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WSZYSTKO WE WŁAŚCIWYM CZASIE – 
TRADYCYJNY CHIŃSKI KALENDARZ I ALMANACH∗

ABSTRACT: The aim of the article is to picture the characteristics and functions of tra-
ditional Chinese calendars and almanacs. In traditional Chinese society, great attention 
was paid to everything being done at the “right time”. Primarily, this only concerned 
matters strictly related to field works and rituals, but over time, attempts to harmonize 
human activities with the course of nature led to the point that almost every sphere of 
Chinese life depended on the positive or negative influence of the prevailing time. The 
ability to “manage time” properly was what made the ruler the Son of Heaven. This 
resulted in the creation of an extremely complicated system of time notation, which 
involved many different, mutually complementary methods based on natural cycles 
and historical periods. Calendars and almanacs played the role of a “temporal map” 
used to guide people in a world of complex relations between time and human life.
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Starożytni Chińczycy ogromną wagę przywiązywali do precyzyjnego podziału czasu, 
angażując w tym celu wiele różnych metod. Początkowo opierały się one na obserwacji 
naturalnych zjawisk astronomicznych, lecz wraz z rozwojem cywilizacyjnym, czas zaczęto 
dzielić na coraz mniejsze okresy, wyznaczane w sposób sztuczny (np. podział miesiąca na 
tygodnie). Wykorzystywano zarówno systemy cykliczne, jak i linearne lub posługiwano się 
erami panowania władców1. Jednoczesne użycie wielu, nie zawsze przystających do siebie, 
sposobów pomiaru czasu, wymagało licznych zabiegów synchronizujących, np. dodawanie 
trzynastego miesiąca w latach przestępnych. Dodatkowo, stosowanie powtarzających się 
systemów zawodziło w wypadku większych przedziałów czasowych, np. w ciągu 300 lat 
pięciokrotnie wypadał rok o tej samej nazwie. Dookreślanie lat przy pomocy ery pano-
wania rozwiązywało ten problem, jednak brak regularności w ich następowaniu znacząco 
utrudniał wszelkie kalkulacje. Tradycyjny sposób zlokalizowania danego roku w czasie, 
wymagał znajomości kolejności następowania i długości er panowania władców (przy 
czym jeden władca mógł ustanowić ich kilka), np. rok 1410 to ósmy rok ery  yongle, 
a rok 1430 to już piąty rok ery xuande (宣德年号, xuāndé niánhào). Taka metoda 
zapisu nie pozwalała w szybki sposób ustalić, ile lat upłynęło od danego historycznego 
wydarzenia do chwili obecnej, gdyż orientacja w czasie, którego długość przekraczała 
nawet kilkadziesiąt lat, wymagała zaawansowanej wiedzy historycznej. Przyczyniło się 
to do skrupulatnego rejestrowania wydarzeń. Wszelkie zapisy opatrywane były datami, 
w których używano bardzo wielu, wzajemnie dookreślających się, metod notacji czasu.

∗ Artykuł na podstawie części niepublikowanej pracy magisterskiej: Mrugała 2016.
1 Władca obejmując tron ustanawiał erę swego panowania, której nadawał nazwę nianhao 

(年号, niánhào) – dosłownie „przydomek roku”. Pierwszy rok danej ery nazywano yuannian (元年, 
yuánnián) i od niego liczono kolejne lata np.: 1402 r. n.e. to pierwszy rok panowania cesarza Zhu 
Di rozpoczynający erę yongle (永乐年号, yŏnglè niánhào). 
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Tak skomplikowany system czynił z kalendarza rodzaj „temporalnej” mapy, organizu-
jącej społeczeństwo chińskie. Oprócz wydzielania i określania różnych odcinków czasu, 
w kalendarzu znajdowały się – bezcenne dla rolników – informacje o dniach rozpoczęcia 
konkretnych prac polowych, a także wykaz dni „pomyślnych” i „niepomyślnych” dla 
danego przedsięwzięcia. Synchronizacja różnych cykli czasowych, stanowiących podsta-
wę dla konstrukcji kalendarza, była jednym z głównych zadań dworu cesarskiego, gdyż 
wszelka dysharmonia mogła spowodować utracenie Mandatu Niebios (天命, tiānmìng)2. 
To charakterystyczne dla cywilizacji chińskiej dążenie do realizacji idei wszechobecnej 
harmonii wyrażał dogmat „działania we właściwym czasie” (顺时而动, shùn shí’ér dòng). 
Cel ten można było osiągnąć w wyniku transcendentnego zespolenia się z rytmami natury 
lub poprzez świadomość panującego czasu, opartą na wiedzy historycznej i znajomości 
wymogów rytuału. Postrzeganie czasu równocześnie w sposób linearny i cykliczny3, 
doprowadziło do powstania niezwykle oryginalnego i zawiłego systemu orientacji w czasie. 
Współcześnie, pomimo oficjalnego przyjęcia przez ChRL kalendarza gregoriańskiego, 
tradycyjne metody notacji czasu wciąż znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzi-
nach życia społeczności chińskiej a ich analiza może pomóc w znalezieniu odpowiedzi 
na wiele pytań dotyczących kultury, w obrębie której powstały.

ZAPIS DAT

Mnogość metod notacji czasu spowodowała powstanie wielu sposobów zapisu dat. 
Choć w każdym okresie historycznym dominował inny, to jednak istniała silna tendencja 
do łączenia wielu różnych metod w celu zwiększenia precyzji zapisu. Pierwsze zapisy dat 
zostały uwiecznione na kościach wróżebnych4, wykorzystywanych w okresie panowania 
dynastii Shang (1500–1066 p.n.e.) i były to zwykle informacje dotyczące dnia, w któ-
rym miało miejsce dane wydarzenie, notowane przy użyciu cyklu jiazi (甲子, jiǎzǐ, por. 
Smith 2010, s. 1). Ten rodzimy systemem notacji, w głównej mierze był wykorzystywany 
do rachuby czasu. Składa się z dwóch powtarzających się ciągów znaków o ustalonej 
kolejności. Pierwszy to cykl dziesięciu znaków ‘niebiańskich pni’ (天干, tiāngān), drugi 
natomiast, to cykl dwunastu znaków ‘ziemskich gałęzi’ (地支, dìzhī)5. 

Tabela I. Dziesięć ‘niebiańskich pni’ i dwanaście ‘ziemskich gałęzi’6

nr (/10) 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10

‘niebiańskie 
pnie’

甲
jiă

乙
yĭ

丙
bĭng

丁
dīng

戊
wù

己
jĭ

庚
gēng

辛
xīn

壬
rén

癸 
gŭi

2 Tradycyjne chińskie wierzenie opierające się na przekonaniu, że Niebiosa (天, tiān) powierzają 
władzę danemu człowiekowi (lub dynastii) i mogą go jej pozbawić.

3 Zagadnienie postrzegania czasu w kulturze chińskiej zob.: Huang, Zurcher 2008.
4 Inskrypcje na kościach wróżebnych (甲骨文, jiǎgǔwén) to ryty na plastronach żółwi bądź 

kościach bydła domowego, zapis orzeczeń wyroczni. Stanowią najstarsze zabytki pisma chińskiego 
(niektóre ze znalezisk datuje się na XIX w. p.n.e.).

5 Zob. Liú 2010, s. 1–5.
6 Wszystkie tabele opracował autor artykułu.
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Tabela II. Dwanaście ‘ziemskich gałęzi’

nr (/12) 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

‘ziemskie 
gałęzie’

子
zĭ

丑
chŏu

寅
yín

卯
măo

辰
chén

巳
sì

午
wŭ

未
wèi

申
shēn

酉
yŏu

戌
xū

亥
hài

Łącząc te dwa cykle trzeba pamiętać o tym, że ‘niebiańskie pnie’ o nieparzystym 
numerze łączą się tylko z ‘ziemskimi gałęziami’, których numery są nieparzyste i vice 
versa. W ten sposób otrzymujemy maksymalnie sześćdziesiąt różnych kombinacji (60 to 
najmniejsza wspólna wielokrotność liczby 10 i 12; cykl jiazi obejmuje więc sześć cykli 
‘niebiańskich pni’ i pięć cykli ‘ziemskich gałęzi’; Aslaksen 2010, s. 35–36).

