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W dniu 8 sierpnia 2005 r. odszed  od nas Profesor Wies aw Kota ski, wielki 
uczony, wybitny japonista, kulturoznawca, j zykoznawca, religioznawca, t umacz 
literatury japo skiej, a przede wszystkim niestrudzony badacz róde  kultury Ja-
ponii, w tym najstarszej kroniki, pochodz cej z pocz tków VIII w. Kojiki (Ksi ga 
dawnych wydarze ). By  naszym Mistrzem, Wielkim Autorytetem, Ukochanym, 
cho  Surowym Nauczycielem, Przyjacielem, Opiekunem i Wychowawc , Prze-
wodnikiem na drodze studiów japonistycznych. By  nestorem polskiej japonistyki, 
twórc  japonistyki powojennej, wspania ym wychowawc  wielu pokole .

Zapytany o przyczyny Swego zainteresowania Japoni  w 1999 r., gdy obcho-
dzili my 80. rocznic  nawi zania ocjalnych stosunków mi dzy Polsk  a Japo-
ni , a tak e 80. rocznic  nauczania j zyka japo skiego na Uniwersytecie Warszaw-
skim, Profesor odpowiedzia :

�Faz  pierwsz  stanowi y dwa na po y przypadkowe »spotkania« lub »zbiegi 
okoliczno ci«. Jedno � to natraenie (gdy mia em 5-6 lat) na opowie  w czaso-
pi mie dla dzieci »Moje Pisemko« [�], w którym przedstawiono po polsku tre  
mitu japo skiego o bia ym zaj czku z Inaby. [�] Z kolei drugi pomy lny zbieg 
okoliczno ci, to wielokrotne ogl danie w towarzystwie dziadka ze strony matki 
zdj  z wojny japo sko-rosyjskiej [�]. Z pewno ci  nawet sam pokaz zatapiania 
kr owników móg  zafascynowa  dorastaj cego ch opca [�]. 

1 Tekst ten zosta  przygotowany na podstawie mojego wyst pienia podczas zebrania plenarne-
go Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN (10 listopada 2005), a jego pierwsza wersja uka e si  
w �Przegl dzie Orientalistycznym�.



Faza druga � w szkole powszechnej i redniej nie zetkn em si  z tematyk  ja-
po sk . [�] Bogaty program nauczania j zyków obcych w szkole redniej [�] 
obudzi  we mnie ywe zainteresowania j zykami w ogóle i to g ównie w perspek-
tywie struktury j zyka. Ujawni a si  te  w tej fazie druga tendencja, mo e naj-
pierw nieco s absza od lingwistycznych sk onno ci, ale z czasem podniesiona do 
rangi indywidualnej predylekcji [�] [zwi zana ze zdobywaniem wiedzy o staro-
ytnych Rzymianach i Grekach, g ównie o ich pogl dach, lozoi, mitologii, li-

teraturze � E. P. R.].
Faza trzecia. Po uko czeniu w 1936 r. liceum [Gimnazjum Collegium] musia-

em jako maturzysta podj  wa n  decyzj , [�] jaki obior  kierunek. Na poloni-
styk  si  immatrykulowa em, ale [�] wydawa a mi si  mniej atrakcyjna ni  j -
zyki obce. [�] dowiedzia em si  o Szkole Wschodoznawczej, która prowadzi a 
wyk ady z zakresu j zyków afryka skich i azjatyckich. [�] z listy propozycji bez 
wi kszego wahania wybra em nauk  japo skiego, co z pewno ci  podsun  mi 
drzemi cy w pod wiadomo ci »zaj c z Inaby« lub duch »dziadka podziwiaj ce-
go Japo czyków«2. A tak e, o czym wiem z rozmów z Profesorem, lektura prze-
k adów na j zyk polski opowie ci o Japonii Lafcadio Hearna, czyli Koizumiego 
Yakumo, które tak e znajdowa y si  w bibliotece Jego dziadka. 

