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Abstract: The development of every culture is associated with the ability to pass 
on experience and knowledge, both to the present and future generations. The most 
powerful tool of communication in society is the mass media, and books are certainly 
a primary means. The theme of this text is, therefore, the culture of the written word 
in the literary tradition of Japan represented by the wahon, or the Japanese book. The 
history of its origin and development dates back more than 1100 years; the beginnings 
of both manuscript and printed books in Japan date back to the eighth century. Wahon 
in its traditional form developed until 1868, up to the beginning of the Meiji Era 
(1868–1912), when the modernization and westernization of the country also took over 
this area of human activity.
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Rozwój każdej kultury wiąże się z umiejętnością przekazywania doświadczeń i wie-
dzy, zarówno obecnym, jak i następnym pokoleniom. Służą temu między innymi środki 
masowego przekazu, a jednym z pierwszych jest z pewnością książka. Denis McQuail 
podkreśla, że rozwój nowoczesnych mediów rozpoczyna się wraz z wynalezieniem druku 
i pojawieniem się książki typograficznej1, którą w Europie traktowano jako narzędzie 
reprodukujące zbiory identycznych tekstów stanowiących „źródło wiedzy i skarbnicę 
mądrości”2. Początkowo drukowano przede wszystkim teksty religijne, filozoficzne, 
polityczne oraz naukowe, a od XVII w., kiedy książka stała się towarem, wpływając 
na rozwój handlu i usług, zaczęto wydawać również teksty świeckie, wykorzystywane 
w sposób indywidualny3. Najpopularniejszym formatem książki drukowanej był w Euro-
pie tzw. kodeks, czyli zszyte ze sobą kartki papieru oprawione w twardą obwolutę. 
Jak zauważa Marshall McLuhan, [drukiem] „rządziła zasada jednolitości, podczas gdy 
książka rękopiśmienna miała tendencję, by przyjmować postać zbioru heterogenicznych 
tekstów gromadzonych dla przyjemności”4. To właśnie druk i produkcja książki na skalę 
masową przyniosły, zdaniem McLuhana, fundamentalną zmianę w sposobie myślenia 
oznaczającą przejście od kultury oralnej w wizualną, a zarazem wyjście z „kultury  
plemiennej”5.

1 Denis McQuail, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2007, s. 44.
2 Ibidem, s. 45.
3 Ibidem, s. 46.
4 Marshall McLuhan, Galaktyka Gutenberga, przekład Andrzej Wojtasik, Narodowe Centrum 

Kultury, Warszawa 2017, s. 346.
5 McLuhan ma na myśli tutaj wyjście z „zaborczego świata totalnej współzależności i wzajem-

nych powiązań, jakim jest sieć oparta na słuchu” charakteryzująca, jego zdaniem, właśnie kultury 
plemienne. Ibidem, s. 74.



IWONA KORDZIŃSKA-NAWROCKA312 NR 3 – 4

Przyglądając się tradycji literackiej Japonii i jego głównemu medium, czyli książce, 
można zauważyć podobne etapy rozwoju poczynając od książki rękopiśmiennej (shahon)6, 
a kończąc na typograficznej (hanpon), która stała się przedmiotem masowego odbioru. 
Tematem badawczym niniejszego tekstu jest zatem kultura słowa pisanego w dawnej 
Japonii reprezentowana przez wahon, czyli tradycyjną książkę japońską. Historia powstania 
i rozwoju wahon liczy sobie ponad 1100 lat7, początki bowiem zarówno książki rękopi-
śmiennej, jak i drukowanej w Japonii sięgają VIII w. Wahon w swojej tradycyjnej formie 
rozwijała się aż do 1868 r., a więc do okresu Meiji (1868–1912)8, kiedy modernizacja 
i westernizacja kraju objęła również i ten obszar ludzkiej działalności.

Pojęcie literatury w języku i kulturze japońskiej

Rozwój książki w Japonii ściśle wiąże się z powstaniem pisma i rozwojem kultury 
literackiej. Należy podkreślić, iż literatura piękna, w zależności od epoki historycznej, 
była różnie pojmowana i określana w języku japońskim. We współczesnej japońszczyźnie 
ekwiwalentem pojęcia literatura piękna jest słowo bungaku, które w takim właśnie zna-
czeniu zaczęto używać dopiero od okresu Meiji9. Słowo to jest złożeniem składającym 
się z dwóch morfemów – bun i gaku. Pierwszy morfem bun (odczytywany ponadto jako 
mon lub fumi), pojawia się również w pojęciu kultura (bunka). Słownik znaków chińskich 
Shinkangorin („Nowy las słów chińskich”) wyjaśnia, że bun etymologicznie wskazuje 
na ‘aspekt wizualny, zewnętrzny, sferę decorum, ozdobę lub szlaczek’, ponadto oznacza 
‘literę, znaki, słowa, sentencję, zdanie”, w konsekwencji zaś wszelkie teksty pisane, w tym 
literaturę i teksty naukowe10. Z kolei morfem gaku oznacza ‘naukę, wiedzę, edukację’ 
oraz ‘nauczyciela, studenta, mistrza’11. Złożenie bungaku pierwotnie wskazywało zatem 
z jednej strony na wiedzę i naukę oraz teksty naukowe, z drugiej zaś na osobę, która tę 
wiedzę uprawiała i przekazywała, również w formie pisemnej, a więc na nauczyciela, 
profesora czy korepetytora12. Po raz pierwszy w takim właśnie znaczeniu jako bungaku 
no shi, czyli mistrza nauki, profesora13 użyto go we wstępie do antologii chińskiej poezji 
Kaifusō („Przyjemny wiatr i wodorosty”, 751 r.) stworzonej przez Japończyków oraz 
w kodeksie prawnym Yōrō ritsuyō („Kodeks ery Yōrō”, 757 r.)14. 

 6 W zapisie terminów i nazwisk japońskich zastosowano transkrypcję Hepburna. Imiona i nazwi-
ska japońskie zapisano zgodnie ze zwyczajem przyjętym w Japonii, tj. nazwisko poprzedza imię.

 7 Przyjęte ramy czasowe odnoszą się do japońskiego systemu podziału na epoki historyczno-lite-
rackie. Czasy poprzedzające epokę Meiji, kiedy Japonia nawiązała kontakty ze światem zewnętrznym 
i poddała się modernizacji, określa się ogólnie jako okres klasyczny. W jego rozwoju można wyróż-
nić trzy główne podokresy, a mianowicie japońską starożytność (VII–XII w.) zdominowaną przez 
kulturę dworską, średniowiecze (XII do XVI w.) z dominującą kulturą samurajską oraz nowożytność 
(XVII do XIX w.) i kulturę mieszczańską.

 8 Hashiguchi Kōnosuke, Edo no hon’ya to honzukuri („Księgarnie i produkcja książek w epoce 
Edo”), Heibonsha, Tōkyō 2011, s. 5.

 9 Suzuki Sadami, Nihonbungaku no seiritsu („Powstanie literatury japońskiej”), Sakuhinsha, 
Tōkyō 2009, s. 7.

10 Kamata Kunihoko, Yasuda Naoko (red.) Shinkangorin („Las nowych słów chińskich”), 
Taishūkan Shoten, 2011–2013, słownik elektroniczny Casio, XD-U6900.

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Suzuki Sadami, The Concept of Literature in Japan, przekład Royal Tyller, Nichibunken, 

Kyōto 2006, s. 57.
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W okresie kultury dworskiej epoki Heian (794–1185) Japończycy przejęli podejście 
do spraw nauki z Chin wprowadzając podział na cztery główne działy (tzw. cztery drogi 
shidō), a mianowicie nauki konfucjańskie (meikeidō), nauki prawne (meihōdō), historię 
i teksty literackie (kidendō) oraz rachunkowość (sandō)15. Literaturę jako teksty pisane 
zaliczono zatem do kidendō, a tworzyły je teksty naukowe i klasyka chińska, chińskie 
teksty literackie (proza i poezja) oraz listy16.