Tabela III. Cykl jiazi

甲子
jiăzĭ 

(1/60)

乙丑
yĭchŏu
(2/60)

丙寅
bĭngyín
(3/60)

丁卯
dīngmăo

(4/60)

戊辰
wùchén
(5/60)

己巳
jĭsì

(6/60)

庚午
gēngwŭ
(7/60)

辛未
xīnwèi
(8/60)

壬申
rénshēn
(9/60)

癸酉
guĭyŏu
(10/60)

甲戌
jiăxū

(11/60)

乙亥
yĭhài

(12/60)

丙子
bĭngzĭ
(13/60)

丁丑
dīngchŏu
(14/60)

戊寅
wùyín
(15/60)

己卯
jĭmăo

(16/60)

庚辰
gēngchén
(17/60)

辛巳
xīnsì

(18/60)

壬午
rénwŭ
(19/60)

癸未
guĭwèi
(20/60)

甲申
jiăshēn
(21/60)

乙酉
yĭyŏu

(22/60)

丙戌
bĭngxū
(23/60)

丁亥
dīnghài
(24/60)

戊子
wùzĭ

(25/60)

己丑
jĭchŏu
(26/60)

庚寅
gēngyín
(27/60)

辛卯
xīnmăo
(28/60)

壬辰
rénchén
(29/60)

癸巳
guĭsì

(30/60)

甲午
jiăwù

(31/60)

乙未
yĭwèi

(32/60)

丙申
bĭngshēn
(33/60)

丁酉
dīngyŏu
(34/60)

戊戌
wùxū

(35/60)

己亥
jĭhài

(36/60)

庚子
gēngzĭ
(37/60)

辛丑
xīnchŏu
(38/60)

壬寅
rényín
(39/60)

癸卯
guĭmăo
(40/60)

甲辰
jiăchén
(41/60)

乙巳
yĭsì

(42/60)

丙午
bĭngwŭ
(43/60)

丁未
dīngwèi
(44/60)

戊申
wùshēn
(45/60)

己酉
yĭyŏu

(46/60)

  庚戌
gēngxū
(47/60)

辛亥
xīnhài
(48/60)

壬子
rénzĭ

(49/60)

癸丑
guĭchŏu
(50/60)

甲寅
jiăyín

(51/60)

乙卯
yĭmăo
(52/60)

丙辰
bĭngchén
(53/60)

丁巳
dīngsì
(54/60)

戊午
wùwŭ
(55/60)

己未
jĭwèi

(56/60)

庚申
gēngshēn
(57/60)

辛酉
xīnyŏu
(58/60)

壬戌
rénxū

(59/60)

癸亥
guĭhài
(60/60)

Najwcześniejsze zapisy dowodzą, że cykl jiazi wykorzystywany był do zapisu dat już 
w 1250 r. p.n.e.(Smith 2010, s. 3). Niemal każda z przepowiedni na kościach wróżebnych 
opatrzona była datą dzienną zapisaną przy pomocy ‘niebiańskich pni’ lub pary ‘pień’ 
i ‘gałąź’ (przykłady w dalszej części tekstu). Starożytni Chińczycy dzielili miesiąc na 
trzy dziesięciodniowe „tygodnie” xun (旬, xún), w którym każdy dzień oznaczony był 
jednym z ‘niebiańskich pni’ (Cooper 1983, s. 327). Podział czasu na dziesięciodniowe 
odcinki łączony jest z mitem o dziesięciu słońcach. W „Księdze gór i mórz” (山海经, 
shānhǎi jīng)7 zapisano: 

„W Dolinie Wrzątku jest Morwa Wspierająca, na której spoczywa dziesięć słońc. Gdy 
jedno słońce przybywa, drugie opuszcza to drzewo” (Künstler 2006, s. 160). Wpisanie 

7 Składający się z 18 rozdziałów traktat (różne jego części powstawały na przestrzeni IV 
i II w. p.n.e.) obejmujący informacje o geografii, mitycznych stworzeniach, bóstwach i zwyczajach 
charakterystycznych dla różnych regionów ówczesnych Chin. 
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dni w cykl jiazi sprawiło, że przez sześćdziesiąt dni każdy z nichposiadał inną nazwę, 
po czym cykl zaczynał się od nowa. 

Przykład zapisu na kościach wróżebnych z czasów panowania dynastii Shang:

乙巳，岁祖乙一牢。(Smith 2010, s. 8)
yǐ sì, suì zǔ yǐ yī láo.

Dzień yisi (42/60), coroczna ofiara z wołu złożona przodkowi Yi8.

Typowy zapis daty za dynastii Zhou (1066–221 p.n.e.) obejmował już rok panowania 
władcy, miesiąc, fazę księżyca oraz dzień9:

唯王四年八月初吉丁亥。(Wilkinson 2013, s. 519)
wéi wáng sì nián bā yuèchū jí dīnghài.

Czwarty rok panowania króla (Zhou), ósmy miesiąc, pierwsza faza księżyca, dzień din-
ghai (24/60).

唯王二十有五祀八月既望甲申。(Wilkinson 2013, s. 519)
wéi wáng èrshí yǒu wǔ sì bā yuè jìwàng jiǎshēn.

Dwudziesty piąty rok panowania króla (Zhou), ósmy miesiąc, pierwszy dzień po pełni 
księżyca, jiashen (21/60).

W powyższych przykładach lata liczono według ery panowania danego władcy, mie-
siące oznaczano liczbą porządkową, zaś dni przy pomocy cyklu jiazi. 

Już w okresie Walczących Królestw (403–221 p.n.e.) zamiast informacji o fazie księ-
życa podawano kiedy wypadł pierwszy dzień miesiąca (nów) przy użyciu cyklu jiazi:

卅三年四月辛丑朔丙午。(Wilkinson 2013, s. 519)
sà sān nián sì yuè xīnchǒu shuò bǐngwǔ.

Trzydziesty trzeci rok (panowania władcy), czwarty miesiąc, którego pierwszy dzień wypa-
dał w xinchou (38/60), dzień bingwu (43/60).

Na początku dynastii Han (206 p.n.e.–220 n.e.), wielokrotnie dodawano znaki infor-
mujące o panującej porze roku lub informacje, na podstawie jakiego kalendarza opiera się 
zapis. Było to ważne, gdyż częste zmiany kalendarzy wiązały się z różnicami w wyzna-
czaniu pierwszego miesiąca roku.

二十四年春周正月辛丑。(Wilkinson 2013, s. 520)
èrshísì nián chūn zhōu zhēngyuè xīnchǒu.

8 ‘Niebiańskie pnie’ używane były również w nadawanych pośmiertnie imionach władców dyna-
stii Shang – zob. Smith 2010, s.7–10. Wszystkie tłumaczenia z języka chińskiego zostały dokonane 
przez autora artykułu.

9 Chiński sposób zapisu czasu, od czasów starożytnych po współczesne, polegał na podawaniu 
najpierw jednostki większej, a potem mniejszej. 



WSZYSTKO WE WŁAŚCIWYM CZASIE...NR 1 53

Dwudziesty czwarty rok (panowania władcy), wiosna, pierwszy miesiąc według kalendarza 
Zhou, dzień xinchou (38/60).

Przez cały okres cesarstwa do rachuby lat służyły ery panowania władców10 
lub/i cykl jiazi, miesiące księżycowe zazwyczaj określano liczbą, zaś dni za pomocą 
liczby porządkowej lub/i cyklu jiazi. Poniżej zapis daty 28.08.1666 r.:

康熙五年七月丁未11。

kāngxī wǔ nián qī yuè dīngwèi.

Piąty rok ery Kangxi, siódmy miesiąc, dzień dingwei (44/60).

Częste zmienianie er panowania sprawiło, że tylko raz pojawiła się sytuacja, w któ-
rej dwa różne lata nosiły tę samą nazwę. Stało się tak pod rządami cesarza Kangxi 
(1654–1722), który zasiadał na tronie przez 61 lat, a, jak to mieli w zwyczaju cesarze 
dynastii Qing (1644–1912), nie zmieniał nazwy ery swego panowania. W efekcie rok 
1662 i 1722 nosił tę samą nazwę: rok renyin (39/60) ery kangxi (康熙年号, kāngxī 
niánhào; Wilkinson 2013, s. 521).

Z czasem znaki cyklu jiazi zaczęły być powszechnie używane do skrótowego zapisu 
ważnych wydarzeń. Najbardziej znanym przykładem jest Rewolucja Xinhajska, której 
nazwa pochodzi od odpowiednika roku 1911 w cyklu jiazi, a mianowicie xinhai (48/60) 
(Wilkinson 2013, s. 523).

Przełożenie chińskich dat na zapis według kalendarza gregoriańskiego, mimo szerokiej 
wiedzy historycznej, może przysparzać wiele problemów. Zmiany oficjalnych kalendarzy 
i miesiące przestępne to jedne z wielu czynników utrudniających przełożenie chińskich 
dat. Powstało wiele tabel chronologicznych, gdzie chińskim datom przyporządkowa-
no zachodnie odpowiedniki. We współczesnych Chinach daty zapisywane są na sposób 
zachodni, lecz z zachowaniem tradycyjnej kolejności – od większej jednostki do mniejszej.