W 1934 r. Profesor zosta  wi c studentem polonistyki na Uniwersytecie War-
szawskim, ale nie podejmuj c tych studiów, zacz , jak Sam stwierdzi  po wielu 
latach, �stawia  swe pierwsze kroki, usi uj c wkra  si  w tajniki mowy i kultury 
japo skiej�3 w Sekcji Japo skiej Szko y Wschodoznawczej przy Instytucie Wschod-
nim subsydiowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako o rodek stu-
diów politycznych nad obszarami Azji i Afryki. Tam po raz pierwszy zetkn  si  
z j zykiem japo skim, który w trakcie trzyletnich studiów by  dla Profesora j zy-
kiem g ównym, obok ubocznych: malajskiego, angielskiego i rosyjskiego. Nauk  
praktyczn  j zyka prowadzi  Umeda Ry ch , który po wojnie stanie si  znawc  
i propagatorem kultury polskiej w Japonii, a pomagali mu bracia Miszkiewiczo-
wie, Boles aw i Mieczys aw. Zaj cia z geograi, historii i literatury Japonii pro-
wadzili profesorowie UW, Witold Jab o ski i Jan Jaworski.

Od tego czasu szczególne zainteresowania Profesora zacz y koncentrowa  si  
wokó  Japonii. Poniewa  jednak japonistyka jeszcze nie istnia a w strukturach Uni-
wersytetu, po uzyskaniu dyplomu Szko y Wschodoznawczej w 1938 r. (po czte-
rech, a nie trzech latach z powodu s u by wojskowej), zdecydowa  si  na studia 
w Katedrze Sinologii, ale o charakterze indywidualnym, stworzonym przez profe-
sorów Jab o skiego i Jaworskiego. W przysz o ci mia  poprowadzi  na UW spe-
cjalizacj  japonistyczn . Od 1919 r. odbywa y si  tu zaj cia z j zyka japo skiego, 

2 W. Kota ski, Reeksje na 80-lecie, [w:] Chopin � Polska � Japonia. Katalog wystawy z okazji 
80. rocznicy nawi zania stosunków ocjalnych mi dzy Polsk  a Japoni  oraz Roku Chopinowskie-
go, Tokio 1999, s. 24.

3 Ibidem, s. 23.



nad czym czuwa  doc. dr Bogdan Richter, który w 1920 r. utworzy  Zak ad Kul-
tur Dalekiego Wschodu.

Niestety, wkrótce potem wybuch a wojna. W latach 1940�1944 Profesor Kota -
ski bra  udzia  w tajnym nauczaniu zarówno w domach obu profesorów, jak i u wie-
lu innych wybitnych specjalistów (m.in. T. Kotarbi skiego, H. Hi a, J. Krzy a-
nowskiego, S. Baleya). Dzi ki temu po wojnie, w 1946 r., po zdaniu specjalnych 
egzaminów uzyska  tytu  magistra. Jego praca magisterska dotyczy a semantyki 
uk adów hase  w chi skich i japo skich s ownikach hieroglicznych. Po latach 
Profesor stwierdzi , e podczas studiów chodzi o mu �o przyswojenie rzetelnej 
wiedzy o azjatyckim Dalekim Wschodzie i zdobycie kompetencji naukowca, któ-
ry zg bia zagadnienia kultury odleg ych spo ecze stw i potra je obiektywnie in-
terpretowa �4.

