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ABSTRACT: The paper analyzes the discrepancies between the Man’yōshū’s images of 
the medieval and contemporary eras. As it turns out, the contemporary reception 
of this very first extant collection of Japanese poetry is quite different from the one 
from the medieval period. It seems that Man’yōshū was considered to be an imperial 
anthology preserved in many different manuscripts, none of which was canonized or 
preferred in any manner. There were many different interpretations in regard to the 
information about this anthology’s creation, e.g. date of compilation, number of poems, 
identity of the compiler(s) and of the emperor who allegedly commissioned it. Such 
an image has its origin in the existance of a poetic discourse, participation in which 
became one of the requirments for early medieval poets from various poetic schools 
to aqcuire patronage for their poetic activity. Above all, this paper demonstrates that 
Man’yōshū was a much more fluid, challenged and reconsidered text in the early 
medieval era than we may currently think. 
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Man’yōshū (Zbiór tysiąca liści, ok. 759–782), najstarszy istniejący prywatny zbiór 
poezji japońskiej, po dziś dzień pozostaje przedmiotem badań literaturoznawców 
z  całego świata1. Antologia ta jest bowiem nie tylko japońskim reliktem literackim, 
od zawsze wzbudzającym wśród badaczy dużo kontrowersji, lecz również źródłem badań 
nad kulturą i językiem starożytnej Japonii. Niewątpliwe znaczenie tego zbioru można 
potwierdzić na przykładzie odbioru Man’yōshū na przestrzeni wielu epok. Na podstawie 
źródeł historycznych i literackich wnioskujemy, że Man’yōshū było ponownie odkrywane 
i interpretowane przez przedstawicieli wszystkich niemal okresów historycznych. Ponad-
to, kolekcja ta niejednokrotnie służyła poszczególnym klasom rządzącym i systemom 
do celów ideologicznych, filozoficznych i politycznych. Początkowy okres japońskiego 
średniowiecza2 jest pod tym względem istotnym punktem odniesienia, ponieważ źródła 
teoretyczne pochodzące z tej epoki pozwalają na ukazanie istotnych różnic pomiędzy 
teraźniejszym a ówczesnym wizerunkiem Man’yōshū. 

We wszystkich współczesnych słownikach literatury japońskiej Man’yōshū definiowa-
ne jest jako najstarszy prywatny zbiór poezji japońskiej, składający się z dwudziestu ksiąg 

1 Np. O r i k u c h i Shinobu (1887–1953), S a s a k i Nobutsuna (1872–1963), N a k a n i s h i Susu-
mu w Japonii, Ian Hideo L e v y i Alexander Vo v i n w Stanach Zjednoczonych, René S i e f f e r t 
(1923–2004) we Francji, Frederick Victor D i c k i n s (1838–1915) w Wielkiej Brytanii, Karl F l o -
r e n z (1865–1939) w Niemczech, Anna G l u s k i n a (1904–1994) w Rosji, Wiesław K o t a ń s k i 
(1915–2005) w Polsce, itd.

2 W przeciwieństwie do tradycyjnej historiografii japońskiej, która początek średniowiecza 
wyznacza na rok 1185, czyli rozpoczęcie rządów siogunatu Kamakura, Robert H u e y twierdzi, że 
średniowiecze w obrębie literatury japońskiej rozpoczęło się ok. 1080. Zob.: Robert N. H u e y, The 
Medievalization of Poetic Practice, „Harvard Journal of Asiatic Studies”, t. 50, nr 2, 1990, s. 651–668.
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i  zawierający 4516 wierszy (w tym 265 chōka3). Uważa się również, że Man’yōshū zostało 
najprawdopodobniej skompilowane przez poetę zwanego Ō t o m o Yakamochi (718–785)4. 
Istnieje też przeświadczenie, że Man’yōshū jest wybitnym zbiorem poezji narodu japońskiego, 
ponieważ zawiera kompozycje autorów z różnych klas społecznych oraz że odzwierciedla 
japońską duszę5 i ideał makoto, czyli „prawdę o doznaniach człowieka i autentyczność uczuć 
wyrażanych w literaturze”6. Tego rodzaju wyidealizowany odbiór Man’yōshū jest w dużej 
mierze wynikiem wpływu XVII-wiecznego nurtu naukowego kokugaku7 na okres współcze-
sny. Przedstawiciele kokugaku wykorzystali bowiem tę starożytną kolekcję poezji japońskiej 
w  celu zbudowania zmitologizowanego wizerunku źródeł powstania narodu japońskiego8.

Wynika z tego, że Man’yōshū jest współcześnie przedstawiane i odbierane jako tekst 
niezwykle stabilny, bezproblemowy, jasno zdefiniowany i zrozumiały. Jednocześnie widać, 
że Man’yōshū niewątpliwie poddane zostało procesom idealizacji i mitologizacji, czego 
efektem są odniesienia do japońskiej „duszy” i „prawdy” o uczuciach Japończyków. 
Z perspektywy badacza literatury japońskiej, który nie pochodzi z Japonii, tego rodzaju 
postrzeganie Man’yōshū wydaje się co najmniej naiwne i jest prawdopodobnie wynikiem 
nagromadzenia wielu konstruktów stworzonych przez pokolenia japońskich naukowców. 
Analiza fragmentów kilku wczesnośredniowiecznych traktatów poetyckich, m.in. Fukuro-
zōshi (Zwykłe zapiski, 1157)9 F u j i w a r y Kiyosuke (1104–1177)10, Man’yōshū jidai nanji 
(Problematyczne kwestie Man’yōshū, 1168–1183) mnicha Kenshō (ok. 1130 – ok. 1210)11, 
Man’yōshū jidaikō (Rozważania nad okresem kompilacji Man’yōshū, 1189–1195)12 i Korai 

 3 Chōka lub nagauta (pieśń długa) jest formą poetycką, której budowa opiera się na powta-
rzającym się dowolną ilość razy układzie sylab 5+7 i która kończy się wersem 7-sylabowym. Zob.: 
Mikołaj M e l a n o w i c z, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2003, s. 78.