KALENDARZ

Tak jak napisano wcześniej, opracowywanie kalendarzy w cesarskich Chinach sta-
nowiło jedno z najważniejszych zadań dworu, gdyż właściwy podział czasu był warun-
kiem dobrze sprawowanych rządów. Prócz wyznaczania dni świątecznych, główną rolą 
kalendarza było wskazywanie rolnikom okresów rozpoczęcia prac polowych. Większość 
władców po przejęciu tronu (w szczególności, gdy dochodziło do zmiany panującej 
dynastii) ustanawiała nowy kalendarz, podkreślając w ten sposób nadejście „nowych cza-
sów”. Nadworni astronomowie, będący zazwyczaj jednocześnie cesarskimi kronikarzami, 
wykonywali niezwykle trudne zadanie zsynchronizowania ze sobą różnych metod notacji 
czasu. Dopasowanie cyklów opartych na obiegu słońca oraz zmianach faz księżyca tak, 
aby dany miesiąc wypadał we właściwej sobie porze roku, wymagało wielu zawiłych 
kalkulacji (Dubs 1958, s. 295–299). W ten sposób wieki skrupulatnego obserwowania 
i rejestrowania ruchów ciał niebieskich doprowadziły do powstania jednego z najbardziej 
skomplikowanych kalendarzy.

10 Także współcześnie omawiając wydarzenia z historii Chin w większości wypadków umiejscawia 
się je w czasie, odnosząc się do ery panowania danego władcy lub dynastii. 

11 https://wenku.baidu.com/view/f0d5a167b84ae45c3b358ccf.html?re=view [11.12.2018]
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Tradycyjny kalendarz chiński znany jest współcześnie pod wieloma nazwami, z któ-
rych najpopularniejsze to: ‘kalendarz rolniczy’ (农历, nónglì), ‘stary kalendarz’ (旧历, 
jiùlì), ‘kalendarz ludowy’ (民历, mínlì), ‘kalendarz cesarski’ (皇历, huánglì) oraz ‘kalen-
darz księżycowy’ (阴历, yīnlì). Z uwagi na to, że jego funkcjonowanie oparte jest jed-
nocześnie na obiegu Ziemi wokół Słońca, jak i Księżyca wokół Ziemi, zaliczany jest 
do kalendarzy lunisolarnych.

Starożytni Chińczycy już na początku V w. p.n.e. odkryli, że rok słoneczny trwa 
365,25 dnia. Dwanaście pełnych lunacji (średni czas pomiędzy kolejnymi nowiami Księży-
ca) daje rok księżycowy o długości 354 dni, co oznacza, iż jest on krótszy od słonecznego 
o jedenaście dni. Różnicę tę niwelowano dodając raz na kilka lat trzynasty, dodatkowy 
„miesiąc przestępny” (闰月, rùnyùe), a rok, w którym wypadał, nazywano rokiem prze-
stępnym (闰年, rùnnián). Wyliczono, że w ciągu 19 lat słonecznych należy siedmiokrotnie 
dodać trzynasty miesiąc. Przykładem roku przestępnego był 2007, w którym miesiącem 
„podwajanym” był siódmy miesiąc księżycowy. Kolejnym sposobem synchronizacji roku 
solarnego i lunarnego jest wydzielanie dużych miesięcy (大月, dàyuè) trzydziestodnio-
wych oraz małych miesięcy (小月, xiăoyùe), liczących dwadzieścia dziewięć dni, których 
sekwencja zmienia się co roku (Aslaksen 2010, s. 9–14). 

Kolejnym problemem z jakim zmagali się starożytni Chińczycy w procesie tworze-
nia kalendarzy było ustalenie pierwszego dnia roku. Początkowo rok rozpoczynał się 
z dniem przesilenia zimowego. W późniejszych czasach, za początek roku przyjmowano 
dzień rozpoczęcia pierwszego z dwudziestu czterech ‘okresów solarnych’ (二十四节气, 
érshísì jiéqì)12 – ‘nadejście wiosny’ (立春，lìchūn; ok. 4 lutego). Trzecim i najbardziej 
popularnym momentem węzłowym wyznaczającym początek roku był Chiński Nowy 
Rok (Zhāng 2008, s. 16–17). W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, Chiński Nowy 
Rok jest świętem ruchomym, uzależnionym od faz księżyca. Choć w różnych epokach 
wypadał w innym czasie, to najbardziej popularna zasada – stosowana również współ-
cześnie – głosi, że Chiński Nowy Rok wyznacza drugi nów po przesileniu zimowym 
(co daje przedział między 21 stycznia, a 22 lutego). 

Tradycyjnie Chińczycy liczą swój wiek od przesilenia zimowego, ale w niektórych 
częściach Chin, ludność dodaje sobie rok życia siódmego dnia Chińskiego Nowego 
Roku lub w dniu ‘nadejścia wiosny’ (Aslaksen 2010, s. 56).

W starożytnych Chinach ważną kwestią było ustalenie pierwszego miesiąca roku (定正

朔, dìng zhèngshùo). W okresie Wiosen i Jesieni (770–480 p.n.e.) używano jednocześnie 
sześciu kalendarzy, z których najważniejsze były: kalendarz półlegendarnej dynastii Xia 
(夏历, xiàlì), kalendarz dynastii Shang (殷历, yīnlì) oraz kalendarz dynastii Zhou (周历, 
zhōulì). Za panowania dynastii Xia (ok. 2205–1766 p.n.e.) zauważono, że w miesiącu 
oznaczanym ‘ziemską gałęzią’ yin (3/12) nastaje wiosna, dlatego właśnie ten miesiąc 
ustanowiono pierwszym. Gdy władzę przejęła dynastia Shang pierwszym miesiącem uczy-
niła miesiąc chou (2/12), będący dwunastym miesiącem według kalendarza Xia. Z kolei 
dynastia Zhou za pierwszy miesiąc swego kalendarza uznała miesiąc zi (1/12). Zapisy-

12 Opracowany w okresie Walczących Królestw system podziału roku na dwadzieścia cztery, 
około dwutygodniowe części, których nazwy wywodzą się od naturalnych zjawisk zachodzących 
w ich obrębie, np.: ‘przebudzenie owadów’, ‘dojrzewające zboża’, ‘przesilenie letnie’, ‘nastanie 
zimy’, ‘wielki mróz’ itd. Zob. Lǐ 1988, s. 2.
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wanie dat przy użyciu zamiennie jednego z tych trzech kalendarzy przysparzało wielu 
problemów, dlatego pierwszy cesarz Qin Shihuang (259–210 r. p.n.e.) ustanowił jeden 
oficjalny kalendarz, w którym rok rozpoczynał się w miesiącu hai (12/12) – dziesiątym 
miesiącu kalendarza Xia. Po obaleniu dynastii Qin (221–205 p.n.e.) przez dynastię Han, 
kalendarz Qin pozostał w użyciu, aż do wielkiej reformy kalendarza zapoczątkowanej 
w 104 r. p.n.e. przez cesarza Wudi (140–86 p.n.e.). Zwołał on dwudziestu najsłynniej-
szych astronomów, którym nakazał skonstruowanie nowego kalendarza, w skutek czego 
powstał kalendarz taichu (太初历, tàichū lì). Jego nazwa była tożsama z nazwą nowej 
ery panowania cesarza Wudi (dało to początek zwyczajowi wprowadzania nowego kalen-
darza przez władcę przejmującego tron). Pierwszy miesiąc w kalendarzu taichu, na wzór 
kalendarza Xia, wypadał w miesiącu yin (3/12) i, z wyjątkiem czterech krótkotrwałych 
okresów, nie uległo to zmianie aż do upadku cesarstwa (Wilkinson 2013 s. 529–530).

W całej historii Chin odnotowano ponad sto reform kalendarzy (改历, găilì), których 
celem nie było wyłącznie podkreślenie zmiany panującej władzy, ale w głównej mierze 
ulepszenie istniejącego kalendarza pod względem bardziej precyzyjnego podziału czasu 
oraz synchronizacji różnych metod jego notacji (Wilkinson 2013 s. 533). Działania te 
miały ścisły związek z przewidywaniem zjawisk astronomicznych, tak ważnych w pro-
cesie legitymizacji władzy w cesarskich Chinach:

(…) królowie dynastii Shang byli nie tylko władcami i posiadaczami terytorium 
państwowego, ale też najwyższymi kapłanami i arcywróżbitami. Byli oni potomkami 
zdeifikowanych przodków królewskich, a więc spadkobiercami teokratycznego pań-
stwa. Dlatego też sami zajmowali się wróżbami oraz składali przeróżne ofiary w celu 
legitymizacji swojego sakralnego królestwa. Było to związane z niezwykle bogatym 
ceremoniałem, wręcz liturgią polityczną (Wesołowski 2011, s. 68).