Jak widać pojęcie literatury i tekstów literackich było ściśle powiązane z pismem 
ideograficznym, które Japończycy również przejęli z Chin około V w. Do VIII w. trwał 
proces adaptacyjny, polegający na dostosowaniu znaków chińskich do potrzeb grama-
tycznych i semantycznych języka japońskiego, który, w odróżnieniu od chińskiego, ma 
charakter koniugacyjny. W tym czasie Japończycy stworzyli dodatkowo dwa typy pisma 
fonetycznego zwanego ogólnie kaną, czyli tzw. „nieprawdziwymi znakami”, co stanowiło 
opozycję do pisma chińskiego, czyli many – „znaków prawdziwych”.

Kultura słowa pisanego rozwijała się w tym okresie w dwóch językach, a mianowicie 
chińskim, który był językiem urzędowym i oficjalnym, oraz japońskim traktowanym jako 
język prywatny. Ta dychotomiczność kulturowa wiązała się z podziałem rzeczywistości 
polityczno-społecznej, jak również literackiej na dwa światy: oficjalny (ōyake) repre-
zentowany przez dwór cesarski i urzędników wywodzących się z warstwy arystokracji 
oraz świat prywatny (watakushi) związany z domem i rodziną. W świecie oficjalnym 
dominowali mężczyźni, którzy posługiwali się chińszczyzną i „prawdziwymi” znakami 
chińskimi, pisali teksty służbowe, tworzyli poezję i inne teksty literackie w tzw. stylu 
męskim otokode. W świecie prywatnym funkcjonowały kobiety używające języka japoń-
skiego, zapisywanego rodzimym alfabetem kana („nieprawdziwymi znakami”), w którym 
tworzono literaturę fikcyjną w stylu kobiecym onnade. Powstały i rozwinęły się wówczas 
najważniejsze rodzaje i gatunki literackie, takie jak poezja waka i proza, a w jej ramach 
opowieści dworskie monogatari, pamiętniki prywatne nikki, utwory eseistyczne zuihitsu 
oraz opowieści anegdotyczne setsuwa17. 

O ile mężczyźni mieli szeroki dostęp do świata kobiet posługując się ich stylem, 
o tyle kobiety zostały niejako „uwięzione” w sferze prywatnej i nie mogły na równych 
prawach uczestniczyć w „oficjalnym życiu” mężczyzn. Utwory w stylu kobiecym, które 
dzisiaj uznaje się za arcydzieła literatury japońskiej, traktowano wówczas jako dzieła 
rozrywkowe, a nie naukowe, dlatego nie zaliczano ich do tekstów literackich określanych 
mianem bungaku. 

Wraz z rozwojem tekstów pisanych pojmowanie literatury uległo zmianie, a przede 
wszystkim rozszerzeniu o nowe formy literackie, takie jak: kroniki historyczne pisa-
ne po chińsku (zbiór sześciu kronik rikkokushi przedstawiających dzieje rodu cesar-

15 Ibidem, s. 60
16 Ibidem.
17 W okresie kultury dworskiej jako utwory w stylu onnade, zapisane kaną powstały największe 

dzieła literatury japońskiej takie, jak: Genji monogatari („Opowieść o księciu Genjim”, 1008) Murasaki 
Shikibu, Makura no sōshi („Zapiski spod poduszki”, XI w.) Sei Shōnagon,  Kagerō nikki („Pamiętnik 
ulotnych chwil”, X w.) Matki Michitsuny, Izumi Shikibu nikki („Pamiętnik Izumi Shikibu”, XI w.) 
Izumi Shikibu czy antologia poezji Kokin wakashū („Zbiór wierszy dawnych i współczesnych”, 905 r.).
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skiego)18, ‘zwierciadła historyczne’ (kagamimono)19 czy w okresie średniowiecznym 
opowieści wojenne (gunki monogatari) tworzone w mieszanym stylu będącym połą-
czeniem japońszczyzny i chińszczyzny (wakan konkōbun)20. Wprawdzie tekstów okresu 
dworskiego, pisanych stylem kobiecym, wciąż nie traktowano jako dzieł literackich, 
zmieniło się to jednak w okresie Edo (1603–1868), w czasach dominacji kultury miesz-
czańskiej, kiedy pojawiły się nowe gatunki reprezentujące literaturę plebejską, czyli popu-
larną. Konsekwencją powstania tego typu tekstów, jak podkreśla Namakura Yukihiko, 
był podział na literaturę wyższą, elitarną określaną jako ga bungaku, a reprezentującą 
teksty okresów dworskiego i średniowiecznego i literaturę mieszczańską oraz popularną 
nazywaną mianem zoku bungaku, czyli plebejską, niższą21.

Pojęcie książki w języku i kulturze japońskiej

Analogicznie do pojęcia literatury wygląda ewolucja semantyczna słowa hon, które 
we współczesnej japońszczyźnie oznacza książkę, a zatem wytwór kultury materialnej, 
służący do przekazu różnorodnej literatury. Etymologia słowa wskazuje na ‘korzeń drze-
wa’ a zatem ‘podstawę, bazę, podłoże rzeczy i spraw’, wreszcie ‘pierwowzór, coś co 
stanowi najważniejszą i kluczową rzecz’.22 Hon w znaczeniu pierwowzoru pojawia się 
na przykład u Sei Shōnagon w Makura no sōshi.

Arigataki mono…Monogatari, shū nado kakiutsusu ni, hon ni sumi tsukenu. 
Kiedy przepisuje się opowieści i antologie poetyckie, nie należy brudzić tuszem pierwo-
wzorów.23

Zdaniem Sei Shōnagon hon, czyli pierwowzór jakiegoś tekstu, powinien być trakto-
wany z należytą estymą.

Z kolei w Genji monogatari Murasaki Shikibu, w księdze Umegae („Gałązka śliwy”) 
pojawia się wyraz hon w znaczeniu książki.

18 Sześć kronik historycznych, które powstały w między VIII a XII w. to: Nihonshoki („Kronika 
japońska”), Zoku Nihonshoki („Kronika japońska, ciąg dalszy”), Nihonkōki („Późniejsza kronika 
japońska”), Zoku Nihonkōki („Późniejsza kronika japońska, ciąg dalszy”), Nihon Montoku tennō 
jitsuroku („Japońskie zapiski z czasów cesarza Montoku”) oraz Nihon sandai jitsuroku („Japońskie 
zapiski trzech pokoleń”).

19 Podgatunek kagamimono, czyli zwierciadła, to przedstawiające dzieje arystokratycznego rodu 
Fujiwara kroniki historyczne, które tworzono w języku japońskim w XI i XII w. Najbardziej znane 
to: Imakagami („Współczesne zwierciadło”), Ōkagami („Wielkie zwierciadło”) czy Mizukagami 
(„Wodne zwierciadło”).

20 Gunki monogatari inaczej senki monogatari, czyli opowieści wojenne odtwarzają dzieje kon-
fliktów zbrojnych pomiędzy wielkimi rodami samurajskimi. Największy konflikt zwany wojną genpei 
(genpeigassen) miał miejsce w latach 1180–1185, a dotyczył rodów Taira i Minamoto. Sama nazwa 
gatunku literackiego powstała dopiero w okresie Meiji. Najbardziej znany utwór to Heike monogatari 
(„Opowieść o rodzie Taira”, XIV w.), który jest przykładem tzw. „wtórnej oralności”. Opowieść 
krążyła w różnych wersjach pisanych, a wykonywali ją ustnie przy akompaniamencie instrumentu 
strunowego biwa (cytra) zawodowi opowiadacze określani jako biwabōshi (‘mnisi z cytrą’).

21 Za: Suzuki Sadami, Nihon bungaku no seiritsu, op. cit., s. 65.
22 Kokugo jiten („Słownik klasycznego języka japońskiego”), Iwanami Shoten 1982. 
23 Sei Shōnagon, Makura no sōshi, esej 75, Iwanami Shoten, Tōkyō 1974, s. 109. 
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Samazama no tsugigami no hon domo toriidesasetamaeru tsuide ni, miko no jijū shite 
miya ni saburō hon domo tori ni tsukawasu. (Umegae)
Książę wyjął księgi napisane na kolorowym papierze, a następnie polecił swemu synowi, 
pracującemu w sekretariacie cesarskim, aby przyniósł z ich rezydencji jeszcze inne księgi.24

W epoce Muromachi (1336–1467) upowszechniło się pojęcie mono no hon25, (dosł. 
‘podstawa rzeczy’), czyli książki o tematyce naukowej i religijnej, które w tym czasie 
zaliczano właśnie do literatury określanej jako bungaku.