 4 Ō t o m o Yakamochi (7178–785) był urzędnikiem i poetą okresu Nara (710–794) oraz synem 
sławnego poety Ō t o m o Tabito (665–731). Obecnie jest uważany za głównego kompilatora zbioru 
Man’yōshū, w którym ok. 10% stanowi jego poezja. Zob.: Tamotsu A r i y o s h i, Waka bungaku jiten 
(Słownik klasycznej poezji japońskiej), Ōfūsha, Tōkyō 1982, s. 652–654, 598–600.

 5 Patrick S m i t h, Japan: a Reinterpretation, Random House, New York 2011, s. 139.
 6 Cyt. za: Mikołaj M e l a n o w i c z, Literatura japońska. Od VI do połowy XIX wieku, PWN, 

Warszawa 1994, s. 250. 
 7 Kokugaku (nauka narodowa) jest nazwą studiów nad tekstem i interpretacją klasycznych 

i antycznych dzieł japońskich. XVII-wieczni badacze kokugaku twierdzili, że poematy z Man’yōshū, 
w przeciwieństwie do poezji późniejszej, były tworzone w celu wyrażenia najgłębszych uczuć sta-
rożytnych poetów japońskich. Zob.: Haruo S h i r a n e (red.), Early Modern Japanese Literature: 
An Anthology, 1600–1900, Columbia University Press, New York 2002, s. 600–601.

 8 Haruo S h i r a n e, Tomi S u z u k i, Inventing the Classics. Modernity, National Identity and 
Japanese Literature, Stanford University Press, Stanford 2002, s. 1–27.

 9 Fukurozōshi (Zwykłe zapiski, 1157) jest traktatem poetyckim w dwóch tomach autorstwa 
F u j i w a r y Kiyosuke. Zawiera wiersze pochodzące z Man’yōshū oraz antologii cesarskich. Przytacza 
też wiele anegdot o japońskiej poezji dworskiej (waka). Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 550–551.

10 F u j i w a r a Kiyosuke (1104–1177) był poetą, krytykiem literackim i liderem szkoły Rokujō 
pod koniec okresu Heian (VIII–XII w.). Jest autorem wielu traktatów poetyckich, które były cenione 
przez wiele pokoleń japońskich poetów. Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 149–150.

11 K e n s h ō (ok. 1130–ok. 1210) był przybranym synem F u j i w a r y Kiyosuke i członkiem szkoły 
Rokujō. Również jest autorem wielu traktatów poetyckich cenionych przez późniejsze pokolenia 
japońskich poetów. Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 183.

12 Man’yōshū jidaikō (Rozważania nad okresem kompilacji Man’yōshū, 1189–1195) jest krótkim 
traktatem poetyckim autorstwa F u j i w a r y Shunzeia (1114–1204) dedykowanym patronowi szkoły 
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fūteishō (Wybór stylu i formy od czasów najdawniejszych, 1197–1201)13 F u j i w a r y Shun-
zeia (1114–1204)14, pozwala na konkluzję, że w epoce średniowiecza Man’yōshū nie było 
postrzegane jako „głos narodu japońskiego” ani polecane przez krytyków literackich jako 
model do naśladowania. Ponadto, Man’yōshū uważano nie za prywatny, lecz za cesar-
ski zbiór poezji, zachowany w wielu nieidentycznych kopiach, z których żadna nie była 
przedstawiana jako „tekst najważniejszy”. Wygląda również na to, że istniały liczne opinie 
i teorie nie tylko na temat liczby ksiąg i wierszy w Man’yōshū, lecz również tożsamości 
samego kompilatora, co świadczy o egzystencji swoistego rodzaju dyskursu15 poetyckiego, 
w którym uczestniczyli poeci epoki średniowiecza. Antologia ta nie była zatem tekstem 
stabilnym, jasno zdefiniowanym, łatwym do zrozumienia i  zawierającym ideał makoto, 
który jest w  istocie konstruktem XV-wiecznych japońskich teoretyków teatralnych16. 

*

Man’yōshū stało się obiektem badań poetów i literaturoznawców niezwykle szybko 
po swoim powstaniu w VIII w. Powodem ku temu była zmiana językowa, jaka nastąpiła 
w 784 r. po przeniesieniu stolicy z miasta Nara do miasta Nagaoka, a w 794 r. do nowo 
wybudowanego Heian-kyō. W ten sposób język starojapoński, używany w okresie Nara 
(710–794), został stopniowo zastąpiony przez język średniojapoński (nazywany również 
klasycznym). Owa zmiana językowa stała się powodem, dla którego dworzanie i poeci okre-
su Heian (VIII–XII w.) utracili umiejętność pełnego rozumienia języka starojapońskiego, 
odczytywania systemu man’yōgana17, w którym zapisane jest Man’yōshū, oraz w rezultacie 
zdolność zrozumienia wierszy zawartych w tej kolekcji poetyckiej. Niedostępność poezji 
Man’yōshū była z kolei motywacją do wielu prób odkodowania starożytnej man’yōgany 

Mikohidari, K u j ō Yoshitsune (1169–1206). Zawiera interpretację wiedzy o okolicznościach kom-
pilacji Man’yōshū. Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 600. 

13 Korai fūteishō (Wybór stylu i formy od czasów najdawniejszych, 1197–1201) jest ostatnim i uwa-
żanym za najważniejszy z traktatów poetyckich Fujiwary Shunzeia. Dedykowany księżniczce Shikishi 
(1149–1201), składa się z dwóch tomów, z których pierwszy jest całkowicie poświęcony Man’yōshū. 
Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 235.

