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Wstęp
Najstarsza japońska antologia poetycka Man'yōshū 万葉集 (Antologia dziesięciu tysięcy liści),
skompilowana w drugiej połowie VIII w., zajmuje w cywilizacyjnym dorobku mieszkańców
Archipelagu Japońskiego miejsce szczególne. O jej pozycji i randze piśmienniczej jako
zabytku dawnej japońszczyzny zadecydowało wiele czynników. Przede wszystkim, antologia
ta, stanowiąc monumentalne dzieło literackie obejmujące 4516 utworów lirycznych
opatrzonych wstępami i komentarzami, wytyczyła ścieżki rozwoju na kluczowego w
japońskiej literaturze rodzaju, jakim jest liryka. To w odniesieniu do tej właśnie antologii
Donald Keene1, jeden najwybitniejszych badaczy historii i literatury japońskiej, stwierdził:
The Man'yōshū stands in solitary grandeur at the head of Japanese poetry both in its
antiquity and its quality. (...) There are still problems in the interpretation of some
poems, but the Man'yōshū as a whole has been established as the supreme monument
of Japanese lyricism.
Innych przyczyn takiej pozycji Man'yōshū można się także dopatrywać w jej nieco
zaskakującej roli historycznej. Antologia ta bowiem, prócz swojej nader istotnej funkcji w
rozwoju życia artystycznego i intelektualnego Archipelagu na przestrzeni minionych wieków,
okazała się wywierać niezaniedbywalny wpływ na kształt współczesnej Japonii. To właśnie
pieśni z tego zbioru były wykorzystywane jako kulturowe źródło nacjonalizmu japońskiego w
czasie II wojny światowej. Zyskały one miano pieśni patriotycznych 'śpiewanych' 2 przez
lotnicze oddziały samobójcze. Symbolika ta nie przeminęła przy tym wraz z końcem działań
wojennych i reorganizacją systemu politycznego Japonii. Jedna z owych pieśni, zaczerpnięta
właśnie z omawianej tu antologii, widnieje wygrawerowana na szczególnie eksponowanym
miejscu w muzeum przy świątyni Yasukuni w Tōkyō. Zarówno sama świątynia jak i muzeum,
choć szczególnie kontrowersyjne ze względów historycznych, stanowią istotny aspekt
dyskusji nad kształtem politycznym współczesnej Japonii. Antologia Man'yōshū zaś stała się
w ramach tej dyskusji symbolem jednej ze stron sporu, legitymizując niejako tradycyjne
wartości dorobku kultury Japonii.
Nie są to jednak główne powody, dla których zdecydowaliśmy się podjąć niniejszą
dyskusję. Otóż niegasnący wpływ literacki i historyczny Man'yōshū na różne obszary
literatury przełożył się w naturalny sposób na mnogość i rozległość opracowań naukowych
tego dzieła. Tekst antologii doczekał się bowiem szczególnie bogatej literatury przedmiotu,
porównywalnej w obrębie monumentalnych dzieł klasyki japońskiej z opracowaniami
poświęconymi Genji monogatari. Jest przy tym faktem szczególnie istotnym, iż owa tradycja
badawcza jest wciąż wzbogacana, czego koronnym osiągnięciem jest monumentalna seria
Badań nad Man'yōshū, obejmująca obecnie przeszło trzydzieści tomów, przy czym wyniki
współczesnych badań publikowane są w ramach tejże serii do dziś. Badania nad tekstem
antologii obejmują szereg dziedzin od historii, przez literaturę, aż po językoznawstwo. Jest
tym niemniej faktem zaskakującym, iż tradycyjny dorobek naukowy jest w tym wypadku
zdecydowanie zdominowany przez prace z zakresu dwóch pierwszych wymienianych tu
dziedzin. Analiza językoznawcza nie tylko bowiem ustępuje pracom filologicznym, ale w
dodatku przyjmuje przede wszystkim formę analizy diachronicznej, badającej formy
gramatyczne i semantykę jednostek klasycznej japońszczyzny. Niemal zupełnie brak jednak
badań z zakresu współczesnych teorii języka, przy czym dotyczy to w równej mierze
1

Keene 1999, str. 159.
W myśl znaczenia czasownika utau 'śpiewać, deklamować poezję' i rzeczownika gatunkowego uta 'pieśń,
utwór liryczny'. Śpiewanie to przybierało niekiedy kształt uroczystego kaligramu zapisywanego na zwojach.
2
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teoretycznej semantyki, teorii składni, jak i pragmatyki. Niniejsza praca ma na celu
przyczynienie się do częściowego wypełnienia tej luki, a tym samym zaproponowaniu
odmiennego spojrzenia na ten liczący sobie przeszło dwanaście wieków tekst, służyć ma
niniejsza praca.
Zasadniczy cel przedsięwziętej tu dyskusji można byłoby pokrótce określić jako próbę
przedstawienia najstarszej japońskiej antologii poetyckiej nie jako dzieła literackiego, ale jako
tekstu w rozumieniu tekstologii lingwistycznej. Zamiast więc o zbiorze utworów nadanych
przez autorów rekonstruowanych na podstawie danych historycznych bądź konstruktów
teoretyczno-literackich, postanowiliśmy zbadać omawianą tu antologię pod kątem
wypowiedzi nadanych przez konkretnych nadawców wyróżnianych na podstawie
wykładników tekstowych. Warto bowiem zwrócić uwagę, iż w tak obranej perspektywie
szereg wyjątkowych cech antologii jawi się w jeszcze ciekawszym świetle. Po pierwsze
bowiem omawiana tu antologia powstała w szczególnych warunkach językowych. W
ówczesnym stadium rozwoju japońskiej literatury teksty pisane funkcjonowały bowiem w
dwóch środowiskach gramatycznych. Z jednej strony zapisywane były po chińsku lub, jak
właśnie Man'yōshū, z wykorzystaniem szeregu konstrukcji języka chińskiego. Z drugiej zaś
strony ich odczyt miał następować wyłącznie po japońsku. Tego typu tradycja zaowocowała
powstaniem unikalnego tekstu, którego kolejne warstwy widoczne są jedynie w ujęciu
lingwistyki tekstu, a nie tradycyjnej filologii. W celu zaproponowania tego typu – dodajmy:
nieproponowanego wcześniej w odniesieniu do Man'yōshū – ujęcia postanowiliśmy
sformułować a następnie opracować trzy kluczowe problemy, tj.: w jakim języku, kto oraz w
jakiej formie nadał tekst omawianej antologii. Każdemu z tych zagadnień poświęcony został
oddzielny rozdział. Dodatkowo zamieszczone zostało krótkie wprowadzenie o charakterze
filologicznym, mające na celu naświetlenie tego, co właściwie stanowi obiekt
przedsięwziętych tu badań. Kwestia ta, z uwagi na wiek tekstu antologii, nie stanowi bowiem
problemu oczywistego.
Rozdział I poświęcony został temu, w jakim języku został zapisany tekst omawianej tu
antologii. Podstawą dla postawienia tego problemu w sposób nietrywialny stały się badania
prowadzone od kilkudziesięciu lat przez R. Huszczę, który w przekonujący sposób zwrócił
uwagę na potrzebę fundamentalnego rozróżnienia pomiędzy językami mono- i
wielosystemowymi, a także na gramatyczne właściwości języka podyktowane metodą jego
fizycznego utrwalenia. Okazuje się bowiem, iż o ile foniczna reprezentacja tekstu Man'yōshū
nie stanowi tutaj nowego problemu, to tekst na jego (dodajmy: pierwotnej) płaszczyźnie
grafemicznej jest językowo niejednoznaczny. W ramach poszczególnych fraz kodowane są
bowiem cechy gramatyczne generowane przez odmienne systemy językowe, tj. chiński i
japoński. Tym samym spojrzenie monosystemowe stanowi nie tylko dramatyczne
uproszczenie badanego materiału, ale zwyczajnie uniemożliwia jego pełen opis. W podjętej w
tym rozdziale dyskusji postanowiliśmy zatem zdefiniować typy językowych wieloznaczności,
biorąc pod uwagę zarówno aspekty czysto składniowe i morfologiczne, jak i semantyczne
oraz te sytuujące się na pograniczu grafemiki i fonologii. Zaproponowana klasyfikacja
nietypowych fraz widniejących w antologii dowodzi wyraźnie konieczności zastosowania
bardziej złożonej klasyfikacji, niż ta obejmująca tradycyjne rozróżnienie na wyrazy kseniczne
i japońskie. W obliczu podjętej analizy Man'yōshū nabiera charakteru wyjątkowego także z
czysto gramatycznego punktu widzenia.
W rozdziale II podjęliśmy dyskusję z zakresu pragmatyki tekstu. Jeśli bowiem
postrzegać Man'yōshū jako pewną wypowiedź (a nie ma powodów, żeby takiego statusu
antologii tej odmawiać), to koniecznym staje się określenie nadawcy owej wypowiedzi. O ile
jednak problem ten w wypadku mowy jest stosunkowo trywialny, to dla wypowiedzi
grafemicznej okazuje się on nader złożony. Przyjąwszy bowiem, iż w najczęściej spotykanej
sytuacji odbiorca tekstu nie uczestniczy w kontekście jego nadania, nadawca tekstu
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grafemicznego musi być rekonstruowany w oparciu o wykładniki językowe. Co więcej, z
uwagi na fakt, iż sama grafemiczność tekstu umożliwia złożony proces jego nadawania,
raczej niż o pojedynczym nadawcy powinno mówić się o pewnym nadawcy złożonym. Tym
samym, podjętą w tym rozdziale dyskusję zaczynamy od zaproponowania ogólnego modelu
zbiorowego nadawcy, w ramach którego poszczególne typy nadawców stanowią
hierarchiczny konstrukt powoływany przez poszczególne wykładniki tekstowe i kontekstowe.
Model ten ma przy tym charakter maksymalny, co oznacza, iż nie wszystkie typy nadawców
muszą występować w każdym tekście. Następnie tak zaproponowany model sprawdzamy na
samym tekście antologii, analizując go pod względem zaproponowanego konstruktu.
Przyjrzenie się kolejnym partiom i aspektom całego tekstu pozwala na zidentyfikowanie
nadawców z każdego poziomu zaproponowanego modelu. Nakreślone w ten sposób
spojrzenie umożliwia wniknięcie w cechy tekstu kodowane na poziomie pragmatycznym.
Poszczególne wykładniki, w tym przede wszystkim kategoria honoryfikatywności,
umożliwiają wzbogacenie płaszczyzny semantycznej o znaczenie powoływane dopiero po
uwzględnieniu typu nadawcy. Tak analizowany tekst pozwala bowiem na powołanie
kolejnych, semantycznie istotnych warstw, jak np. dialog lub komentarz i odróżnienie ich od
monologu czy autokomentarza.
Rozdział III stanowi najbardziej ogólną analizę tekstu antologii. O ile bowiem w
rozdziale I przyglądaliśmy się cechom gramatycznym poszczególnych fraz, w rozdziale II
cechom nadawców kodowanych przez całe fragmenty tekstu, to w ostatnim rozdziale
postanowiliśmy spojrzeć na najstarszą japońską antologię poetycką z punktu widzenia jej
budowy tekstologicznej. Za podstawy metodologiczne przyjęliśmy klasyczne już ujęcie
podziału tekstu na mikro- oraz makrostrukturę proponowane przez van Dijka, wzbogacając je
istotnie formalnym ujęciem funktora mówić, że proponowanym przez Andrzeja
Bogusławskiego, a także w mniejszym stopniu poszczególnymi nowszymi publikacjami z
zakresu pragmatyki. Celem podjętej tu dyskusji jest precyzyjne ujęcie tego, jak w akcie
percepcji tekstu Man'yōshū odbiorca może tworzyć złożone struktury tekstowe z
uszeregowanych partii lirycznych i prozatorskich. Opracowane narzędzie teoretyczne pozwala
bowiem na wytyczenie trzech kategorii powoływania powiązań makrostrukturalnych na
podstawie danego ciągu zdań w rozumieniu mikrostrukturalnym. Stosując je następnie do
analizy tekstu pokazaliśmy, jak kategorie te umożliwiają sprecyzowanie metody
porządkowania tekstu w ramach jego percepcji dokonanej przez konkretnego odbiorcę.
Dopiero analiza makrostrukturalna umożliwia bowiem lingwistyczną analizę szeregu zjawisk,
w ramach których znaczenie (a także różne cechy pragmatyczne) poszczególnych fragmentów
tekstu mogą ulegać zmianie przy przechodzeniu z interpretacji fragmentów wytyczonych
przez linearnie uporządkowanie pieśni do większych struktur tekstowych, wiązanych dopiero
w ramach aktu świadomego odbioru.
Dyskusja podjęta we wszystkich trzech rozdziałach ma zdecydowanie bardziej
charakter materiałowy niż teoretyczny. Choć bowiem każdy z nich rozpoczyna analiza
ogólniejszych mechanizmów językowych, a proponowane modele mają charakter
uniwersalny, to gros miejsca poświęcone jest analizie samego tekstu antologii. Sam tekst
antologii jest bowiem na tyle monumentalny, iż uzupełnienie jego analizy o szczegółową,
uogólnioną i sformalizowaną dyskusję teoretyczną wymagałoby w praktyce napisanie dwóch
odrębnych prac. Pewne podstawowe zarysy teoretyczne i formalne, uogólniające podstawowe
tezy i wnioski wypływające z przedsięwziętej dyskusji, zamieszczone zostały w zakończeniu.
Powstanie tej pracy nie byłoby możliwe bez wsparcia szeregu osób i instytucji. W
pierwszym rzędzie pragnę wyrazić najgłębszą wdzięczność swojemu Mistrzowi, Profesorowi
Romualdowi Huszczy, którego cierpliwość, mistrzostwo fachu oraz troskliwość umożliwiła
mi napisanie pod Jego kierunkiem trzeciej już pracy dyplomowej. Profesorowi zawdzięczam
cały swój japonistyczny rozwój. Najszczersze podziękowania pragnę złożyć Profesorowi
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Andrzejowi Bogusławskiemu, który nigdy nie szczędził swojego cennego czasu na liczne
rozmowy z zakresu teoretycznej i formalnej teorii języka, naprowadzając mnie tym samym z
licznych ślepych ścieżek, w które niewątpliwie bym zabrnął bez Jego nieocenionych
wskazówek. Niemniej cierpliwy był dla mnie zawsze Profesor Jarosław Jakielaszek, który,
ucząc mnie krytycznego spojrzenia na poszczególne koncepcje, tworzył bezcenną atmosferę
swobodnej dyskusji na temat składni i semantyki formalnej. Zasadnicza część niniejszej pracy
powstała podczas pobytu na Uniwersytecie Tokijskim (rok akademicki 2012-2013), gdzie
pracami moimi kierował Profesor Masayuki Tsukimoto. Bez Jego pomocy dotarcie do
szeregu źródeł i podjęcie z nimi należytej dyskusji byłoby niemożliwe. Profesor Danuta
Ulicka wprowadziła mnie w szereg zagadnień związanych z podstawami poetyki i analizy
utworów lirycznych. Liczne problemy z zakresu językoznawstwa ogólnego stały się dla mnie
jasne dzięki rozmowom z Profesor Jadwigą Linde-Usiekniewicz. Serdecznie podziękowania
kieruję także do starszych koleżanek i kolegów z Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i
Wschodnioazjatyckiego: mgr Aleksandry Wąsowicz-Peinado, dr. hab. Bartosza
Wojciechowskiego, dr. Jarosława Pietrowa, a także do dr. Dariusza Głucha z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace badawcze były współfinansowane przez Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego oraz The Japan Foundation. Całej rodzinie, znoszącej trudne
dla mnie chwile oraz moją nieobecność w Polsce, pragnę podziękować za nieustające
wsparcie.
Warszawa-Tōkyō 2014
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Pamięci moich Dziadków
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Wprowadzenie. Obiekt badań.
Obrana za cel niniejszej pracy próba tekstologicznego opisu antologii Man'yōshū sytuuje tę
rozprawę w całkowicie odmiennej tradycji metodologicznej od tej, stosowanej w badaniach
prowadzonych w ramach klasycznej filologii japońskiej. W przeciwieństwie bowiem do tego
typu ujęcia, w którym dzieło literackie traktowane jest, po pierwsze, jako zabytek
piśmiennictwa, a więc jako materialne dobro kultury, a po drugie jako obiekt badań
literaturoznawczych (głównie poetyki), nas interesować będzie przede wszystkim to, jakiego
typu mechanizmy semiotyczne przesądzają o szczególnie istotnych cechach tekstologicznych
omawianej tu antologii. Innymi słowy, podjęta zostanie dyskusja nad tym, jak tekstologicznie
pojęta struktura grafemicznie upostaciowionej antoloii poetyckiej wpływa na możliwości jej
interpretacji. Obiektem naszych badań będzie tym samym wyłącznie tekst Man'yōshū w jego
ujęciu synchronicznym, rozumiany jako nadany przez określonego (choć nie jednostkowego)
nadawcę komunikat grafemiczny. Pojawiające się z rzadka uwagi o charakterze
diachronicznym będą miały jedynie charakter marginalny. Może się wydawać, iż sama
kwestia materialnej postaci tekstu, konstytuująca go jako obiekt badań językoznawczych, nie
powinna stanowić w wypadku naszej analizy specjalnego problemu. W rzeczywistości jednak
problem ten okazuje się nietrywialny, a to za sprawą wieloznaczności określenia 'tekst
Man'yōshū'. Źródłem tego typu wieloznaczności jest przy tym właśnie wiek tekstu,
szacowany na przeszło dwanaście stuleci. O ile bowiem w wypadku analizy tekstologicznej
przeprowadzanej na tekście współczesnym3 forma tekstu jest raczej oczywista, to w wypadku
tekstu klasycznego istnieje najczęściej wiele jego wersji, w nietrywialny tekstologicznie
sposób różniących się od siebie. Wyjątku od tej reguły nie stanowi również Man'yōshū.
Większość współczesnych opracowań antologii opiera się w przeważającej mierze na
jednej z wersji antologii zwanej 'Odpisem z zachodniej świątyni prawdziwego przyrzeczenia'
(Nishihonganjibon 西 本 願 寺 本 ), jednak żadna nie stanowi jej dokładnej repliki. Choć
bowiem ten liczący sobie ok. 750 lat odpis jest szczególnie cenny, gdyż stanowi najstarszy
pełny zbiór utworów zawierający zrewidowaną wersję uznanych za poprawne komentarzy, to
wszystkie przytoczone w niniejszej rozprawie naukowe opracowania antologii opierają się w
wielu miejscach na innych odpisach. Stanowią tym samym konglomerat poszczególnych
klasycznych wersji tekstu Man'yōshū, uzupełniony o współczesne przypisy. Z uwagi jednak
na fakt, iż określony przebieg tworzenia kolejnych odpisów stanowi źródło formy, jaką
omawiany tu tekst przyjmuje współcześnie, a także źródło tekstologicznie istotnych różnic
pomiędzy poszczególnymi wersjami, warto w tym miejscu przedstawić w najogólniejszym
zarysie historię sporządzania najważniejszych i tekstowo najciekawszych wersji antologii.
Otóż zacząć należy od tego, iż w tradycyjnym filologicznym opisie Man'yōshū
utrwalił się zwyczaj klasyfikowania klasycznych odpisów antologii nie tyle w oparciu o
sposób wprowadzania samego oryginalnego tekstu, co wg dwóch nurtów sporządzanych do
niego przypisów. Klasyfikacja ta znajduje swoje uzasadnienie w historii badań nad
Man'yōshū. Oba typy przypisów pochodzą bowiem od tego samego badacza – mnicha
imieniem Sengaku 仙覚 (1203-?) – którego prace zwykło się przyjmować za faktyczny
początek filologicznych badań nad antologią. Choć bowiem tradycja opatrywania pieśni
Man'yōshū przypisami istniała już wcześniej, to dopiero Sengaku opatrzył nimi wszystkie
utwory4, jak również zaprowadził pewien porządek w ramach zbioru kolejnych interpretacji
3