O ile więc literatura bungaku i materialna forma – książka hon powinny spełniać 
funkcje poznawcze, dydaktyczne i ideologiczne, o tyle książka nienaukowa, popular-
na, którą dla odróżnienia określano mianem zeszytów sōshi26, miała wyłącznie charak-
ter rozrywkowy. W wyrazie sōshi morfem sō oznacza ‘trawę, chwast’, a więc coś, co 
w odróżnieniu od hon, nie ma głębokich i grubych korzeni, w konsekwencji jest ‘proste, 
skromne, przyziemne’, coś co może być jedynie ‘brudnopisem’ lub ‘prywatną notatką’27.

W cytowanym wcześniej Makura no sōshi Sei Shōnagon posługuje się tym termi-
nem w 319 eseju, opisując motywy, którymi kierowała się tworząc swoje dzieło mające 
w zamierzeniu być jedynie formą skromnych, prywatnych zapisków.

Kono sōshi me ni miegokoro ni omou koto o hito ya wa min to suru to omoite, tsurezure 
naru satoi no hodo ni kakiatsumetaru o.
Do tych zeszytów [sōshi] wpisywałam w chwilach wolnych od służby na dworze, siedząc 
samotnie we własnym domu, i to, com widziała na własne oczy i to, com w swych sercu 
czuła28.

W podobnym znaczeniu używa słowa sōshi córka Sugawary Takasue w Sarashina 
nikki („Pamiętnik z Sarashiny”, XI w.):

Waza to medetaki sōshi domo, suzuri no hako no futa ni irete okosetari.
[Moja niania] włożyła do pokrywki na pudełko z tuszem wyjątkowo piękne zeszyty 
i przesłała mi je29.

Zeszyty Sōshi wskazują tutaj na literaturę prywatną, rozrywkową, pisaną kaną, taką 
jak monogatari, nikki czy zuihitsu i pełnią funkcje przede wszystkim wychowawcze 
i rozrywkowe.

Podział na hon i sōshi odzwierciedla zatem podział na literaturę naukową i religijną, 
zarezerwowaną dla specjalistów (czyli bungaku) oraz prywatną, rozrywkową przeznaczoną 
dla amatorów. Jakie dzieła zaliczano więc do hon, a jakie do sōshi? Hashiguchi Kōnosuke 
uważa, że granica między nimi była dosyć płynna, i podobnie jak w przypadku pojęcia 
literatury, przesuwała się wraz z rozwojem tekstów pisanych i czytelnictwa na przestrze-

24 Murasaki Shikibu, Genji monogatari, t. 3, Shōgakkan, Tōkyō 1972, s. 413. 
25 Edogaku jiten („Słownik wiedzy o epoce Edo”), Kōbundō, Tōkyō 2000, s. 426.
26 Do zapisu wyrazu sōshi używano różnych znaków, między innymi: 草紙, 草子, 冊子, 双紙.
27 Shinkangorin, op. cit.
28 Sei Shōnagon, Makura no sōshi (Notatnik osobisty), esej 319, Wiesław Kotański (przekład), 

w: Wiesław Kotański, Dziesięć tysięcy liści, PWN, Warszawa 2012, s. 183.
29 Córka Sugawary Takasue, Sarashina nikki, Shōgakkan, Tōkyō 1971, s. 298–299.
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ni wieków.30 O ile jeszcze w okresie Heian i wczesnego średniowiecza (XII–XIV w.) 
podział był dość wyrazisty, jako hon traktowano bowiem książki naukowe i religijne, 
jako sōshi zaś teksty w stylu kobiecym, pisane kaną w celach rozrywkowych, to już 
w następnych epokach to rozróżnienie uległo rozmyciu. Kiedy w XIV w. pojawiły się 
krótkie opowieści otogizōshi (‘zeszyty ku rozrywce’) skierowane do mniej wykształconego 
odbiorcy31, teksty literackie z okresu dworskiego publikowano już jako hon. W okresie 
Edo natomiast, wraz z upowszechnieniem się druku i książki drukowanej, nastąpiło cał-
kowite wymieszanie się gatunków i pojęć. Wprawdzie obowiązywał wyraźny podział na 
literaturę wyższą (ga bungaku) oraz literaturę niższą, plebejską (zoku bungaku) tworzoną 
przez mieszczan dla mieszczan, to jednak w przypadku książek drukowanych zamieszanie 
pojęciowe było dość powszechne. Nie przestrzegano bowiem zasad rozdziału hon od 
sōshi, czego efektem było wymienne traktowanie obu pojęć. I tak, o ile główne gatunki 
tworzone w ramach literatury mieszczańskiej, takie jak ukiyozōshi (‘zeszyty ulotnego 
świata’)32, kanazōshi (‘zeszyty pisane kaną’)33 czy kusazōshi (‘zeszyty pisane pismem 
trawiastym’)34 zawierały w swojej nazwie słowo zeszyty (sōshi), to już w przypadku 
podgatunków kusazōshi (których nazwy wywodzą się od kolorów okładek lub od ich 
zawartości tematycznej względnie formy książkowej) – terminologii bibliograficznej uży-
wano dosyć swobodnie. Na przykład w nazwach książek: aohon (‘książka w niebieskiej 
okładce‘, skierowana do kobiet), akahon (‘książka w czerwonej okładce‘, skierowana 
do dzieci), kurohon (‘książka w czarnej okładce‘, skierowana do mężczyzn), yomihon 
(‘książka do czytania‘, skierowana do bardziej wykształconego dojrzałego odbiorcy)35, 
ninjōbon (‘książka o miłości‘, skierowana do kobiet)36, sharebon (‘książka o aktualnych, 
modnych sprawach‘, skierowana do mężczyzn)37 czy kokkeibon (‘książka satyryczna‘)38 

30 Hashiguchi Kōnosuke, Wahon e no shōtai. Nihonjin to shomotsu no rekishi („Zaproszenie do 
dawnej książki japońskiej. Historia Japończyków i książki”), Kadokawa Sensho, Tōkyō 2011, s. 173.

31 Sama nazwa gatunku jest późniejsza i wywodzi się od otogi bunko – serii wydawniczej otogi 
składającej się z 23 tomów, ręcznie ilustrowanych, wydanych w latach 1716–1736 przez drukarnię 
Shibukawy Sei’emona w Osace. Serię tworzyły krótkie opowieści oparte na dworskich i samurajskich 
wątkach literackich, jak również motywach ludowych. Najbardziej znane dzieła to Issunbōshi („Chło-
piec o wzroście trzech centymetrów), Hachikazuki („Opowieść o Hachikazuki, księżniczce z czarką 
na głowie”) czy Shūtendōji („Opowieść o demonie Shūtendōji”). Por. Otogizōshi. Sono sekai („Świat 
otogizōshi”), Ishikawa Tōru (red.), Bensei Shuppan, Tōkyō 2004, s. 6–12. 

32 Ukiyozōshi – ‘zeszyty ulotnego świata’, powieści obyczajowe spisane kaną i ilustrowane 
drzeworytami. Ich rozwój przypada na lata 1682–1772. Największe dzieła tego gatunku wydawała 
drukarnia Hachimonjiya, a ich autorami byli Ihara Saikaku (1642–1693) i Ejima Kiseki (1666–1735).

33 Kanazōshi – zeszyty pisane kaną, wydawane w latach 1600–1680. Były to z reguły trawestacje 
i przeróbki dzieł klasycznych, na przykład Nise monogatari („Nieprawdziwe opowieści z Ise”), Inu 
makura sōshi („Psi zbiór spod wezgłowia”) czy Inu tsurezuregusa („Psi zbiór z wolnych chwil”).

34 Kusazōshi – ilustrowane zeszyty pisane pismem trawiastym, wydawane na najniższej jakości 
papierze. Dzieliły się na szereg podgatunków sygnowanych kolorem okładki lub zawartością tematyczną.