14 F u j i w a r a Shunzei lub Toshinari (1114–1204) był bardzo znanym poetą, krytykiem literac-
kim, sędzią w wielu turniejach poetyckich oraz kompilatorem siódmej antologii cesarskiej Senzai 
wakashū (Zbiór poezji tysiąclecia, 1187). Był również ojcem F u j i w a r y Teiki, wraz z którym założył 
szkołę poetycką Mikohidari, która od początków swojego istnienia stała się jednym z najbardziej 
opiniotwórczych kręgów literackich w Japonii. Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 312–313.

15 Dyskurs jako pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Michela F o u c a u l t 
(1926–1984) zostało przez niego zdefiniowana jako „grupa wypowiedzi różniąca się od innych grup 
wypowiedzi. Wypowiedź jest jednostką lingwistyczną, różniącą się od zdania, założenia czy innych 
aktów mowy”. Zob. Michel F o u c a u l t, Archeology of Knowledge, Pantheon Books, New York 
1972, s.  37. Jedna z interpretacji dyskursu to „systemy myślowe składające się z idei, postaw, 
kierunków działań, przekonań i praktyk, systematycznie konstruujące obiekty i światy, o których 
mówią”. Zob. Iara L e s s a, Discursive Struggles within Social Welfare, „British Journal of Social 
Work”, t. 36, nr 2, 2006, s. 285.

16 Mikołaj M e l a n o w i c z, Literatura japońska, op. cit., s. 251.
17 Man’yōgana jest terminem opisującym użycie znaków chińskich do fonetycznego zapisu języka 

starojapońskiego. Ów system pisma otrzymał swą nazwę od tytułu zbioru poezji Man’yōshū. Zob.: 
Bjarke F r e l l e s v i g, A History of the Japanese Language, Cambridge University Press, Cambridge 
2010, s. 14.
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oraz wymierającego już wówczas języka. Pierwsza z takich prób została podjęta w roku 
951, kiedy cesarz Murakami (926–967) wyznaczył pięciu uczonych z tzw. Nashitsubo (Gru-
szowy Pawilon)18, którzy oprócz kompilacji drugiej cesarskiej antologii poezji japońskiej, 
Gosen wakashū (Zbiór pieśni japońskich później wybranych, 951), mieli za zadanie odczytać 
przynajmniej część poezji Man’yōshū19. Efekty ich pracy są dziś znane jako koten (dawna 
adnotacja) i choć żaden z manuskryptów Man’yōshū zawierających koten nie przetrwał 
do dnia dzisiejszego, istnieje wiele źródeł wtórnych, w których odnajdujemy jego ślady, 
tj. Kokinwaka rokujō (Sześć zwojów japońskiej poezji dawnej i dzisiejszej, ok. 980)20.

Pomimo prób odczytania systemu man’yōgana, wiedza o Man’yōshū i poezji tej kolek-
cji nie była szeroko rozpowszechniona w okresie Heian, ponieważ poetyckim wzorem 
do naśladowania w sztuce kompozycji waka stała się pierwsza antologia cesarska Kokin 
wakashū (Zbiór japońskiej poezji dawnej i współczesnej, ok. 920)21. Ponadto, Man’yōshū 
postrzegano jako antologię poezji starożytnej, która jest stosunkowo trudna do zrozu-
mienia i nie przy każdej okazji stosowna. Na podstawie fragmentu jednego z wczesnych 
japońskich traktatów poetyckich, Shinsen zuinō (Nowy wybór interpretacji trudnych strof, 
1004–1012)22, wnioskujemy, iż krytycy raczej ostrzegali przed nadmierną fascynacją 
Man’yōshū i naśladowaniem poezji tego zbioru:

Choćbym uważał, że naśladowanie dawnego stylu w poezji zgodnie z upodobaniami 
współczesnych poetów jest odpowiednią praktyką, w istocie wzbudza to jedynie dez-
orientację i znudzenie23.

Man’yōshū przez długi czas należało do rzadko poruszanych kwestii i nie było zbytnio 
polecane podczas nauki poezji dworskiej. Dopiero podczas jednego z wydarzeń poetyc-
kich pod koniec XI w., Horikawa-in hyakushu (Sto wierszy na cześć cesarza Horikawy, 

18 Owych pięciu uczonych to: K i y o w a r a Motosuke (908–990), K i Tokibumi (922–996), Ō n a -
k a t o m i Yoshinobu (921–991), M i n a m o t o Shitagō (911–983) oraz S a k a n o u e Mochiki (późny 
X w.). Zob. T. A r i y o s h i, op. cit., s. 498.

19 Szacuje się, że ok. 4100 wierszy zostało wówczas poddanych adnotacji. Zob. Alexander Vo v i n, 
Man’yōshū. Book 15. A New English Translation Containing the Original Text, Kana Transliteration, 
Romanization, Glossing and Commentary, Global Oriental, Wilts 2009, s. 13.

20 Kokinwaka rokujō (Sześć zwojów japońskiej poezji dawnej i dzisiejszej, ok. 980) jest prywatnym 
zbiorem wierszy japońskich pochodzących z kolekcji poetyckich począwszy od Man’yōshū po drugą 
antologię cesarską Gosen wakashū. Zostało prawdopodobnie skompilowane przez księcia Kaneakirę 
(914–987) lub M i n a m o t o Shitagō (911–983). Było używane przez pokolenia poetów japońskich 
jako źródło dawnych wierszy. Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 212–213. 

