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Wybór artyku ów dotycz cych zmian spo ecznych w Japonii w wiekach XIX 
i XX ukaza  si  w wydawnictwie Universitas w postaci s usznej wielko ci wolu-
minu o obj to ci niemal pó  tysi ca stron. Ksi ka zawiera teksty siedmiu autorów. 
Ka dej z prac nadano rozmiar zuni kowany, oko o 60 stron druku, wraz z biblio-
gra  wykorzystanych róde . Zbiór zosta  opatrzony w przedmow , noty o auto-
rach oraz indeks nazwisk.

Prawdopodobnie jednym z podstawowych wyzwa  w czasie pracy nad przy-
gotowaniem zbioru okaza  si  szeroki wachlarz problematyki zakre lonej przez 
tytu  publikacji, co w naturalny sposób musia o wp yn  na dobór tematyki tek-
stów. Istotnym ograniczeniem pozostawa  tak e zapewne rozmiar materia ów, któ-
re obj to ciowo przekraczaj  wielko  standardowych artyku ów konferencyjnych, 
a i ze wzgl du na charakter poruszanej w nich tematyki mog yby uzyska  rang  
samodzielnych opracowa . Trzeba jednak uzna , e zarówno pod wzgl dem do-
boru tre ci tematycznych, jak i konstrukcji wewn trznej poszczególnych elemen-
tów zbioru redakcji uda o si  uzyska  efektywny kompromis mi dzy jego zawar-
to ci  a obj to ci .

Opracowane tematy, realizowane w ramach uprawianych przez autorów dzie-
dzin aktywno ci naukowej, sytuuj  si  w obszarze bada  socjologii, literaturoznaw-



stwa, japo skiej rodzimej tradycji religijnej, historii, politologii i medioznawstwa. 
Nawet pobie ny rzut oka na spis tre ci ukazuje, e podejmowana w tych pracach 
tematyka wykracza znacznie poza zakres tradycyjnie de niowanej  lologii ja-
po skiej, co mo e by  przes ank  do przede niowania zasi gu bada  tej dziedzi-
ny w zakresie klasy kacji naukowej. Dok adniejszy wgl d w tematyk  artyku ów 
ujawnia, e postulat taki nie polega na zarzuceniu esencji japonistyki. Znajomo  
róde  japo skich oraz do wiadczenie realiów wspó czesnej Japonii poprzez bez-

po redni  styczno  autorów prac z tematyk  ich bada  i mo liwo  efektywnego 
wykorzystania tak e relacji rodzimych japo skich informatorów to niew tpliwe 
zalety prezentowanego przez nich podej cia naukowego. Nie warto by oby o tym 
wzmiankowa , gdyby nie fakt, e na polskim rynku wydawniczym pojawiaj  si  
tak e prace o tematyce japonistycznej oraz orientalistycznej, dla których powy -
sze wymogi pozostaj  nie do spe nienia.

Teksty zbioru w znacznej cz ci podejmuj  tematyk  now  dla polskiego od-
biorcy. Zarazem metodologia przedstawianych bada  wpisuje si  w nurt prac na-
ukowych obecnych ju  na polskim rynku japonistycznym, co wyra a si  tak e 
poprzez pomini cie licznych podstawowych lub powszechnie znanych faktów, 
odwo ania do których mo na wspó cze nie znale  w polskich i t umaczonych na 
j zyk polski ród ach japonistycznych o charakterze ogólnym. Czytelnik rodzimy 
zyska w zamian nieschematyczny, ekspercki ogl d tematyki, której wagi dla pra-
wid owej interpretacji zjawisk zachodz cych tak e we wspó czesnej Japonii przed 
lektur  ksi ki by  mo e nie by  wiadom.