Co zresztą charakterystyczne dla badań tego typu, lingwistyczno-pragmatycznej analizie tekstologicznej
poddawane są w przeważającej mierze teksty współczesne, podczas gdy stawiające tu często wyższe wymagania
teksty klasyczne pozostają raczej domeną dociekań filologicznych.
4
W ramach japońskich badań nad Man'yōshū używa się tradycyjnie terminologicznego rozróżnienia komentarzy
językowych wg trzech etapów ich powstawania. 'Komentarzami starymi' koten 古 点 nazywa się przypisy
naniesione w latach 947-957 w ramach prac nad poezją japońską prowadzonych przez zespół skupiony wokół
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tekstu antologii oraz w ramach samej jego formy. W ramach swoich prac Sengaku stworzył
bowiem trzy wersje przypisów, z których dwie, tj. pierwsza i trzecia, znane obecnie jako
'Odpis ery kangen' Kangenbon 寛 元 本 oraz 'Odpis trzeciego roku ery bun'ei' Bun'ei
sannenbon 文永三年本 5 , wytyczyły dwa główne nurty dalszych prac filologicznych nad
antologią. Od tego momentu bowiem kolejne odpisy i wprowadzone w nich metody
interpretacji Man'yōshū przez długi okres dzieliły się wyraźnie na dwa typy, wyznaczone
dwoma wspomnianymi opracowaniami Sengaku. Dopiero późniejsze opracowania
reprezentują typy mieszane. Poniżej przyjrzymy się więc pokrótce najważniejszym i
najistotniejszym tekstologicznie odpisom, aby następnie przedstawić opracowania
współczesne, do których odwoływać się będziemy w całej pracy, i które stanowią ostatecznie
najważniejsze6 osiągnięcia w badaniach nad Man'yōshū.

1. Klasyczne odpisy Man'yōshū7
Najstarsze odpisy antologii, o istnieniu których wspominają źródła historyczne, nie
zachowały się do dnia dzisiejszego. Wśród nich najwcześniejszym dziełem, o którym
wzmianki zachowały się w literaturze przedmiotu, był 'Odpis ze skarbca świątyni Hōjō'
Hōjōji hōzōbon 法成時宝蔵本, powstały pod koniec X wieku. Natomiast odpisem, który
przynajmniej częściowo zachował się do dziś, jest pochodzący z XI wieku 'Odpis [rodziny]
Katsura' Katsurabon 桂本. Zachowana część tekstu jest stosunkowo krótka i w dodatku
fragmentaryczna, poprzerywana brakami w tekście; odpis ten jest jednak powszechnie
ceniony nie tylko z uwagi na wiek, ale także jako zabytek kaligrafii.

Minamoto no Shitagau 源訓 (911-983). Przypisy naniesione do momentu rozpoczęcia prac przez Sengaku
nazywa się 'kolejnymi komentarzami' jiten 次点, zaś przypisy autorstwa samego Sengaku – 'komentarzami
nowymi' shinten 新点.
5
Era kangen 寛元 przypada na okres 26. II. 1242 – 28.II. 1247, era bun'ei 文永 zaś na okres 28. II. 1264 – 25.
IV. 1275.
6
Mówiąc 'najważniejsze' nie mamy na myśli tego, że są one najbardziej wyczerpujące. Szereg tekstów
poświęconych opisowi omawianej tu antologii, jak np. ośmiotomowe prace zebrane Nakanishiego poświęcone
Man'yōshū, czy trzydziesto trzy tomowy zbiór Badań nad „Man'yōshū” stanowi znacznie bardziej szczegółowe
studium przedmiotu. Rzecz natomiast w tym, iż opracowania całej antologii dostarczają podstawowych
informacji odnośnie każdego aspektu tego obszernego dzieła i stanowią tym samym właściwy punkt wyjścia dla
bardziej drobiazgowych dociekań.
7
Klarownego i uzupełnionego przeglądu klasycznych odpisów Man'yōshū dostarcza najnowsze opracowanie
wydawnictwa Shōgakukan (2002. tom I, str. 427-434). Ze względu na dokładność opisu uwagę zwracają,
klasyczne już, prace Sasakiego (1931, str. 83-206; 1944). Nie tak szczegółowy, ale też dokładny opis stanowi
opracowanie Takedy (1949, str. 208-285).
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Skan 1. Odpis [rodziny] Katsura. Pieśń 543 i fragment pieśni 544 ze zwoju IV8.

Drugim cennym jako źródło poznawcze tekstem, powstałym niedużo później, bo
najprawdopodobniej także w XI wieku, jest 'Odpis z komentarzami z ery Genryaku' 9
Genryaku kōbon 元暦校本. Jest on o tyle wart wzmianki, iż zachowały się w nim nie tylko
obszerne partie z piętnastu zwojów, ale w dodatku naniesione kolejno komentarze nie utraciły
w wielu miejscach kolorów, dzięki czemu prześledzić można niekiedy tok następujących po
sobie interpretacji. Odpis ten stanowi wyraźny, dobrze zachowany przykład ówczesnej
metody wprowadzania tekstu.

8

Zdjęcie pochodzi z opracowania wydawnictwa Shōgakukan 1971 (tom I, str. 1).
W pierwszym roku ery genryaku, tj. w roku 1184, sporządzono najprawdopodobniej okładkę i zakończono
sporządzanie komentarzy, natomiast sam odpis wydaje się starszy.
9
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Skan 2. Odpis ery Genryaku. Pieśń 36 ze zwoju I10. Po obu stronach oryginalnego tekstu antologii widać
naniesione kolorowym tuszem komentarze.

Zabytkiem paleografii japońskiej ważnym z historycznego punktu widzenia jest
pochodzący z 1124 roku 'Odpis ery tenji' Tenjibon 天 治 本 . Wiadomo bowiem, iż na
podstawie tego odpisu została sporządzona inna wersja, zwana 'Odpisem [Fujiwary no]
Tadakane' Tadakanebon 忠兼本 , który wykorzystywany był w pracach komentatorskich
przez swoje prowadził Sengaku. W 'Odpisie ery tenji', dzięki zachowanym długim
fragmentom (zachował się m.in. cały zwój XIII z wyjątkiem indeksu), współczesny czytelnik
może zobaczyć, które pieśni nie zostały opatrzone tzw. starymi i kolejnymi komentarzami; to
z kolei pozwala na znacznie lepszą ocenienę wkładu, jaki wniosły prace Sengaku. Zwraca
uwagę fakt, iż braki te dotyczą przede wszystkim pieśni długich, z których niemal każda
pozostawiona jest bez przypisów. Fakt ten dziwić może o tyle, że autorzy tego odpisu
odnoszą się w swoich komentarzach do wersji wcześniejszych.

10

Zdjęcie pochodzi z opracowania wydawnictwa Shōgakukan 1971 (tom I, str. 3).
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Skan 3. Odpis ery Tenji. Pieśni 1963-1965 ze zwoju XIII11.

Spośród zachowanych do dziś odpisów antologii wersją zdecydowanie najcenniejszą z
tekstologicznego punktu widzenia jest, pochodząca z przełomu XI i XII w. 'Antologia
klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów' Ruijukoshū 類聚古集 oraz powstała
niewiele później wersja skrócona pt. 'Skrócona kopia „Uporządkowanej [antologii]”
[zbierającej] klasyczne utwory' Koyō ryakuruijushō 古葉略類聚釥. Odpis skrócony, którego
najwcześniejszy egzemplarz pochodzi z 1250 r., zawiera najprawdopodobniej około połowy
pieśni zebranych w pełnym odpisie i ustępował mu zdecydowanie pod względem ilości i
jakości przypisów. Sama 'Antologia klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów'
stanowi natomiast szczególnie istotny materiał, nie tylko z punktu widzenia badań literackich
czy paleograficznych, ale także tekstologicznych, Odpis ten, sporządzony przez Fujiwarę no
Atsutakę 藤 原 敦 隆 (?-1120), stanowił bowiem zbiór obejmujący najprawdopodobniej
wszystkie pieśni widniejące w Man'yōshū, jednak wprowadzone w nim utwory tworzą
całkowicie odmienny układ, niż ma to miejsce w tekście standardowym. Choć współcześnie
dysponujemy szesnastoma zwojami, to wiadomo na podstawie materiałów historycznych, iż
oryginalnie tekst podzielony był – podobnie jak w wersji standardowej – na dwadzieścia
zwojów. Ich typ oraz układ jest jednak na tyle odmienny, iż możemy mówić o stworzeniu
nowego tekstu z tych samych utworów oraz – częściowo tych samych – dołączonych do nich
wstępów odkompilatorskich i komentarzy. W standardowej wersji antologii klasyfikacja
utworów przebiega na kilku poziomach 12 , przy czym dominuje podział wg gatunków
literackich. Prócz tego zaś pieśni pogrupowane być mogą przede wszystkim wg wspólnego
nadawcy, kontekstu (np. kontekstu dialogowego, gdy dwie lub więcej pieśni współtworzą
dialog liryczny), czy też tematyki. W 'Antologii klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg]
rodzajów' natomiast dominuje ostatni z wymienionych typów klasyfikacji. Utwory
uszeregowane są bowiem ze względu na szeroko pojętą tematykę, jak np. wiosna (zwój I);
niebiosa i ziemia (zwój V); przedmioty wartościowe, ubrania, naczynia, instrumenty
11
12

Zdjęcie pochodzi z opracowania wydawnictwa Shōgakukan 1973 (tom III, str. 5).
Bardziej szczegółowo problem ten omówiony jest w rozdziale III niniejszej pracy.
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muzyczne i alkohole, miejsca, łodzie i konie (zwój VIII) 13 . Tym samym więc, choć w
niektórych zwojach powielona została klasyczna klasyfikacja wg gatunków literackich (np. w
zwoju XIV obejmującym tzw. pieśni żałobne), a w wielu miejscach w ramach powołanych
kategorii wprowadzone zostały całe fragmenty antologii zachowujące oryginalny układ, to w
szeregu wypadków nowa klasyfikacja zmieniająca porządek pieśni niweluje pewne
mechanizmy tekstologiczne występujące w układzie standardowym i wprowadza nowe. Z
jednej bowiem strony istniejące związki tekstowe bywają rozrywane poprzez przemieszczenie
względem siebie tekstowo związanych utworów, z drugiej zaś wprowadzone kategorie są
tekstologicznie informatywne, gdyż przystępujący do lektury czytelnik wyposażony jest w
dodatkową wiedzę wynikającą z samej klasyfikacji i tytułów kategorii 14.

Skan 4. Antologia klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów. Fragment pieśni figurującej w
standardowej numeracji pod numerem 36 w zwoju I (gatunek pieśni różne), w ramach zaś niniejszego
odpisu pod numerem 3704 w zwoju XVII15 zawierającym pieśni długie.

Odpis ten stanowi najgłębszą ingerencję w standardowy tekst Man'yōshū; stanowi tym samym
wciąż niezagospodarowane pole dla tekstologicznego (nie literaturoznawczego czy
filologicznego) opisu, w tym także porównawczego z innymi wersjami antologii. 'Antologię
klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów' należy przy tym uznać za wyjątkową
13

Opis klasyfikacji w ramach zachowanych zwojów i rekonstrukcję części zaginionych proponuje Kojima 1939,
przede wszystkim str. 82-84.
14
Bardziej szczegółowy opis na konkretnym przykładzie znajdzie Czytelnik w rozdziale II niniejszej pracy.
15
Zdjęcie pochodzi z 'Antologii klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów' Ruijukoshū 類聚古集,
2000, Kyōto: Shibunkaku, tom II, str. 557.
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nie tyle z uwagi na to, jak układ pieśni został poddany zmianom, ale na to, że tego typu stan
rzeczy w ogóle miał miejsce. Nawet pobieżny rzut oka na historię badań nad Ma'nyōshū
pozwala bowiem dostrzec, iż poszczególne odpisy różnią się między sobą metodą zapisu
oryginalnego tekstu i przypisami, zaś układ pozostaje niemal zawsze bez zmian. Nieliczne
odstępstwa od tej reguły, jak np. fragment zwoju VII w 'Odpisie czcigodnego rodu Ya'
Ōyabon 大 矢 本 (sporządzanie odpisu zakończono najprawdopodobniej w połowie XIV
stulecia), stanowią efekt pomyłek, a zatem zmiana kompozycji tekstu nie jest w żaden sposób
informatywna. 'Antologia klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów' stanowi na
tle tej tradycji szczególnie interesujący tekstologicznie wyjątek.
Kolejny ważny zabytek stanowi 'Odpis będący przekazem ery Karyaku' Karyaku
denshōbon 嘉暦伝承本. Choć datowanie widoczne na okładce (trzeci rok ery karyaku, tj. rok
1329) sugeruje stosunkowo późne pochodzenie, to ślady na tekście wskazują, iż
wprowadzona data przypada na okres, kiedy tekst ten był już co najmniej dwa razy
poprawiany16. Stąd też jego powstanie przesuwa się na pierwszą połowę XIII wieku. Odpis
ten jest o tyle istotny, że stanowi najstarszą znaną wersję, na której widnieją wspomniane
'kolejne komentarze', czyli przypisy wprowadzone w XI, XII i na początku XIII wieku, aż do
podjęcia prac przez Sengaku.
Typowy przykład kompilacji kolejnych, nie tylko chronologicznie, ale także
merytorycznie zasadniczo od siebie odległych wersji antologii stanowi 'Odpis rodziny Kishū'
Kishūbon 紀州本. Jego pierwszych dziesięć zwojów w znanej współcześnie wersji zostało
spisanych w okresie następującym bezpośrednio po zakończeniu prac komentatorskich przez
Sengaku, tak że wpływ jego uwag jest tu znikomym, zaś drugie dziesięć w wieku XVII, kiedy
to odpis ten wszedł w posiadanie rodziny Kishū, jednej z linii rodu Tokugawa (wcześniej
odpis ten należał do rodu Kanda, stąd jego poprzednia nazwa 'Odpis rodu Kanda' Kandabon
神田本 ). Tekst jest więc z diachronicznego punktu widzenia niejednorodny, co z kolei
znajduje swoje odbicie w treści komentarzy. To zaś stanowi dodatkowe wyzwanie dla
synchronicznej analizy tekstologicznej, w szczególności dla problemu nadawcy.
Z całą pewnością najważniejszymi z historycznego punktu widzenia odpisami są dwie
wersje antologii znane jako 'Odpis z księgozbioru świątyni [Ise]' Jingū bunkobon 神宮文庫本,
sporządzony najprawdopodobniej w roku 1547 lub niewiele wcześniej, oraz 'Odpis z
zachodniej świątyni prawdziwego przyrzeczenia' Nishihonganjibon 西本願寺本, datowany
na przełom XIII i XIV w. Każdy z nich stanowi bowiem całościową i najlepiej zachowaną
wersję jednego z dwóch wspomnianych wyżej nurtów zapisu tekstu i dołączonych do niego
komentarzy, powstałych w wyniku prac Sengaku. Choć bowiem wiadomo współcześnie, iż
żadna z tych wersji nie stanowi dokładnej repliki owych prac, to żaden inny odpis nie jest pod
tym względem dokładniejszy. Tym samym to, co współcześnie nazywane jest nurtem odpisu
ery Kangen oznacza przede wszystkim gałąź badań prowadzonych na tekście 'Odpisu z
księgozbioru świątyni [Ise]', natomiast 'Odpis z zachodniej świątyni prawdziwego
przyrzeczenia' wytycza w dużej mierze krąg badań nazywany nurtem ery bun'ei. Ostatecznie
bardziej wpływowy okazał się drugi z owych odpisów, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż
zawiera on komentarze zrewidowane i uzupełnione w stosunku do poprzedniej wersji, w
której wskazać można szereg braków. Różnice między oboma odpisami dotyczą jednak
przede wszystkim komentarzy, a nie samej grafemicznej postaci tekstu.
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Sasaki 1931, str. 87.
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Skan 5. Odpis z księgozbioru świątyni [Ise], pieśń 2953 ze zwoju XII. Wyraz 'łzy' namida zapisany jest w
postaci 哭涕17.