W 1946 r. Profesor zacz  karier  zawodow , naukow  i dydaktyczn  na Uni-
wersytecie Warszawskim � zosta  asystentem przy Katedrze Sinologii z obowi z-
kiem prowadzenia zaj  japonistycznych. W 1951 r. otrzyma  stopie  doktora, co 
pozwoli o na zatwierdzenie rok pó niej przez rektora specjalizacji japonistycz-
nej i seminarium japonistycznego w ramach sinologii. Uzyskanie stopnia docenta 
w 1954 r. prowadzi o ju  w prostej linii, ale wy cznie dzi ki staraniom Profeso-
ra, do kreowania z japonistyki samodzielnej dyscypliny: w 1956 r. powsta a sekcja 
przy Zak adzie Sinologii, a w 1969 r. niezale ny zak ad w ramach Instytutu Orien-
talistycznego. Wielokrotnie wyja nia  wiatu struktur , znaczenie i rol  japonisty-
ki polskiej, pisz c na ten temat artyku y w ró nych j zykach, a przede wszystkim 
w japo skim. Czuwa  nad rozwojem sekcji przez trzydzie ci z gór  lat, wspierany 
przez rosn ce grono swoich wychowanków. Zawsze przejmowa y Profesora spra-
wy rodowiska akademickiego, znajdowa  czas i energi , by aktywnie uczestniczy  
w dzia alno ci Instytutu Orientalistycznego. Pe ni  wiele funkcji na Uniwersyte-
cie, m.in. prodziekana Wydzia u Neolologii (1952�1954), wicedyrektora (1969-
�1972 i 1972�1974) i dyrektora (1974�1976) Instytutu Orientalistycznego, dzie-
kana Wydzia u Neolologii (1978�1982).

Przede wszystkim jednak Profesor by  niestrudzonym badaczem japo skiej 
kultury, czego najlepszym dowodem s  bardzo liczne publikacje5, kilkaset pozycji 
w wielu j zykach, m.in. dzi ki którym w 1975 r. uzyska  tytu  profesora zwyczaj-
nego. Wiedz  na temat japo skiej kultury, religii, j zyka zdobywa  tak e w Japonii, 
gdzie by  trzyna cie razy, a po raz pierwszy wyjecha  w 1957 r. Szczególnie blisko 
zwi zany by  Uniwersytetem Kokugakuin (Kokugakuin Daigaku), gdzie prowa-
dzone s  badania nad ród ami japo skiej kultury, nad rodzim  religi  shint . La-

4 W. Kota ski, Wspomnienia z pocz tków japonistyki w Polsce i inne reeksje, �Japonica� 2000, 
nr 12, s. 35.

5 Zob. np. Ksi ga dla uczczenia 75 rocznicy urodzin Wies awa Kota skiego, �Rocznik Orienta-
listyczny� 1990, t. XLVI, z. 2, s. 13�21; �Japonica� 1994, nr 2, s. 171�187.



tem roku 1969 r. w Pa stwowym Instytucie Bada  nad J zykiem Japo skim (Ko-
kuritsu Kokugo Kenky jo) zajmowa  si  metodami nauczania j zyka japo skiego 
dla nie-Japo czyków. 

Zanim jednak Profesor Kota ski wyznaczy  sobie kierunek poznawczy, kieru-
nek Swych bada , d ugo poszukiwa . Zaraz po wojnie stan  przed powa nym dy-
lematem: czy kierowa  zainteresowania na dzieje doktryny buddyzmu, co zaleca  
wcze niej profesor Jaworski, czy te  wybra  inn  drog , poniewa  pomys odawca 
zgin  w czasie wojny, a zgromadzony przez niego stutomowy zbiór przek adów 
chi skich i japo skich buddyjskiej Tripitaki sp on  w czasie obl enia Warsza-
wy w 1939 r. Swe samodzielne dociekania badawcze Profesor rozpocz  od lek-
sykograi. My la  o opracowaniu s ownika japo sko-polskiego, ale wkrótce zre-
zygnowa  z tego zamiaru. Nast pnie podj  badania dziejów znajomo ci Japonii 
w Polsce, do czego zach ci a Go bibliograa polskich publikacji o Japonii opra-
cowana przez Kamila Seyfrieda. Powsta o wówczas kilka prac, m.in. o wzmian-
kach na temat Japonii u ksi dza Piotra Skargi Paw skiego, a tak e artyku  Stosun-
ki kulturalne mi dzy Polsk  a Japoni 6, który sta  si  inspiracj  mych bada  nad 
histori  kontaktów polsko-japo skich. Wkrótce Profesor uzna  jednak, e jest to 
tylko margines wiedzy o kulturze Japonii. Postanowi  wi c zaj  si  przek ada-
mi z j zyka japo skiego, dzi ki czemu mi o nicy literatury mog  do dzi  zapo-
znawa  si  z cennymi przyk adami literatury klasycznej, jak chocia by z antolo-
gi  najwarto ciowszych utworów z okresu od IV do XIII w. Dziesi  tysi cy li ci 
(Man�y sh ; Warszawa 1961), czy z prac  badacza szko y narodowej z XVIII w. 
Uedy Akinariego Po deszczu przy ksi ycu (Ugetsu monogatari, Warszawa�Wro-
c aw 1968), a tak e z utworami nowszymi, np. z Krain  niegu (Yukiguni; War-
szawa 1964) Kawabaty Yasunariego.