Cesarz jako syn Niebios (天子, tiānzǐ) musiał prowadzić rządy zgodnie z wolą Nieba, 
a więc między innymi ustanawiać kalendarz, odzwierciedlający harmonijne funkcjonowa-
nie porządku kosmicznego i ludzkiego. Kalendarz był dla społeczeństwa chińskiego czymś 
w rodzaju „temporalnej mapy” pomagającej orientować się w otaczającym świecie. Jego 
coroczne publikowanie (授历, shòulì) należało do jednego z najważniejszych obowiązków 
władcy. Niebywale istotne było przewidywanie zaćmień słońca (日食, rìshí) i księżyca 
(月食, yuèshí). Jeżeli zaćmienie miało miejsce w zapowiadanym dniu, podkreślało boską 
moc władcy, jeżeli jednak astronomowie zawiedli w swych kalkulacjach i do zaćmie-
nia dochodziło w nieprzewidzianym momencie, odbierano to jako wyjątkowo zły omen 
mogący świadczyć o utracie Mandatu Niebios przez władcę (Huang, Henderson 2006, 
s. 46–53). Z tego powodu, zapiski na temat różnego rodzaju astronomicznych zjawisk 
były bardzo szczegółowe. Interpretacja ‘niebiańskich omenów’ (天瑞, tiānrùi) nie tylko 
służyła cesarzom do umacniania swej władzy, ale mogła być również wykorzystana 
przez wrogów tronu i prowadzić do obalenia panującego monarchy. Dysponowanie tak 
potężną wiedzą poważnie zagrażało pozycji syna Niebios. Z tego względu produkowa-
nie prywatnych kalendarzy, posiadanie przyrządów astronomicznych, map nieba, ksiąg 
astrologicznych itp. było zakazane przez cały okres cesarstwa pod groźbą kary śmierci 
(Smith 2012, s. 20). 

Współcześnie używany tradycyjny chiński kalendarz nie różni się znacząco od powsta-
łego za dynastii Qing kalendarza ‘dziesięciu tysięcy lat’ (万年历, wànnián lì) (Wilkinson 
2013 s. 536). Poszczególne lata wyznacza w nim cykl jiazi, a te z kolei dzielą się na 
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dwadzieścia cztery okresy solarne oraz dwanaście miesięcy księżycowych. Kady dzień 
prócz numeru porządkowego w miesiącu księżycowym, posiada również oznaczenie 
w cyklu jiazi13.

Oficjalnym kalendarzem Chin od 1949 r. jest międzynarodowy kalendarz gregoriań-
ski. Powszechnie używano go już od roku 1912, z tą różnicą, że lata liczono w nim od 
powstania Republiki, a nie narodzin Chrystusa. Oficjalnym kalendarzem na Tajwanie po 
dzień dzisiejszy jest „kalendarz Republiki” (民国历, mínguó lì; Wilkinson 2013 s. 537).

Rysunek I. Współczesny chiński kalendarz14

Powyższy wycinek z typowego współczesnego chińskiego kalendarza (luty 2016) 
ukazuje sposób połączenia tradycyjnego chińskiego kalendarza z kalendarzem grego-
riańskim. Rok i miesiąc przedstawia się na sposób zachodni oraz tradycyjny chiński. 
W podanym przykładzie dodatkowo zamieszczono informację, że rok 2016 jest 67 rokiem 
od powstania Chińskiej Republiki Ludowej, co odpowiada dawnemu podziałowi lat na 
ery panowania. Kolorem zielonym oznaczono początki dwudziestu czterech okresów 
solarnych, zaś czerwonym najważniejsze święta (prócz tradycyjnych chińskich świąt 
nanosi się również niektóre zachodnie np. walentynki).

ALMANACH

Pierwsze kalendarze, oprócz informacji o dniach świątecznych, zawierały również 
szereg zaleceń dotyczących rozpoczęcia bądź zakończenia prac polowych. Te ‘sezono-
we przykazania’ (时令, shílìng), zwane również ‘przykazaniami miesięcznymi’ (月令, 
yùelìng), opierały się z jednej strony na wiedzy rolników, z drugiej zaś na ludowych 
przesądach. Z czasem zasięg oddziaływania zawartych w kalendarzu „zaleceń” uległ 
rozszerzeniu na inne, niezwiązane z uprawą ziemi, sfery życia. W ten sposób powstał 
almanach (通胜, tōngshèng ;通书, tōngshū) – część kalendarza będąca zbiorem mądrości 
ludowych, przesądów, wróżb oraz porad na każdy dzień (Smith 1993, s. 10–11). 

13 Zob. Xiè 2015.
14 https://www.meiguoshenpo.com/rili/d19089.html [10.12.2018]
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Do czasów współczesnych almanach był jedną z najważniejszych ksiąg w każdym 
chińskim domu. Główną funkcją almanachu było „wybieranie pomyślnego dnia” (择吉

日, zé jírì). W kulturze chińskiej bardzo dużą wagę przykłada się do robienia wszyst-
kiego we właściwym czasie, co należy rozumieć jako szukanie momentu sprzyjającego 
danemu przedsięwzięciu i unikanie nieprzychylnego (趋吉避凶, qūjí bìxiōng). Jednym 
z najstarszych znanych almanachów jest, pochodząca z czasów dynastii Qin, Księga dni 
(日书, rìshū) odnaleziona podczas wykopalisk w Shuihudi (睡虎地, shuì hǔ dì; Poo 
2005, s. 112). Zawarte w niej zalecenia bardzo często wywodziły się z mitów, ludowych 
podań i wydarzeń historycznych, np.:

五丑不可以巫，帝以杀巫咸。(Poo 2005, s. 115)
wǔ chǒu bù kě yǐ wū, dì yǐ shā wū xián.

Nie należy praktykować technik szamańskich piątego dnia chou, gdyż w tym dniu cesarz 
zabił szamana Xian.

O tym, jakie dni uznawano za pomyślne, a jakie za niepomyślne, decydowały również 
skomplikowane czynniki astrologiczne, wśród których decydującą rolę pełniły wzajemne 
relacje ‘niebiańskich pni’ i ‘ziemskich gałęzi’. W starożytności uważano dzień zi (1/12) 
oraz mao (4/12) za wyjątkowe pechowe zgodnie z powiedzeniem „w dniu zi oraz mao 
nie ma radości” (子卯不乐, zĭmăo búlè; Chěng 2005, s. 348). Wiele wierzeń wiązało się 
z dniem nowiu, który jako pierwszy dzień miesiąca uznawany był za niezwykle ważny, 
gdyż to, co działo się w tym dniu mogło wpływać na cały miesiąc. Przykładowo płacz 
w dniu nowiu uważano za bardzo zły omen (Chěng 2005, s. 352). 

Inny popularny przesąd głosi „siódmego dnia nie opuszczaj domu, a ósmego do niego 
nie wracaj” (七不出门八不回家, qī bù chūmén, bā bù húijīa) (Chěng 2005, s. 352).

W starożytności, rozpowszechniony wśród rdzennych Chińczyków przesąd wydzielał 
w ciągu roku trzynaście dni yanggong (杨公, yánggōng), na które składały się: trzynasty 
dzień pierwszego miesiąca [księżycowego], jedenasty dzień drugiego miesiąca, dziewiąty 
dzień trzeciego miesiąca, siódmy dzień czwartego miesiąca, piąty dzień piątego miesiąca, 
trzeci dzień szóstego miesiąca, pierwszy dzień siódmego miesiąca, dwudziesty dziewiąty 
dzień siódmego miesiąca, siedemnasty dzień ósmego miesiąca, dwudziesty piąty dzień 
dziewiątego miesiąca, dwudziesty trzeci dzień dziesiątego miesiąca, dwudziesty pierwszy 
dzień jedenastego miesiąca oraz dziewiętnasty dzień dwunastego miesiąca. Odcinek czasu 
pomiędzy tymi dniami wynosił dwadzieścia osiem dni, co zwyczajowo łączy się z ‘dwu-
dziestoma ośmioma domami księżycowymi’ [二十八宿, èrshíbā xiù]. Wśród ludu panowało 
wierzenie, że są to dni niekorzystne do wybierania się w podróż (Chěng 2005, s. 351).

W okresie Walczących Królestw ‘niebiańskie pnie’ oraz ‘ziemskie gałęzie’ wpisano 
w cykl przemian yin yang (阴阳, yīnyáng) i ‘pięciu faz’ (五行, wŭxíng)15. Wzajemne 
zależności między ‘fazami’ przypisanymi ‘pniom’ i ‘gałęziom’ stały się podstawą nada-
wania astrologicznych znaczeń latom, miesiącom, dniom, a w późniejszych czasach nawet 
godzinom. Zrozumienie tych zależności jest kluczem do zrozumienia zasad rządzących 
almanachem oraz większością chińskich systemów astrologicznych. 

15 Inaczej ‘pięć przemian’ lub ‘pięć żywiołów’: drewno, ogień, ziemia, metal i woda. Jest to 
pięć tendencji organizujących funkcjonowanie i przebieg procesów wewnątrz podstawowego budulca 
wszechświata jakim jest materia / energia qi (气, qì).
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Rysunek II. Cykl wzajemnego tworzenia i ograniczania ‘pięciu faz’16

16 http://www.360doc.com/content/15/0808/21/20267056_490400894.shtml [15.12.2018].