35 Yomihon – ilustrowane powieści zawierające wątki religijne, fantastyczne i moralizatorskie. 
Najwięksi twórcy gatunku to Ueda Akinari (1734–1809), Santō Kyōden (1761–1816) i Takizawa 
Bakin (1767–1848).

36 Ninjōbon – powieści miłosne, ich rozwój przypada na lata 1818–1830. Najwybitniejszy twórca 
to Tamenaga Shunsui (1790–1843).

37 Sharebon – książki o tematyce rozrywkowej opisujące najczęściej dzielnice rozrywki. Ich 
rozwój przypada na lata 1764–1780, a najwięksi twórcy to Santō Kyōden i Ōta Nanpo (1749–1823).

38 Kokkeibon – książki satyryczne, humorystyczne. Ich rozwój przypada na II połowę Edo  
(XVIII–XIIX w.), a najwybitniejsi twórcy to Jippensha Ikku (1765–1831) i Shikitei Sanba (1776–1822).
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pojawia się słowo hon. Z kolei w podgatunku kibyōshi (‘zeszyt w żółtej okładce‘, dla 
mężczyzn)39 użyto słowa hyōshi (‘okładka książki’), zaś w gōkan (‘zeszyt wiązany’)40 
słowa kan, czyli zwoju, co w dość luźny sposób nawiązuje do formatu książki, gdzie 
kilka tomów było po prostu ze sobą związanych.

Wahon, czyli tradycyjna książka japońska

We współczesnej japońszczyźnie w powszechnym użyciu pozostaje słowo hon, które 
ogólnie wskazuje na książkę, zaś dawną książkę określa się mianem wahon, czyli książką 
japońską. Hashiguchi Kōnosuke definiuje wahon jako: „wszystkie teksty pisane ręcznie 
lub drukowane, które tworzono od VIII do końca XIX w.”41. Samo słowo wahon po 
raz pierwszy pojawiło się w epoce Edo, aby rozróżnić książki wydawane w Japonii od 
tych, sprowadzanych z zagranicy42.

 Należy podkreślić, że rozwój wahon od samego początku tj. już od VIII w. prze-
biegał dwutorowo, tworzono bowiem książki zarówno w formie rękopiśmiennej, jak 
i drukowanej. Upowszechnienie się druku i komodyfikacja oraz komercjalizacja książki 
nastąpiły jednak dopiero w XVII w.

Peter Kornicki podkreśla, że w Japonii, w odróżnieniu od Chin, książka nie weszła 
w tak silne relacje z władzą i nie była od niej uzależniona43. Do XVII w. trudno jest 
mówić o pojmowaniu książki jako własności publicznej, nie funkcjonowała praktycznie 
cenzura, a powstające wówczas manuskrypty i druki były własnością prywatną, należącą 
do świątyń lub bogatych rodów. W okresie Edo natomiast, kiedy do władzy doszedł ród 
Tokugawa, sytuacja uległa zmianie. Już Ieyasu (1542–1616), pierwszy siogun z rodu 
Tokugawa, zgromadził pokaźną bibliotekę w świątyni Zōjo w mieście Edo, rekwirując 
zbiory książek świątyniom Eisei i Shūzen44. Dopiero jednak gwałtowny rozwój technik 
drukarskich, jaki miał wówczas miejsce, zapoczątkował powstanie wielkich przedsię-
biorstw wydawniczo-medialnych (zwanych hon’ya lub toiya), zajmujących się procesem 
tworzenia, produkcji oraz dystrybucji książek i zmienił status książki z dobra prywatnego 
na dobro ogólnodostępne, powszechnie kupowane lub wypożyczane i czytane w ramach 
rozrywki. 

Książka zaczęła również odgrywać ważną rolę w polityce państwa, a władze zajęły 
się wprowadzaniem określonych regulacji i rozporządzeń prawnych dotyczących rynku 
i działalności wydawniczej. Pierwsze rozporządzenie wydano w 1657 r. w Kioto, a doty-
czyło ono obowiązku zawiadamiania miejscowych władz o druku wszelkich publikacji 
o tematyce politycznej i wojskowej (gunsho). Podobne rozporządzenie wprowadzono 

39 Kibyōshi – książki w żółtych okładach, skierowane do szerokiego grona odbiorców, tworzone 
w latach 1772–1818. Prekursorem gatunku był Koikawa Harumachi (1744–1780), a rozwinął go 
m.in. Santō Kyōden.

40 Gōkan – książki wyrosłe z gatunku kibyōshi. Miały format dłuższy, składały się z kilku tomów 
związanych ze sobą w jedna książkę.

41 Hashiguchi Kōnosuke, Wahon nyūmon („Wstęp do książki japońskiej”), Heibonsha, Tōkyō 
2011, s. 19.

42 Na przykład w przewodniku Edo kaimono torian’nai zamieszczono nazwy czterdziestu księ-
garni, tzw. hon’ya, w których sprzedawano tōhon, czyli książki sprowadzane z Chin i właśnie wahon 
– książki japońskie. Ibidem, s. 20.

43 Peter Kornicki, The Book in Japan: A Cultural History from the Beginnings to the Nineteenth 
Century, Brill, Leiden, Boston, Köln 1998, s. 12.

44 Ibidem, s. 15.
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w 1673 roku na terenie miasta Edo45. W 1722 r. centralny rząd bakufu wydał rozpo-
rządzenie ogólnokrajowe na temat zasad publikowania książek (shuppan jōrei), obowią-
zujące praktycznie bez większych zmian do końca XIX w. Zawarto w nim najważniej-
sze elementy polityki wydawniczej ówczesnych władz, a dotyczyły one następujących  
kwestii:
1. W przypadku nowych wydań wcześniejszych dzieł naukowych, buddyjskich, klasyki 

chińskiej i japońskiej (antologie poezji i opowieści monogatari) należy publikować 
je w niezmienionej formie, bez poprawek i wstawek z komentarzami czy nowymi 
teoriami.

2. Książki typu kōshokumono (o tematyce pornograficznej), uznane za niemoralne, nie 
mogą być drukowane.

3. Zabrania się drukowania błędnych i niesprawdzonych informacji na temat rodów, 
przodków i firm.

4. Wszystkie drukowane książki powinny być opatrzone nazwiskiem ich autora oraz 
nazwą drukarni.

5. Nie wolno drukować książek na temat Tokugawy Ieyasu i całego rodu Tokugawa. 
W szczególnych sytuacjach należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu o pozwo-
lenie46.

Powyższe zarządzenie regulowało wiele spraw związanych z produkcją książek. 
Zabraniało przede wszystkim przeróbek i poprawek w przypadku klasycznych i zna-
nych dzieł, zarówno naukowych, jak i literatury pięknej, które należało drukować w ich 
wersji oryginalnej. Wprowadzało ponadto cenzurę prewencyjną odnoście do bieżącej 
polityki, władzy sioguna i całego rządzącego rodu, jak i regulacje o charakterze oby-
czajowym zakazujące publikacji pornograficznych. Chroniło również prywatność rodów 
i firm przed nieuprawnionymi i niesprawdzonymi publikacjami, i wreszcie wprowadzało 
obowiązek oznaczania dzieł nazwiskiem autora i wydawcy. Ten ostatni zapis dotyczący 
podpisywania dzieł nie wynikał zresztą z potrzeby poszanowania praw autorskich, które 
nie stanowiły wówczas istotnej wartości, lecz miał przede wszystkim ułatwić władzom 
ściganie autorów i wydawców publikujących nieodpowiednie treści.

Manuskrypt jako forma wahon

Książka rękopiśmienna, która rozwijała się w Japonii aż do XVII w., stanowiła przez 
wiele stuleci dominującą część wszystkich publikacji. W formie manuskryptu powstawały 
zarówno buddyjskie sutry (shakyō)47, teksty naukowe, jak i literackie, a tworzono je 
w dwóch formatach, a mianowicie zwoju, inaczej woluminu (kansubon), oraz zeszytów 
sōshi, czyli zszytych lub sklejonych ze sobą prostokątnych kartek papieru przypomina-
jących format kodeksu. 

45 Nakano Mitsutoshi, Wahon no susume, Edo o yomitoku tame ni („Zaproszenie do książki 
wahon, aby zrozumieć Edo”), Iwanami Shinsho, Tōkyō 2011, s. 42–43.