Skan 6. Odpis ze świątyni prawdziwego przyrzeczenia, pieśń 2953 ze zwoju XII. Wyraz 'łzy' namida zapisany
jest w postaci 哭泣. Zmiana w stosunku do zapisu widniejącego w Odpisie z księgozbioru świątyni [Ise] nie
wnosi jednak odmiennej konotacji semantycznej18.

Obie klasyczne wersje tekstu spełniły tym samym podwójną, wyjątkowo istotną rolę. Z jednej
strony bowiem zawierają całość antologii w jej stosunkowo starej formie, z drugiej zaś
stanowią bezcenne źródło dla sposobu interpretowania poszczególnych poematów, który ze
względu na szczególnie nietypowe użycie ideogramów chińskich nie zawsze stanowi łatwe
zadanie.
Ostatnią klasyczną wersję tekstu antologii, której nie sposób tu pominąć, stanowi
'Man'yōshū wraz z przypisami' Kōhon Man'yōshū 校本萬葉集. prace nad tym, imponującym
co do rozmiaru, gdyż liczącym sobie osiem tomów przypisów do samego tekstu antologii oraz
dwa tomy uzupełnień, opracowaniem trwały 11 lat i zostały zakończone w 1923 r. Powstała w
rezultacie edycja dzieła stanowi kompilację wszystkich dostępnych ówcześnie przypisów do
antologii i do dziś używane jest powszechnie jako źródło odwołań we wszystkich gałęziach
17

Zdjęcie pochodzi z 'Odpisu Man'yōshū z księgozbioru świątyni [Ise]' Jingū bunkobon Man'yōshū 神宮文庫本
万葉集, tom III, str. 172, 1977, Tōkyō: 勉誠社.
18
Zdjęcie pochodzi z 'Odpisu ze świątyni prawdziwego przyrzeczenia' Nishihonganjibon Man'yōshū 西本願寺
本萬葉集, tom XII, str. 25, 1994, Tōkyō: Ōfū.
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badań nad Man'yōshū. Interesujący jest przy tym fakt, iż opracowanie to sytuuje się w nurcie
wcześniejszych badań Sengaku i za podstawę przyjmuje tekst z nurtu ery Kangen, a zatem
różni się zasadniczo od współczesnych opracowań, sporządzonych w przeważającej mierze w
oparciu o 'Odpis z zachodniej świątyni prawdziwego przyrzeczenia', reprezentujący nurt
badań ery bun'ei. 'Man'yōshū wraz z przypisami' jest także szczególnie cenne z uwagi na fakt,
iż umieszczone są w nim znacznie bardziej szczegółowe informacje o różnicach w formie
zapisu pomiędzy poszczególnymi odpisami, niż ma to miejsce we wszystkich współczesnych
opracowaniach.

2. Współczesne naukowe opracowania Man'yōshū
Podjęte po zakończeniu II wojny światowej badania nad Man'yōshū zaowocowały
niespotykanym wcześniej tempem wydawania kolejnych opracowań. Ich liczba przełożyła się
w naturalny sposób na dalece posuniętą dywersyfikację postaci samego tekstu, nie tylko ze
względu na nurt klasycznych badań, ale także ze względu na obrany cel. Tym samym prócz
kluczowych opracowań naukowych zaczęło powstawać szereg wersji skróconych,
oferujących jedynie uwspółcześnioną formę zapisu, wersji pozbawionych części komentarzy,
wreszcie wersji edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów szkół. Świadomi nieostrości
terminu 'opracowanie naukowe’, w niniejszej pracy podczas analizy tych fragmentów
antologii, w wypadku których niezbędne było odwołanie się do ich naukowych interpretacji
(czyli w znakomitej większości), korzystaliśmy konsekwentnie z pięciu 19 opracowań,
uznawanych powszechnie za wiodące. Choć interpretacje te nie stanowią ilościowo nawet
połowy wszystkich edycji wydanych w powojennej Japonii, stoimy na stanowisku, iż zbiór
ten zawiera wszystkie i tylko te pełne opracowania całego tekstu antologii, które wnoszą
istotny merytorycznie wkład do współczesnej dyskusji naukowej nad Man'yōshū.
Reprezentują one tym samym nie tylko właściwy obiekt analizy tekstu, ale także kręgosłup
współczesnego stanu badań nad opisywaną tu antologią.
Najstarszym z wykorzystanych tu opracowań jest wyjątkowo obszerne i szczegółowe,
dwudziestotomowe dzieło autorstwa Omodaki Hisataki 澤 瀉 久 孝 pt. 'Man'yōshū z
przypisami' Man'yōshū chūshaku 萬葉集注釈 (1957-1968). Jest to przy tym opracowanie
najbardziej tradycyjne, wpisujące się jeszcze w nurt przedwojennej filologii japońskiej,
przypominające nieco pod tym względem 'Man'yōshū wraz z przypisami' z 1923 r. Omodaka
omawia przede wszystkim pieśni, partiom zapisanym prozą poświęcając stosunkowo mało
miejsca. Prymarnym celem drobiazgowej analizy jest odtworzenie znaczenia użytych w
utworach lirycznych fraz, przy czym ma ona zdecydowanie bardziej charakter filologiczny
niż językoznawczy. Częściej bowiem niż na gramatyce czy semantyce synchronicznej, autor
skupia się na odtworzeniu historii użycia omawianych leksemów bądź fraz, cofając się
niekiedy w swoim opisie także do zabytków klasyki chińskiej. Opracowanie to także góruje
zdecydowanie nad pozostałymi jeśli chodzi o zakres cytowanej literatury przedmiotu.
Stosunkowo mało miejsca poświęcone jest kwestiom czysto literackim, jakkolwiek
podejmowane są miejscami problemy z zakresu kompozycji tekstu oraz jego
intertekstualności.
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W bibliografii znajdzie Czytelnik także szóste opracowanie (Suga 1991), będące całościowym tłumaczeniem
antologii na język angielski. Choć jednak autor zamieszcza szereg istotnych informacji literackich, brak
szczegółowych komentarzy do samych pieśni sprawia, niż nie może ono służyć jako źródło odwołań na każdym
kroku analizy tekstologicznej. Celem samego autora nie było zresztą bynajmniej stworzenie opracowania
antologii, lecz jej przekład zachowujący oryginalną budowę wersyfikacyjną, całkowicie obcą na gruncie
angielszczyzny. Tym samym praca Sugi wykorzystywana tutaj jest przede wszystkim jako kseniczna wersja
antologii, a tłumaczenie na język angielski służyć ma jako probierz dla tych zjawisk językowych, które nie
zawsze widoczne są w oryginalnym tekście.
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Opracowaniem zdecydowanie najuboższym, stawiającym sobie za cel połączenie
analizy naukowej z formą przystępną dla osób nieobeznanych szczegółowo z językiem
klasycznym i tradycją literacką, jest pięciotomowy zbiór wydawnictwa Shinchōsha (19761984). Jego redaktorzy jako jedyni z całego grona edytorów zrezygnowali z zamieszczenia
oryginalnej postaci tekstu, zarówno w wypadku partii lirycznych, jak i tych zapisanych prozą.
Komentarze nie zawierają w większości wypadków klasycznej analizy filologicznej czy
gramatycznej, lecz służą przede wszystkim jako uzupełnienie przekładu antologii na
współczesną japońszczyznę. Stosunkowo dokładna analiza semantyczna tekstu
podporządkowana jest tym samym bardziej celom praktycznym niż naukowym.
Swoiste przeciwieństwo powyższego dzieła stanowi czterotomowe opracowanie
wydawnictwa Iwanami (1999-2003). Komentarze leksykalne są bardzo zwięzłe, co w
połączeniu ze stosunkowo skrótowym opisem gramatycznym stawia przed czytelnikiem
raczej wysokie wymagania odnośnie znajomości klasyki chińskiej i japońskiej. Towarzyszy
temu zdecydowanie sinocentryczna analiza partii zapisanych klasyczną prozą chińską, w
ramach której fragmenty te odczytywane są w zdecydowanej mierze po sinojapońsku. Tym
samym więc chińskim jednostkom jedynie z rzadka przypisywany jest czysto japoński
odpowiednik, stanowiący wszakże naturalną glosę semantyczną. Wprowadzone tłumaczenie
na współczesny język japoński jest stosunkowo pobieżne i nie oddaje często szeregu danych
kontekstowych, jak np. autora tekstu, odniesienia zaimków czy trybu przytaczania (mowa
pośrednia – przytoczenie cytacyjne wypowiedz).
Najnowsze istniejące opracowanie w postaci ośmiotomowego zbioru autorstwa Tady
pt. 'Man'yōshū z pełnym objaśnieniem' Man'yōshū zenkai 万 葉 集 全 解 (2009-2010)
postrzegać można jako dzieło stanowiące zasadnicze poszerzenie wspomnianego opracowania
wydawnictwa Shinchōsha. Autor bowiem nie rezygnuje ze szczególnie przystępnej formy
objaśnień i dokładnego tłumaczenia na język współczesny, jednak wprowadza liczne
uzupełnienia zarówno do opisu leksykalnego, jak i gramatycznego. W przeciwieństwie do
wersji wydawnictwa Iwanami odchodzi od sinocentrycznego odczytu partii zapisanych
klasyczną prozą chińską. Jego komentarze filologiczne pozostają raczej w duchu tradycyjnym,
przypominającym nieco ujęcie Omodaki. Tada odwołuje się bowiem stosunkowo często do
danych diachronicznych, przedkładając je nad analizę gramatyczną, jednak nie podejmuje tak
drobiazgowej dyskusji z innymi opracowaniami. Cechą wyróżniającą tego ujęcia jest
podawanie wszędzie tam, gdzie to możliwe, autora danej pieśni, także wówczas, gdy nie
wynika to bezpośrednio z tekstu antologii.
Opracowaniem, które naszym zdaniem góruje nad pozostałymi jeżeli chodzi o jego
użyteczność dla analizy lingwistycznej i tekstologicznej, jest czterotomowy zbiór
wydawnictwa Shōgakukan. W niniejszej pracy odwołujemy się przy tym do obu wydań,
pochodzących z lat 1971-1975 oraz 2002-2003. Choć bowiem nowe i uzupełnione wydanie
stanowi w szeregu miejsc powielenie starej wersji, to dokładniejsza analiza pozwala dostrzec
niektóre istotne rozbieżności w szczególnie interesujących tekstologicznie miejscach. Także
dobór kwestii będących przedmiotem komentarzy nie jest dla tych wydań identyczny. Oba
opracowania podejmują natomiast zdecydowanie najdokładniejszą analizę gramatycznoleksykalną; objaśnienia diachroniczne i zewnątrzjęzykowe przesunięte są zdecydowanie na
drugi plan i pod tym względem ustępują opracowaniom Omodaki i Tady. Warto na końcu
zaznaczyć, iż postać tekstu Man'yōshū wprowadzona w starszym opracowaniu wydawnictwa
Shōgakukan została przyjęta na potrzeby niniejszej pracy jako tekst antologii będący
właściwym obiektem analizy. Zasadniczym powodem, dla którego przedkładamy go nad
nowe wydanie, jest zdecydowanie bardziej japonocentryczna analiza fragmentów zapisanych
prozą chińską, dzięki której sam odczyt jest bardziej informatywny w stosunku do
sinocentrycznej perspektywy obranej w nowym wydaniu.
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Rozdział I
Tekst na styku języków – problem języka w Man’yōshū
1. Językoznawstwo strukturalne a problem substancjalnej postaci jednostek
języka
Kwestia substancjalnego rozróżnienia znaków językowych właściwie w ogóle nie pojawia się
w koncepcji twórcy strukturalizmu, Ferdinanda de Saussure’a. Takie zjawiska jak samo
pismo de Saussure radykalnie dezawuował, wyłączając je de facto poza zakres języka20:
Język i pismo to dwa odrębne systemy znaków; jedyną racją bytu pisma jest to, że
przedstawia język; przedmiotu językoznawstwa nie określa kombinacja wyrazu
pisanego i mówionego: przedmiotem tym jest wyłącznie wyraz mówiony.
Koncepcja ta pozostaje tym samym spójna z ujęciem tradycyjnym, którego korzenie sięgają
jeszcze Arystotelesa i przedstawionego przez niego w Peri Hermeneias poglądu, wg którego
„wyrazy mówione są symbolami doświadczeń mentalnych, a wyrazy pisane są symbolami
wyrazów mówionych”. Tym samym właściwy obiekt badań językoznawczych stanowi w
ramach tego ujęcia wyłącznie język mówiony. Sama jednostka języka zaś, wg szwajcarskiego
lingwisty, pojmowana jest jako fizjologiczna i umysłowa całość, na którą składa się dźwięk i
pojęcie21. Z czego może jednak wynikać tak dalece posunięta dewaluacja pisma w koncepcji
badacza, który jako pierwszy lingwista stworzył pojęcie systemu i zaproponował badanie
języka nie jako tworu w pełni zindywidualizowanego, ale właśnie jako wygenerowanego z
systemu o charakterze społecznym? Otóż naszym zdaniem kluczowe znaczenie mają tu dwa
fakty. Po pierwsze w koncepcja de Saussure’a opiera się na całościowej strukturze jaki tworzy
język. Same znaki mają mniejsze znaczenie, faktycznie istotne są bowiem relacje analogii i
różnic, jakie łączą je w spójny system. To właśnie ów podstawowy i nieredukowalny dla
języka naturalnego układ podobieństw i odmienności stanowi konstrukt będący właściwym
obiektem dociekań22:
Dany stan języka oferuje badaniu językoznawcy tylko jeden przedmiot: stosunek form
i pojęć, które się w te formy wcielają.
Drugim faktem natomiast są widoczne wątki psychologistyczne w pozostałych do dziś
pismach de Saussure’a. Nieco skrajną opinię odnośnie tego faktu można odnaleźć u Leona
Zawadowskiego23:
Od psychologizmu trudno się było językoznawcom uwolnić; umacniało go pozornie
oczywiste, a w rzeczywistości naiwne mniemanie, że „język służy do wypowiadania
myśli i uczuć”. Nie wszyscy zwolennicy de Saussure’a zdają sobie jasno sprawę z
20

Saussure 2007, str. 51
Ibidem, str. 35
22
Saussure 2004, str. 94.
23
Ze wstępu do: Jakobson, Halle (1964), str. 13. Warto także zauważyć, iż zbliżoną, choć zdecydowanie mniej
radykalną, opinię odnośnie szwajcarskiego lingwisty prezentuje Andrzej Bogusławski. Umieszcza go bowiem w
odłamie badań nad językiem nazwanej przez siebie „logocentryzmem ekspresyjnym”, który, w przeciwieństwie
do najwyżej przez siebie cenionego „logocentryzmu poznawczego (prawdo- lub wiedzocentrycznego)”, jest wg
autora „skażony przez oparcie zapoznania języka na wiedzy i przez rozmaite wtręty o charakterze
mitologicznym lub do mitologi zbliżonym”. Patrz: Bogusławski 2009, str. 18, przypis 20.
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tego, że teoria jego jest najzupełniej psychologistczna. Na tym też tle należy
rozpatrywać jego teorię znaku bilateralnego, tzn. rzekomo złożonego z dwóch części:
signifiant i signifié, które są przedstawione w CLG jako fakty psychiczne.
W niniejszym opracowaniu nie przychylamy się do tak ostrej krytyki Zawadowskiego, choć
nie sposób odmówić mu sporo racji. A mówiąc nieco precyzyjniej: w pismach de Saussure’a
język jawi się jako system abstrakcyjny i nadrzędny, funkcjonujący w podobny sposób jak
reguły szachowe. Reguły gry obowiązują przy tym zarówno przed rozpoczęciem każdej
konkretnej partii, jak i po każdym ruchu 24 , ale przypisywana jest mu wciąż funkcja
kognitywna. Wg de Saussure’a systemowość języka i wynikające stąd cechy mają swoje
podstawy w jego społecznym charakterze, ale sama interpretacja owych ogólnie przyjętych
znaków językowych jest w pełni subiektywna, tak iż odbiorca tworzy sobie na podstawie
owych znaków prywatne, psychiczne obrazy. Ujęcie to przedstawia się podobnie w wypadku
koncepcji proporcjonalności, stanowiącej, dodajmy, jedną z fundamentalnych myśli całego
strukturalizmu. Choć bowiem, jak wiadomo, kolejne jednostki generowane są na zasadzie
analogii do tych funkcjonujących już w języku, to same powstałe w ten sposób układy
analogicznych jednostek mają wg autora charakter psychologiczny. Ponieważ zaś język jest
używany przede wszystkim w postaci mówionej, stąd też niepodzielnie właściwie panujący w
całej koncepcji prymat mowy. Faktycznie bowiem trudno polemizować z faktem, iż język jest
poznawany i używany przede wszystkim w swojej postaci fonicznej.
Istotny przełom w ramach strukturalistycznych badań nad językiem, dający
teoretyczne podstawy dla refleksji nie tylko nad tym, co dany znak lub fraza oznacza, ale też
jak oznacza, nastąpił za sprawą Hjelmsleva i jego późniejszego sporu z Jakobsonem.
Jakościowa zmiana względem ujęcia de Saussureowskiego polegała na wprowadzeniu przez
duńskiego badacza dwupoziomowego planu wyrażania zamiast tego, co szwajcarski lingwista
nazywał krótko oznaczającym. U Hjelmsleva plan ten dzielił się na meritum wyrażania i
formę wyrażania, odpowiadając, po stronie tego, co oznaczane, meritum treści i formie treści.
Meritum wyrażania to u Hjelmsleva nic innego jak substancja, czy też materiał, z którego
formowane są jednostki języka. Sama owa substancja zaś jest z definicji nieopisywalna i, siłą
rzeczy, niepoznawalna. I choć faktycznie podstawowym dla języka naturalnego materiałem
jest substancja foniczna, nie jest ona konieczna z punktu widzenia samego faktu
denotowania25:
Można dalej zastąpić normalną substancję głoskowo-mimiczno-gestykulacyjną
wszelką inną substancją, która nadarza się jako stosowna w zmienionych warunkach
zewnętrznych. W ten sposób ta sama forma językowa może się manifestować również
w piśmie, jak się to dzieje w wypadku notacji fonetycznej, fonologicznej albo tak
zwanej pisowni fonetycznej, np. fińskiej. Występuje tutaj „substancja” graficzna,
przeznaczona wyłącznie dla oka i nie wymagająca transpozycji na substancję
fonetyczną, żeby mogła zostać odebrana i zrozumiana. (...) Mogą istnieć również inne
„substancje”: wystarczy pomyśleć o żeglarskich kodach flagowych, doskonale się
nadających do manifestowania języka „naturalnego”, np. angielskiego, albo o języku
gestów używanych przez głuchoniemych.
Choć koncepcja ta, naszym zdaniem, nie uchroniła się całkowicie od błędów, jej waga dla
podjętych przez nas w dalszej części rozważań nad statusem tekstu zapisanego przy pomocy
pisma ideograficznego jest nie do przecenienia. Hjelmslev zerwał bowiem wyraźnie z
24
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przytoczonym wyżej poglądem Saussureowskim i ujął jasno zjawisko polegające nie tylko na
tym, iż poszczególne formy utrwalania jednostek języka są wzajemnie niezależne (choć, z
pewnymi ograniczeniami, przekładalne), ale także na tym, że sama ich interpretacja może
zachowywać całkowitą odrębność względem interpretacji innej formy26.
Pogląd duńskiego lingwisty, zwłaszcza zaś fragment o tej samej formie, zastępowanej
przez inne jej postaci, skrytykowali Jakobson i Halle, opowiadając się de facto za jeszcze
silniejszym rozgraniczeniem poszczególnych form utrwalenia języka. O ile bowiem
Hjelmslev postulował odrębność, ale połączoną z całkowitą zastępowalnością owych form, to
Jakobson i Halle zauważyli, iż w wyniku tego typu zastąpienia część cech znaku bądź frazy
ulega zmianie, a zatem nie może być mowy o pełnej ekwiwalencji. Swoje spostrzeżenia oparli
na innym typie łączliwości znaków sformułowanych w innych substancjach i zilustrowali je
na przykładzie fonemu /k/ pokazując, jakimi cechami fonicznymi odznacza się on w języku
angielskim w zależności od pozycji w ciągu 27 . Wszystkie te różnice w oczywisty sposób
zanikają przy przekodowaniu na substancję graficzną, gdzie kwestia cech fonicznych z zasady
w ogóle się nie pojawia.
Tym samym, opierając się na koncepcji obu badaczy, możemy stwierdzić, iż
poszczególne formy utrwalenia wyrażeń językowych są nie tylko funkcjonalnie i kognitywnie
niezależne, ale przede wszystkim odznaczają się różnymi cechami semiotycznymi i w
rezultacie stanowią odrębne jednostki lub ich zasoby, czy też – jakby Adam Weinsberg
powiedział – subkody. I tą właśnie koncepcją subkodów zajmiemy się pokrótce w następnej
części.