Profesor Kota ski zg bia  tak e teori  przek adów oraz poszerza  wiedz  o j -
zyku japo skim, cofaj c si  do jego starszych faz. Wynikiem tego by a tak e Jego 
praca doktorska J zykoznawcza problematyka przy przek adach ze wspó czesnego 
j zyka japo skiego na j zyk polski (1951). W ko cu lat 60. XX w. Profesor sku-
pi  si  na badaniach semiotycznych, a wyniki bada  opublikowa  m.in. w artykule 
Semiotyczne podstawy interpretacji symbolu religijnego (na materiale japo skim) 
(�Studia Semiotyczne� 1972, nr 3). Zajmowa  si  te  japo skimi religiami, g ów-
nie rodzimym shint 7 i stopniowo centrum Jego bada  sta  si  najstarszy, a pocho-
dz cy z pocz tku VIII w. zabytek japo skiego pi miennictwa, cenne dzie o naro-
dowej literatury oraz wi ta ksi ga shintoizmu Kojiki. 

6 W. Kota ski, K. Seyfried, Stosunki kulturalne mi dzy Polsk  a Japoni , �Przegl d Orientali-
styczny� 1961, nr 2, s. 141�156. 

7 Napisa  m.in.: Zarys dziejów religii w Japonii, Warszawa 1963; Religie Japonii, [w:] Zarys 
dziejów religii, Warszawa 1964, s. 78�114; Zwyczaje, obrz dy i symbole religijne Japonii, [w:] 
Zwyczaje, obrz dy i symbole religijne, Warszawa 1974, s. 141�266.



Z czasem Profesor postawi  tez , e �japo ski mit o pierwotnym chaosie nie sta-
nowi osobnej ca o ci, lecz tworzy jednolity system wspólnie z d ug  sekwencj  teo-
fanii, których wiatotwórcza rola polega na zmniejszeniu stopnia entropii w materii 
wiata, a wi c na przekszta ceniu stanu chaotyczno ci w stan uporz dkowania�8. Pro-

fesor zdeniowa  zbiór zawartych w Kojiki mitów jako idealny plan przygotowania 
Ziemi na zej cie bogów nieba, którzy utworz  dynasti  cesarsk . Uwa a , e kroni-
ka ta toruje drog  tym wszystkim, którzy czuj c si  odpowiedzialnymi za losy wia-
ta i ludzi, starali si  wywrze  wp yw sw  twórczo ci . Próbowa  rozwi za  zagadk  
� co kryje si  pod hermetyczn  przes on  stworzon  przez staro ytnych Japo czy-
ków, aby w jak najbardziej adekwatnej formie przekaza  opowie ci o bogach i ich 
prawnukach, którzy zawitali na Ziemi . Przez lata powsta a i ewoluowa a szczegól-
na nauka, kojikologia Wies awa Kota skiego. Profesor uzna , e kluczem do wyja-
nienia zagadki s  imiona bóstw i postaci, które, wed ug Niego, maj  swe konkretne 