21 Kokin wakashū (Zbiór japońskiej poezji dawnej i współczesnej, ok. 920), lub w skrócie Kokin-
shū, jest pierwszą cesarską antologią poezji japońskiej. Została skompilowana na rozkaz cesarza 
Daigo (885–930) przez czteroosobowy komitet, w którego skład weszli K i Tsurayuki (872?–945), K i 
Tomonori (ok. 900), Ō s h i k o c h i n o Mitsune (ok. 900) oraz M i b u Tadamine (ok. 910). Składa 
się z 20 ksiąg i zawiera 1111 wierszy. Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 209–211.

22 Shinsen zuinō (Nowy wybór interpretacji trudnych strof, 1004–1012) jest krótkim traktatem 
poetyckim autorstwa F u j i w a r y Kintō (966–1041). Zawiera porady o pisaniu poezji i uważany jest 
za jeden z najważniejszych tekstów z zakresu teorii poezji japońskiej. Zob. T. A r i y o s h i, op. cit., 
s 354.

23 Kintō F u j i w a r a, Shinsen zuinō (Nowy wybór interpretacji trudnych strof), w: Sen’ichi H i s a -
m a t s u (red.), Nihon koten bungaku taikei 65 (Kompendium klasycznej literatury japońskiej, tom LXV), 
Iwanami Shoten, Tōkyō 1972, s. 29.
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1105–1106)24, znaczenie poezji tego starożytnego zbioru zostało docenione w kręgach 
poetyckich. Wiedzę na temat Man’yōshū zaczęto jednak ponownie rozważać i kwestio-
nować na szeroką skalę dopiero u schyłku XII w., kiedy to pojawiły się liczne salony 
i  szkoły poetyckie, a poezja była ściśle związana z polityką dworską. 

Studia nad Man’yōshū były przez wiele stuleci uważane za domenę szkoły Rokujō25. 
Jednakże liderzy tej szkoły również nie polecali nadmiernej fascynacji i lektury Man’y-
ōshū, co widoczne jest w krytyce literackiej Fujiwary Kiyosuke. W poniższym fragmencie, 
pochodzącym z turnieju poetyckiego Nin’an ninen hachigatsu Taikō Taigōgū no Suke 
Taira no Tsunemori ason ke uta’awase (Turniej poetycki w rezydencji Asystenta Cesarzowej 
Wdowy, Pana Tairy Tsunemori, ósmy miesiąc drugiego roku ery Nin’an, 1167)26, lider szkoły 
Rokujō skrytykował jednego z poetów za zastosowanie w swoim wierszu słownictwa 
pochodzącego z Man’yōshū, choć ten wyraźnie nie był obeznany z poezją antologii:

Poeta powinien tworzyć na tematy, w których był kształcony. Nawet jeśli coś pojawia się 
w Man’yōshū, kompozycje o zagadnieniach nieznanych poecie nie mają żadnej wartości27. 

Oprócz niewątpliwej wiedzy szkoły Rokujō na temat Man’yōshū, zbiór ten był również 
obiektem zainteresowania szkoły Mikohidari28, której przedstawiciele wciąż są uważani 
za rywali szkoły Rokujō. Co więcej, to założyciel szkoły Mikohidari, Fujiwara Shunzei, 
a nie żaden z liderów szkoły Rokujō, był jednym z pierwszych poetów, którzy publicznie 
docenili wartość dawnej poetyki oraz zachęcali do studiów nad Man’yōshū i odniesień 
do poezji tej antologii w kompozycjach współczesnych: 

Wiele jest wierszy w Man’yōshū ułożonych w eleganckim i pożądanym stylu.
(...) Wiele jest wierszy w Man’yōshū, które uzasadniają zastosowanie niektórych znaków 
chińskich. 

24 Horikawa-in hyakushu (Sto wierszy na cześć cesarza Horikawy, 1105–1106) było wydarzeniem 
poetyckim zorganizowanym przez cesarza Horikawę (1078–1107). Była to próba rozpowszechnienia 
dawnej poetyki japońskiej, w tym Man’yōshū, oraz odnowienia tradycji poezji japońskiej. Doniosłość 
znaczenia tego wydarzenia została doceniona przez kolejne pokolenia japońskich poetów. Zob.: 
T. A r i y o s h i, op. cit., s. 577–578.

25 Rokujō jest szkołą poetycką założoną na przełomie XI–XII w. przez F u j i w a r ę Akisue 
(1055–1123). Jej nazwa pochodzi od miejsca rezydencji Akisue w Kioto, która znajdowała się na 
skrzyżowaniu ulic Rokujō i Karasuma. Za cechy charakterystyczne tej szkoły uważa się konserwatyzm 
i rozległą wiedzę jej członków na temat Man’yōshū. Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 701–702.

26 Nin’an ninen hachigatsu Taikō Taigōgū no Suke Taira no Tsunemori ason ke uta’awase był 
pierwszym turniejem poetyckim, który oceniał Fujiwara Kiyosuke. Jest to również jedno z wyda-
rzeń poetyckich zorganizowanych przez Ta i r ę Tsunemori (1124–1185), który pomimo swojego 
samurajskiego pochodzenia zrezygnował z kariery politycznej i został poetą. Zob.: T. A r i y o s h i, 
op. cit., s. 454.

27 Boku H a g i t a k u, Heianchō uta’awase taikei 4 (Kompendium turniejów poetyckich dworu 
Heian, tom IV), Dōhōsha Shuppan, Kyōto 1996, s. 2192.

28 Mikohidari jest szkołą założoną w II poł. XII w. przez Fujiwarę Shunzeia. Za cechy cha-
rakterystyczne tej szkoły uważa się innowacyjne podejście do poezji oraz ekspertyzę o dziełach 
prozatorskich epoki Heian, tj. Ise monogatari (Opowieści z Ise, poł. XX w.), Makura no sōshi 
(Zapiski spod poduszki, ok. 1002) oraz Genji monogatari (Opowieść o księciu Genjim, ok. 1008). 
Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 604–605.
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(...) Mistrz29 rzekł niegdyś, że poeci winni pojąć naturę poezji Man’yōshū i posługiwać 
się nią w swych własnych kompozycjach30.