Tabela IV. ‘Ziemskie gałęzie’ wpisane 
w cykl yin yang oraz przypisane im 
‘pięć faz’ i zodiakalne zwierzęta

nr ‘ziemska 
gałąź’

zodiakalne 
zwierzę

yin 
yang ‘pięć faz’

1. 子zĭ 鼠shǔ 
szczur

阴
yáng

水shuǐ
woda

2. 丑chŏu 牛niú 
wół

阳
yīn

土tǔ
ziemia

3. 寅yín 虎hǔ tygrys 阴
yáng

木mù
drewno

4. 卯măo 兔tù królik 阳
yīn

木mù
drewno

5. 辰chén 龙lóng 
smok

阴
yáng

土tǔ
ziemia

6. 巳sì 蛇shé wąż 阳
yīn

火huǒ
ogień

7. 午wŭ 马mǎ 
koń

阴
yáng

火huǒ
ogień

8. 未wèi 羊yáng 
koza

阳
yīn

土tǔ
ziemia

9. 申shēn 猴hóu 
małpa

阴
yáng

金jīn
metal

10. 酉yŏu 鸡jī 
kogut

阳
yīn

金jīn
metal

11. 戌xū 狗gǒu pies 阴
yáng

土tǔ
ziemia

12. 亥hài 猪zhū 
świnia

阳
yīn

水shuǐ
woda

Tabela V. ‘Niebiańskie pnie’ wpisane w cykl 
yin yang oraz przypisane im ‘pięć faz’

nr ‘niebiański 
pień’ yin yang ‘pięć faz’

1. 甲
jiă

阴
yáng

木mù
drewno

2. 乙
yĭ

阳
yīn

木mù
drewno

3. 丙
bĭng

阴
yáng

火huǒ
ogień

4. 丁
dīng

阳
yīn

火huǒ
ogień

5. 戊
wù

阴
yáng

土tǔ
ziemia

6. 己
jĭ

阳
yīn

土tǔ
ziemia

7. 庚
gēng

阴
yáng

金jīn
metal

8. 辛
xīn

阳
yīn

金jīn
metal

9. 壬
rén

阴
yáng

水shuǐ
woda

10. 癸 
gŭi

阳
yīn

水shuǐ
woda



WSZYSTKO WE WŁAŚCIWYM CZASIE...NR 1 59

W almanachu wzajemne interakcje między ‘fazą’ danego ‘pnia’ oraz danej ‘gałęzi’ 
decydują o tym, czy dany dzień należy do pomyślnych, czy pechowych:

Starożytni uważali, że: dzień, w którym ‘pień’ rodzi ‘gałąź’ jest dniem wielkiego szczęścia, 
np. dzień gengzi (‘metal’ rodzi ‘wodę’); dzień, w którym ‘gałąź’ rodzi ‘pień’ jest dniem 
drugorzędnego szczęścia np. dzień xinxhou (‘ziemia’ rodzi ‘metal’); dzień, w którym ‘pień’ 
zwalcza ‘gałąź’ jest dniem małego niepowodzenia np. dzień yichou (‘drewno’ zwalcza 
‘ziemię’); dzień, w którym ‘gałąź’ zwalcza ‘pień’ jest dniem wielkiego niepowodzenia 
np.: dzień jiashen (‘metal’ zwalcza ‘drewno’); dzień, w którym ‘pień’ i ‘gałąź’ są takie 
same, również jest dniem drugorzędnego szczęścia, np. dzień wuchen (‘ziemia’ i ‘ziemia’, 
por. Zhāng 2008, s. 77).

Z czasem pojawiało się co raz więcej dni „specjalnych”, które wymagały szczególnego 
rodzaju zachowania, co uniemożliwiało ich spamiętanie. Almanach funkcjonował więc 
jako rodzaj zbioru instrukcji, co i w jakie dni należy robić, a jakich czynności unikać. 
Początkowo konsultowano się z almanachem wyłącznie w momencie podejmowania 
ważnych decyzji, np.: w jakim dniu najkorzystniej zorganizować ceremonię zaślubin, 
dokonać pochówku, rozpocząć budowę domu, złożyć ofiarę, wyruszyć w podróż itp. 
Następnie zaczęto wykorzystywać go do określenia korzystnego dnia dla wykonania 
trywialnych czynności, jak robienie prania czy ścinanie włosów. W efekcie każdy dzień 
zawierał listę zapisanych skrótowo czynności mogących przynieść korzyść (宜, yì) oraz 
listę czynności zakazanych (忌 , jì; Smith 2012, s. 21).

Tabela VI. Przykładowe czynności zawarte w almanachu17

Czynności związane z modlitwami 

祭祀 jìsì modlitwy do przodków i bóstw

祈福 qífú proszenie bóstw o błogosławieństwo 

求嗣 qiúsì modlitwy za / o następne pokolenia (dzieci, wnuków)

斋醮 zhāijiào oczyszczający post przed udaniem się do świątyni

Czynności związane z pochówkiem

安葬 ānzàng urządzanie ceremonii pogrzebowych

破土 pòtŭ rozpoczęcie wykopywania grobu

移柩 jíjiù przenoszenie trumny

修坟 xiūfén uprzątnięcie grobu

Czynności związane z zaślubinami

嫁娶 jiăqŭ zaślubiny

纳采 nàcăi wręczenie rodzinie przyszłej panny młodej „zapłaty” (podczas 
zaręczyn)

17 Źródłem przykładów wykorzystanych w tabeli jest strona: http://mm.httpcn.com/Mingli/Clock/
HuangLi.shtml [14.12.2018].
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订盟 dìngméng ceremonia zaręczyn

冠笄 guānjī ceremonia osiągnięcia dojrzałości (inicjacji)

Czynności związane z budowaniem

动土 dòngtŭ rozpoczęcie budowy domu (pierwsze „wbicie łopaty w ziemię”) 

安床 ānchuán ustawienie łóżka (podczas meblowania domu)

入殓 rùliàn złożenie ciała w trumnie

解除 jiěchú zamiatanie domu

入宅 rù zhái przeprowadzka do nowego domu

修造 xiūzào remont domu

拆卸 chāixiè burzenie domu

上梁 shàng liáng położenie stropu (głównej belki, na której opiera się dach)

安门 ān mén wbudowanie drzwi wejściowych

Czynności związane z życiem zawodowym

开市 kāishì „wejście na rynek”, „otworzenie biznesu”

立卷 lì quàn przypieczętowanie transakcji handlowej

纳财 nà cái odebranie zapłaty / złożenie dóbr (w skarbcu / spichlerzu itp.) / 
zainwestowanie

挂匾 guà biǎn zawieszenie szyldu

Czynności związane z życiem codziennym

出行 chūxíng wyruszenie w podróż

移徙 yí xǐ wyprowadzka

栽种 zāizhòng sadzenie roślin

赴任 fùrèn przyjęcie stanowiska

会友 huìyǒu zaproszenie przyjaciół / spotkanie z przyjaciółmi

求医 qiú yī wizyta u lekarza / rozpoczęcie leczenia / poddanie się operacji

畋猎 tián liè polowanie

Wydawany co roku almanach nie tylko zawiera informację o korzystnych i niekorzyst-
nych działaniach danego dnia, ale także astrologiczną charakterystykę całego roku oraz 
poszczególnych miesięcy. Na jego okładce tradycyjnie widnieje obrazek przedstawiający 
chłopca bądź mężczyznę ciągnącego wołu, zwany „obrazkiem wiosennego wołu” (春牛图, 
chūnniú tú). Jest to skrótowy zapis cech nadchodzącego roku, które znawca tematu jest 
w stanie z łatwością odczytać, zwracając uwagę na: wiek, ubiór i postawę pasterza, 
masę wołu, kształt jego rogów, długość ogona itp. Większość almanachów zawiera także 
ogromną liczbę porad z dziedziny tradycyjnej medycyny chińskiej, podstawowe zasady 

Tabela VI – cd.
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urządzania mieszkania według zasad geomancji fengshui (风水, fēngshŭi), ‘dwadzieścia 
cztery przykłady cnoty synowskiej’ (二十四孝, èrshísì xiào)18, interpretacje symboli sen-
nych, wskazówki dotyczące prowadzenia biznesu, obchodów ważniejszych świąt i cere-
monii oraz przepisy kucharskie (Smith 1993, s. 32–34).