znaczenie, odzwierciedlaj ce ich rol  w mitologii, s  wa ne dla ca o ci dzie a i prze-
biegu narracji, i dlatego powinny by  t umaczone. Budzi o to � i budzi nadal � kon-
trowersje, g ównie w Japonii, w ród badaczy bardzo ortodoksyjnych, uwa aj cych, 
e jest to naruszanie wi to ci. Pogl dy takich badaczy na temat Kojiki nie zmieni y 

si  zasadniczo od drugiej po owy XVII w., kiedy to � wi te ksi gi� zosta y zinter-
pretowane przez wielkiego badacza szko y narodowej Motooriego Norinag .

W pierwszym etapie studiów nad Kojiki Profesor opiera  si  na intuicji, japo-
nistycznej wiedzy i do wiadczeniu badawczym, ale robi  to zgodnie z tradycj  ja-
po skich bada  literaturoznawczych. Prowadzi  mudne dekodowanie i interpre-
tacj  tre ci ksi g. Po latach odkry , e nie mo na traktowa  tego tekstu, tak jak 
tekstu wspó czesnego � postanowi  podej  do tekstu tak, jak to robili jego kom-
pilatorzy.

Drugi etap rozpocz  si  wraz z latami 80. Wtedy to Profesor przeszed  od czy-
stej intuicji ku rozpoznaniu przeg osów, zwróci  uwag  na intonacj  o miu samo-
g osek w staro ytnym japo skim, a nie pi ciu, które istniej  wspó cze nie. Pomys  
pochodzi  od profesora Murayamy Shichir , który zaznajomi  Profesora z japo -
skimi s ownikami intonacji i przekona , e tylko badanie intonacji, jak  przybieraj  
chi skie ideogramy, którymi zapisana jest historia w Ksi dze dawnych wydarze , 
mo e da  dobre wyniki. Za pomoc  praw morfonemiki i grafemiki j zyka japo -
skiego z VIII w. Profesor próbowa  wykry  utrwalon  w pi mie, w staro ytnym 
tek cie, informacj  o normach, wyobra eniach i post powaniach postaci. Taka wie-
dza okaza a si  nies ychanie znacz ca dla przek adu japo skiej mitologii i wp y-
n a na zmian  pogl dów Profesora Kota skiego9. Dosz o do reinterpretacji, re-
wizji wcze niejszych interpretacji � Profesor potem wielokrotnie przypomina , e 

8 W. Kota ski, Reeksje na 80-lecie, s. 25.
9 Zob. m.in.: W. Kota ski, Ukryta warstwa znaczeniowa w japo skiej kronice �Kojiki�, [w:] 

�Przegl d Orientalistyczny� 1984, nr 1�4, s. 3�12. 



jego pierwsze i uznane za wiekopomne t umaczenie Kojiki, czyli ksi ga dawnych 
wydarze  (Warszawa 1986), nie jest do ko ca poprawne, poniewa  nie wykorzysta  
w nim w a nie akcentów i intonacji. Odsy a  do Swego kolejnego dzie a Dziedzic-
twa japo skich bogów (Warszawa�Wroc aw, 1995).

Ukoronowaniem bada  Profesora Kota skiego nad Kojiki, jak te  wielkim za-
do uczynieniem dla Jego pracy, by a powa na publikacja og oszona w Japo-
nii wiosn  2004 r. przez tokijskie wydawnictwo Kinseisha, Kojiki-no atarashii 
kaidoku. Kotansuki-no Kojiki kenky -to gaikokugoyaku Kojiki (Nowe [metody] 
dekodowania Kojiki � studia Kota skiego nad Ksi g  dawnych wydarze  na tle 
innych pozajapo skich przek adów. Edytorem i redaktorem jest profesor Matsui 
Yoshikazu, j zykoznawca, antropolog kultury i religioznawca z Mi dzynarodowe-
go Uniwersytetu w Osace ( saka Kokusai Daigaku), który przez wiele lat wspó -
pracowa  z Profesorem Kota skim i dzi ki któremu cz  trudnych, a niezmiernie 
wa nych prac Kota skiego zosta a przet umaczona na j zyk japo ski. 