Wynika z tego, że obie szkoły posiadały wiedzę o Man’yōshū, jak również innych 
tekstach literackich, którą przekazywali ustnie i pisemnie w obrębie swoich szkół oraz 
mecenasom z dworu cesarskiego i siogunatu31. Wygląda również na to, że wiedza o lite-
raturze stała się w okresie średniowiecza swoistego rodzaju kapitałem, który przynosił 
szkołom poetyckim korzyści oraz wsparcie polityczne i materialne. W epoce tej, w celu 
uzyskania patronatu nad działalnością literacką, wielu poetów zaczęło się angażować 
w działalność krytyki literackiej (kagaku lub karon), która ukazywałaby ich rozległą wiedzę 
o literaturze, tj. pisanie traktatów poetyckich oraz sędziowanie w turniejach poetyckich 
(uta’awase)32. Właśnie dzięki tego rodzaju krytyce literackiej szkół Rokujō i Mikohidari, 
jak również wielu źródłom wtórnym zawierającym znaczącą liczbę wierszy z Man’yōshū 
(np. wspomniane powyżej Kokinwaka rokujō), oraz cytatom poetyckim honkadori33, wie-
dza o tym starożytnym zbiorze rozprzestrzeniła się na początku XIII w. Był to bowiem 
czas kompilacji ósmej cesarskiej antologii poezji japońskiej Shinkokin wakashū (Nowy 
zbiór japońskiej poezji dawnej i współczesnej, 1205)34, kiedy innowacja opierająca się 
na tradycji stała się jedną z najważniejszych cech rozwoju japońskiej tradycji poetyckiej.

Istnienie wielu przykładów krytyki poetyckiej, a w szczególności traktatów poetyckich 
podejmujących temat Man’yōshū, sugeruje, że wiedza na temat tej antologii nie pocho-
dziła jedynie z badań nad różnymi jej manuskryptami, których po dziś dzień istnieje 
ok. 2535, lecz również z wielu źródeł wtórych. Pomimo to, znaczenie różnorodności 
tekstualnej Man’yōshū jest ignorowane przez badaczy literatury japońskiej na całym 
świecie, a za najważniejszą kopię tego zbioru powszechnie uważa się manuskrypt pocho-
dzący z kiotowskiej świątyni Nishi honganji36. To właśnie na jego podstawie przyjęło się, 

29 Odniesienie do znanego poety zwanego F u j i w a r a Mototoshi (1060–1142), który był men-
torem Fujiwary Shunzeia. 

30 Shunzei F u j i w a r a, Korai fūteishō (Wybór stylu i formy od czasów najdawniejszych), w: Yasu-
aki Wa t a n a b e, Kazuhiko K o b a y a s h i i Hajime Ya m a m o t o (red.), Karon kagaku shūsei 7 
(Zbiór krytyki poetyckiej, tom VII), Miyai Shoten, Tōkyō 2006, s. 88–89.

31 Pod koniec XII w. dwie najbardziej aktywne szkoły poetyckie, Rokujō i Mikohidari, były 
odpowiednio pod patronatem wpływowych rodzin Tsuchimikado i Kujō. Zob.: Robert N. H u e y, 
The Making of Shinkokinshu, Stanford University Press, Stanford 2002, s. 34–35.

32 David B i a l o c k twierdzi, że krytyka literacka była w okresie wczesnego średniowiecza jednym 
z przejawów profesjonalizacji japońskiego świata literackiego. Zob.: David B i a l o c k, Voice, Text, 
and the Question of Poetic Borrowing in Late Classical Japanese Poetry, „Harvard Journal of Asiatic 
Studies”, t. 54, nr 1, 1994, s. 197.

33 Honkadori (cytat poetycki) jest techniką odwoływania się do fraz lub słów znanych z innych 
oraz wcześniejszych utworów. Dzięki nim poszerzony zostaje kontekst skojarzeniowy, następuje 
zmiana sensu oraz efektu emocjonalnego nowo powstałego wiersza. Zob. Mikołaj M e l a n o w i c z, 
Formy w literaturze japońskiej, op. cit., s. 76. 

34 Shinkokin wakashū (Nowy zbiór japońskiej poezji dawnej i współczesnej, 1205), lub w skrócie 
Shinkokinshū, jest ósmą antologią cesarską składającą się z dwudziestu ksiąg. Skompilowana została 
na rozkaz eks-cesarza Go-Toby (1180–1239). Antologia odchodziła od tradycji Kokinshū, jej zasad 
tworzenia poezji oraz wprowadzała nowe środki poetyckie. Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 346–348.

35 A. Vo v i n, op. cit., s. 11–12.
36 Man’yōshū ze świątyni Nishi honganji (zwana Nishi honganji-bon) jest najstarszą pełną kopią 

tego zbioru zawierającą dwadzieścia zwojów i 4516 wierszy. Jej powstanie datuje się na późny okres 
Kamakura (1185–1333). Zob.: A. Vo v i n, op. cit., s. 11–13. 
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że Man’yōshū zawiera 4516 wierszy, chociaż w przykładach krytyki literackiej okresu 
wczesnego średniowiecza znajdujemy różne liczby wierszy. Przykładem jest fragment 
wspomnianego powyżej dzieła pt. Fukurozōshi autorstwa Fujiwary Kiyosuke:

Man’yōshū: 4313 wierszy, w tym 259 chōka. Jednakże kopie są niejednakowe i niełatwo 
jest ustalić określoną ilość poematów37. 