1.1. Koncepcja subkodów autorstwa Adama Weinsberga
W koncepcji Adama Weinsberga poszczególne kody – w tym także język naturalny – mogą
dysponować odmiennymi subkodami. Rozróżnienie obejmuje, najogólniej rzecz ujmując,
poszczególne systemy znakowe. Może ono przy tym mieć charakter międzysubstancjalny (np.
mowa – pismo), lub wewnątrzsubstancjalny (np. mowa – dźwiękowe sygnały nadawane
alfabetem Morse’a). I choć samo wprowadzenie wzajemnie niezależnych form znaków
językowych, które w efekcie mogą w znaczący sposób różnić się od siebie 28 ma dla
omawianego tutaj problemu istotne znaczenie, pewne kwestie wymagają dalszego
skomentowania i uzupełnienia.
Przede wszystkim subkody w koncepcji Weinsberga zostały przedstawione jako
subkody diakrytowe, tzn. takie odmiany danego („jednego i tego samego” – jak stwierdza
sam autor 29 ) kodu, które różnią się od pozostałych jedynie zasobem dakrytów. Obok
najbardziej typowych dla języka naturalnego subkodów, tj. mówionego i pisanego, istnieje
także wiele pobocznych, jak np. stenografowany czy Braille’a. Istotnym spostrzeżeniem,
zawierającym się w tej koncepcji, jest fakt, iż forma danej jednostki języka może – a nawet
powinna – być rozpatrywana nie na poziomie pragmatyki, ale już na poziomie systemu.
Innymi słowy: kwestia subkodowego, a co za tym często idzie: także substancjalnego,
rozróżnienia form jednostek języka pojawia się nie tylko w danym kontekście, a zatem wraz z
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aktem utrwalenia ich w określonej substancji, ale już na etapie abstrakcyjnym, tj. na poziomie
znaków typów, a nie egzemplarzy, czy też w terminologii Weinsberga: konkretów30.
W wypadku pisma ideograficznego problem ten jawi się jako bardziej złożony. Prócz
bowiem oczywistego rozróżnienia między mową a pismem na poziomie diakrytów, jednostki
subkodu pisanego wykazują także daleko idące asymetrie na poziomie jednostek znaczących.
Jeden ideogram może bowiem odpowiadać jednemu morfemowi semantycznie, ale już nie
strukturalnie, będąc dekomponowalnym zarówno na synsemantyczne jak i znaczeniowo
samodzielne jednostki niższego szczebla. Za najprostszy przykład może posłużyć ideogram
林 (sinojap. rin, jap. hayashi), który niezależnie od reprezentacji fonicznej odpowiada
ilościowo jednemu morfemowi, choć grafemicznie składa się z dwóch identycznych
subgrafemów oznaczających ‘drzewo’. Problem okazuje się jednak bardziej złożony ze
względu na inny typ łączliwości z resztą znaków językowych. Uwagę na ten fakt zwrócili już,
jak wspominaliśmy wyżej, Jakobson i Halle, odnosząc się jednak tylko do fonologii. Jak
zauważa Weinsberg, diakryty, oprócz funkcji dystynktywnej, pełnią także funkcję
konstytutywną, polegającą na tym, iż określone miejsce, jakie diakryt zajmuje w znaku,
odróżnia ten znak od czegoś, co w ramach danego kodu znakiem nie jest. Zagadnienie owej
konstytutywności jawi się jednak inaczej, gdy zasób subkodu pisanego poszerzymy o
jednostki znaczące. Wówczas jednostki samodzielne semantycznie pełnią swoją funkcję
konstytutywną w nieco innym sensie: konstytuują mianowicie całe znaczenie danej frazy.
Będąc zaś jednostkami samodzielnymi mogą podlegać różnym typom połączeń w ramach
tych, które dopuszcza gramatyka danego języka, lub tych przyjętych przez stronę kodującą i
interpretującą na zasadzie uzusu, zachowując przy tym wszystkim swoją wartość
semantyczną. I choć tego typu odbiegnięcie od obowiązującej normy ma miejsce bardzo
rzadko, to przykład takiego tekstu stanowi właśnie antologia Man’yōshū. Przyjrzyjmy się
dwóm następującym przykładom.
(1067, VI)
神世自
千船湊
大和太乃浜

Kamiyo yori
Chi fune no hatsuru
Ōwada no hama

Plaża w Ōwada,
Do której od pokoleń bogów,
Przybijają tysiące statków

(1707, IX)
自神代
春者張乍
秋者散来

Kamiyo yori
Haru wa haritsutsu
Aki wa chirikeri

Od pokoleń bogów,
Wiosną ukazują się pąki,
Jesienią zaś opadają

Obie interesujące nas frazy ‘od pokoleń bogów’ są interpretowane w subkodzie mówionym
po japońsku w postaci frazy kamiyo yori, gdzie przyimek yori ‘od’ zawsze występuje w
postpozycji wobec członu, do którego dochodzi. Inaczej, jak się okazuje, łączliwość ta może
się przedstawiać w subkodzie pisanym. O ile bowiem w pierwszym przypadku (1067)
kolejność znaków pisma w pełni pokrywa się z kolejnością znaków mowy (‘bogowie’ –
‘pokolenia’ – ‘od’), to w drugim z przytoczonych przykładów (1707) widzimy prepozycję
interesującego nas przyimka (‘od’ – ‘bogowie’ – ‘pokolenia’) – niedopuszczalną w gramatyce
30

Pod tym względem koncepcja ta przypomina nieco gramatyczną koncepcję trójek uporządkowanych,
proponowaną m. in. przez Pauline Jacobson (2002, str. 504-605; 2002, str. 604-605), czy Christophera Pottsa
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japońskiej, za to typową dla składni chińskiej. Tym samym, choć oba przykłady są
interpretowane w mowie poprzez sprowadzenie do identycznej, czysto japońskiej postaci, to
w warstwie pisanej następuje istotny rozdźwięk. Zjawisko takie możliwe jest właśnie dzięki
samej możliwości zerwania z lineranorścią podczas interpretowania tekstu, jaką daje
substancja grafemiczna (dla substancji fonicznej jest to właściwie niewykonalne ze względu
na samą praktykę językową), jak również dzięki ideograficznemu systemowi zapisu.
Jak więc widać, asymetrie pomiędzy mową i pismem mogą sięgać bardzo głęboko,
przy czym żadna z przytoczonych wyżej teorii nie pozwala na dostatecznie jasne uchwycenie
tego nietypowego zjawiska, szczególnie silnie reprezentowanego właśnie w Man’yōshū.

2. Kundoku jako system przekładu.
Choć opisywana tu antologia nie stanowi tekstu czysto chińskiego, jej charakteru, a także
lingwistycznej genezy powstania, nie sposób zrozumieć bez pobieżnego choćby naświetlenia
zjawiska kundoku 訓読, które okazało się kluczowe dla intelektualnego rozwoju państwa
japońskiego. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że zjawisko to obejmuje
sposób przekładania zapisanego ideogramami tekstu chińskiego na japoński 31 , przy czym
przekład taki może ograniczać się wyłącznie do analizy zapisanego dzieła, bez potrzeby jego
przepisywania lub odczytywania na głos. Jest przy tym faktem dość zaskakującym w świetle
tradycji badań europejskich, iż opis tego ściśle językowego zjawiska stanowi w Japonii
niemal wyłącznie domenę rodzimej filologii, a nie teoretycznego językoznawstwa. Opis ten
oscyluje tym samym zdecydowanie bliżej tradycji literaturoznawczej, niż obranej w
niniejszym opracowaniu metodologii lingwistycznej. Z tego też powodu ujęcie japońskie
przedstawimy pokrótce osobno, a następnie skontrastujemy z nim własną koncepcję całego
problemu.

2.1. Spojrzenie tradycyjne
W ramach tradycyjnego spojrzenia na kundoku zjawisko to przedstawiane jest przede
wszystkim jako rodzaj aktywności. I tak wg Wielkiego słownika językoznawstwa japońskiego
jest to „odczytywanie, czynność odczytywania” tekstów chińskich po japońsku 32 . Nieco
precyzyjniejsze ujęcie podają redaktorzy Encyklopedii językoznawstwa, którzy kundoku
nazywają „tłumaczeniem” bądź „interpretacją” 33 . Te dwa ujęcia są najbardziej
reprezentatywne dla japońskiej tradycji badawczej.
Zwróćmy jednak uwagę na trzy
istotne uchybienia teoretyczne tego typu podejścia. Otóż jeśli kundoku stanowić ma pewne
zjawisko językowe polegające na istnieniu metody przekładu z jednego systemu na drugi, to
ujmowanie go jako czynności stanowi nieakceptowalne przesunięcie kategorialne. Sam akt
odczytu bowiem stanowi dopiero wdrożenie pewnych możliwości, których zakres
wyznaczony jest przez system językowy. Same czynności, w wyniku których dochodzi do
powstania kolejnego tekstu, fonicznego bądź grafemicznego, nie mogą być traktowane jako
zbiór zasad rządzących tego typu aktywnością językową. Aktywność tego typu mogłaby
teoretycznie nie być ujęta w żaden schemat reguł. Wówczas jednak mielibyśmy do czynienia
z serią przypadkowych, mniej lub bardziej powtarzalnych, czynności. W wypadku kundoku
natomiast reguły te są wytyczone bardzo precyzyjnie i stanowią integralną część systemu
japońszczyzny, a nie dowolny sposób jej stosowania. Reguły te dopuszczają pewien zbiór
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możliwych interpretacji danego tekstu, ale są one wyznaczone przez reguły gramatyczne i
opracowania leksykograficzne.
Drugi zarzut odnosi się do jakości dokonywania owego przekładu bądź odczytu,
wyznaczanej przez tryb mówienia: świadomy i niosący z sobą treść produkowanej frazy lub
też nieświadomy, reprodukujący wyłącznie fizyczną postać wyrażeń. Otóż rzecz w tym, iż
japoński system pisma umożliwia odczyt dowolnego tekstu chińskiego wg zasad fonologii
japońskiej bez jego zrozumienia. Każdy ideogram, który był używany na gruncie
chińszczyzny, posiada bowiem stale przypisaną sinojapońską reprezentację foniczną. Tym
samym foniczna realizacja danego ciągu ideogramów nie wymaga koniecznie znajomości ich
znaczenia; taka metoda nazywana jest w opisie japońskim bōyomi 棒読み (dosł. „odczyt [na
kształt] kija”). Realizacji takiej nie sposób jednak nazwać tłumaczeniem, gdyż stanowi ona
wyłącznie przekład jednego systemu znakowego na drugi, nie zaś przekład zdania z jednego
języka na inny. Definicja kundoku nie może więc ograniczać się do samego odczytu.
Trzeci zarzut dotyczy wreszcie faktu, iż realizacja foniczna zrównywana jest z samym
faktem interpretowania znaczenia tekstu. Zwróćmy bowiem uwagę, iż samo znaczenie tekstu
chińskiego może zostać zinterpretowane wyłącznie na płaszczyźnie grafemicznej, bez
uciekania się do subkodu mówionego.
Z punktu widzenia przedstawionych zarzutów najbardziej akceptowalne naszym
zdaniem stanowisko przedstawiają redaktorzy Materiałów do badań nad klasyczną literaturą
chińską 34 . W ich ujęciu bowiem kundoku stanowi metodę przekładu, a nie odczyt czy
przekład jako taki. Choć jednak definicja taka jest zdecydowanie bardziej adekwatna
metodologicznie, autorzy wciąż nie uwzględniają kluczowego wg nas rozróżnienia pomiędzy
przekładem znaczącym oraz przekodowaniem jednego systemu znakowego na drugi. Na ten
właśnie aspekt położymy zasadniczy nacisk we własnej definicji kundoku.

2.2. Propozycja spojrzenia systemowego
Spróbujemy teraz zdystansować się wobec tradycyjnej doktryny wschodnioazjatyckiej i
przedstawić własny, nieco odmienny, punkt widzenia. Przede wszystkim wprowadzimy jedno,
nader istotne, rozróżnienie obejmujące dwa odmienne typy wypowiedzi nazywane za
Bogusławskim35 mówieniem, że _ oraz cytacyjnym mówieniem „_”. O ile bowiem mówienie:
„_” stanowi wyłącznie przytoczenie formy tekstu w jego czysto materialnym,
zdesemantyzowanym aspekcie, to mówienie, że_ stanowi przekaz pewnej treści, bardzo często
w oderwaniu od samej formy źródłowej. Jak to ujmuje Bogusławski, drugi typ wypowiedzi
„reprezentuje fundamentalną operację jasnego przekazania rzekomej wiedzy nadawcy
odbiorcom” 36 . To zaś stanowi właśnie fundamentalną funkcję języka, która nie może być
zestawiana na równi z bezwiednym powtarzaniem pewnych ciągów, jak cytowanie czyichś
wypowiedzi czy czysto performatywne wypowiadanie formuł magicznych, modlitw itp. W
nich bowiem kluczowej roli nie odgrywa treść, która może pozostawać zupełnie nieznana dla
nadawcy wypowiedzi, lecz właśnie sam fakt dokładnej realizacji ich formy. To zaś posiadać
może funkcję performatywną.
Otóż kłócące się z fundamentalnymi mechanizmami języka naturalnego zrównanie
obu trybów mówienia ma właśnie miejsce, gdy jednym terminem kundoku nazywa się
zarówno mechaniczne powtarzanie wyuczonej na pamięć form y tekstu, przekodowanie
tekstu na jego czysto sinojapońską rerezentację foniczną, jak również sam sposób
34
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przekładania linwistycznie relewantnego szyku na inny. Ten zaś oparty jest na znajomości
znaczenia ideogramów, zasadzie ich syntaktycznego uszeregowania, a także sposobu ich
przekładu; wszystko to umożliwia interpretację treści danego tekstu. Otóż w naszym ujęciu
zjawisko recytacji tekstów z pamięci bez zrozumienia ich znaczenia, a także mechaniczny
odczyt ideogramów w jej sinojapońskiej interpretacji fonicznej, wyłączamy całkowicie poza
termin kundoku. Formy te zaliczamy do kategorii cytacyjnego mówienia: „_”. Tryb ten
bowiem, posługując się rozróżnieniem wprowadzonym przez Bogusławskiego, nie służy do
orzekania wiedzy O CZYM/ O KIM, lecz jedynie do ukazywania pewnego ciągu jednostek.
Czym zatem jest kundoku? Otóż w naszym podejściu jest to przede wszystkim
s ystem: abstrakcyjny i nie mający sam w sobie nic wspólnego z jego stosowaniem. Jest to
system interpretowania zapisanego tekstu chińskiego po japońsku w trybie mówienia, że_,
przy czym samo interpretowanie odbywa się na płaszczyźnie grafemicznej (interpretowany
jest tekst pisany), zaś jego ewentualne odczytanie na głos już do samego kundoku nie należy i
stanowi odrębną operację. Dla istnienia i funkcjonowania całego systemu kluczowe znaczenie
zdają się mieć trzy następujące fakty: cechy subkodu grafemicznego jako takiego, ideografia
oraz reguły łączliwości jednostek języka. Omówimy je teraz po kolei.
Mówiąc o cechach subkodu grafemicznego mamy tutaj na myśli pewną pragmatyczną
możliwość, jaką daje tego typu substancjalne utrwalenie tekstu. Otóż choć tekst napisany
uważa się przeważnie za linearny, sama substancja grafemiczna daje możliwość zmiany tego
porządku. O ile bowiem mowa, z uwagi na nietrwałość wypowiadanego dźwięku, z natury
swej daje w zasadzie tylko teoretycznie możliwość nielinearnego interpretowania tekstu,
pismo takim ograniczeniom już się nie poddaje. I choć fakt ten wydaje się dość oczywisty,
jest on nadzwyczaj rzadko podnoszony w opracowaniach językoznawczych. Źródeł tego typu
uproszczenia należy doszukiwać się najprawdopodobniej w tym, iż zaburzenie linearności w
odczycie tekstu zapisanego alfabetem fonetycznym może dotyczyć jedynie całych
fragmentów tekstu, nie zaś pojedynczych znaków. To zaś nie wpływa zasadniczo na problem
samego języka z punktu widzenia strony interpretującej. Trafne spostrzeżenie odnośnie
iterpretacji tekstu pisanego i roli, jaka przypada w nim odbiorcy, znajdujemy w Zarysie języka
japońskiego37:
Znaki pisma tworzą język pisany, funkcjonalnie różniący się od języka mówionego,
zaś za sprawą owego języka pisanego, przekaz wyzwolony jest z ograniczeń
czasowych. Przykładowo, w języku mówionym nadawca i odbiorca muszą na ogół
znajdować się w tym samym miejscu. Co więcej, inicjatywa leży po stronie nadawcy,
zaś odbiorcy pozostaje zazwyczaj tylko interpretacja treści przekazu w takim tempie i
porządku, w jakim formułuje go nadawca. Jednak w wypadku języka pisanego
odbiorca nie jest związany ani czasem, ani miejscem i może odczytywać tekst w
sposób dowolny: w odpowiadającym mu tempie, powtarzając [poszczególne frazy],
zmieniając ich porządek lub ignorując niektóre fragmenty.
Aby jednak zaburzenie linearności tekstu nie pozbawiało go jego wartości semantycznej,
konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, strona interpretująca musi potrafić
wyodrębnić semantyczne i funkcjonalne jednostki. Po drugie zaś musi ona znać metodę
przekładu typu ich pierwotnej (linearnej) łączliwości na wtórną, ale dającą sensowny tekst,
spójny syntaktycznie i semantycznie możliwie zbliżony38 do oryginału. I w tym momencie
37