ZAKOŃCZENIE

Filozofia konfucjańska wielką wagę przywiązywała do świadomości czasu, skrupu-
latnego zapisu wydarzeń i działania we właściwym momencie:

Konfucjaniści określani byli przez późniejszych uczonych jako „mędrcy czasu”, którzy 
zawsze, w sposób spontaniczny, potrafili zachować się odpowiednio do sytuacji i czasu. 
Konfucjusz wykształcił bezbłędną świadomość czasu, równą świadomości historycz-
nej. Dla Konfucjusza etykieta i muzyka były tym, co najważniejsze dla wyedukowanej 
osoby. „Wyczucie czasu” okazuje się być kluczowym elementem w praktykowaniu ety-
kiety i muzyki. Przykładowo: cesarz musi składać ofiarę Niebu o określonej porze roku; 
konkretna muzyka może być grana tylko przy odpowiedniej okazji (Liu 1974, s. 149).

„Właściwy czas” wykorzystywany był jako czynnik decydujący o powodzeniu danego 
przedsięwzięcia. W konsekwencji zależał od niego los pojedynczej osoby, rodziny, a nawet 
panującej dynastii. Umiejętność przewidywania i interpretowania „niebiańskich znaków” 
oraz synchronizowania cykli natury z ludzkimi rytuałami była tym, co w znaczący sposób 
konstytuowało władzę cesarza jako syna Niebios. 

Czas w kulturze chińskiej postrzegany jest zarówno w sposób cykliczny, jak i linearny, 
zaś wpływy taoistyczne przeplatają się z konfucjańskimi. Uzależnienie pomiaru czasu od 
historycznych wydarzeń, a także korzystanie z wielu metod w celu określenia tych samych 
przedziałów (lub jednej metody do zapisu różnych okresów, np. cykl jiazi) doprowadziło 
do opracowania niezwykle skomplikowanego systemu notacji czasu. Wszystkie te czynniki 
przyczyniły się do nieustającego udoskonalania kalendarzy, co miało niebagatelny wpływ 
na intensywny rozwój takich dziedzin jak astronomia, matematyka oraz historiografia. 
Z kolei wpisanie odcinków czasu w cykl ‘pięciu faz’ zrodziło złożony system zależności 
wykorzystywanych w geomancji fengshui, tradycyjnej medycynie chińskiej czy astrolo-
gii. Charakterystyczne dla tradycyjnej kultury chińskiej przeświadczenie o harmonijnym 
połączeniu natury i świata człowieka doprowadziło do powstania wyjątkowo złożonego 
kalendarza, a zawarte w nim informacje przez stulecia regulowały rozmaite aspekty życia 
wszystkich warstw społeczeństwa.
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ABSTRACT: Murat Özyaşar (born in 1979) is one of the most promising names in con-
temporary Turkish literature. He has published two collections of short stories, honoured 
with prestigious awards. This article focuses on his exquisite short story Kalan (The 
Rest) from the 2015 collection entitled Sarı Kahkaha (Yellow Laughter). The story 
of a girl, who wants to uncover her grandmother’s secret related to the death of her 
husband, is hidden behind a postmodern narrative – her search resembles a mystery to 
be solved. The girl finally learns the painful truth, although nothing is stated explicitly 
and only a reader familiar with the history of the Kurdish nation will find references 
to the Dersim rebellion in 1937–38. 
Sarı Kahkaha has been translated into French, Czech, Kurdish and Persian, as well 
as some stories into English, German and Italian too, and is expected to be published 
in several Balkan countries. The tremendous interest shown by foreign readers arises 
a question about the necessity and the feasibility of making a comparative reading 
of this text. This article is an attempt to analyse the story Kalan and reflect on the 
borders of literary universality.

KEYWORDS: comparative literature, Turkish literature, Murat Özyaşar, Dersim rebellion, 
Kurds in Turkey

 

Kalan [dosł. ‘reszta; to, co pozostało’] to opowiadanie autorstwa Murata Özyaşara, 
jedno z dziesięciu zamieszczonych w tomie Sarı Kahkaha („Żółty rechot”), wydanym 
w Stambule w 2015 roku w języku tureckim. Z informacji podanych na okładce wyni-
ka, że tomik włączony został przez wydawcę1 do serii Türk Edebiyatı/Öykü (Literatura 
turecka/Opowiadania). Z krótkiej biografii Murata Özyaşara dowiedzieć się można, że 
urodził się on w Diyarbakırze w 1979 roku i jest autorem tomu opowiadań pt. Ayna 
Çarpması („Wstrząs lustra”)2, który zdobył dwie ważne tureckie nagrody literackie3, 
przetłumaczony też został na język kurdyjski i wydany w tym samym wydawnictwie 
w 2011 roku pod tytułem Bîr. Na okładce znajduje się również wyjaśnienie dotyczące 
dość zagadkowego tytułu – tur. sarı kahkaha (dosł. ‘żółty rechot’) to rodzaj nerwowe-
go śmiechu, który mimowolnie narasta w człowieku po przeżyciu wielkiego napięcia 
emocjonalnego, związanego ze śmiercią kogoś bliskiego. Warto zwrócić jeszcze uwagę 
na jedno zdanie umieszczone na okładce: „Te historie, których nie da się opowiedzieć, 
a można jedynie spisać, nie wymagają od czytelnika podjęcia trudu zrozumienia, lecz 

* Artykuł ten został wygłoszony w skróconej formie jako referat podczas XXXVI Zjazdu Orien-
talistów Polskich w Warszawie w dniu 6 listopada 2018 roku. Wszystkie tłumaczenia pochodzące 
z opowiadania Murata Özyaşara są autorstwa Sylwii Filipowskiej.

1 Doğan Kitap – jedno z bardziej liczących się wydawnictw literackich w Turcji.
2 Sarı Kahkaha to drugi tom opowiadań Murata Özyaşara.
3 Nagrodę im. Halduna Tunera w 2008 roku i nagrodę im. Yunusa Nadiego w 2009 roku.
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emocjonalnego przeżycia” (Özyaşar, okładka tylna). Zapowiedź ta, promująca tomik, nie 
powinna jednak uśpić czujności czytelnika…

Kalan to opowiadanie, w którym zza postmodernistycznej narracji, wykorzystującej 
niejedną baśniową konwencję, wyłania się opowieść dziewczynki, pragnącej poznać spo-
witą powszechnym milczeniem historię babci. Zbudowane zostało wokół motywu oglą-
dania pożółkłych fotografii i wydobywania z zakamarków pamięci strzępów wspomnień. 
Składa się więc z sekwencji obrazów, pozornie ze sobą niezwiązanych, połączonych 
jedynie postaciami dwóch głównych bohaterek: kilkuletniej dziewczynki, uczennicy szkoły 
podstawowej, oraz jej babci, nazywanej przez wnuczkę po dziecięcemu „bacią”, a przez 
pozostałych określaną jako „matka Dünya”. Charakterystyczne jest, że nie poznajemy 
imienia dziewczynki, będącej narratorem w opowiadaniu, choć podane zostały imiona 
bohaterów drugoplanowych: jej brata Kamera, przyjaciółki Besry, a nawet kota Fırfıra. 
Opowiadanie spina swoista klamra kompozycyjna, w której znaczącą rolę odgrywa głos, 
odbijany echem przez studnię. Babcia „przelewa” do studni swój głos – „głos, który 
niegdyś obito, który posiwiał, gdy nadszedł jego czas i który dawno już się załamał” 
(Özyaşar 89). Poza tym milczy, ale milczy tylko na temat swej historii, która tak bardzo 
interesuje wnuczkę, z dalszej części opowiadania wynika bowiem, że matka Dünya jest 
na ogół osobą dość rozmowną:

Ona i jej fotografia milczały tylko. Później, dużo później zrozumiałam, że wszystko 
w tym było znaczące. W głębi duszy wiedziała, że jeśli zacznie mówić, to każde jej 
słowo zamieni się w lament. A jeśli posmakuje błagalnych modłów, jej język wyzwoli się 
z więzów milczenia. Nie wyzwolił się. Milczała jakby bojąc się, że gdy zacznie mówić, 
urazi przemilczane przez nią rzeczy. Milczała bez przerwy. Im więcej milczała, tym bar-
dziej jej czoło przypominało linijki tekstu w zeszycie (Özyaşar 89).