Fragment, w którym ówczesny lider szkoły Rokujō, Fujiwara Kiyosuke, podał liczbę 
wierszy w Man’yōshū jako 4313 (w tym 259 chōka), jest niewątpliwie dowodem na  to, 
że istniały niegdyś kopie zbioru, które zawierały inną liczbę wierszy niż podaje się 
współcześnie 4516 (w tym 265 chōka). Ponadto, istotne jest zastrzeżenie pojawiające 
się w Fukurozōshi, iż istnieje wiele kopii Man’yōshū, a żadna z nich nie wydaje się 
„ważniejsza” od innych. Nie sposób jest więc określić jedną liczbę wierszy tej kolek-
cji, choć zasadne wydaje się wnioskować, iż Kiyosuke prawdopodobnie podał liczbę 
wierszy takiej kopii Man’yōshū, którą sam posiadał, do której miał dostęp lub którą 
najbardziej cenił. Nieistniejący dziś niestety manuskrypt zbioru zawierający 4313 wierszy 
nie był jednak jedynym, z jakiego korzystał Fujiwara Kiyosuke. Na przykładzie innego 
traktatu poetyckiego ówczesnego lidera szkoły Rokujō pt. Waka shogakushō (Poezja 
dla początkujących, 1169)38, widzimy bowiem, że z pewnością miał on dostęp do innej 
kopii Man’yōshū, tzw. Ruijū koshū (Sklasyfikowany zbiór poezji dawnej, przed 1120)39, 
która jest dziś jednym z najstarszych, i uważanych za najważniejsze, reliktów literackich 
epoki wczesnego średniowiecza. Waka shogakushō zawiera listę tzw. dawnych słów (furuki 
kotoba), gdzie wyrażenia poetyckie zapożyczone z Man’yōshū podane są według takiego 
porządku ksiąg, w jakim pojawiają się one w Ruijū koshū. Wynika z tego, że Kiyosuke 
miał zatem dostęp do i korzystał z co najmniej dwóch różnych manuskryptów Man’yōshū.

W dziełach krytycznych innych poetów epoki wczesnego średniowiecza również znaj-
dujemy wzmianki o liczbie wierszy Man’yōshū. Krótki fragment traktatu poetyckiego 
Man’yōshū jidai nanji autorstwa mnicha Kenshō jest na to dowodem, ponieważ podaje 
„4500 lub więcej wierszy”40, co niewątpliwie zbliża nas do liczby wierszy z uznawanego 
współcześnie za najważniejszy manuskryptu Nishi honganji-bon Man’yōshū. Jednakże 
w traktacie Fujiwary Shunzeia pt. Korai fūteishō (1197) ostatnim zacytowanym wierszem 
z Man’yōshū jest poemat sklasyfikowany w Nishi honganji-bon jako nr 442241. Istnieje 

37 Kiyosuke F u j i w a r a , Fukurozōshi (Zwykłe zapiski), w: Tadaharu F u j i o k a (red.), Shin nihon 
koten bungaku taikei 29 (Nowe kompendium klasycznej literatury japońskiej, tom XXIX), Iwanami 
Shoten, Tōkyō 1995, s. 35.

38 Waka shogakushō (Poezja dla początkujących, 1169) jest poradnikiem kompozycji poezji 
stworzonym na rozkaz cesarskiego regenta F u j i w a r y Motofusy (1144–1230). Wylicza kategorie 
przedmiotów i nazw miejsc pojawiających się w poezji japońskiej, począwszy od Man’yōshū aż 
po czwartą antologię cesarską Goshūi wakashū (Późny zbiór pokłosia, 1086). Zob. T. A r i y o s h i, 
op. cit., s. 710–711.

39 Ruijū koshū (Sklasyfikowany zbiór poezji dawnej, przed 1120) jest księgą, która klasyfikuje 
wiersze z Man’yōshū za pomocą chińskich kategorii rui. Zostało stworzone przez F u j i w a r ę Atsu-
takę (?–1120) i zawiera ok. 3800 wierszy ze wszystkich tomów Man’yōshū oprócz tomów IX, X, 
XVIII oraz XX. Zob.: T. A r i y o s h i, op. cit., s. 692.

40 K e n s h ō, Man’yōshū jidai nanji (Problematyczne kwestie Man’yōshū), w: Hitaku K y ū s o j i n 
(red.), Nihon kagaku taikei 4 (Kompendium japońskiej krytyki literackiej, tom IV), Kazama Shobō, 
Tōkyō 1980, s. 64.

41 Shunzei F u j i w a r a, op. cit., s. 87.
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zatem możliwość, że również Shunzei miał dostęp do kopii Man’yōshū, która zawierała 
mniejszą liczbę wierszy niż 4516. Powyższe informacje świadczą o tym, że w epoce 
wczesnego średniowiecza liczba wierszy w Man’yōshū prawdopodobnie nie była jeszcze 
ustalona, a co za tym idzie, kategoryzacja dawnego wiersza jako „poematu z Man’yōshū” 
nie była aż tak oczywista, jak miało to miejsce po powstaniu Nishi honganji-bon. Dzięki 
pojęciu historyzmu42 tekstów literackich wnioskujemy zatem, że Man’yōshū było nie 
tylko postrzegane inaczej niż współcześnie, lecz również było tekstem przekazywanym 
i dostępnym w nieco innej postaci.