Kudō et al 2009, str. 185.
Pojawia się w tym miejscu istotny i wciąż niedostatecznie opisany problem zmiany odcienia znaczeniowego
tekstu poddanego interpretacji japońskiej. Ponieważ zagadnienie to wymaga osobnych studiów, wykraczających
poza ramy tej pracy, ograniczymy się tylko do krótkiej uwagi. Otóż odczytanie tekstu chińskiego po japońsku
jest – być może nietypowym, bo nie pociągającym za sobą zmiany formy graficznej – tłumaczeniem z jednego
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dochodzimy do dwóch pozostałych cech, tj. wspomnianej ideograficzności i łączliwości.
Ideogramy z definicji obciążone są bowiem semantycznie lub funkcjonalnie, nie tylko na
gruncie danego jednego języka, ale także na gruncie każdego, w którym użytkownicy
zaadaptują je jako lekykalny zasób, czy też grafemiczny subleksykon, niezależny od
tradycyjnego leksykonu w rozumieniu strukturalistycznym. Znajomość zaś ich cech
łączliwości w danym języku – co w wypadku chińszczyzny właściwie ograniczało się do
składni – pozwala na interpretowanie całego tekstu właśnie w formie mówienia, że_, a nie
tylko recytacji ciągu dźwięków.
Na zbliżony problem zwracają poniekąd uwagę autorzy Tekstologii39 nazywając tekst
nielinearny „hipertekstem”, bądź „wielotekstem nielinearnym”. W swoim opisie odwołują się
przede wszystkim do tekstów, jakie stanowią strony internetowe. Z bardziej interesujących
nas źródeł piśmiennictwa tradycyjnego podają przede wszystkim obszerne teksty, z natury
czytane wybranymi fragmentami, jak słowniki, encyklopedie, czy też kanoniczne tekty
religijne, jak chińska Księga przemian, chrześcijańska Biblia, czy judaistyczna Tora40. Są to
zatem wszystko dzieła wyraźnie podzielone przez nadawcę na bardzo krótkie (encyklopedie,
słowniki) lub stosunkowo krótkie (teksty religijne) partie, ułożone wg pewnego porządku, ale
zachowujące daleko posuniętą odrębność treściową. Autorzy Tekstologii nie zwracają jednak
uwagi na dość istotny szczegół. Interpretowanie bowiem – być może nielinearne w skali
całego tekstu – przebiega linearnie w ramach danego fragmentu, który akuratnie jest
odczytywany. Zachodzi więc tutaj nielinearność, którą nazwać można wielkoskalową. Za jej
cechę definicyjną przyjmujemy fakt, iż porządek poddawany zmianie jest porządkiem
tekstowym, ale nie syntaktycznym. Nie jest to jednak jedyny typ zmiany porządku w tekście,
a przykładem takim jest właśnie kundoku, gdzie mamy do czynienia z analogicznym
zjawiskiem, tyle że na poziomie małoskalowym. W ramach interpretowania tekstu chińskiego
po japońsku odbiorca posuwa się bowiem linearnie w skali całego tekstu, zgodnie z jego
oryginalną linearnością (nie mówimy tu rzecz jasna o słownikach, encyklopediach czy
Księdze przemian), natomiast zmienia się porządek morfoskładniowy poszczególnych
ideogramów w ramach fraz i całych zdań. Spójrzmy na następujący przykład pochodzący z
chińskiej Księgi etykiety41 (III w. p.n.e.), zwracając szczególną uwagę na problem linearności.
Orginał chiński:
Kolejność ideogramów
w ramach interpretacji
japońskiej (kundoku)
Tłumaczenie:
Gdy służy się u
boku
0
2
1
pomieszczenia w butach.

侍坐於長者、履不上於堂
０１２３４、５６７８９

長者於侍坐、履堂於上不
３４２０１、５９８７６
pana, nie
3,4 6

wchodzi się
7

do
8

języka na drugi. Jest więc tym samym jakąś jego interpretacją, w ramach której pewne chińskie mechanizmy
językowe podlegają transformacji na japońskie. Mechanizmy te, choć zbliżone, odznaczają się pewnymi
asymetriami, w wyniku czego zwyczajnie nie sposób otrzymać semantycznie i pragmatycznie identyczny tekst.
Dodatkowo nakłada się na to status języka chińskiego na gruncie japońskim, który można porównać do łaciny w
językach europejskich. Zwroty chińskie mają często nieco wyższy status niż odpowiadające im jednostki
japońskie. Tym samym odcienie znaczeniowe poszczególnych fraz tekstu chińskiego interpretowanego w
japońszczyźnie mogą wykazywać zasadnicze różnice, głównie na płaszczyźnie pragmatycznej.
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Bartmiński, Niebrzegowska Bartmińska 2009, str. 62-70.
40
Ibidem, str. 69.
41
Księga etykiety 1971, str. 29
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Jak zatem widzimy, w czysto grafemicznej warstwie interpretacji przekładowi podlegają
zasady składni chińskiej, odpowiadające po stronie języka japońskiego odpowiednim
zasadom morfoskładniowym. Sam jednak układ zdań składowych zaburzeniu kolejności nie
podlega. Zmieniają się bowiem syntaktyczne reguły łączenia poszczególnych jednostek
tworzących dany tekst, natomiast tekstowy układ treściowy pozostaje bez zmian. Możemy
więc stwierdzić, iż o ile hipertekst w rozumieniu Bartmińskiego i NiebrzegowskiejBartmińskiej opiera się na nielinearności treściowej, to kundoku opiera się na nielinearności
morfoskładniowej. Zjawisko to reprezentuje tym samym skrajny przykład tego, co – jak
możemy przypuszczać – miał na myśli Lyons42 mówiąc, iż język pisany jest strukturalnie i
funkcjonalnie niezależny, a w związku z tym także odmienny, od mówionego. I choć
brytyjski uczony nie odwołuje się w żaden sposób do opisywanego tu zjawiska, to jego trafna
uwaga pozwala na ujęcie całego problemu w ramach językoznawstwa strukturalnego.

3. Wczesne piśmiennictwo japońskie a problem języka
Podejmując rozważania nad problemem języka, w którym zapisany jest tekst Man’yōshū, nie
sposób pominąć dwóch zagadnień, tj: gatunku literackiego, i, co za tym idzie, formy całego
tekstu oraz momentu dziejowego i związanej z nim tradycji literackiej, odzwierciedlającej w
pewnej mierze ówczesną świadomość językową użytkowników Japońszczyzny. W tym
miejscu zajmiemy się drugim z tych zagadnień, gdyż nie jest on bezpośrednio związany z
samą opisywaną antologią.

3.1. Tradycja literacka przed powstaniem Man’yōshū i zagadnienie języka
Jak powszechnie wiadomo, użytkownicy japońszczyzny do czasu zetknięcia się z cywilizacją
chińską nie stworzyli sami ani żadnego systemu pisma, ani też tradycji literackiej
wykorzystującej inne metody zapisy. I choć od VIII w. rodzima literatura japońska zaczęła
rozwijać się szczególnie prężnie, jej powstanie zawdzięczają mieszkańcy wysp kontaktom z
kontynentem, a w znakomitej większości z kulturą starożytnych Chin. W odróżnieniu jednak
od kontaktów międzyjęzykowych obserwowanych np. w Europie, analiza tego problemu
wydaje się nieco bardziej złożona właśnie za sprawą pisma ideograficznego i wspomnianej
metody interpretowania zapisanych tekstów. Przedstawiciele ówczesnej japońskiej elity
intelektualnej bowiem, studiując teksty chińskie oraz opanowując technikę ich interpretacji i
przekładu, byli gotowi nie tylko biernie odczytywać klasykę kontynentalną, ale też tworzyć
własne teksty. W związku jednak z ksenicznym charakterem nie tylko samego języka tekstów
chińskich, ale także narzedzia w postaci pisma ideograficznego, w naturalny sposób
pojawiały się różnorodne bariery, które doprowadziły do pojawienia się oryginalnych zjawisk
lingwistycznych. Jak zobaczymy poniżej, efektem szeregu tego typu zjawisk było powstanie
tekstów, których klasyfikacja językowa, a mianowicie to, w jakim języku zapisany jest dany
tekst, nie zawsze pozostaje oczywista. Ponieważ celem naszym jest zarysowanie pewnych
zjawisk językowych, które stają się szczególnie istotne w antologii Man’yōshū, w tym
miejscu skupimy się tylko na dwóch typach tekstu: zabytkach paleograficznych oraz Księdze
dawnych wydarzeń (712 r.). Pominiemy natomiast zupełnie Kronikę japońską (720 r.) oraz
liczne krótsze teksty (np. reskrypty cesarskie), gdyż nie wnoszą one istotnie nowych danych z
zakresu przedstawionej tu językowej niejednorodności zapisanego tekstu.
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Lyons 1977, str. 70.
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3.1.1. Pierwsze zabytki paleograficzne
Jakkolwiek najstarsze zabytki paleograficzne w postaci inskrypcji na naczyniach z metalu
bądź kamienia (sinojap. kinsekibun 金 石 文 ), lub napisów na drewnianych tabliczkach
(sinojap. mokkan 木簡) datuje się niekiedy na koniec okresu Yayoi (IV w. p.n.e. – IV w. n.e.)
to w większości pochodzą one z VI-VIII w. n.e. Zabytki z późniejszych czasów przypadają na
okres, w którym piśmiennictwo japońskie było już w pełni ukształtowane. Nas będzie
interesować przede wszystkim zagadnienie samego języka.
Spójrzmy na początku na fragment słynnej inskrypcji na rewersie lustra z brązu,
datowanej na przełom IV i V w. n.e.43
男弟王在意柴沙加宮時（．．．）
Otoko ō Oshisaka ni zaishishi toki (...)
‘Gdy młodszy brat z rodziny królewskiej przebywał w pałacu Oshisaka (...)’
Choć interpretacja statusu poszczególnych ideogramów do dziś pozostaje kwestią sporną, z
całą pewnością możemy tutaj wskazać dwie odmienne funkcje, w jakich użyte tu zostały
ideogramy chińskie. Z jednej bowiem strony mamy na przykład znak 在 (sinojap. zai; jap.
aru) oznaczający ‘być, przybywać, znajdować się GDZIE’, stojący – zgodnie z regułami
składni chińskiej, ale już nie japońskiej – w prepozycji wobec okolicznika miejsca, jakim jest
pałac Oshisaka. Z drugiej jednak strony mamy frazę Oshisaka 意柴沙加, w której ideogramy
uległy całkowitej desemantyzacji, służąc jedynie jako znaki oddające wartość foniczną, w tym
wypadku jako sylabogramy. Możemy tu tym samym zaobserwować następującą sytuację. Za
pomocą jednego typu znaków pisma we frazie, w której jednostki połączone są ze sobą wg
składni chińskiej, mamy także zakodowaną japońską nazwę pałacu. Ideogramy zostały więc
użyte tutaj nie tylko w postaci zdesemantywzowanej, ale także oddają brzmienie czysto
japońskiej, nie chińskiej, nazwy własnej. Ich interpretacja semantyczna zaś nie dałaby w
ogóle frazy sensownej. Warto przy tym zaznaczyć, iż tak szczególny status tych ideogramów
nie jest w żaden sposób sygnalizowany, wobec czego strona interpretująca musi prawidłowo
zinterpretować nie tylko typ składniowego połączenia jednostek, ale także ich status
semantyczny oraz system foniczny, jakiemu mają odpowiadać. Jest to jednak jeszcze przykład
stosunkowo mało złożony, gdyż dotyczy on nazwy własnej. Nazwy własne zaś – stwierdzimy
krótko, nie wdając się w tym miejscu w szerszą dyskusję – odznaczają się zupełnie innym
typem konotacji semantycznej, niż pozostałe jednostki języka44. Bardziej złożony przykład
stanowi napis na drewnianej tabliczce, pochodzący z VII w.45. Spójrzmy na jego fragment.
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Propozycja metody odczytu i interpretacji przyjęta za Okimori 2003, str. 26-28.
O problemie tym jedynie wspominamy, gdyż stanowi on bardzo szeroki temat dociekań lingwistycznych i
semiotycznych, a nas interesuje on tylko w kontekście grafemiki. Przytoczony bowiem zapis nazwy pałacu
stanowi przykład zupełnie odmiennego użycia ideogramów, przy czym jest to spowodowane innym typem
konotacji nazw własnych w stosunku do pozostałych rzeczowników. Odmienność ta ujmowana jest różnie w
zależności od koncepcji. W wiązkowej teorii Searle’a (1967, str. 534) mają one być „w sposób luźny” związane
z cechami swojego desygnatu, w przeciwieństwie do reszty rzeczowników. Kripke, polemizując z Searlem,
wprowadza dla nazw własnych słynne pojęcie sztywnego desygnatora (2001, str. 69), zwracając uwagę na
swoistą dowolność samej formy nazw własnych (ibidem, str. 70) właśnie ze względu na swój wyjątkowy status
semiotyczny i jedyność (sztywność) swojego odniesienia. Jest natomiast zjawiskiem godnym uwagi, iż w
najwcześniejszym piśmiennictwie japońskim zapis przy pomocy zdesemantyzowanych ideogramów
obserwujemy przede wszystkim właśnie w wypadku nazw własnych. Niemal nigdy zaś ewentualna konotacja
semantyczna nazw własnych nie bywa oddawana za pomocą relewantnej frazy chińskiej. Fakt ten dostarcza
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自舟人率而可行也
Jeśli polegać na najczęściej proponowanym odczycie, proponowanym m.in. przez
Okimoriego46 napis ten należy odczytywać po japońsku w poniższy sposób:
Mizukara funabito ite iku beshi.
oraz interpretować następująco:
‘Powinieneś zebrać marynarzy i pojechać.’
Warto zwrócić uwagę na dwie frazy. W pierwszej z nich, tj. iku beshi 可行 ‘powinieneś
pojechć’ w płaszczyźnie grafemicznej zachowana jest składnia chińska z prepozycją
wykładnika rozkaźnika (可 odczytywanego po japońsku beshi), zaś dopiero przy japońskim
odczycie (co w przedstawionej przez nas interpretacji kundoku stanowi już kolejną operację)
składnia ta zostaje zamieniona na japońską i wg zasad fleksji aglutynacyjnej przyjmuje postać
szyku iku beshi. Zupełnie inny problem przedstawia natomiast fraza 舟人率而 odczytywana
po japońsku w postaci Mizukara funabito ite. Składa się ona bowiem z dopełnienia funabito
舟 人 oraz orzeczenia ite 率 而 . Według składni klasycznej chińszczyzny dopełnienie
zazwyczaj występuje w postpozycji do orzeczenia. Odstępstwa od tej reguły obserwuje się
zasadniczo w trzech wypadkach: gdy w pytaniach zaimki pytajne występują w roli
dopełnienia, gdy w zdaniach przeczących jako dopełnienie występują zaimki lub gdy zamiana
naturalnego szyku ma służyć rematycznemu lub kontrastywnemu uwydatnieniu członu
stojącego w dopełnieniu47. O żadnym z pierwszych dwóch typów z całą pewnością nie może
być tutaj mowy. Teoretycznie możliwy jest tutaj typ trzeci, jednak na interpretację taką nie
wskazuje ani otoczenie tekstowe całego fragmentu, ani też inne jednostki w postaci zaimków
wskazujących, typu kore (之, 是) ‘to’, w tym wypadku ‘właśnie to’, ‘nic innego, jak właśnie
to’, które pojawiają się często przy tego typu konstrukcjach 48 , ale nie występują tutaj.
Aldridge 49 nazywa wspomniany przez nas trzeci typ „tematyzacją lub uwydatnieniem” i
zwraca uwagę na całe otoczenie składniowe, w którym tego typu konstrukcje mogą
powstawać. Ma to jednak miejsce przede wszystkim w wielotematowych zdaniach złożonych,
o czym w naszym przykładzie nie może być mowy. Istnieją zatem wszelkie przesłanki, aby
składnię tej frazy uznać nie za chińską, ale właśnie za japońską, z prepozycją dopełnienia
względem orzeczenia.
Jak zatem widzimy, problem tego, w jakim języku zapisany jest cały przytoczony
fragment, przestaje być tak oczywisty, skoro w zależności od frazy możemy wskazać dwa
odmienne typy składniowe, charakterystyczne dla dwóch różnych języków 50 . Warto też
argumentu na rzecz drugiej z przytoczonych teorii, jednak, jak wspominaliśmy, dyskusja na ten temat wykracza
zdecydowanie poza ramy niniejszego opracowania.
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Tōno 1988, str. 39.
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Okimori 2003, str. 134. Bardzo zbliżony sposób odczytu różniący się jedynie typem formy finitywnej
czasownika, znajdzie Czytelnik w: Okimori, Satō 1994 str. 93. W tej ostatniej publikacji zamieszczona została
znakomita dokumentacja fotograficzna, zawierająca także tekst przytaczanej tutaj tabliczki (str. 7).
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Kamata, Tabe (red.) 1994, str. 20.
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Ibidem.
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Aldridge 2001, str. 173-179.
50
Co ciekawe, Okimori (2003, str. 134), choć zaznacza wyraźnie, iż składnia tej frazy łamie zasady gramatyki
chińskiej, w ogóle nie stawia problemu niejednorodności językowej całego tekstu, traktując to jako odstępstwo
od zasad chińszczyzny. Zauważmy, iżs pojrzenie tego typu nie tylko nie wnosi nic do analizy lingwistycznej, ale
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zaznaczyć, iż tego typu zjawisko obserwowane jest wyłącznie na płaszczyźnie grafemicznej,
zaś zanika przy odczytaniu całego tekstu, czyli innymi słowy: po przekodowaniu go na
subkod mówiony, jeśli posługiwać się terminologią Adama Weinsberga. Obserwowana tu
rozbieżność stanowi dodatkowy argument za oddzieleniem interpretacji samego tekstu
pisanego od jego odczytania, które przy naszym ujęciu kundoku – w przeciwieństwie do
tradycyjnego – stanowi dodatkową operację.
Przedstawione pokrótce fragmenty tekstów na naczyniach metalowych i kamiennych
oraz drewnianych tabliczkach stanowią materiał cenny paleograficznie, jednak jego wartość
dla badań literackich jest już mniejsza. Przejdziemy teraz do Księgi dawnych wydarzeń,
najstarszego znanego dzieła literatury japońskiej, i przyjrzymy się podobnym zjawiskom z
pogranicza języków.