Wnuczka nie poddaje się mimo tego upartego milczenia – interpretuje najdrobniejsze 
nawet sygnały np. zmarszczki na czole babci czy sposób, w jaki ta się modli. Próbuje 
też odnaleźć sens snutych przez nią z upodobaniem opowieści i udzielanych rad, by 
następnie połączyć w całość strzępki informacji. Szczególnie w pamięć dziewczynki 
zapadła baśń o gęsiach, które „pobierają się tylko raz w życiu” (Özyaşar 90) – kiedy 
jedna z nich zginie, druga już nigdy nie wiąże się z inną, a jej świat zawala się, zaciska 
się wokół niej jak wisielcza pętla, z nieba spada ogień, a rzeki przestają płynąć. Zasłu-
chana w swą własną opowieść babcia, powtarza w zamyśleniu, jakby sama do siebie: 
„Toć ja też jestem gęsią, kochanie, ja też jestem gęsią” (Özyaşar 90). Babcia opowiada 
tę baśń, kiedy wnuczka choruje, toteż świat baśniowy miesza się w malignie ze światem 
rzeczywistym, a dodatkowym elementem dramatyzującym sytuację są wyrzuty sumienia 
dziewczynki, która odczytuje opowieść w kontekście własnych doświadczeń:

Z rumieńcami wstydu na policzkach, nie wiedząc, co powiedzieć, jakbym robiła jeden 
krok naprzód i dwa w tył, niechętnie wracałam do swego porannego występku. Rano 
w łazience zobaczyłam dwa karaluchy. Jednego zabiłam, a drugi mi uciekł. 
– A jeśli to były mąż i żona? Fırfır mógł zjeść tego drugiego. Zrobiłby to? Ale to nie 
są gęsi, to karaluchy, karaluchy – przekonywałam samą siebie, obgryzając paznokcie. 
(Özyaşar 90).
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Najpilniej strzeżona przez babcię fotografia przedstawia młodą parę, stojącą w oto-
czeniu gości w cieniu drzewa:

To ich ślubna fotografia. Jej mąż, Kamer, miał wtedy czternaście lat. Ona tyle samo. Na 
odwrocie rozchwianym ręcznym pismem zanotowano miejsce i czas: Kalan/1937 (Özyaşar 95).

Kiedy wnuczka po raz pierwszy przyłapuje babcię na oglądaniu ślubnej fotografii, 
konstatuje: „Cierpiała tak bardzo, że łzy zapomniały popłynąć” (Özyaşar 95). Dziewczynka 
postanawia wykorzystać sytuację, by poznać dalszy ciąg historii młodych małżonków, 
jednakże nadarzającą się sposobność niweczy wybuch płaczu jej młodszego brata, nota-
bene również Kamera. Kiedy rodzice, nie mogąc uspokoić niemowlęcia, w pośpiechu 
udają się do szpitala i dziewczynka zamartwia się o zdrowie i życie brata, babcia usiłuje 
skupić jej uwagę na kolejnej baśni – o dobrych wróżkach, które żyją w niebie i opiekują 
się ludźmi od narodzin aż do śmierci. 

Czytając opowiadanie Kalan trudno nie utożsamiać się z dziewczynką-narratorem. 
Poznanie historii babci staje się istotnym elementem lektury (obok zachwytu nad mistrzo-
stwem słownego obrazowania, oryginalnością chwytów poetyckich i udaną kreacją baśnio-
wo-onirycznej atmosfery), a ciekawość czytelnika rośnie wraz z poznawaniem kolejnych 
fotografii-wspomnień. Zacięte milczenie babci na temat wydarzeń z przeszłości i kierujące 
nią pobudki nie są zrozumiałe, zwłaszcza w kontekście jej niezwykłego daru opowiadania4:

Wymawiała każde słowo powoli i wyraźnie, jakby z mozołem schodziła ze wzgórza, 
jakby rozplątywała nici za pomocą igły. (…) Kiedy opowiadała, dzień stawał się nocą, 
noc ścinała ciemność, świat się rozwidniał (Özyaşar 90).

Czytelnik złości się na babcię wraz z wnuczką:

Zirytowała mnie. Ściągnięte brwi, chudziutkie nogi, obwisłe piersi, no i te pojedyncze 
nitki wąsów… Zirytowała mnie. Nos też ma za długi, nie? I jeszcze to jej nieznośne 
mlaskanie podczas posiłku (Özyaşar 94).

Ostatecznie wnuczka poznaje historię babci, ale nie zostaje ona wyrażona expressis 
verbis, dla czytelnika pozostaje wciąż w sferze domysłów. Wiadomo jedynie, delikatnie 
rzecz ujmując, że odkrycie to nie przyniosło dziewczynce satysfakcji:

Spójrz, to już koniec. Jeszcze się nie nauczyłam, że nie należy zadawać pytań tym, którzy 
milczą5. Ach, że też nie wiedziałam! Zmusiłam ją do mówienia. I co zmieni to, że ja 
teraz wiem wszystko, że mówię tyle, ile ona kiedyś milczała. Najlepiej – powiedziałam 
sobie – jeśli ja też pójdę nad studnię i odbiję echem mój głos. Poszłam, zeszłam na dół 
litera po literze. W końcu dotarłam do tej zagubionej litery. I uwierzyłam we wszystko, 
co wysłuchałam z głębin studni. I ty też uwierz. Oto co przelało się na mnie ze studni: 
oni, czyli Dünya i Kamer, na pewno wrócą do siebie (Özyaşar 97).

4 Należy w tym miejscu nadmienić, że Murat Özyaşar mistrzowsko oddaje niewyuczoną, naturalną 
poetyckość stylu opowiadania prostej, wiejskiej kobiety, która zakończyła swą edukację na kilku 
klasach szkoły podstawowej.

5 Słowa przypisywane Behçetowi Necatigilowi (1916–1979), tureckiemu poecie i tłumaczowi.
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Opowiadanie to, zgodnie z duchem postmodernizmu, otwarte jest na różne możliwości 
interpretacyjne. Może być traktowane jak uniwersalna opowieść o pamięci, o tym, co 
zostaje z ludzkich historii i dramatów. Czytelnik może również podjąć grę z tekstem 
zaproponowaną przez autora, analogiczną do gry, jaką prowadziła wnuczka, rekonstru-
ując historię babci ze skrawków zdobytych informacji. Pierwszą przesłanką, osadzającą 
opowieść w środowisku anatolijskich Kurdów, są dwa zdania w języku zazaki, wtrącone 
do tureckiego tekstu i przetłumaczone w nawiasie:

Heq to qedîm kero sirra serdine nêro serê to. (Hak seni kadim eylesin, esintinin soğukluğu 
başına değmesin.) 
Niech Bóg uczyni cię wiecznym, niech chroni cię od powiewów chłodu (Özyaşar 92).
Emrê mi canê to… (Ömrüm sana can olsun…) 
Żyję tylko dla ciebie…(Özyaşar 95).

Najważniejsza wskazówka umieszczona została na odwrocie ślubnej fotografii. Jest 
nią data i miejsce: Kalan/1937. Nie jest to jednak wskazówka łatwa do rozszyfrowania 
nawet dla osób z tureckiego lub kurdyjskiego kręgu kulturowego, nie wszyscy bowiem 
pamiętają, że Kalan to jedna z dawnych nazw dzisiejszej prowincji Tunceli, znanej również 
jako Dersim. W sukurs przychodzi jeszcze wzmianka o górach Munzur, znajdujących się 
we wschodniej Anatolii, w dorzeczu górnego Eufratu. W kontekście tego właśnie miejsca 
znaczenia nabiera również data: 1937 rok. Jest to wyraźne odwołanie do masakry Kurdów 
w Dersim, dokonanej przez zbrojne oddziały tureckie w latach 1937–38, a będącej efektem 
krwawej pacyfikacji powstania. W wyniku walki zbrojnej oraz mordów dokonywanych 
na cywilach (także kobietach i dzieciach) zginęło wówczas ok. trzynastu tysięcy osób, 
głównie pochodzenia kurdyjskiego, a drugie tyle zostało przymusowo przesiedlonych.

Historia babci i jej męża związana jest więc niewątpliwie z masakrą w Dersim6, jak-
kolwiek jej szczegóły pozostają w sferze domysłów. Zresztą nie wszystkie historie muszą, 
czy nawet mogą zostać opowiedziane – niektóre są „nieopowiadalne”, a ujmowanie ich 
w słowa sprawia olbrzymi ból, nie tylko osobie opowiadającej, ale również słuchaczom. 
Pomimo iż nie są werbalizowane, stanowią element zbiorowej pamięci (której symbolem 
w opowiadaniu Murata Özyaşara jest studnia), trwają w niej, wplecione w codzienność 
(płacz dziecka, choroby, szkolne przygody).