Poza ilością wierszy Man’yōshū, która okazała się kwestią dyskusyjną w epoce wcze-
snego średniowiecza, kolejnym tematem bardzo często podejmowanym w średniowiecznej 
krytyce literackiej były informacje o powstaniu Man’yōshū, m.in. na temat okoliczności 
cesarskiego rozkazu kompilacji oraz tożsamość kompilatora. Fujiwara Kiyosuke przed-
stawił w jednym ze swoich dzieł krytyki literackiej, Fukurozōshi, teorię, która głosiła że 
rozkaz kompilacji Man’yōshū został wydany przez 45. cesarza Japonii zwanego Shōmu 
(701–756) po jego abdykacji, czyli w okresie panowania 46. władcy Japonii, cesarzowej 
Kōken (718–770), który przypada na lata 749–758:

Być może zbiór ten został skompilowany z rozkazu ekscesarza43 za panowania cesa-
rzowej Kōken44.

Widzimy zatem, że choć Kiyosuke niewątpliwie wyraził w Fukurozōshi swoją opi-
nię, nie miał całkowitej pewności, który z cesarzy oficjalnie wydał rozkaz kompilacji 
Man’yōshū. Również w Fukurozōshi znajdujemy wzmiankę o kompilatorze Man’yōshū:

W odniesieniu do kompilatora, był nim albo Minister Tachibana45, albo Yakamochi46.

Wygląda więc na to, że Kiyosuke nie miał także całkowitej pewności co do tożsa-
mości kompilatora Man’yōshū. Ta c h i b a n a Moroe (684–757) i Ō t o m o Yakamochi 
(717?–785) to dwie możliwości, z których żadna nie jest preferowana. Zaskakującym 
wydawać się może, że lider szkoły Rokujō, której do dziś przypisywana jest największa 
wiedza o Man’yōshū w okresie wczesnego średniowiecza, nie miał pewności na temat 
podstawowych informacji o powstaniu tego antycznego zbioru poezji japońskiej. 

Być może jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że inny krytyk i poeta szkoły Rokujō 
– Kenshō, który był przybranym synem Fujiwary Kiyosuke – miał zupełnie inne zdanie 
na temat cesarskiego rozkazu kompilacji Man’yōshū. Na podstawie fragmentu jedne-
go z traktatów poetyckich Kenshō, Man’yōshū jidai nanji, widać, iż opowiadał się on 
za późniejszą datą powstania zbioru, wskazując na początek IX w.:

42 Historyzm zakłada, iż odbiór każdego dzieła literackiego w późniejszych okresach historycz-
nych ulega wpływom procesów społecznych, politycznych i kulturowych tychże okresów. Zob. Peter 
B a r r y, Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester University 
Press, Manchester 2002, s. 172–191.

43 Odniesienie do cesarza Shōmu.
44 Kiyosuke F u j i w a r a, op. cit., s. 37–38.
45 Chodzi o Ta c h i b a n ę Moroe (684–757), który był jednym z poetów okresu Nara. W okresie 

średniowiecznym Moroe uważany był za jednego z kompilatorów Man’yōshū. Zob. T. A r i y o s h i, 
op. cit., s. 648.

46 Kiyosuke F u j i w a r a, op. cit., s. 37–38.
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Uważa się, że Man’yōshū zostało skompilowane za panowania cesarza Heizeia. W taki 
właśnie sposób wiedza w tej materii była przykazywana od starożytności i są ludzie, 
którzy twierdzą, że nie istnieją inne wyjaśnienia47.

Kenshō był zatem zdania, że Man’yōshū powstało za panowania 51. cesarza Japonii, 
zwanego Heizei, w erze Daidō (806–810), czyli w latach 806–809. Jest to zupełnie inna 
opinia od tej, którą prezentował przybrany ojciec Kenshō, Fujiwara Kiyosuke. W dziełach 
Kenshō nie znajdujemy niestety żadnych wzmianek o kompilatorze Man’yōshū. Jednakże 
na podstawie powyższego fragmentu wnioskujemy, że nawet w obrębie szkoły Rokujō 
istniało wiele zróżnicowanych opinii na temat okoliczności powstania Man’yōshū, co 
świadczy o istnienieniu dyskursu, w którym uczestniczyli różni poeci i do rozwoju któ-
rego się przyczyniali. Ponadto, przynależność do danej szkoły poetyckiej niekoniecznie 
oznaczała spójność opinii na tematy kontrowersyjne w dziedzinie literatury.

Fujiwara Shunzei, założyciel i pierwszy lider szkoły Mikohidari, prezentował w swo-
ich dziełach krytyki literackiej jeszcze inną opinię o powstaniu Man’yōshū. W jednym 
z traktatów poetyckich, Man’yōshū jidaikō, Shunzei zasugerował, że Man’yōshū zostało 
prawdopodobnie skompilowane przez Ta c h i b a n ę  Moroe w okresie panowania cesa-
rzowej Kōken, czyli w latach 749–758: 

Nawet jeśli zbiór ten zdaje się pochodzić z okresu po abdykacji cesarza Shōmu48 i obję-
ciu tronu przez cesarzową Kōken49, nie istnieją żadne pisemne dowody, który z cesarzy 
wydał rozkaz kompilacji. W ósmym roku ery Tenpyō Shōhō50 cesarz Shōmu odszedł 
z  tego świata, a Tachibana Moroe zrezygnował ze służby na dworze cesarskim. Nawet 
jeśli Moroe w istocie służył cesarzowi i otrzymał rozkaz kompilacji Man’yōshū, z uwagi 
na to, że Moroe zmarł rok później, nie znajdujemy żadnych oficjalnych wzmianek na 
ten temat w kronikach historycznych51. 