3.1.2. Księga dawnych wydarzeń
Jak staraliśmy się pokazać wcześniej, podczas omawiania pojęcia kundoku, w licznych
opracowaniach utrzymanych w tradycyjnym ujęciu japońskim nie wprowadza się
dostatecznie wyraźnie rozróżnienia pomiędzy czysto grafemiczną interpretacją tekstu 51 , a
kolejnymi operacjami, takimi jak np. jego odczyt na głos. W efekcie tekst zapisany ujmowany
jest najczęściej tylko w ścisłej koegzystencji z jego postacią foniczną. Takie ujęcie zaś jest nie
tylko nietrafne z punktu widzenia samego systemu języka, którego poszczególne postaci
substancjalnego uformowania są wzajemnie niezależne i jedynie na siebie przekładalne, ale
także uniemożliwia lingwistyczny opis znaku i tekstu z uwzględnieniem cech narzuconych
przez sposób jego utrwalenia – w naszym wypadku: przez pismo ideograficzne. Jak natomiast
staraliśmy się ukazać wyżej, właśnie ów system pisma, wraz z jego cechami pragmatycznymi
umożliwiającymi nielinearne interpretowanie tekstu, odgrywał kluczową rolę w percepcji
literatury chińskiej w środowisku japońskim. Nic zatem dziwnego, iż prowadzone w takim
duchu badania napotykają poważne trudności, co – jak widzieliśmy wcześniej, choćby przy
omawianiu terminu kundoku – odzwierciedla się już w samej terminologii. W poprzednim
podrozdziale przytoczyliśmy fragmenty tekstów pochodzących z zabytków paleograficznych.
Choć w tekstach tych przeważała składnia chińska, to poszczególne frazy zapisane zostały wg
zasad składni japońskiej. Otóż tego typu zjawisko opatrywane jest najczęściej w japońskiej
tradycji badawczej mianem hentai kanbun 変体漢文 ‘odmienny język chiński’ i przy pomocy
tego właśnie terminu zwykło się określać język, w jakim zapisana została Księga dawnych
wydarzeń. Warto zwrócić przy tym uwagę szczególnie na fakt uwidaczniający się już w
ramach samej terminologii52 a mianowicie na to, iż problem języka jest w ramach tej tradycji
zastępowany przez sposób użycia ideogramów.

także pomija pewną szczególnie ważną kwestię. Mamy tu bowiem do czynienia nie z dowolnym złamaniem
zasad gramatyki chińskiej, ale z zastosowaniem zasad morfoskładniowych języka docelowego, jakim jest
japoński.
51
Por. przytaczaną wcześniej wypowiedź Hjelmsleva w: Hjelmslev 1979, str. 114.
52
Oryginalnie bardziej podstawowym, ale ostatecznie rzadziej używanym terminem jest ‘postać zapisu’ kirokutai 記録体. Jego źródeł należy upatrywać w tym, iż szereg zapisków czynionych we wstępnej fazie adaptacji
pisma chińskiego odznaczał się właśnie mieszanym, sino-japońskim charakterem. Wśród nieco rzadziej
spotykanych syninimów możemy wymienić m.in. ‘zjaponizowany język chiński’ waka-kanbun 和 化 漢 文 ,
‘chińszczyzna z japońskimi wtrętami (dosł. „o japońskim zapachu”)’ washū-kanbun 和 臭 漢 文 , ‘semichińszczyzna’ jun-kanbun 準漢文, ‘chińszczyzna-bis’ a-kanbun 亜漢文, ‘chińszczyzna naśladowana’ gi-kanbun
擬漢文, czy wreszcie – od okresu Muromachi (1337-1573) – ‘postać zapisu Azuma kagami’ Azumakagami-tai
吾妻鏡体 (w obocznym zapisie 東鏡体; nazwa wywodzi się od tytuły kroniki Azuma kagami „Zwierciadło
wschodu”).

31

Warto zwrócić uwagę, iż kwestia samej postaci zapisu zwraca uwagę na jeden istotny
aspekt całego zjawiska, będącego tutaj przedmiotem opisu. Sugeruje bowiem wyraźnie, iż
mamy tu do czynienia z pewnym utrwaleniem tekstu (co przy środkach technicznych
dostępnych w Japonii do XIX stulecia oznaczało właściwie wyłącznie utrwalenie za pomocą
pisma) w opozycji do jego nietrwałej postaci mówionej. Jak się jednak okazuje, we
wczesnym piśmiennictwie japońskim nader istotne znaczenie odgrywał także sam rodzaj
tekstu, jaki owemu utrwaleniu miał być poddany. Zjawisko to wyraźnie ilustruje właśnie
Księga... . Pod względem metody zapisu oraz idącymi za tym trudnościami w jednoznacznym
określeniu języka tekstu, w Księdze... możemy wyróżnić dwa typy. Z jednej strony mamy
narrację prozą, która – poza nielicznymi odstępstwami – zapisana jest wg zasad składni
chińskiej. Z drugiej strony mamy fragmenty w ramach samej tej narracji (formuły japońskie,
sentencje czy nazwy własne) oraz integralnie wkomponowane części liryczne, o których nie
sposób orzec, że zapisane zostały w języku chińskim. Zostawiając teraz na boku nazwy
własne z powodów, o których wspominaliśmy wyżej, skupimy się przede wszystkim na
owych fragmentach lirycznych, szczególnie interesujących z punktu widzenia kompozycji
całego tekstu. Otóż nie można zapominać, iż dobór zarówno narzędzia (pisma
ideograficznego) jak i języka (w przeważającej mierze chińskiego) do zapisu tekstu Księgi...
nie był efektem swobodnego wyboru, lecz konieczności. Japończycy bowiem nie
dysponowali do tego czasu ani własnym systemem zapisu, dostosowanym do typologicznie
odmiennego od chińskiego języka japońskiego, ani żadną rodzimą tradycją piśmienniczą.
Odwołajmy się w tym miejscu do słów samego Ō no Yasumaro – kompilatora Księgi..., który
w przedmowie mówi dość jasno o problemach językowych, z jakimi przyszło mu się
zmagać53:
W pradawnych jednakowoż czasach
słowa i myśli w nich [starych podaniach - JW] zawarte były nadzwyczaj
proste,
toteż posługując się znakami chińskimi trudno mi było
układać zdania i budować wyrażenia.
Jeśli stosować znaki chińskie przypisując im
wszędzie wyrazowe odpowiedniki japońskie,
wtedy słowa nie pokrywają się z ich znaczeniem;
jeśli szeregować znaki pozostając przy ich chińskiej wymowie,
zapis okazuje się znacznie dłuższy.
Obecnie zatem albo w jednym wyrażeniu stosuję na przemian
znaki w ich chińskiej wymowie i znaki w ich japońskim użyciu,
albo też w obrębie całego ustępu zapisuję wszystko
wyłącznie znakami w ich japońskim użyciu.
Jednocześnie, gdy trudno jest dostrzec sens znaków,
wyjaśniam je dopisując uwagi dodatkowe,
tam zaś, gdzie łatwo pojąć znaczenie, nie dodaję już uwag.
Z kolei, gdy mam do czynienia z wypadkami,
kiedy na przykład nazwisko Kusaka zapisano znakami
czytanymi zwykle nichi-ge,
a imię Tarashi znakiem czytywanym kiedy indziej tai,
pozostawiam zapisy w tym stanie, w jakim je zastałem.

53

Polskie tłumaczenie: Kotański 1986, str. 44. Orginał: Ogihara, Kōnosu 1973, str. 48.
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Jak zatem widać, problemy natury grafemicznej i językowej były ze sobą sprzężone:
niedostosowany wciąż system pisma nie nadawał się w ówczesnej postaci do swobodnego
stosowania w zapisie niektórych jednostek japońszczyzny. Tym samym pierwsze kroki w
budowaniu własnego dorobku literackiego, niejako z konieczności, sprowadzały się w dużej
mierze do wiernego powielania chińskiego wzorca. W ten sposób powstały pierwsze dzieła
historyczne: Księga dawnych wydarzeń oraz Kronika japońska, a także szereg mniej znanycj,
ale stanowiących ważne środowisko dla rozwoju rodzimej literatury 54 . Owo powielanie
chińskiego wzorca nie było jednak możliwe w wypadku każdego gatunku literackiego. O ile
bowiem możliwy jest japoński odczyt tekstu zapisanego po chińsku, to w praktyce
niemożliwe jest zachowanie jego budowy rytmicznej, gdyż reprezentacje foniczne danego
ideogramu, w zależności od języka, stanowią odmienne wyrazy, różniące się liczbą sylab i
akcentuacją. Tym samym, chcąc zapisać te fragmenty tekstu, co do których, jak podaje
Kotański55, „werbalnej wierności przywiązywano szczególną wagę”, czyli przede wszystkim
113 partii lirycznych, a także formuły magiczne czy rodzime sentencje aforystyczne, używano
ideogramów chińskich wyłącznie jako sylabogramów, w oderwaniu od ich wartości
semantycznej. Przyjrzyjmy się poniższemu fragmentowi Księgi..., charakterystycznemu z
przedstawianego tutaj punktu widzenia56.
一時天皇越幸近淡海国之時、御立宇遅野上、望葛野歌曰、
知婆能 加豆怒袁美礼婆 毛々知陀流 夜邇波母美由
美由
故到坐木幡村之時、麗美孃子遇其道衢。

久爾能富母

Aru toki, sumeramikoto, Chikatsuōmi no kuni ni koeidemashishi toki, Ujino no ue ni
mitachi shite, Kazuno o misakete utaitamawaku
Chiba no Kazuno o mireba momochitaru yaniwa mo miyukuni no o mo miyu
to utaitamaiki. Kare, Kohata no mura ni itarimashishitoki, uruwashiki otomo sono
chimata ni aiki.
Pewnego razu dostojny władca przejeżdżając
przez krainę Chikatsuōmi
zatrzymał się na równinie Ujino
i spoglądał stąd w dal na równinę Kazuno.
Powstała wtedy pieśń:
Gdy patrzę w stronę
tonącego w zieleni
błonia Kazuno,
widzę tysiące zagród,
widzę dobrobyt kraju...
Taka to była pieśń.
Przyjechał potem do wsi Kohata
i spotkał tu na rozdrożu piękną dziewczynę.

54

Wymienić tu należy przede wszystkim tzw. ‘opisy ziem i obyczajów’ fudoki 風土記 (np. Izumo fudoki,
Hitachi fudoki) oraz antologię poetycką Ulubione wspomnienia poetyckie Kaifūsō 懐風藻. Więcej na ten temat,
patrz: Keene 1999, str. 62-65 oraz 74-78.
55
Kotański 1986, str. 16.
56
Polskie tłumaczenie: Kotański 1986, str. 196. Orginał: Ogihara, Kōnosu 1973, str. 249. Zachowujemy tutaj
oryginalny, japoński sposób wprowadzania części lirycznych, jeśli chodzi o wersy i odstępy między nimi.
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W zacytowanym fragmencie możemy wskazać dwa, zasadniczo się od siebie odmienne
fragmenty, przy czym odmienność grafemiczno-gramatyczna zachowuje symetrię w stosunku
do odmienności gatunkowej w literaturoznawczym rozumieniu tego słowa. O ile bowiem
część narracyjna – przynajmniej jeśli brać pod uwagę prymarny, linearny porządek, w jakim
została ona zakodowana – zapisana jest po chińsku, to liryczną wypowiedź bohatera
należałoby sklasyfikować jako tekst zapisany w pełni wg zasad gramatyki japońskiej i przy
wyłącznym użyciu jednostek rodzimego (nie: sinojapońskiego) leksykonu. Prymarnie
chińskie i semantycznie obciążone ideogramy użyte są tutaj jako zdesemantyzowane znaki
pisma, oddające jedynie foniczną postać wiersza.
Przykłady tego typu, choć stosunkowo liczne w skali całej Księgi... , stanowią jednak
o tyle jasny przedmiot analizy językoznawczej, iż istnieje wyraźna cezura pomiędzy dwiema
metodami zapisu, pociągającymi za sobą odmienność gramatyczną. Znacznie bardziej
problematyczne przykłady możemy odnaleźć we fragmentach Księgi... zapisanych prozą.
Przyjrzyjmy się poniższemu fragmentowi 57 i spróbujmy określić, w jakim języku został on
zapisany.
次於投棄流左御手之手纏所成神名、奥疎神、次奥津那芸佐毘古神、次奥津甲
斐弁羅神。
Tsugi ni nageutsuru hidari no mite no tamakini narimaseru kami no na wa Okizakaru
no Kami, tsugi ni Okitsunagisabiko no Kami, tsugi ni Okitsukaibera no Kami.
‘Z kolei odrzucił obręcze, które nosił na lewym ręku,
i powstały z nich duchy, a imiona ich brzmią:
Duch Oddalenia od Głębin,
Młodzian wywołujący Łamanie się Fal na Głębinach,
wreszcie Duch Miejsc Gdzie Zaczyna się Głębia.’
Możemy tutaj zaobserwować następujące zjawisko. Jakkolwiek całe zdanie zapisane zostało
wg zasad składni chińskiej, to wyraz nageutsuru 投棄流 ‘odrzucić’ w widniejącej tutaj
postaci zapisu odznacza się zarówno gramatyczną jak i grafemiczną niejednorodnością. Jest
to bowiem wyraz czysto japoński, składający się z rdzenia utsu- oraz atrybutywnej końcowki
–ru58. W pozycyjnym języku chińskim zjawisko końcówki fleksyjnej wyrazu z natury rzeczy
nie występuje. Przy naturalnym procesie asymilacji jednostek leksykonu chińskiego do
japońszczyzny wyrazy lub morfemy, przekazywane w przeważającej części w postaci
zapisanej, nie mówionej, były albo włączane do rodzimego zasobu w zbliżonej, tj.
sinojapońskiej postaci fonicznej, bądź też transformowane na zasadzie kalki językowej do
postaci rodzimych odpowiedników. I tak przytoczony tutaj wyraz ‘odrzucić’ zapisywany
normalnie w postaci 投棄 (chińsk. tóuqì) może na gruncie japońszczyzny być odczytywany w
swojej postaci ksenicznej tōki lub czysto japońskiej nageutsu, jak ma to miejsce w Księdze... .
57