46 Ibidem, s. 44.
47 Najstarszy zachowany manuskrypt japoński pochodzi z początku VII w. i jest nim Hokekyō 

gisho („Komentarz do sutry Lotosu”), którego autorstwo przypisuje się księciu Shōtoku (574–622). 
W ramach urzędów państwowych funkcjonowało wówczas Shakyōjo, czyli Urząd ds. Kopiowania 
Tekstów Buddyjskich, będący rodzajem skryptorium, gdzie zawodowi skrybowie zajmowali się prze-
pisywaniem sutr.
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W cytowanej już księdze Umegae pochodzącej z Genji monogatari Murasaki Shikibu 
przedstawia dosyć dokładny opis dwóch znanych antologii poetyckich, a mianowicie 
Man’yōshū („Dziesięć tysięcy liści”, VIII w.) i Kokin wakashū („Zbiór pieśni dawnych 
i współczesnych”, 905 r.) przepisanych w formacie zwoju.

[Syn księcia] wybrał stary tekst antologii Man’yōshū spisany w czterech zwojach przez 
cesarza Sagę, a następnie zwoje z antologią Kokin wakashū należące do cesarza Engi. 
Przepisano je na chińskim papierze w jasnoniebieskim kolorze i oprawiono w materiał 
tej samej barwy, na którym widniał ciemniejszy herb. Każdy ze zwojów przymocowano 
do sztyftu w tym samym kolorze, i przewiązano splecionym, wielobarwnym chińskim 
sznurem. Każdy zwój przepisano w nieco inny sposób, a wszystko było wyjątkowo sta-
rannie dopracowane48. 

W tym czasie dużą popularnością cieszyły się ponadto ilustrowane książki w formie 
zwojów, które nazywano emakimono (‘ilustrowanymi zwojami’). Pojedynczy zwój miał 
długość około 10 m i szerokość początkowo 20 cm, później zaś w średniowieczu od 
30 do 40 cm. Końce zwoju nawijano na sztyfty wykonane najczęściej z drewna sanda-
łowego. Rozwój emaki przypada wprawdzie na okres Heian, ale najstarsze zachowane 
dzieła pochodzą ze schyłku tego okresu, tj. XII w.49 

Opis wyglądu takich ilustrowanych zwojów na przykładzie dwóch znanych opowieści, 
a mianowicie Taketori monogatari („Opowieść o zbieraczu bambusów”, X w.) i Utsubo 
monogatari („Opowieść o dziupli”, 970 r.), możemy odnaleźć również w Genji mono-
gatari w księdze Eawase („Konkurs malarski”). 

W pierwszej konkurencji wystawiono dwie ilustracje. Jedna pochodziła z najstarszej opo-
wieści dworskiej Taketori monogatari, druga natomiast przedstawiała postać Toshikage 
występującą w Utsubo monogatari. 
(…) Autorem omawianej ilustracji był Kose Ōmi50, a kaligrafii – Ki no Tsurayuki51. 
Wykonana na produkowanym w miejscowych warsztatach barwnym papierze, oprawiona 
została w chiński muślin w kolorze jasno-wiśniowym i przymocowana do sztyftu z drewna 
sandałowego. Wszystko wyglądało całkiem przeciętnie. 
(…) Ilustracja wykonana była na białym papierze, oprawionym w błękitną obwolutę i umo-
cowanym na sztyfcie z żółtego jadeitu. Autorem dzieła był artysta Asukabe Tsunenori52, zaś 

48 Murasaki Shikibu, Genji monogatari, op. cit., s. 413.
49 Do największych dzieł należą m.in: Genji monogatari emaki („Ilustrowane zwoje Opowieści 

o księciu Genjim”), Ban Dainagon ekotoba („Ilustrowana opowieść o Wielkim Radcy Stanu”), Shigisan 
engi emaki („Ilustrowana opowieść o powstaniu świątyni Shigisan”), Chōjū jinbutsu giga („Zabawne 
ilustracje zwierząt i ludzi”). Wszystkie powstały w II połowie XII w.

50 Kose Ōmi – artysta, malarz reprezentujący szkołę malarstwa dworskiego Kose, syn innego 
znanego malarza Kose Kanaoki.

51 Ki no Tsurayuki (868–945) – poeta i nadworny pisarz dworski, autor Tosa nikki („Pamiętnik 
z Tosy”, 935 r.) i „Przedmowy” (Kanajo) do antologii poetyckiej Kokin wakashū.

52 Asukabe Tsunenori – artysta, malarz działający na dworze cesarza Murakamiego (926–967, 
pan. 946–967).
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kaligrafii Ono Michikaze53. Najwyższy artyzm połączony z nowoczesnością wykończenia 
wywierał porażające wrażenie54. 

W przypadku ilustrowanych zwojów lektura odbywała się w ten sposób, że czytający 
siedząc na podłodze jednorazowo rozwijał przed sobą pasek o długości mniej więcej 
60 cm i odczytywał tekst, a następnie oglądał ilustracje, które najczęściej zamieszczano 
w układzie poziomym. Ilustracje odtwarzały wnętrza domów z perspektywy ‘zdmuch-
niętego dachu’ (fukinuki yatai), a więc bohaterów i sprzęty oglądano z góry, przy czym 
postaci ludzi malowano trochę większe, aby można było „odczytać” ich zachowania 
i emocje poprzez gesty lub odpowiedni wyraz twarzy. Do końca epoki Edo Japończycy 
nie znali perspektywy, zatem zarówno wnętrza, jak i osoby odwzorowywali w sposób 
płaski, dwuwymiarowy. Potrafili natomiast ukazać wymiar temporalny przedstawionych 
zdarzeń, dzięki zastosowaniu specjalnej techniki zwanej ijidō zukei (rysunek różnych 
wymiarów czasowych jednocześnie) polegającej na pokazaniu na tej samej ilustracji 
jakiejś postaci w dwóch różnych ujęciach mających symbolizować upływ czasu55. Dzie-
ła emaki zalicza się dzisiaj raczej do dzieł sztuki niż literackich, aczkolwiek pozostają 
z pewnością przykładem fuzji słowa i obrazu. 

Odmianą kansubon były orihon, czyli ‘książki harmonijkowe’ mające postać długiego 
fragmentu papieru złożonego w harmonijkę. Ten format książki przyszedł również z Chin 
i przyjął się w Japonii w okresie Heian. Książki orihon posiadały okładkę z grubszego 
papieru i można było je czytać, podobnie jak kansubon, rozkładając tylko ich fragment. 
W takim formacie najczęściej przepisywano sutry buddyjskie. 

Drugim typem książki rękopiśmiennej były sōshi, czyli książki w formacie kodeksu, ze 
sklejonymi kartkami (nazywano je wówczas ‘książką klejoną’ – detsuchōsō lub  detchōsō)56 
lub zszytymi ze sobą za pomocą sznurka (‘książka zszywana’ – retsuchōsō lub retchōsō)57. 
Stosowano różne wzorce zszywania książek, a najpopularniejszy to  fukurotoji, dosł. ‘zszyte 
jak torebka’. Niektóre sōshi zawierały ilustracje, stąd nazywano je ezōshi (‘zeszytami 
ilustrowanymi’). W formie książek zszywanych wydawano w okresie kultury dworskiej 
i samurajskiej przede wszystkim antologie poetyckie i sutry buddyjskie. 

W okresie średniowiecza działalność związana z produkcją książek koncentrowała 
się w klasztorach i świątyniach, w których funkcjonowały skryptoria. Wielu pracują-
cych w nich mnichów, którzy zajmowali się tworzeniem, kopiowaniem czy ozdabianiem 

53 Ono Michikaze (894–966) – jeden z trzech wielkich mistrzów kaligrafii (sanseki), obok  Fujiwary 
Sukemasy i Fujiwary Nariyukiego.

54 Murasaki Shikibu, Genji monogatari, księga Eawase („Konkurs malarski”), przekład Iwona 
Kordzińska-Nawrocka, w: Iwona Kordzińska-Nawrocka (red.), Dziesięć wieków Genji monogatari 
w kulturze Japonii, WUW, Warszawa 2009, s. 46–48.