W procesie utrwalania w pamięci wydarzeń ważnych dla danej społeczności istotną 
rolę pełni język. Jest to problem szczególnie aktualny w kontekście sytuacji języka kur-
dyjskiego w Turcji, pięknie oddany przez autora opowiadania Kalan, zainspirowanego 
dokumentem filmowym na temat wydarzeń w Dersim, zatytułowanym Dersim 38, wyre-
żyserowanym przez Çayana Demirela w 2006 roku. Jedną z postaci wypowiadających się 
w dokumencie jest matka Dünya (tur. Dünya ana), która mieszanką tureckiego i kurdyj-
skiego opowiada o wydarzeniach z 1938 roku. Zaczyna swą opowieść w języku zazaki, 
a następnie, w miarę wzrostu poziomu ekscytacji, przechodzi na turecki, posługuje się 
jednak łamaną turecczyzną – zamiast kimsesiz kaldım (dosł. ‘zostałam sama, bez nikogo’) 
mówi kimsiz kaldım. Ten zepsuty język, ta zagubiona sylaba, która „kala wszystkie nasze 

6 Uważny czytelnik dostrzeże na stronie redakcyjnej tomu Sarı Kahkaha informację, że opowia-
danie Kalan ukazało się w 2012 roku w wyborze opowiadań, dokonanym przez Murathana Mungana, 
zatytułowanym Bir Dersim Hikayesi („Opowiadania z Dersim”).
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zdania” (Özyaşar 89) staje się symbolem zawieszenia między tureckością a kurdyjskością7. 
Zawieszenia, które przeżywa sam Murat Özyaşar – będąc Kurdem, pisze po turecku, 
a opisując bolesną historię swego narodu, nie dość że używa języka ciemiężcy, to jeszcze 
jego opowiadanie wydawane jest w serii „literatura turecka”. To językowe i kulturowe 
rozdarcie pokazuje sam tytuł opowiadania, który nabiera podwójnego znaczenia dopiero 
po odkryciu tajemnicy babci. Użyte w tytule słowo kalan to nie tylko nawiązanie do tego, 
co zostało (stare fotografie, wspomnienia, owdowiała żona, zagubiona sylaba/litera), ale 
również bezpośrednie, choć nie od razu rozpoznawalne, przywołanie miejsca wydarzeń. 
Jest to gra słów, trudna do oddania w tłumaczeniu.

Opowiadanie Kalan przypomina więc komparatystyczną zagadkę, niełatwą do roz-
szyfrowania nawet dla rodzimych użytkowników języka tureckiego, zaznajomionych 
z historią narodu kurdyjskiego, tym trudniejszą dla cudzoziemców. Tymczasem tomik 
Sarı Kahkaha przetłumaczony został na język francuski, czeski, kurdyjski i perski, poszcze-
gólne opowiadania zaś na angielski, niemiecki i włoski, a w związku z otrzymaniem 
nagrody literackiej Balkanika8 oczekiwane jest jego wydanie w kilku krajach bałkańskich. 
W związku z tak dużym zainteresowaniem czytelników europejskich nasuwa się pytanie 
o możliwości i konieczność komparatystycznego odczytywania tego tekstu. 

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to zaczęto opisywać zjawisko tzw. zwrotu 
translatologicznego w studiach porównawczych, nie ulega wątpliwości, że przekład jest 
„główną siłą napędową nowoczesnej komparatystyki” (Hejmej 39). Tymczasem w przy-
padku opowiadania Özyaşara sytuacja nie jest tak jednoznaczna, może się nawet wydawać, 
że przekład utrudnia jego komparatystyczne odczytanie, ponieważ zaciera odwołania do 
sfery pozatekstowej. O takich przypadkach pisał Edward Balcerzan w swej książce Tłu-
maczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, gdzie literaturę 
tłumaczoną uznał za „genetycznie odmienną od twórczości oryginalnej” (11) właśnie ze 
względu na odwołania do innych relacji międzytekstowych i pozatekstowych:

Fundamentalne różnice między utworem wyjściowym, tradycyjnie określanym jako orygi-
nał, a utworem docelowym, czyli tłumaczeniem, nie są różnicami pojedynczych słów czy 
fraz, ale skutkiem wyboru odmiennych paradygmatów, które potrafią wymusić radykalną 
zmianę stylu, gatunku, intencji autorskiej, odkształcając ogólną wymowę światopoglądową 
obcojęzycznego pierwowzoru (12).

Edward Balcerzan w zmianie intencji autorskiej i wymowy światopoglądowej ory-
ginału widzi więc spore niebezpieczeństwo ukierunkowujące interpretację już na etapie 
tłumaczenia tekstu. Tymczasem Magda Heydel w recenzji książki Balcerzana polemizuje 
z tym poglądem. Dostrzega ona, w myśl dość powszechnego w ponowoczesnej teorii 
literatury przekonania, że „sensy tekstu rodzą się w dialogu z kontekstami” (Heydel 335), 
a nowe warunki z pewnością zaowocują nowymi interpretacjami:

7 Warto zauważyć, że z tym samym problemem boryka się wnuczka. Nazywa ona babcię (tur. 
anneanne) „bacią” (tur. ananne), gubiąc jedną sylabę (w tłumaczeniu polskim: jedną głoskę). Zabieg 
ten oddaje dziecięcy sposób mówienia, jednocześnie jednak wpisuje się w teorię o językowym zawie-
szeniu między dwiema kulturami.

8 Nagroda Balkanika przyznawana jest corocznie jednej książce, wybranej spośród kandydatur 
przedstawionych przez siedem krajów: Albanię, Bułgarię, Grecję, Macedonię, Rumunię, Serbię i Turcję. 
Książka, która otrzymuje nagrodę, tłumaczona jest następnie na wszystkie te języki. Sarı Kahkaha 
została nagrodzona w grudniu 2017 roku.
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Otwarta intertekstualna/paradygmatyczna lektura, której zapisem jest tłumaczenie, prowadzi 
do aktywizacji nieoczekiwanych kontekstów, poszerza, a nie ogranicza obszar znaczeń 
oryginału, nawet jeśli wynika to z braku dostępu do odniesień już ujawnionych czy 
uznanych za obowiązujące (Heydel 336).

Murat Özyaşar z pewnością podpisałby się pod opinią Magdy Heydel. Wielokrotnie 
w wywiadach opowiadał się za pełną autonomią czytelnika (przez którego rozumie także 
tłumacza), dzięki czemu mógłby służyć za ucieleśnienie kategorii „autora” ze słynnego 
eseju Rolanda Barthesa pt. Śmierć autora9. Özyaşar wyraźnie nie lubi pytań o autoin-
terpretację, czemu dał wyraz choćby w wywiadzie z Irmak Zileli, przeprowadzonym 
w kwietniu 2015 roku dla pisma „Remzi Kitap Gazetesi”: 

Sprawia mi trudność mówienie o tym, co napisałem, objaśnianie mych własnych słów 
i długie wywody. (…) Nie mam na ten temat nic więcej do powiedzenia, nie mam też 
ochoty wchodzić pomiędzy czytelnika a tekst (Zileli).

Wracając do wyrażonej powyżej wątpliwości, czy przekład nie zaburzy kompara-
tystycznych możliwości odczytywania opowiadania Kalan, warto jeszcze przywołać 
słowa Tomasza Bilczewskiego. W książce Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne 
badania porównawcze wobec translatologii podczas analizy postkolonialnych refleksji 
przekładoznawczych zwraca on uwagę na przekonanie Homiego Bhabhy, „iż każda kul-
tura w zasadzie jest nieprzetłumaczalna” (Bilczewski 249) i to nie ze względu na swą 
wyjątkowość i oryginalność, lecz wewnętrzne zróżnicowanie i wymieszanie z innymi 
formacjami kulturowymi.

Przekład, w swoim tradycyjnym kształcie opartym na zasadzie ekwiwalencji, okazuje 
się zatem jedynie idealistycznym marzeniem, by nie powiedzieć – arbitralną uzurpacją, 
wymaga bowiem stabilizacji znaczeń na dwóch biegunach, które tłumacz stara się do siebie 
zbliżyć. Refleksja Bhabhy daleka jest jednak od pesymizmu i malkontenckich narzekań 
na niemożliwość komunikacyjnego zbliżenia kultur. W takim samym bowiem stopniu, 
co niemożliwa, translacja jest konieczna, zwyczajna i codzienna. Skłania do nieustannej 
negocjacji i dialogu, wsłuchiwania się w głos inności, przebywania na granicach języka, 
własnych przekonań, wierzeń, przyzwyczajeń (Bilczewski 249–250). 

Nie pozostaje więc nic innego, niż pozwolić czytelnikowi, niezależnie od jego pocho-
dzenia i języka, w którym czyta Kalan, by czerpał przyjemność z samodzielnego rozwią-
zywania (niekoniecznie zaś: rozwiązania) wielowarstwowej, komparatystycznej zagadki, 
jaką stanowi to opowiadanie. 

9 Kiedy w lipcu 2018 roku tłumaczyłam opowiadanie Kalan na potrzeby Miesiąca Spotkań 
Autorskich we Wrocławiu, nawiązałam kontakt z Muratem Özyaşarem, by rozwiać wątpliwości, 
co do przyjętych przeze mnie strategii tłumaczenia. Odpowiadając na moje pytania, Murat Özyaşar 
godził się na wszystkie pomysły (włącznie ze stosowaniem tekstowych dopowiedzeń, objaśniających 
polskiemu czytelnikowi pewne konteksty kulturowe) i kilkakrotnie podkreślał, że tekst opowiadania 
„należy” teraz do mnie jako czytelnika oraz tłumacza, gdyż on jako autor zakończył już nad nim pracę.
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