Zgodnie z przedmow  obraz Japonii w Polsce (a wypada oby doda , e cz sto-
kro  i na wiecie) pozostaje w sposób nieuprawniony postrzegany jako statyczny. 
Autorzy efektywnie prze amuj  ten stereotyp, odwo uj c si  do przemian. Czytel-
nik uzyskuje dost p do historycznych i wspó czesnych w tków opisowych pomi-
janych lub niedocenianych w dyskursie na temat Japonii na rzecz nieuprawnionych 
interpretacyjnych uproszcze , niekiedy w imi  unikni cia tematów k opotliwych 
lub nieuzasadnionego traktowania tego kraju jako niezmiennego monolitu.

Otwieraj cy tom artyku  El biety Kostowskiej-Watanabe kieruje uwag  czy-
telnika na procesy spo eczne i polityczne towarzysz ce przemianom zachodz -
cym w Japonii w czasie przypadaj cych na koniec wieku XIX i pocz tek wieku 
XX okresów Meiji i Taish . W centrum zainteresowania autorki pozostaje poj -
cie traumy kulturowej, czynnika nader cz sto niedocenianego w opisach Japonii 
jako kraju podlegaj cego szybkim, a uwa anym z za o enia za jednokierunkowe 
i oczywiste, procesom modernizacji. Podj cie w tku l ku i niepewno ci towarzy-
sz cych nieodwracalnie zetkni ciu si  Japo czyków z obc  kultur  i ideami, a tak-
e skutkom adaptacji wzorców obcych na gruncie japo skim, uwydatnia zarazem 

nieoczywisty bynajmniej wynik z o onych procesów i zjawisk, przez jakie Japo-



nia przesz a u progu procesu okre lanego schematycznie mianem modernizacji, 
s u c zarazem jako punkt wyj cia dla pozosta ych tekstów.

Tekst Aleksandry Szczechli zwraca uwag  na w tki feministyczne w japo skim 
dyskursie spo ecznym na prze omie wieków XIX i XX. Jego tre  dowodzi w spo-
sób po redni, acz przekonuj cy, e japo ski feminizm nie ust puje pod wzgl dem 
wielow tkowo ci nurtów i bogactwa swojej historii odpowiednim pr dom poja-
wiaj cym si  w spo ecze stwach tak zwanego Zachodu. Poprzez skupienie si  na 
opozycji mi dzy systemami organizacji podstawowych komórek spo ecznych zo-
rientowanymi na wertykalne role tradycyjne (ie) oraz horyzontaln  wspólnot  ich 
cz onków (katei) autorka umo liwia odbiorcy wgl d w kobiecy aspekt historii Ja-
ponii w opisywanej epoce. Zaw any zwykle do umiejscawianego w retoryce prze-
mys owego, infrastrukturalnego, politycznego i ideologicznego rozwoju obraz Ja-
ponii okresu modernizacji znajduje w ten sposób swe feministyczne dope nienie.

Tematyka tekstu Gra yny Kramm, po wi conego przemianom w tradycyjnych, 
szintoistycznych zwyczajach i obrz dach religijnych na tak zwanych odleg ych wy-
spach Japonii, dotyczy czasów wspó czesnych. Równolegle z interpretacj  zebra-
nych osobi cie przez autork  danych pochodz cych z obszarów Japonii w sposób 
naturalny oddalonych od g ównego nurtu japo skiego ycia spo ecznego i pod-
legaj cych procesom odmiennym od tych, jakie zachodz  w wielkich o rodkach 
kulturalnych i przemys owych kraju, autorka zapoznaje czytelnika z codziennymi 
problemami mieszka ców odleg ych wysp, które przek adaj  si  tak e na obraz 
wspó czesnych praktyk religijnych. Relacja ta jest cenna równie  z tego wzgl du, 
e wobec wskazywanego przez cytowanych informatorów lokalnych zjawiska wy-

ludniania si  japo skich odleg ych wysp, opisywane przez autork  zwyczaje mog  
w najbli szym czasie ulec ca kowitemu zanikowi.