55 Na jednej ilustracji ta sama postać występuje dwukrotnie, na przykład najpierw, kiedy stoi przed 
bramą, a zaraz potem, kiedy wchodzi do domu lub kiedy biegnie, a zaraz obok, jak się przewraca.

56 Najbardziej znany przykład najstarszej zachowanej książki klejonej to Nishihonganjibon 
sanjūrokujinshū („Antologia 36 twórców poezji zebrana w Nishinhonganji”), dzieło skompilowane 
w latach 1108–1110, prawdopodobnie przez Fujiwarę Sadanobu (1088–1155). Książka składa się 
z 32 ksiąg i zawiera wiersze najwybitniejszych poetów okresu dworskiego, między innymi Kakino-
moto Hitomaro, Ki no Tsurayukiego, poetki Ise.

57 Przykładem najstarszego, zachowanego tekstu w formacie zszywanym jest Gen’eibon Kokinshū 
(„Antologia wierszy dawnych i współczesnych wersja Gen’eibon”) z końca XII w., przechowywa-
na w Tokijskim Muzeum Narodowym. Składa się z 20 ksiąg, a jej autorem jest prawdopodobnie 
Fujiwara Sadazane.
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książek, było często artystami i wybitnymi kaligrafami. Zakonnicy przepisywali teksty 
religijne i naukowe, nie tylko na potrzeby rozwoju życia religijnego, ale i w celach 
edukacyjnych oraz naukowych, jak również na zamówienie bogatych arystokratów czy 
samurajów. Książki przepisywane na pięknym, bogato zdobionym papierze, stanowiły 
bowiem prezent czy posag, bądź po prostu traktowano je jako artykuł luksusowy. 

Jedną z najcenniejszych serii wydawniczych były tzw. ilustrowane książeczki  naraehon, 
których nazwa pochodzi od Narae, czyli obrazy z Nary. Ich autorami byli mnisi-artyści  
wywodzący się ze świątyni Kōfuku w Narze. Książeczki – manuskrypty obłożone w gra-
natowe okładki, miały format poziomy, który ułatwiał wstawianie ilustracji. Ich zawar-
tość tematyczną opierano często na motywach znanych opowieści dworskich, jak Genji 
monogatari58 czy Taketori monogatari lub na średniowiecznych opowieściach wojen-
nych, takich jak Heike monogatari („Opowieść o rodzie Taira”, XIV w.) czy  otogizōshi 
Gikeiki („Historia Yoshitsune”, XV w.). W formie naraehon wydawano również bajki 
i opowieści rozrywkowe. 

Jednym z największych w historii Japonii kaligrafów i autorów najbardziej znanych 
rękopiśmiennych wersji dzieł literatury dworskiej, w tym Genji monogatari, Makura 
no sōshi, Kokin wakashū czy Sarashina nikki, jest Fujiwara Teika (1162–1241). To 
właśnie on upowszechnił format sōshi w wersji zszywanej, przepisywany na pięknym, 
kolorowym, często inkrustowanym papierze. W swoim tekście Gekanshū lub Gekanshō 
(„Zbiór” lub „Zapiski niższego urzędnika”, XIII w.) Teika wyjaśnia, między innymi, jak 
należy tworzyć manuskrypty. Najważniejsze uwagi zawiera pierwsza księga zatytułowana 
Sōshi o kakihajimuru koto („O przepisywaniu zeszytów sōshi”), w której Teika omawia 
wygląd książki, zauważając, że do tej pory zazwyczaj pierwsza kartka po prawej stronie 
pozostawała niezapisana, a tekst zaczynano wpisywać od lewej strony. On sam jednak, 
nawiązując do formatu książek drukowanych, wprowadził inny wzorzec uznając, że zosta-
wianie czystej, niezapisanej strony jest, jak to wyraził, tsurezure, czyli bezsensowne59. 
Jego wersje dzieł literatury dworskiej opatrzone komentarzami i poprawkami do dzisiaj 
uchodzą za wzorcowe (shōhon). 

Dzięki działalności Teiki książka rękopiśmienna miała już w tym czasie ustalony for-
mat. Otóż sam tytuł publikacji zapisywano na okładce, a wszelkie informacje dotyczące 
autora dzieła, nazwiska skryby oraz okoliczności i daty powstania kopi zamieszczano 
w kolofonie (okuzuke). 

Książka typograficzna jako forma wahon

Druk nieruchomy (ksylograf) w Japonii pojawił się bardzo wcześnie, bo już w VIII w. 
wraz z innymi zdobyczami cywilizacji chińskiej. Nie upowszechnił się jednak, jak można 
byłoby tego oczekiwać, a produkcja książek typograficznych przed okresem Edo ograniczała 
się praktycznie wyłącznie do prac religijnych, naukowych oraz klasyki chińskiej. Peter 
Kornicki podkreśla, że na rozwój książki drukowanej miała wpływ potrzeba propagowania 
wartości religijnych i etycznych przez piśmiennictwo o charakterze buddyjskim i konfu-
cjańskim, a właśnie książka drukowana gwarantowała bardziej masową formę przekazu60.

58 Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan (red.), Dono yōni shosha sareta ka („W jaki sposób kopiowa-
no?”) w: Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan (red.), Genji monogatari. Sennen no kagayaki („Opowieść 
o księciu Genjim. 1000 lat świetności”), Shibunkaku Shuppan, Tōkyō 2008, s. 89–106.

59 Za: Hashiguchi Kōnosuke, Wahon e no shōtai, op. cit., s. 37–38.
60 Peter Kornicki, op. cit., s. 1.
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Z Japonii pochodzi prawdopodobnie najstarszy zachowany przykład tekstu drukowane-
go. Jest nim Hyakumanto daranikyō („Milion wersetów dharani”)61 – wydany w nakładzie 
miliona egzemplarzy w latach 764–77062. Druk wykonano w technice ksylograficznej, 
prawdopodobnie używając nie tylko bloków drewnianych, ale i metalowych, na zwojach 
papieru o długości 45 cm i szerokości 5 cm. Drukowane wersety rozesłano jako wota 
modlitewne do świątyń buddyjskich, gdzie przechowywano je w małych pagodach o wyso-
kości 20 cm każda. Wersety wyprodukowano na rozkaz cesarzowej Kōken (718–770, 
pan. 749–759), która po wojnie domowej z Fujiwarą Nakamaro (706–764), postanowiła 
złożyć modlitwy dziękczynne za przywrócenie pokoju. 

Do okresu Edo dominował druk ksylograficzny, a ośrodkami produkcji książek typo-
graficznych były przede wszystkim świątynie buddyjskie, w których drukowano teksty 
religijne oraz naukowe pisane po chińsku, początkowo w formie zwoju, później zaś 
kodeksu. Największe ośrodki świątynie będące zarazem drukarniami, to między innymi: 
Kasuga w Narze, w której drukowano stylem zwanym kasugahan (‘druk z Kasuga’), 
świątynia Kongōbu na górze Kōya, gdzie powstawały druki kōyahan (‘druk z Kōya’) 
i Enryakuji na górze Hiei – hieihan (‘druk z Hiei’). W średniowiecznej Japonii ważnymi 
ośrodkami drukarskimi stało się ponadto „pięć głównych świątyń” tzw. gozan ( Tenryūji, 
 Shōkokuji, Kenninji, Tōfukuji, Manjuji) w Kioto oraz w „pięć głównych świątyń” 
( Kenchōji,  Engakuji, Jufukuji, Jōchiji i Jōmyōji) w Kamakurze, gdzie drukowano tzw. 
gozanhan (druk z pięciu świątyń). 

