohaterka tęskni za światem stołecznej mody, a tytułowa Shimotsuma 
(prowincjonalne miasteczko położone na północ od Tokio) jawi się jako karykatura 
stereotypowej wiejskiej idylli, pozbawiona uroku i stylu  Moda i wyrafinowane stroje 
to dla bohaterki znaczące kryteria określające jej tożsamość  Z kolei Aneta Pierzchała 
zestawia w swoim tekście indywidualne, artystyczne wizje Tokio stworzone przez 
zachodnich reżyserów zafascynowanych japońskim megamiastem: Tokyo-Ga (1985) 
Wima Wendersa, „Między słowami” (2003) Sophii Coppoli i Hanami-kwiat wiśni 
(2008) Doris Dorrie 

Jedną z charakterystycznych cech współczesnej kultury japońskiej jest nieus tannie 
przeplatanie się tradycji i nowoczesności w sposób często zaskakujący dla zachodnie-
go obserwatora  Ludowe sztuki widowiskowe o kilkusetletniej historii, które pulsują 
życiem również współcześnie, to temat tekstu Jakuba Karpoluka zamykającego niniej-
szy tom  Autor zaprasza czytelnika w podróż na tereny północnego Honsiu (region 
Tōhoku), do miejscowości Kitakami w prefekturze Iwate, znanej z lokalnego festiwalu 
sztuk widowiskowych  Festiwal Sztuk Tradycyjnych Regionu Michinoku w Kitakami 
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(Kitakami Nakaguro Michinoku Geinō Matsuri) w 1974 roku został oficjalnie zali-
czony do Sześciu Wielkich Świąt Regionu Tōhoku (Tōhoku Rokudai Matsuri)  Region 
Tōhoku od lat słynie z bogatej oprawy nadawanej lokalnym świętom religijnym, które 
często łączą się z ludowymi formami teatralnymi, muzyką i tańcem  Wszystkie bada-
nia, poświęcone tradycjom tego re gionu, nabierają szczególnej wartości w kontekście 
trzęsienia ziemi oraz tsunami z 11 marca 2011 roku  Wiele świątyń zostało dosłow-
nie zmiecionych z powierzchni ziemi, wiele lokalnych wydarzeń kulturalnych zosta-
ło odwołanych  Tōhoku, podobnie jak cała Japonia po tym kataklizmie nigdy już nie 
będzie takie samo  Zdecydowaliśmy się pozostawić tekst napisany przed trzęsieniem 
ziemi w niezmienionym kształcie, jako jedno ze świadectw bogactwa kulturowego 
tej, tak ciężko doświadczonej przez naturę, krainy 

Pomysł niniejszej publikacji narodził się w kręgu wykładowców Wydziału Kultury 
Japonii PJWSTK  Zapewne nie przybrałby on realnych kształtów bez cennych uwag 
dr Beaty Kubiak Ho-Chi (która jako pierwsza wystąpiła z pomysłem przygotowania 
tomu poświęconego współczesnej kulturze japońskiej, a którego autorami byliby nie 
tylko zawodowi japoniści), dr Joanny Bator (która zasugerowała tożsamość jako cen-
tralną kategorię, wokół której tom ów mógłby zostać zorganizowany), bez pomocy 
i rady ze strony Dziekana Wydziału – prof  Jerzego Wasilewskiego, jak również bez 
wsparcia finansowego Jego Magnificencji Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły 
Technik Komputerowych w Warszawie, dr Jerzego Pawła Nowackiego, które umoż-
liwiło opublikowanie tomu nakładem Wydaw nictwa PJWSTK 

Iwona Merklejn dziękuje również Japan Society for the Promotion of Science 
(Nihon Gakujutsu Shinkōkai) za wsparcie finansowe jej badań nad związkami me- 
diów z tożsamością narodową 

Iwona Merklejn, Radosław Siedliński

Pisownia wyrazów japońskich

Występujące w tekście wyrazy japońskie zostały zapisane w transkrypcji Hepburna, oficjalnie przyjętej w Japonii 
oraz w światowym piśmiennictwie japonistycznym  Imiona i nazwiska japońskie podano w kolejności polskiej, tzn  
imię poprzedza nazwisko  Słowa japońskie, zarówno rzeczowniki pospolite jak i nazwy własne, które są powszechnie 
używane w języku polskim zostały zapisane w wersji spolszczonej, np  gejsza, Tokio, Jokohama  Nazwy własne, w tym 
także imiona i nazwiska zostały poddane odmianie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku polskim  Terminy 
obcojęzyczne, poza nazwami własnymi pisanymi z dużej litery, wyróżnione zostały kursywą  Podobnie zapisano tytuły 
książek, utworów literackich, dokumentów, filmów i programów, natomiast tytuły artykułów oraz nazwy gazet i cza-
sopism umieszczono w cudzysłowach 

W przypadku imion cesarzy Japonii podano najpierw imię książęce, następnie w nawiasie imię pośmiertne i lata 
ery panowania  W Japonii istnieje zwyczaj ogłaszania nowej ery wraz ze wstąpieniem na tron nowego cesarza  Nazwa 
ery jest jednocześnie imieniem, pod którym monarcha będzie znany po śmierci  Na przykład cesarz Hirohito jest współ-
cześnie nazywany w Japonii pośmiertnym imieniem Shōwa, które jest także nazwą ery jego panowania (1926–1989)  
Od panowania cesarza Mutsuhito (Meiji, 1868–1912) przestrzegana jest zasada „jeden cesarz – jedna era“, a monar-
cha panuje dożywotnio 
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