Polskie tłumaczenie: Kotański 1986, str. 59. Orginał: Ogihara, Kōnosu 1973, str. 70-71.
W całej pracy sposób wydzielania końcówek gramatycznych jest w przeważającej mierze oparty na
klasyfikacji przedstawionej w Frellesvig 2010. Od systemu tego odchodzimy w tych nielicznych miejscach, w
których złożoność relacji: zapis grafemiczny – uporządkowanie gramatyczne sprawia, że odejście od tego ujęcia
czyni analizę bardziej przejrzystą. Ujęcie to przyjmuję bez polemizowania z szeregiem założeń kłócących się z
tradycyjnym ujęciem japońskim (por. Suzuki, Hayashi 1985). Wśród badaczy polskich najpełniejszy opis
gramatyczny klasycznej japońszczyzny przedstawia Kordzińska-Nawrocka (2013). Szczegółowe omówienie
różnic pomiędzy poszczególnymi ujęciami stanowi niesłychanie ważny i obszerny problem badawczy, którego w
pracy niniejszej nie podejmuję ze względu na zbyt dalekie odejście od tematu podjętej tu dyskusji, jakie analiza
tego typu by za sobą pociągała.
58
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Język japoński jednak – jak wspominaliśmy: w przeciwieństwie do chińskiego – odznacza się
fleksją aglutynacyjną, która nie jest w żaden sposób oddawana w piśmie ideograficznym, a
już z całą pewnością nie w tekście zapisanym w języku chińskim. Natomiast właśnie w
przytoczonym przez nas przykładzie ma miejsce zjawisko, które można by nazwać
kontaminacją grafemiczno-gramatyczną. Po stronie pisma bowiem wyrazowi
interpretowanemu do postaci nageutsuru odpowiada nie samo 投棄, jakby to miało miejsce w
językowo jednoznacznym tekście, ale 投 棄 流 . Trzeci ideogram, odczytywany w
sinojapońskiej postaci ru (przy czym żadna inna postać foniczna nie spełniłaby tutaj swego
zdania), użyty został w funkcji zdesemantyzowanej, jedynie dla grafemicznego oddania
atrybutywnej końcówki fleksyjnej. Kontaminacja ma tu zatem zarówno charakter
grafemiczny, jak i gramatyczny. Z faktem bowiem, iż jedynie ideogram ru 流 użyty jest jako
sylabogram59 łączy się zjawisko zapisu końcówki fleksyjnej wyrazu w tekście, którego język
z zasady fleksji nie posiada. Otrzymujemy zatem fragment tekstu, który w swojej postaci
grafemicznej (i tylko w niej) jest językowo niejednorodny. Należy przy tym zaznaczyć, iż
choć być może funkcjonalnie ideogram ru 流 pełni tutaj funkcję glosy, to z uwagi na fakt, iż
stanowi on w pełni integralną część tekstu, wpisaną w cały ciąg grafemicznej wypowiedzi na
równi z pozostałymi ideogramami, nie może być traktowany jako glosa w tradycyjnym
zrozumieniu tego słowa, tj. jako komentarz metatekstualny. Ideogram ten funkcjonuje
bowiem w supozycji naturalnej, nie materialnej. Tym samym tego typu zjawisko traktujemy
właśnie jako przejaw grafemiczno-gramatycznej kontaminacji.
Istotną różnicą między tak zaprezentowanym podejściem, a tradycyjnym spojrzeniem
obserwowanym dość powszechnie w ujęciach japońskich, jest właśnie zwrócenie uwagi na
gramatyczny, a nie czysto techniczny, aspekt tego zjawiska. W powszechnie podzielanym
spojrzeniu japońskim, a także w wielu powielających je pod tym względem opracowaniach
zachodnich60, zjawisko tego typu zostaje przedstawione krótko jako odmienny sposób zapisu,
zwany man’yōganą 万葉仮名61. Cały problem zostaje tym samym zredukowany to czysto
technicznego utrwalenia tekstu. Zjawisko niejednoznacznej struktury gramatycznej tekstu
pomija się zaś całkowicie, a między interpretacją zapisanego tekstu, a jego substancjalnym
przekształceniem do postaci fonicznej, tj. jego odczytem, stawiany jest znak równości. I tak
np. Kobayashi62 nawet nie zwraca uwagi na przytoczony problem nietypowego zapisu wyrazu
nageutsuru przy zestawieniu go z obserwowanym w innym fragmencie Księgi... zapisem
czysto ideograficznym 投棄, pozbawionym grafemicznego wykładnika końcówki fleksyjnej.
Co więcej, autor skupia się właśnie na owym typowym zapisie mówiąc, iż wymaga on tzw.
„dodatkowego odczytu” yomisoe 読添え, właśnie w postaci atrybutywnej końcówki -ru. W
naszym ujęciu, gdzie tekst zapisany i jego odczyt traktowane są jako dwa odrębne teksty,
podejście takie jest w samym założeniu błędne. Wobec czego bowiem ów odczyt miałby
stanowić coś „dodatkowego”? Do czego miałby on być „dodany”? Z całą pewnością nie do
odczytu chińskiego, bo ten brzmiałby zupełnie inaczej. Jest to zwyczajnie konsekwencja
odczytu jako kolejnej operacji następującej po określeniu odpowiedniego uszeregowania
59

W języku chińskim zjawisko tego typu miało nota bene miejsce stosunkowo rzadko; poza użyciem
metatekstualnym (zapis odczytu ideogramów przy pomocy innych ideogramów) ograniczało się do nazw
własnych i ksenicznych terminów spejcalistycznych.
60
Patrz m.in. Kotański 1986, str. 16.
61
Należy pamiętać, aby terminu man’yōgana nie łączyć z metodą zapisu samej antologii Man’yōshū’. Termin
ten bowiem faktycznie pochodzi od tytułu antologii i oznacza tyle, co ‘sylabariusz Man’yōshū’, gdyż właśnie to
dzieło stanowi zdecydowanie najbardziej reprezentatywny przykład jego zastosowania. Nie jest on jednak
tożsamy z metodą zapisu samego tekstu antologii. Oznacza on bowiem wyłącznie zdesemantyzowane użycie
ideogramów sinojapońskich w funkcji sylabogramów, podczas gdy ideogramy w tekście Man’yōshū użyte są w
wielu funkcjach.
62
Kobayashi 1982, str. 664.
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zaków zapisanego tekstu – zmianie owego uszeregowania z chińskiego na japoński. Jeżeli
cokolwiek zasługuje natomaist na miano bycia dodanym, to właśnie ów grafemiczny
wykładnik końcówki -ru 流 jako coś sztucznie dodanego do chińskiego tekstu.
Jak zatem widzimy, użyte przez nas pojęcie grafemiczno-gramatycznej kontaminacji
zostało przeciwstawione japońskiemu ujęciu sprowadzającemu całe zagadnienie jedynie do
użycia znaków pisma. Problem ten przyjmuje w omawianej tutaj antologii szczególnie
szerokie spektrum, które, jak zobaczymy, nie jest uwzględniane w badaniach autorów
japońskich. Zapełnieniem tej luki zajmiemy się w następnym podrozdziale.

4. Język Man’yōshū
Zanim przejdziemy do analizy przykładów z tekstu Man’yōshū odznaczających się
unikatowym, mieszanym, sino-japońskim nacechowaniem semiotycznym, warto przyjrzeć się
pokrótce temu, jak zagadnienie to opisywane jest w ramach badań prowadzonych w
macierzystym środowisku językowym. Problem, z którym mamy tutaj bowiem do czynienia,
polega na tworzeniu na gruncie języka japońskiego wyrażeń, których nie sposób
zaklasyfikować ani jako czysto chińskie, ani jako czysto japońske, ani nawet jako japońskie
kalki z języka chińskiego. Są to grafemiczne jednostki języka japońskiego, w których
stosowane są łącznie mechanizmy bądź jednostki języka chińskiego i japońskiego.
Problem ten nie ogranicza się bynajmniej do opisywanej antologii. Proces tworzenia
nowych jednostek japońszczyzny w oparciu o wzorce chińskie, ale z wykorzystaniem
rozwiązań rodzimych, miał bowiem miejsce niemal od początku percepcji języka chińskiego
na wyspach japońskich i bez zakłóceń trwa do dziś, z większym bądź mniejszym nasileniem.
Jednostki te opatrywane są najczęściej w językoznawstwie japońskim terminem wasei-kango
和製漢語 ‘wyrazy chińskie stworzone na gruncie japońszczyzny’. Tym niemniej, jak wkrótce
będziemy mogli się przekonać, kategoria ta nie jest spójna, a nad jej reinterpretacją toczą się
nieprzerwane spory w japonistycznych kręgach akademickich.

4.1. Problem jednostek chińskich w języku japońskim
Warto na początku zwrócić uwagę na to, iż przyczyną owych ciągłych sporów wydaje się być
wadliwe podejście metodologiczne, które w zderzeniu ze szczególnie bogatymi danymi
materiałowymi, zebranymi w wyniku badań nad kilkunastowiekową tradycją literacką Japonii,
wnosi do opisu liczne niespójności. Problem sięga swymi źródłami kluczowego wyrazu
kango 漢 語 , który współcześnie może oznaczać zarówno ‘język chiński’, jak również
‘jednostki języka chińskiego’, ale także ‘chiński podsystem gramatyczno-leksykalny
japońszczyzny’, wreszcie ‘jednostki języka chińskiego przeszczepione do japońszczyzny’ i
‘jednostki języka chińskiego utworzone według wzorca chińskiego i odczytywane po
sinojapońsku’. I tak na przykład Nakazawa63, choć stwierdza słusznie, iż do kategorii kango
nie można zaliczać wyrazów mieszanych, w których jeden z ideogramów odczytywany jest
wg sinojapońskiej reprezentacji fonicznej, a drugi wg rodzimej (np. shikichi 敷地 ‘działka
budowlana, ziemia pod zabudowę’ czy mibun 身分 ‘tożsamość, pozycja społeczna, ranga’),
to w następnym zdaniu stwierdza już, że za takowe bez problemu uznać można te wyrazy,
które konsekwentnie odczytywane są w czystej reprezentacji sinojapońskiej. Wpisuje się tym
samym w nurt fonocentryczny, lekceważąc całkowicie zarówno kwestie znaczenia czy
syntaktyki, ale też pragmatyki – w tym zaś także tego, iż wiele wyrazów sinojapońskich
używanych jest całkowicie odmiennie od ich chińskich odpowiednków homograficznych.
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Podejmując zaś problem tworzenia nowych jednostek japońszczyzny odczytywanych wg
sinojapońskich reprezentacji grafemicznych stwierdza, iż są to „nowe wyrazy, powstałe przez
połączenie dwóch lub więcej ideogramów sinojapońskich”64. Zmienia tym samym spojrzenie
na grafocentryczne, pozostawiając ten fakt bez żadnego komentarza.
Bardziej uporządkowany metodologicznie wywód przedstawia Satō, który przede
wszystkim zauważa, że wyrazy jedynie prymarnie wywodzące się z języka chińskiego
odznaczają się na gruncie japońszczyzny zupełnie innym statusem pragmatycznym 65 . W
odniesieniu do polszczyzny zjawisko to możemy bez większych rozbieżności porównać do
wplatanych np. w tekście polskim czy angielskim fraz łacińskich. Autor wprowadza ogólną
definicję terminu kango jako wyrazów odczytywanych wg sinojapońskiej reprezentacji
fonicznej, ale tylko wówczas, gdy znaczenie ideogramów, przypisywane na gruncie języka
chińskiego, determinuje znaczenie całego wyrazu bądź frazy. Nie uznaje tym samym za
kango wyrazów, w których ideogramy użyte zostały w postaci zdesematyzowanej. Następnie
wprowadza dla terminu wasei-kango dychotomiczny podział na kyōgi no wasei-kango 狭義の
和製漢語 ‘wyrazy chińskie w wąskim znaczeniu stworzone na gruncie japońszczyzny’ oraz
kōgi no wasei-kango 広義の和製漢語 ‘wyrazy chińskie w szerokim znaczeniu stworzone na
gruncie japońszczyzny’. W ramach pierwszej kategorii sklasyfikowane są wyrazy, które
istniały w języku japońskim przed przejęciem chińskiego systemu pisma, a dopiero później
zostały im przyporządkowane ideograficzne reprezentacje grafemiczne, które w mowie
odczytywane są po sinojapońsku, np. daikon 大根 ‘rzepa’66. Drugiej kategorii odpowiadają
wyrazy utworzone po przejęciu chińskiego systemu pisma lub przejęte z języka chińskiego, z
tym, że procesowi temu towarzyszyła zmiana pola semantycznego. Tym samym są one
odczytywane po sinojapońsku, a ich znaczenie jest determinowane przez znaczenie
ideogramów, np. daitōryō 大統領 ‘prezydent’ czy ryōri 料理 ‘jedzenie, potrawa’ 67 . I to
podejście jednak, choć ukazujące niektóre istotne problemy, ma swoje wady, gdyż
zarysowane jest z perspektywy semantyki diachronicznej. W takim ujęciu bowiem w jednej
kategorii łączone są ze sobą wyrazy, które reprezentują prawidłowy chiński typ łączliwości
jednostek języka (ryōri 料 理 ‘jedzenie, potrawa’) 68 z takimi, które są dla klasycznej
chińszczyzny nietypowe (daitōryō 大 統 領 ‘prezydent’) 69 lub jawnie sprzeczne z jej
gramatyką (np. jinsen 人選 ‘dobieranie ludzi, selekcja ludzi’).
Bardzo interesujące podejście do analizy tych zjawisk w kontekście omawianego tu
sporu zajmuje pozycja pt. Budowa i rozwój wyrazów chińskich stworzonych na gruncie
japońszczyzny (和製漢語の形成とその展開). Książka ta została napisana po japońsku,
jednak jej autorem jest natywny użytkownik języka chińskiego Chén Lìwèi 陳力衛, który
pełne wykształcenie zdobył w Chinach i do Japonii wyjechał dopiero w 28. roku swojego
życia, odbywając następnie liczne staże, m.in. na Uniwersytecie Tokijskim i Uniwersytecie
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Ibidem, str. 119.
Satō 1998, str. 169.
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Ibidem, str. 170.
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Ibidem, str. 184-186.
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W klasycznej chińszczyźnie wyraz ten znaczył zupełnie co innego, a mianowicie ‘sprawne uporządkowanie,
zorganizowanie różnych spraw’, jednak z syntaktycznego punktu widzenia jego japońska reinterpretacja nie
stanowi pogwałcenia chińskiej gramatyki.
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Warto w tym miejscu przywołać termin jikuji 軸字 ‘ideogramy średnicowe’ wprowadzony przez Suzukiego
Hideo (Suzukiego 2010, str. 317-318) w odniesieniu do ideogramów, które w XVIII wieku wykazały się
szczególnie wysoką produktywnością jako afiksy, wykorzystywane do budowania dwumorfemowych wyrazów
japońskich odczytywanych po sinojapońsku i stworzonych w oparciu o wzorce chińskie, np. dla następujących
wyrazów taikō 退校 ‘opuszczenie szkoły, odejście ze szkoły’ i tōkō 登校 ‘pojawienie się w szkole, uczęszczanie
do szkoły’ takim ideogramem średnicowym byłby kō 校 oznaczający tutaj ‘szkołę’. W języku chińskim jednak
ideogram ten, sam w sobie, takiego znaczenia nie reprezentował.
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Stanforda. Autora, jako osoby wychowanej w środowisku języka należącego do tzw.
kulturowego kręgu chińskiego pisma idoegraficznego, wyróżnia więc znajomość materiału
japońskiego, ale jego analiza przeprowadzana jest z zewnętrznej, chińskiej perspektywy. Nie
dziwi więc fakt, iż Chén podejmuje ostrą krytykę japońskich opracowań, zwracając uwagę
przede wszystkim na dwa uchybienia metodologiczne. Pierwsze z nich odnosi się do
zaliczania do zasobu wyrazów chińskich stworzonych na gruncie japońskim wyrazów
nieodnotowanych w dziełach klasycznej literatury chińskiej, a przypominających jednostki
chińszczyzny70. Drugi zarzut dotyczy klasyfikowania owych jednostek przede wszystkim w
oparciu o przyporządkowaną im reprezentację foniczną na gruncie japońszczyzny. Wówczas
punktem wyjścia, lub przynajmniej istotnym kryterium klasyfikacyjnym, jest to, czy dana
jednostka była historycznie odczytywana po sinojapońsku, czy też na sposób czysto
japoński 71 . Sam Chén – bardzo obiecująco – deklaruje opis z punktu widzenia struktur
gramatycznych wyrażeń 72 . Jednak zaproponowana przez niego hierarchizacja jedynie
częściowo pozostaje wierna owej deklaracji, choć z pewnością zasługuje na wzmiankę ze
względu na precyzję rozróżnienia73:
1. Wyrazy występujące w klasycznej literaturze chińskiej
1.1. Wyrazy o niezmienionej formie
1.1.1. Wyrazy o niezmienionym znaczeniu (kokka 国家 ‘naród’)
1.1.2. Wyrazy o zmienionym znaczeniu (gaman 我慢 ‘wytrzymałość’)
1.2. Wyrazy o zmienionej formie
1.2.1. Wyrazy o niezmienionym znaczeniu (ichiō 一応 ‘generalnie,
ogólnie’)
1.2.2. Wyrazy o zmienionym znaczeniu (monmō 文盲 ‘analfabetyzm’)
2. Wyrazy niewystępujące w klasycznej literaturze chińskiej
2.1. Wyrazy powstałe w wyniku zmiany metody odczytu ideogramów z rodzimej na
sinojapońską (daikon 大根 ‘rzepa’)
2.2. Kalki językowe (tetsugaku 哲学 ‘filozofia’)
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Chén 2001, str. 32.
Ibidem, str. 40. Za modelowy wręcz przykład krytykowanego przez Chén’a podejścia może posłużyć praca
Tajimy (Tajima 1998, str. 6), który leksykon japoński dzieli na kango 漢語 ‘wyrazy pochodzenia chińskiego’,
wago 和語 ‘wyrazy rdzennie japońskie’ oraz gairaigo 外来語 ‘wyrazy kseniczne’, wydzielając tym samym
wyrazy chińskie ze zbioru ksenizmów. Zdaje się uznawać tym samym wyrazy chińskie za całościowo
przeszczepione jednostki języka chińskiego do japońskiego bez zmiany ich cech semiotycznych tylko na
podstawie faktu, że odczytywane są w sinojapońskiej reprezentacji fonicznej. Takie podejście nie wytrzymuje
rzecz jasna krytyki, jeśli podnieść kwestię chociażby odmiennego statusu pragmatycznego, nie wspominając już
o odmiennym typie łączliwości, np. w postaci niezwykle produktywnych stałych sufiksów, dołączanych do
jednostek dwumorfemowych (np. seijika 政治家 ‘polityk’, daigakuin 大学院 ‘studia podyplomowe’ itp.), które
w klasycznej chińszczyźnie występowały jedynie sporadycznie. Zdecydowanie trafniejsza wydaje się klasyczna
już praca Tōdō Akiyasu (Tōdō 1985, str. 219), który w odniesieniu do wyrazów odczytywanyh po sinojapońsku,
ale będących jednostkami języka japońskiego, używa określenia kangoshiki no jukugo 漢 語 式 の 熟 語
‘wyrażenia (ideograficzne) [utworzone na] wzór wyrazów chińskich’. Pozornie podobne stanowisko wydaje się
prezentować, dotykający już bezpośrednio problemu Man’yōshū, Watase 1988, str. 175-210, posługując się
dwoma terminami, tj. wakun kango 和訓漢語 ‘wyrazy chińskie odczytywane po japońsku’ oraz, ciekawsze,
wafū gikun jukuji 和風義訓熟字 ‘złożenia ideogramów zreinterpretowane na sposób japoński’. Różnica między
przytoczonym tu ujęciem Tōdō a Watase jest jednak w rzeczywistości bardzo duża. Ten pierwszy bowiem
dostrzegał odmienność struktur w ramach całego systemu, podczas gdy Watase nie dość, iż naprzemiennie
stosuje i porzuca perspektywę grafocentryczną (‘wyrazy ...’, ‘złożenia ideogramów ...’) to w swoim artykule
kwestie gramatyczne traktuje jako absolutnie drugorzędne, skupiając się niemal wyłącznie na stronie
semantycznej.
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2.3. Wyrazy o gramatycznej strukturze japońskiej (shuzō 酒造 ‘produkcja alkoholu’)
2.4. Zjaponizowane ideogramy średnicowe (np. zen 全 ‘całość’)
2.5. Skróty (keien 敬 遠 ‘pozorne okazywanie szacunku przy jednoczesnym
unikaniu danej osoby’)
2.6. Wyrazy zapisywane za pomocą ideogramów w funkcji zdesemantyzowanej (baka
馬鹿 ‘głupota’)
2.7. Wyrazy o gramatycznej strukturze chińskiej (sassoku 早速 ‘szybko, prędko’)
2.8. Afiksy (hi~ 非〜 (wykładnik negacji) ‘przeciw~, anty~, nie~’)
Podejście Chén’a, jako osoby patrzącej na całą problematykę z zewnętrznej perspektywy,
wydaje się w wielu miejscach korygować błędy popełnione przez japońskich badaczy. Autor
zwraca także uwagę na to, iż nawet wyrazy utworzone wyłącznie wg zasad gramatyki
chińskiej są często „interpretowane przede wszystkim wg świadomości ugruntowanej na
podłożu języka japońskiego”74, a tym samym odbiegają od chińszczyzny. Jednak i sam Chén
nie uniknął w swojej koncepcji skazy psychologizmem (na szczęście, błąd ten nie przeniósł
się na przytoczoną wyżej hierarchię). Choć bowiem dostrzega odmienności semantyczne
ideogramów używanych w języku chińskim i japońskim, to jednak stara się usytuować owo
znaczenie gdzieś pomiędzy systemami, na skali szarości, decydując arbitralnie o tym, do
którego systemu jest danej jednostce semantycznie bliżej75. W podobnym duchu stwierdza, iż
przy przeszczepianiu chińskich ideogramów do języka japońskiego „zachowanie takiego
samego znaczenia było trudne” 76 . Na tej samej jednak stronie autor ponownie zdaje się
reprezentować, uzasadnione naszym zdaniem, podejście mówiąc, iż jest to „neosemantyzm”.
Tym niemniej Chén, umieszczając omawiane jednostki na skali szarości pomiędzy systemami,
popełnia zasadniczy błąd metodologiczny, łamiąc dobrze znaną zasadę strukturalistyczną, wg
której jednostka przeniesiona z jednego systemu do drugiego zyskuje całkowicie nowy,
odrębny status semiotyczny, obejmujący nie tylko samą pragmatykę, lecz także semantykę i
syntaktykę. Przyczyną samego faktu, iż odmienności w ogóle występują, jest zmiana systemu
– dopiero zaś motywacji takich bądź innych zmian można się dopatrywać w
uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, psychologicznych itp.