Książki religijne i konfucjańskie publikowano w formacie zwoju i książki harmonij-
kowej, zaś literaturę chińską jako sōshi. Podobnie, jak w przypadku manuskryptów, sōshi 
oprawiano w grubszą okładkę i najczęściej zszywano w stylu fukurotoji. 
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chińską   jako   sōshi.   Podobnie,   jak   w   przypadku   manuskryptów,   sōshi   oprawiano   w   grubszą   okładkę   i  
najczęściej  zszywano  w  stylu  fukurotoji.    
W   XVI   w.   pojawiła   się   w   Japonii   czcionka   ruchoma,   którą   jako   pierwsi   sprowadzili   chrześcijańscy  

misjonarze,   a   zaraz   potem   niezależnie   sami   Japończycy.  W   1560   r.   włoski  misjonarz-jezuita   Alessandro  
Valignano  (1539–1606)  przywiózł  ze  sobą  ołowiane  czcionki  drukarskie,  z  Makao  zaś  sprowadził  pierwszą  
prasę  drukarską.  Valignano  założył  drukarnię  w  Kazusa   (obecnie  pref.  Chiba),  później  w  Amakusa   (pref.  
Kumamoto)  i  Nagasaki63.  W  latach  1592–1608  wydrukowano  w  nich  w  sumie  ponad  40  książek,  wszystkie  
w   zapisie   fonetycznym   za   pomocą   alfabetu   łacińskiego,   w   tym   modlitewniki   i   teksty   doktryny  
chrześcijańskiej,   przekład   bajek   Ezopa   (Esopo   no   fabulas,   1592),   opowieść   Feige   no  monogatari,   czyli  
Heike   monogatari,   słowniki   łacińsko-portugalsko-japońskie   oraz   podręcznik   do   gramatyki   języka  
japońskiego.   Książki   te,   nazwane   dzisiaj   drukami   chrześcijańskimi   (kirishitanban),   drukowano   techniką  
druku  wypukłego.  
  

  
Il.   1.   Po   lewej   książka  Genji  monogatari   („Opowieść   o   księciu   Genjim”)   w   formie   ilustrowanego  

zwoju   kansubon.   2.   Książka   harmonijkowa   orihon.   3.   Książka   drukowana   czcionką   ruchomą   tzw.  
kirishitanbon  (druk  chrześcijański)64.  
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63  Peter  Kornicki,  op.  cit.,  s.  125–126.  
64  Wszystkie  zamieszczone  w  artykule  zdjęcia  pochodzą  z  archiwum  autorki.    
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zwoju kansubon. 2. Książka harmonijkowa orihon. 3. Książka drukowana czcionką ruchomą 
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W XVI w. pojawiła się w Japonii czcionka ruchoma, którą jako pierwsi sprowadzili 
chrześcijańscy misjonarze, a zaraz potem niezależnie sami Japończycy. W 1560 r. włoski 
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61 Dharani – sanskr. dhāraṇī, tekst służący do praktyki buddyjskiej.
62 Por. Peter Kornicki, The Hyakumantō Darani And The Origins Of Printing In Eighth-Century 

Japan, “International Journal of Asian Studies”, 2011, t. 9, nr 1, s. 43–70.
63 Wszystkie zamieszczone w artykule zdjęcia pochodzą z archiwum autorki. 
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drukarskie, z Makao zaś sprowadził pierwszą prasę drukarską. Valignano założył drukar-
nię w Kazusa (obecnie pref. Chiba), później w Amakusa (pref. Kumamoto) i Nagasa-
ki64. W latach 1592–1608 wydrukowano w nich w sumie ponad 40 książek, wszystkie 
w zapisie fonetycznym za pomocą alfabetu łacińskiego, w tym modlitewniki i teksty 
doktryny chrześcijańskiej, przekład bajek Ezopa (Esopo no fabulas, 1592), opowieść 
Feige no monogatari, czyli Heike monogatari, słowniki łacińsko-portugalsko-japońskie 
oraz podręcznik do gramatyki języka japońskiego. Książki te, nazwane dzisiaj drukami 
chrześcijańskimi (kirishitanban), drukowano techniką druku wypukłego.

Z kolei w 1593 r., po próbach nieudanego podboju Korei przez Toyotomiego Hidey-
oshego (1537–1598), wojska japońskie przywiozły ze sobą jako łup wojenny czcionki 
odlane z brązu, których używano przez pewien tylko czas. Wkrótce brązowe czcionki 
zastąpiono drewnianymi. W 1660 roku klasztor Kan’ei w Edo wydał, używając ruchomych 
czcionek, cały kanon ksiąg buddyjskich Daizōkyō („Wielki zbiór sutr”) w 6232 tomach. 

Książki drukowane czcionką ruchomą nazywa się dzisiaj kokatsuji hanbon, czyli sta-
rodrukami, w celu odróżnienie ich od późniejszej, ksylograficznej formy druku (seihan)65. 
Jednym z najpiękniejszych przykładów starodruku są tzw. sagabon (‘książki z Sagi’), wyjąt-
kowo wyrafinowane pod względem artystycznym. Najczęściej drukowano je w sylabariuszu 
japońskim kana, w formie pisma pochyłego, czcionką ruchomą. Dodatkową atrakcją były 
kolorowy, nierzadko inkrustowany papier oraz przepiękne ilustracje. Nazwa sagabon pocho-
dzi od małej miejscowości Saga pod Kioto, gdzie znajdowała się rezydencja Suminokury 
Soana (1571–1632), który wraz z malarzem i kaligrafem Hon’ami Kōetsu (1558–1637) 
oraz malarzem Tawarayą Sōtatsu (daty życia nieznane), zajmował się produkcją książek. 
Do historii przeszły piękne wydania takich dzieł literatury dworskiej, jak: Ise monogatari, 
Hōjoki („Zapiski z szałasu”, 1212 r.), Shinkokin wakashū („Nowy wybór wierszy dawnych 
i współczesnych”, 1201 r.) czy Tsurezuregusa („Zapiski z wolnych chwil”, 1310 r.).

W XVII w. nastąpiło upowszechnienie się druku. Ruchomą czcionkę zastąpiono dru-
kiem ksylograficznym na matrycy drewnianej (mokuhan insatsu), co w przypadku książek 
drukowanych znakami chińskimi i zawierających dodatkowo ilustracje znacząco przy-
spieszyło prace wydawnicze. Z jednej, jednokrotnie pokrytej farbą matrycy można było 
uzyskać około stu odbitek. Co warto podkreślić, czcionka ruchoma, świetnie sprawdzająca 
się w Europie w przypadku alfabetu łacińskiego, okazała się mało wydajna dla druku 
książek zapisanych znakami ideograficznymi (na co dzień używano bowiem średnio od 
5000 do 6000 tysięcy znaków). 

W okresie Edo główne ośrodki drukarskie funkcjonowały nie tylko w wielkich mia-
stach, takich jak Kioto, Edo czy Osaka, ale również i w mniejszych oraz na prowincji. 
Największym ośrodkiem było oczywiście Kioto66. Ówczesne drukarnie były medialnymi 
przedsiębiorstwami, które zajmowały się tworzeniem, produkcją, drukiem, dystrybucją, 
a nawet wypożyczaniem książek. Książki naukowe i teksty klasyczne w języku chińskim 
drukowały i sprzedawały tzw. mono no hon’ya lub shomotsudoiya (‘sklep z książkami, 
publikacjami’), zaś książki rozrywkowe – sōshiya (‘sklep z zeszytami’) lub ezōshiya 
(‘sklep z ilustrowanymi zeszytami’)67.

64 Peter Kornicki, op. cit., s. 125–126.
65 Hashiguchi Kōnosuke, Edo no hon’ya to honzukuri, op. cit., s. 84.
66 Por. Suzuki Toshio, Edo no hon’ya („Księgarnie Edo”), t. 1, Chūō Shinsho, Tōkyō 1980, 

s. 44–46.
67 Nakano Mitsutoshi, Wahon no susume. Edo o yomitoku tame ni, op. cit., s. 132–133. 
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W tym czasie pojawiło się wiele nowych formatów książek68. Do najpopularniej-
szych należały: format ōbon, czyli ‘książka duża’ wielkości 27 cm x 18 cm (dzisiaj 
odpowiada formatowi B5), w którym drukowano teksty klasyczne, hanshibon ‘połowa 
kartki’, o wielkości 23 cm x 15 cm (odpowiada formatowi A5) używany do druku 
tekstów klasycznych zawierających ilustracje, chūbon, ‘połowa ōbon’ (odpowiada for-
matowi B6), przeznaczony dla książek o charakterze rozrywkowym oraz kohon, format 
15 cm x 11 cm, w którym najczęściej wydawano yomihon, kokkeibon i sharebon. Prywatne 
książki wydawano w formacie mamehon (dosł. ‘książka wielkości fasoli’), który stanowił 
połowę formatu kohon. Książki oprawiano w kolorowe okładki, ponieważ to właśnie za 
pomocą koloru rozróżniano ich zawartość tematyczną. Na naklejonym na okładce wąskim 
pasku papieru widniał tytuł książki (gedai), a obok niekiedy zamieszczano ilustrację. Na 
wewnętrznej stronie okładki (migaeshi) podawano autora, wydawnictwo i rok wydania. 
Kolejna strona zawierała wstęp (jobun) napisany przez autora lub w jego imieniu przez 
powszechnie znaną osobę oraz spis treści (mokuji). Blok książki z tekstem (honbun) był 
wydrukowany z góry na dół, od prawej ku lewej stronie. Na końcu publikacji umiesz-
czano kolofon (okugaki) z takimi informacjami, jak wydawca i pieczątka cenzora oraz 
reklamami (zōhan mokuroku)69. Nakłady najpopularniejszych książek wynosiły w tym 
czasie ponad 3000 egzemplarzy. 