W artykule autorstwa Stanis awa Meyera przedstawiono wnikliwy opis wspó -
czesnego statusu idei obywatelstwa japo skiego na tle dyskusji historycznej do-
tycz cej kszta tu odpowiednich uregulowa  prawnych oraz z o onej sytuacji 
wspó czesnych japo skich mniejszo ci, w znacznym stopniu praw obywatelskich 
pozbawionych i dyskryminowanych, a ponadto zró nicowanych wewn trznie. Po-
dane liczne fakty dotycz ce poszczególnych grup ludno ci, jakie w Japonii z ró -
nych przyczyn nie mog  funkcjonowa  na prawach równych, wzbogacaj  istotnie 
obraz tego kraju w oczach polskiego czytelnika. Autor opiera si  na solidnej bazie 
ród owej, nie pomijaj c przy tym równie  informacji niewygodnych z perspek-

tywy o cjalnego japo skiego dyskursu wewn trznego bazuj cego na wizerunku 
Japonii jako kraju jednolitego i pozbawionego zró nicowa  horyzontalnych.

Tekst Karola akowskiego przybli a czytelnikowi przemiany w strukturze ja-
po skiej Partii Liberalno-Demokratycznej, które umo liwi y jej w a ciwie ci -
g e sprawowanie w adzy w kraju w 2 po owie wieku XX, a  po pierwsz  dekad  



wieku XXI. Autor w sposób skrupulatny analizuje koncepcj  procesu �pozornej 
zmiany w adzy� w Partii Liberalno-Demokratycznej, pozwalaj c odbiorcy uzyska  
orientacj  w z o onych procesach politycznych, nieznanych cz stokro  przez kr gi 
wykraczaj ce poza cis e grono decydentów. Artyku  dostarcza podanego w przy-
st pnej i przejrzystej dla odbiorcy formie materia u do dalszego twórczego wy-
korzystania tak e przez polskich badaczy procesów politycznych i decyzyjnych.

W artykule na temat japo skich organizacji pozarz dowych i ich dzia alno ci 
pod koniec wieku XX oraz na pocz tku wieku XXI Beata Bochorodycz dokonuje 
opisu roli tych organizacji we wspó czesnej japo skiej rzeczywisto ci spo ecznej 
i politycznej. Tekst ten oka e si  z pewno ci  inspiruj cy dla odbiorców zaintere-
sowanych problematyk  rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego w dobie globali-
zacji w perspektywie uniwersalnej. Polski czytelnik odnajdzie w nim informacje 
pozwalaj ce umiejscowi  i zrozumie  opisywane zjawiska na tle intensywnych 
przemian, jakie mia y miejsce i jakie nadal zachodz  w Japonii i na wiecie.

Zamykaj cy zbiór artyku  Iwony Merklejn zapoznaje czytelnika z przemianami 
w wiecie japo skich mediów na prze omie wieków XX i XXI. Autorka omawia 
te procesy w terminach przej cia od spo ecze stwa medialnego do spo ecze stwa 
informacyjnego, co pozwala jej w sposób krytyczny i przekonuj cy analizowa  
zasadno  rozumienia przedstawianych poj  w odniesieniu do Japonii na tle in-
nych krajów wiata. Ukazana w tek cie swoista fotogra a stanu japo skich me-
diów u progu 2. dziesi ciolecia wieku XXI z za o enia nie stanowi opisu wyczer-
puj cego, jednak poprzez odwo anie do faktów i wydarze  najnowszych, w tym 
równie  trz sienia ziemi, jakie nawiedzi o wschodni  Japoni  na pocz tku roku 
2011, artyku  ten dostarcza interesuj cego i aktualnego materia u do dalszego wy-
korzystania przez odbiorc .

Uk ad tekstów w prezentowanym wyborze pozwala na ich zbiorowe odczytanie 
tak e w perspektywie wykraczaj cej poza deklarowany nominalnie zasi g czaso-
wy XIX i XX w., co wiadczy nie tyle o b dnym zakre leniu ram czasowych za-
wartych w tytule, ile raczej o jego przysz o ciowym zorientowaniu, odnosz cym 
si  tak e do przebiegu i skutków zmian, jakie w Japonii w sposób nieunikniony 
i ci g y zachodz  obecnie.