Za wspania e osi gni cia, za wielkie zas ugi w tworzeniu i rozwijaniu pol-
skiej japonistyki, za promocj  kultury japo skiej w Polsce Profesor by  wielo-
krotnie nagradzany i odznaczany. W 1973 r. otrzyma  Krzy  Kawalerski Polonia 
Restituta, w 1977 Order wi tego Skarbu za osi gni cia w badaniach kultury Ja-
ponii, a w 1986 r. Order Wschodz cego S o ca przyznany przez cesarza Japonii 
w uznaniu wybitnych zas ug w dziedzinie promowania wiedzy o Japonii w Polsce 
i wspó pracy naukowej mi dzy Polsk  a Japoni . W 1990 r. Fundacja Japo ska 
(Kokusai K ry  Kikin; The Japan Foundation) przyzna a Mu nagrod  indywidu-
aln , a w 1998 r. w adze okr gu metropolitalnego Osaki XVII Nagrod  Yamagaty 
Banto, za wybitne zas ugi w propagowaniu kultury japo skiej za granic , a szcze-
gólnie za ca okszta t bada  nad Kojiki.

Profesor Wies aw Kota ski by  z pewno ci  uosobieniem historii powojennej 
polskiej japonistyki. Niestety, jak ju  kilka lat temu Sam zauwa y , zainteresowanie 
jego kierunkiem bada  w Polsce wyra nie os ab o. Ostatni , wytrwa  uczennic , 
by a dr Agnieszka u awska-Umeda, która pod kierunkiem profesora napisa a sw  
rozpraw  doktorsk . By  nim tak e wspomniany prof. Matsui. Ale Profesor Kota -
ski niezale nie od specjalizacji, by  Niezast pionym i Wspania ym Nauczycielem 
wielu pokole  japonistów. Jego uczniami s  niemal wszyscy polscy pracownicy ja-
ponistyki na Uniwersytecie Warszawskim, znaczna cz  kadry w nowszych o rod-
kach japonistycznych na Uniwersytecie Jagiello skim i Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, cz  z uczniów rozjecha a si  po wiecie.

By  niestrudzonym w przekazywaniu Swej ogromnej wiedzy o kulturze Japo-
nii i bardzo surowym Nauczycielem. Mia am niebywa y zaszczyt i przyjemno  � 
niepozbawion  czasami strachu i obaw, szczególnie na pocz tku mych japonistycz-
nych studiów � by  Jego uczennic . Pod Jego kierunkiem pisa am prac  magister-
sk , uczy am si  pierwszych japo skich znaków, t umaczy am pierwsze teksty. 
Zaskakiwa  zawsze ogromn  wiedz , sumienno ci , przygotowaniem do ka dej 



rozmowy. Sw  wiedz  dzieli  si  z nami niemal do ko ca Swych dni � jeszcze na 
pocz tku 2005 r. prowadzi  dla nas, pracowników japonistyki warszawskiej, semi-
naria po wi cone swym ostatnim badaniom i zwi zanym z nimi przemy leniom 
oraz w tpliwo ciom, co do trafno ci wysnuwanych teorii. Jeszcze w czerwcu tego 
roku, nie szcz dz c Swego czasu, wyja nia  mi, sugerowa , jak zapisywa  d ugie 
imiona japo skich bóstw.

By  moim � naszym � Mistrzem, Nauczycielem i Wychowawc . Uczy  nie tyl-
ko, jak zg bia  tajniki japo skiej kultury, ale te  jak y , jak rozwi zywa  pro-
blemy dnia codziennego. Uczy  skromno ci, obiektywizmu, wytrwa o ci, rzetel-
no ci. Pozostanie na zawsze w mojej pami ci i wiem, e nikt nigdy nie zast pi 
mojego � naszego � Profesora.