Fujiwara Shunzei zaprezentował w Man’yōshū jidaikō swoje zdanie o powstaniu Man’y-
ōshū w sposób niezwykle podobny do Fujiwary Kiyosuke, zastrzegając, że podawane 
informacje nie znajdują potwierdzenia w źródłach pisanych. Świadczy to o tym, że obaj 
poeci byli uczestnikami tego samego rodzaju dyskursu poetyckiego i zapewne nawzajem 
znali swoją krytykę literacką. Mieli zatem dostęp do podobnych źródeł i wiedzy, różnili 
się jednak ich interpretacją. Interesujący jest jednak fakt, że w późniejszym ze swoich 
dzieł krytyki poetyckiej, Korai fūteishō, Shunzei zmienił odrobinę zdanie i ton pisemnych 
wypowiedzi o Man’yōshū. Jasno stwierdził bowiem, że antologia powstała z  rozkazu 
cesarza Shōmu i została skompilowana przez Tachibanę Moroe:

Za panowania cesarza Shōmu w stolicy Nara, człowiek znany jako Tachibana Moroe 
otrzymał rozkaz stworzenia antologii cesarskiej i skompilował Man’yōshū52.

47 K e n s h ō, op. cit., s. 51.
48 Panowanie cesarza Shōmu przypada na lata 724–749.
49 Panowanie cesarzowej Kōken przypada na lata 749–758.
50 Era Tenpyō Shōhō przypada na lata 749–757, więc ósmy rok tej ery to 756.
51 Shunzei F u j i w a r a, Manji (Rozważania nad okresem kompilacji Man’yōshū), w: Kanazawa 

bunko-bon Man’yōshū 18. Chūsei Man’yōshū (Manuskrypt Man’yōshū z Kanazawy, księga XVIII. 
Średniowieczne Man’yōshū), Asahi Shinbunsha, Tōkyō 1994, s. 194–201.

52 S. F u j i w a r a, Korai fūteishō, op. cit., s 39–40.
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Na podstawie powyższego fragmentu można wywnioskować, że Fujiwara Shunzei 
z dużo większą pewnością wypowiadał się o okolicznościach powstania Man’yōshū. Może 
to wynikać z tego, że pod koniec XII w. Shunzei i jego szkoła poetycka Mikohidari 
przejęła pozycję lidera w świecie literackim. Status lidera najbardziej wpływowej szkoły 
poetyckiej zobowiązywał do ekspertyzy na różnorakie tematy. Shunzei musiał się zatem 
prezentować jako znawca literatury konkurencyjny dla szkoły Rokujō, posiadający wiedzę 
również na temat Man’yōshū. W istocie, poświęcił on poezji tej antologii osobny tom 
w najbardziej cenionym z jego traktatów poetyckich, Korai fūteishō, w którym dokonał 
kanonizacji wielu japońskich dzieł literackich53.

*

Odbiór Man’yōshū w czasach współczesnych i epoce średniowiecza bardzo się od sie-
bie różnią. Okazuje się, że współczesny wizerunek Man’yōshū jako wybitnej antologii, 
wyrażającej najgłębsze uczucia Japończyków, opartej na jednym manuskrypcie ze świątyni 
Nishi honganji, antologii stabilnej tekstualnie i nieskomplikowanej, jest odwrotnością 
wizerunku Man’yōshū z epoki średniowiecza. Na podstawie wielu źródeł historycznych 
i literackich wnioskujemy bowiem, że zbiór ten uważano za projekt cesarski, dwor-
ski, a nie za przedsięwzięcie ogólnoklasowe i narodowe. Ponadto, z uwagi na istnienie 
wielu niejednakowych manuskryptów oraz wielu teorii na temat powstania Man’yōshū, 
definicja tej antologii w okresie średniowiecza była dużo bardziej niespójna, a wiedza 
o niej wręcz nieuchwytna. Podczas badań nad japońską poezją średniowieczną należa-
łoby zatem sięgać do tekstów starszych niż Nishi honganji-bon Man’yōshū, ponieważ to 
z nich zapewne korzystali poeci w epoce średniowiecza. 

Man’yōshū nie było w żadnym wypadku tekstem stabilnym, w pełni zrozumiałym 
i polecanym w nauce i praktyce poetyckiej. Był to zbiór poezji owiany tajemnicą, którego 
starożytny styl nie był zaliczany do eleganckich i pożądanych na dworze okresu Heian, 
najbardziej ceniącym wyrafinowany styl poetycki Kokinshū. Nie była to również kolekcja 
idealizowana, mitologizowana i uważana za tekst wyrażający najgłębsze uczucia Japoń-
czyków. Wizerunek „narodowego” Man’yōshū jest bowiem konstruktem późniejszych 
nurtów naukowych, tj. kokugaku. Definicja Man’yōshū nigdy nie była i nie jest zatem 
tak oczywista, jak się współcześnie może zdawać54. 

Należy jednak przyznać, że starożytny zbiór Man’yōshū stał się w okresie wczesno-
średniowiecznym obiektem większego niż wcześniej zainteresowania poetów japońskich 
z wielu kręgów poetyckich. Liczne opowieści i teorie o powstaniu tej antologii pozwoliły 
bowiem na stworzenie swoistego rodzaju dyskursu, w którym brali udział i do tworzenia 
którego przyczyniali się ówcześni poeci bez względu na swą przynależność do  szkół 
poetyckich. Wiedza o Man’yōshū stała się kapitałem, który wykorzystywano do pozyskania 
mecenatu dworu cesarskiego i siogunatu, co przynosiło szkołom poetyckim wymierne 
korzyści polityczne i materialne. Nic zatem dziwnego, że jest wiele różnych wersji i legend 
o powstaniu tej antologii, skoro właśnie owa różnorodność zdań i udział w  dyskursie 
poetyckim nadawały wiedzy o literaturze wydźwięk polityczny i były przez patronów 
oczekiwane. 

53 Karolina S z e b l a - M o r i n a g a, Tajemna głębia (yūgen) w poezji japońskiej, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 76.

54 Mikołaj M e l a n o w i c z, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011, s. 39.
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