Entuzjastyczna opinia, jak  niniejszym recenzent wyra a na temat omawianego 
tomu, nie oznacza, e wydawnictwo pozbawione jest niedoskona o ci. Ju  w tym 
miejscu nale y jednak zdecydowanie stwierdzi , e nie wywieraj  one istotnego 
wp ywu na zas u enie wysok  ocen  tomu jako ca o ci, a ich wskazanie s u y je-
dynie wymienieniu pomniejszych niedostatków, które mog  u czytelnika wywo-
ywa  niedosyt na tle ogólnie wysokiego poziomu edycyjnego pozycji oraz jej po-

szczególnych cz ci sk adowych.



Przede wszystkim, jak ju  wzmiankowano, to zapewne redukcja obj to ci ca-
o ci tomu i poszczególnych jego tekstów na poziomie technicznym wymusi a 

pomini cie niektórych w tków, co niekiedy mo e zaskakiwa . Wida  to na przy-
k ad w artykule na temat idei japo skiego obywatelstwa, w którym nie zamiesz-
czono szczegó owego opisu statusu mniejszo ci chi skiej i tajwa skiej w Japonii.

Pomimo istniej cych w zbiorze wzajemnych odwo a  do tre ci artyku ów ogól-
na liczba odsy aczy wydaje si  skromna i niezadowalaj ca. Jej zwi kszenie mo-
g oby wydatnie przyczyni  si  do uzyskania lepszej spójno ci tomu jako ca o ci.

Uwa ny czytelnik wytknie tak e, by  mo e, drobne w istocie niekonsekwencje 
w t umaczeniu terminów niedostatecznie jeszcze zakorzenionych w j zyku polskim, 
tak jak to ma miejsce w przypadku jednostki burakumin, której sk adnik buraku 
odnoszony jest w ró nych miejscach do znaczenia �przysió ek� (s. 30), posiadaj -
cego prawdopodobnie inny status prawny ni  �wioska�, wzmiankowana gdzie in-
dziej (s. 233). Podj cie ukierunkowanego wysi ku na rzecz ujednolicenia termino-
logii mog oby stanowi  nowatorski wk ad w polsk  rzeczywisto  japonistyczn . 
Mo liwe zarazem, e w procesie redakcji zbiorku wiadomie uznano, i  nie atwa 
decyzja w sprawie ostatecznego polskiego kszta tu nacechowanego niejednoznacz-
no ci  japo skiego terminu burakumin wymaga jeszcze czasu.

Opracowanie zawiera indeks nazwisk, brak jednak indeksu terminów japo -
skich wraz z ich ewentualnymi t umaczeniami na j zyk polski, jakie zastosowano 
w zbiorze. Indeks taki pozwoli by czytelnikowi w sposób znacznie atwiejszy ni  
w obecnej wersji publikacji lokalizowa  we wszystkich tekstach odniesienia do 
terminów i poj , jakie pojawiaj  si  w ró nych kontekstach w licznych miejscach.

Podsu mowuj c, stwierdzi  mo na, e pod nieco myl c  i niezale n  zapewne 
od decyzji autorów ok adk , która poprzez stylizowany kszta t góry Fuji otoczonej 
znajduj cymi si  w podejrzanej blisko ci monotonnymi wysoko ciowcami obra-
zuje raczej stereotypowe przekonanie na temat japo skiej tradycji i nowoczesno-
ci, czytelnik odnajdzie rzetelny, inspiruj cy i niekonwencjonalny zarazem wybór 

artyku ów stanowi cych doskona e ród o wiedzy o wspó czesnej Japonii. Tom 
ten odzwierciedla zarazem potencja  wspó czesnej polskiej japonistyki jako nauki 
nakierowanej na uzyskanie zrozumienia zarówno historycznych, jak i bie cych 
zjawisk dotycz cych historii Japonii na tle innych krajów wiata i jako taki wy-
znacza w du ym stopniu obecne i przysz e kierunki rozwoju tej dziedziny wiedzy.