Rozwój książki drukowanej w epoce Edo przyczynił się zatem do zwiększenia jej 
dostępności, a tym samym popularyzacji czytelnictwa przede wszystkim wśród niższych 
warstw społecznych, które mogły wybierać spośród wielu formatów i tytułów. 
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samym   popularyzacji   czytelnictwa   przede   wszystkim   wśród   niższych   warstw   społecznych,   które   mogły  
wybierać  spośród  wielu  formatów  i  tytułów.    

  

  
Il.  2.  Książki  zszywane  systemem  fukurotoji,  czyli  ‘jak  torebka’.  2.  Ilustrowana  książka  drukowana  z  

okresu  Edo.  3.  Drzeworyty  przedstawiające  kobiety  zajmujące  się  wypożyczaniem  książek.  
  

Uwagi  końcowe  
  

Rozwój   tradycyjnej   książki  wahon  w   dawnej   kulturze   japońskiej  wiąże   się   ze  współistnieniem   jej  
dwóch   podstawowych   form,   a   mianowicie   rękopiśmiennej   i   drukowanej.   W   okresie   kultury   dworskiej   i  
samurajskiej  dominowały  manuskrypty,  a  ośrodkami  produkcji  książek  były  głównie  klasztory  i  świątynie.  
Druk  w  tym  czasie  ograniczał  się  wyłącznie  do   literatury  religijnej   i  naukowej,  natomiast   teksty   literatury  
japońskiej  przepisywano  ręcznie.  W  XVII  w.,  kiedy  nastąpiło  upowszechnienie  się  druku  drzeworytniczego,  
a   książka   stała   się   towarem   masowo   dostępnym,   zaczęto   wydawać   wiele   różnych   gatunków   literatury  
popularnej   i   rozrywkowej,   chętnie   czytanych   przede   wszystkim   przez   ówczesną   warstwę   mieszczańską.  
Książka   z   towaru   luksusowego   zmieniła   się  w   produkt   pierwszej   potrzeby   pełniąc   funkcję   informacyjno-
rozrywkową.   Patrząc   zatem   na   rozkwit   książki   wahon   w   Japonii   trudno   zgodzić   się   ze   stanowiskiem  
McLuhana,  który  w  Galaktyce  Gutenberga  napisał:    

  
Za   sprawą   alfabetu   fonetycznego,   który   oderwał   znaczenie   od   dźwięku   i   przełożył  

dźwięk   na   kod   wizualny,   ludzie   stanęli   wobec   doświadczenia,   które   ich   odmieniło.   Żaden  
piktograficzny,   ideograficzny   ani   hieroglificzny   rodzaj   pisma   nie   ma   takiej   mocy  
unicestwiania   plemienności   jak   alfabet   fonetyczny.   Poza   pismem   fonetycznym   żaden   inny  
rodzaj   pisma   nie   wydobył   człowieka   z   zaborczego   świata   totalnej   współzależności   i  
wzajemnych  powiązań,  jakim  jest  sieć  oparta  na  słuchu70.  

  
Zarówno  bowiem  znaki  ideograficzne,  jak  i  japońskie  pismo  fonetyczne  umożliwiało  nie  tylko  sprawne  

przekazywanie  wiedzy  i  stworzenie  kanonu  źródeł  dla  następnych  pokoleń,  ale   i  dostarczanie  rozrywki  na  
poziomie   indywidualnym,   o   czym   świadczy   chociażby   książka   drukowana   i   jej   różnorodność   gatunkowa  
oraz  tematyczna.  Wspólnotowość  i  kolektywizm  Japończyków  nie  wynikał  z  braku  alfabetu  fonetycznego,  a  
raczej   z   przyjętych   norm   i   uwarunkowań   historycznych   oraz   przede  wszystkim   z   konfucjańskiej   filozofii  
społecznej  traktującej  jako  wartość  nadrzędną  porządek  w  ramach  wspólnoty  i  harmonię  społeczną  wa.    

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70  Marshall  McLuhan,  Galaktyka  Gutenberga,  op.  cit.,  s.  74.    

Il. 2. Książki zszywane systemem fukurotoji, czyli ‘jak torebka’. 2. Ilustrowana książka 
drukowana z okresu Edo. 3. Drzeworyty przedstawiające kobiety zajmujące się 

wypożyczaniem książek.

Uwagi końcowe

Rozwój tradycyjnej książki wahon w dawnej kulturze japońskiej wiąże się ze współ-
istnieniem jej dwóch podstawowych form, a mianowicie rękopiśmiennej i drukowanej. 
W okresie kultury dworskiej i samurajskiej dominowały manuskrypty, a ośrodkami pro-
dukcji książek były głównie klasztory i świątynie. Druk w tym czasie ograniczał się 
wyłącznie do literatury religijnej i naukowej, natomiast teksty literatury japońskiej prze-
pisywano ręcznie. W XVII w., kiedy nastąpiło upowszechnienie się druku drzeworytni-

68 Nakano Mitsutoshi, Edo no hanbon („Książka drukowana w Edo”), Iwanami Shoten, Tōkyō 
2015, s. 56–60. 

69 Nakano Mitsutoshi, Edo no hanbon, op. cit., s. 224–238.
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czego, a książka stała się towarem masowo dostępnym, zaczęto wydawać wiele różnych 
gatunków literatury popularnej i rozrywkowej, chętnie czytanych przede wszystkim przez 
ówczesną warstwę mieszczańską. Książka z towaru luksusowego zmieniła się w produkt 
pierwszej potrzeby pełniąc funkcję informacyjno-rozrywkową. Patrząc zatem na rozkwit 
książki wahon w Japonii trudno zgodzić się ze stanowiskiem McLuhana, który w Galak-
tyce Gutenberga napisał: 

Za sprawą alfabetu fonetycznego, który oderwał znaczenie od dźwięku i przełożył dźwięk 
na kod wizualny, ludzie stanęli wobec doświadczenia, które ich odmieniło. Żaden pikto-
graficzny, ideograficzny ani hieroglificzny rodzaj pisma nie ma takiej mocy unicestwiania 
plemienności jak alfabet fonetyczny. Poza pismem fonetycznym żaden inny rodzaj pisma 
nie wydobył człowieka z zaborczego świata totalnej współzależności i wzajemnych powią-
zań, jakim jest sieć oparta na słuchu70.

Zarówno bowiem znaki ideograficzne, jak i japońskie pismo fonetyczne umożliwiało 
nie tylko sprawne przekazywanie wiedzy i stworzenie kanonu źródeł dla następnych 
pokoleń, ale i dostarczanie rozrywki na poziomie indywidualnym, o czym świadczy 
chociażby książka drukowana i jej różnorodność gatunkowa oraz tematyczna. Wspólno-
towość i kolektywizm Japończyków nie wynikał z braku alfabetu fonetycznego, a raczej 
z przyjętych norm i uwarunkowań historycznych oraz przede wszystkim z konfucjańskiej 
filozofii społecznej traktującej jako wartość nadrzędną porządek w ramach wspólnoty 
i harmonię społeczną wa. 
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