4.2. Man’yōshū – problem zapisu a problem języka
Niepowtarzalność języka antologii Man’yōshū w jej grafemicznej postaci sprawia, iż unikalne
sposoby formowania wyrażeń, obserwowane w całym tekście, nie są włączane do zbioru
wyrazów chińskich stworzonych na gruncie japońszczyzny. W stosunku do języka antologii
w jej grafemicznym aspekcie dość powszechnie stosowany jest pewien wybieg, polegający na
przechodzeniu z problemu języka na kwestię metody zapisu. Niech za szczególnie klarowny
przykład takiej postawy posłuży cytat zaczerpnięty z Naukowego leksykonu językoznawstwa
japońskiego, gdzie pierwsze zdanie artykułu hasłowego Man’yōshū w podrozdziale „Metoda
zapisu” brzmi: „W wypadku Man’yōshū mamy język japoński zapisany wyłącznie
ideogramami chińskimi”77. Tym samym w świetle takiego ujęcia wiersze są interpretowane w
mowie po japońsku, a pytanie o język tekstu pisanego w ogóle się nie pojawia, zaś jako

74
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wybieg opisowy podaje się sposób użycia znaków pisma. W ramach zaś klasyfikacji
sposobów użycia ideogramów do zapisu antologii wyróżnia się następujące kategorie78:
1. Użycie prawidłowe (tj. ideogramy funkcjonują w swoim prymarnym znaczeniu)
1.1. Prawidłowe użycie w fonicznej reprezentacji sinojapońskiej
1.2. Prawidłowe użycie w fonicznej reprezentacji japońskiej
1.2.1. Funkcjonowanie w relacji: jeden znak pisma – jeden wyraz japoński
1.2.2. Funkcjonowanie w relacji: jeden znak pisma – wiele wyrazów
japońskich
1.2.3. Reinterpretacje funkcjonujące w relacjach obustronnie
wieloznacznych
1.3. Ideogramy poddane reinterpretacji semantycznej
2. Użycie zapożyczone (tj. takie, w którym ideogramy funkcjonują jako sylabogramy w
postaci zdesemantyzowanej)
2.1. Ideogramy użyte w sinojapońskiej reprezentacji foniczne
2.1.1. Funkcjonowanie w relacji: jeden znak pisma – jedna sylaba
2.1.2. Funkcjonowanie w relacji: jeden znak pisma – wiele sylab
2.1.3. Kontaminacje sylab
2.1.4. Skróty sylab
2.2. Ideogramy użyte w japońskiej reprezentacji fonicznej
2.2.1. Funkcjonowanie w relacji: jeden znak pisma – jedna sylaba
2.2.2. Funkcjonowanie w relacji: jeden znak pisma – wiele sylab
2.2.3. Kontaminacje sylab
3. Gry słowne
Tego typu podejście obarczone jest istotnym błędem metodologicznym: nie odróżnia bowiem
kwestii substancjalnej realizacji danego tekstu w postaci wypowiedzi (w piśmie bądź w
mowie) od typu gramatycznych powiązań jednostek, które są typowe dla danego języka i
konstytuują go jako system. Takiego łączenia formowania wypowiedzi z językiem unikają
nieliczni zachodni lingwiści badający wschodnioazjatyckie systemy pisma. Ich największą
słabością jest jednak wyraźne ubóstwo badań materiałowych, wobec czego opis staje się
daleko idącym uproszczeniem całego złożonego zjawiska. W wypadku tego typu opracowań
jednak stanowisko metodologiczne jest nieco klarowniejsze. I tak m.in. Frellesvig, Coulmas
czy DeFrancis 79 oddzielają wyraźnie problem języka od sposobu użycia znaków pisma.
Niestety bardzo skrótowe potraktowanie problemu sprawia, że żadne z tych opracowań nie
próbuje nawet zmierzyć się z tymi partiami, w których gramatyczna klasyfikacja tekstu w
jego postaci grafemicznej okazuje się problematyczna.
Popełniany w tradycyjnym japońskim opisie języka Man'yōshū błąd jest bardzo
zbliżony w charakterze do błędu w opisie wyrazów sinojapońskich: nie uwzględnia się tu
faktu, iż ideogramy chińskie przeniesione do innego systemu zyskują inny status semiotyczny.
W ujęciu proponowanym w niniejszej pracy stworzone w ten sposób nowe jednostki są
poddawane kombinacjom istniejącym już w ramach języka, do którego dane wyrazy zostały
przeszczepione. W wyniku tego typu operacji powstają całości o innym znaczeniu czy typie
uszeregowania i nacechowaniu pragmatycznym, niż identyczne pod względem formy
wyrażenia innego systemu. W odniesieniu do ciągu znaków z jednego systemu stosowane są
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Hierarchizację podajemy za: Tsuru 1988, str. 50. Bardzo zbliżone i niewnoszące nic z metodologicznego
punktu widzenia opisy znajdzie jednak Czytelnik w szeregu innych źródeł, m.in. Tsunoji 1975 str. 57.
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znaków pisma jako znaków mowy. O problemie tym wspominaliśmy wyżej.
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operacje istniejące w innym systemie, w którym z kolei nie istniał tenże ciąg znaków.
Możliwe jest to jednak właśnie dzięki temu, iż przeszczepione jednostki nie są traktowane
jako jednostki systemowo niezdefiniowane. Wraz z ich przeszczepieniem odo nowego
systemu, niezależnie od oryginalnego źródła, stają się zwyczajnie domeną dla nowych
operacji. I ta właśnie cecha leży u podstaw języka naturalnego, na co zwracali uwagę nie
tylko tacy klasycy myśli językoznawczej, jak de Saussure, ale też najwcześniejsi myśliciele, tj.
gramatycy i filozofowie hinduscy 80 . Tym nowym typom kombinacji przyjrzymy się w
kolejnej części niniejszej pracy.

4.3. Język prozatorskich partii Man’yōshū
W krótkiej wzmiance o trudnościach związanych z określeniem języka Księgi dawnych
wydarzeń zwróciliśmy uwagę na zasadniczą odrębność systemową partii prozatorskich i
lirycznych. Otóż podobny rozdźwięk można zauważyć w Man’yōshū. W odniesieniu do
tekstu całej antologii możemy bowiem wprowadzić bardzo ogólny, ale stosunkowo przydatny
dla opisu języka, dychotomiczny podział na części prozatorskie i liryczne. Nie wdając się w
tym momencie w szczegółową analizę, którą zajmiemy się w części poświęconej samej
kompozycji tekstu, możemy stwierdzić, iż przez partie liryczne rozumiemy tutaj właściwe
pieśni Man’yōshū ponumerowane kolejno od 1 do 4516 wraz z ewentualnymi postaciami
obocznymi. Przez fragmenty prozatorskie zaś rozumiemy wszystkie części wstępne,
komentarze (zarówno do pieśni, jak i do samych owych części zapisanych prozą), glosy do
pieśni, a także odrębne partie, które – choć funkcjonujące w treściowym powiązaniu z
następującymi po nich pieśniami – stanowią niezależne teksty o charakterze literackim i nie są
jedynie dodatkiem do partii lirycznych. Powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na taki
podział, jest zasadnicza różnica w systemie grafemicznej postaci obu tekstów. O ile bowiem
partie liryczne zapisane są przy pomocy ideogramów reprezentujących zarówno chińską jak i
japońską konotację semantyczną i uporządkowanie syntaktyczne, to części prozatorskie
zasadniczo utrwalone są w języku chińskim w zapisie tradycyjnym. Jak jednak postaramy się
za chwilę pokazać, nawet tutaj można wskazać miejsca dyskusyjne co do możliwej
interpretacji.
Pytanie, które nieomal samo nasuwa się w związku z tego typu dychotomicznym
charakterem teksu Man’yōshū, dotyczy przede wszystkim przyczyny takiego stanu rzeczy.
Dlaczego kompilatorzy, zapisując przeważającą część całej antologii, tj. wszystkie pieśni,
przy pomocy ideogramów użytych w różnych funkcjach, w częściach prozatorskich
zdecydowali się na język chiński? Możemy tu, jak się wydaje, zaproponować dwie
wiarygodne hipotezy, przy czym pierwsza wydaje nam się nieco bardziej przekonująca, gdyż
oparta jest na obiektywniejszych przesłankach.
Wg pierwszej z nich wybranie języka chińskiego zapewniało większą efektywność.
Japońscy kompilatorzy posiadali bowiem gotowe wzorce chińskie, które – w przeciwieństwie
do poezji – nadawały się do zastosowania na gruncie japońskim. Rozwinięte i wypróbowane
już narzędzie zapewniało większą precyzję wypowiedzi, ale już nie wyrażenie subtelnych
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Uwagi, o których tutaj mówimy, można wyśledzić już w dziełach przypadających na przełom drugiego i
pierwszego stulecia p.n.e. (Staal 1969, str. 503):
(...) Patañjali quotes a verse: "all (substitutes) taught by Pāṇini, the son of Dākṣi, are substitutes of
entire words; for if only a portion of the word were modifies, the permanence of words would not be
possible" (...). Thus, words are always siddha 'established' and not sādhya 'to be established'.
Podobnie wygląda mechanizm przeszczepiania jednostek z jednego systemu do drugiego. Nie ma sensu mówić o
zmianie częściowej; to system gramatyczny generuje pewien zapożyczony ciąg znaków jako właściwą jednostkę
języka.
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uczuć w literackiej formie. Jak zauważa Keene w odniesieniu do późniejszych form
literackich, jakimi były pamiętniki81:
Officials at the Heian court and Buddhist priests also kept diaries recording their daily
activities, but they wrote not in Japanese but in kambun. Such diaries were definitely
not literary in purpose, and they figure in histories of literature mainly because of the
factual information they supply on events described in more literary but less
systematic works. (...) The diaries in kambun often extended to volumes that are filled
with the minutiae of daily life at the court, but it probably never occured to the diarists
to seek literary distinction. Those who kept diaries in Japanese, on the other hand,
recorded only matters of personal importance, but they expressed themselves with
poetic beauty.
Potwierdzenie tego typu hipotezy stanowiłoby o tyle cenną informację w badaniach nad
historią języka japońskiego, iż byłoby silną przesłanką przemawiającą za tym, iż już w oczach
samych kompilatorów wielofunkcyjnie używane ideogramy stanowiły narzędzie dalece
niedoskonałe. Sam rozwój japońskiego systemu zapisu pokazuje bowiem jasno, że
opracowanie odrębnych sylabariuszy kana okazało się efektywniejsze od stosowania
ideogramów w funkcji zdesemantywzowanej lub mieszanej. Nie dysponujemy jednak żadnym
śladem opinii kompilatorów Man’yōshū odnośnie zastosowanego przez nich zapisu. Jedyną
wskazówkę stanowiłby właśnie sam dychotomiczny charakter całego tekstu.
Wg drugiej hipotezy przyczyn należałoby się doszukiwać w sferze pozajęzykowej, a
dokładniej w kwestiach politycznych. Odwołajmy się tutaj raz jeszcze do Keene’a.
Omawiając reformy społeczne, jakie miały miejsce w Japonii w VII w., autor zwraca także
uwagę na podnoszoną przez elity japońskie konieczność zademonstrowania własnego
dorobku kulturowego82:
The Reform was a desperate attempt to “modernize” the country by political and
social measures, but the Japanese were aware that it was not enough to consolidate the
administration; they would have to establish themsleves in the eyes of the Chinese
(podkreślenie moje – JW) as a civilized country. The Japanese, though proud of their
own traditions, were well aware that unless they absorbed Chinese civilisation that
would be considered to be no better than barbarians and as such would be subject to
“civilising missions” that might even take a form of invasion.
Nie posiadamy współcześnie żadnego dowodu, który pozwalałby jednoznacznie stwierdzić, iż
taka była właśnie motywacja kompilatorów Man’yōshū. Układ językowy świadczy bowiem
zarówno o biegłości owych kompilatorów w języku i kulturze Chin, jak również o posiadaniu
własnego dorobku – literackiego bądź funkcjonującego w przekazie ustnym – w postaci
rodzimej liryki. Pozostaje bowiem dość interesującym faktem, iż właśnie obserwowana w tej
antologii dychotomia językowa stanowi dokładne odbicie ówczesnej sytuacji politycznej oraz
dążeń Japończyków do legitymizacji własnej tożsamości narodowej, o której wspomina
Keene. Z jednej strony bowiem części prozatorskie zapisane po chińsku dowodzą znajomości
języka chińskiego i tradycji piśmienniczej tego kraju. Z drugiej strony partie liryczne zapisane
wg zasad mieszanych, ale będące utworami japońskimi, skomponowanymi wg poetki
rodzimej i interpretowanej w mowie do czysto japońskiej postaci, dają świadectwo własnego,
japońskiego, dorobku.
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Keene 1999, str. 358-359.
Ibidem, str. 86.
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W tym miejscu skupimy się na pewnych nietypowych fragmentach części
narracyjnych. Pokażemy bowiem, iż choć w swej przeważającej części są to teksty zapisane
po chińsku, można wskazać w nich interesujące fragmenty reprezentujące mieszany, chińskojapoński charakter językowy. W analizie naszej, zgodnie z zaprezentowanym wyżej
podejściem, rozgraniczymy zjawisko dychotomii językowej w samej grafemicznej warstwie
tekstu od podobnej niejednoznaczności obserwowanym między tymże tekstem oraz jego
foniczną reprezentacją. Ową foniczną reprezentację uważamy bowiem za efekt odrębnej
operacji odczytu, zdefiniowanej na czysto grafemicznej formie tekstu, niezależnej od jego
semantycznej interpretacji.

4.3.1. Język mieszany na płaszczyźnie grafemicznej
Aby zilustrować powyższy wstęp przytoczymy od razu fragment szczególnie wyraźny.
Przykład ściśle gramatycznej kontaminacji w płaszczyźnie grafemicznej możemy bowiem
wskazać w komentarzu umieszczonym po pieśni 3809 W zwoju XVI. Spójrzmy na
interesujący nas fragment w zapisie oryginalnym oraz w jego japońskim odczycie:
右、伝云、時有所幸娘子也。寵薄之後、還賜寄物。
Migi, tsutaete iwaku, toki ni utsukushibirareshi otome ari. Utsukushibi usuretaru nochi ni,
kibutsu o kaeshitamau.
‘Z tego co powiedziane zostało w powyższej pieśni, była sobie kiedyś dziewczyna ciesząca
się dużym powodzeniem. Gdy jednak powodzenie owo minęło, oddała rzeczy, które jej
darowano.’
Mamy tutaj frazę 還賜 odczytywaną w postaci kaeshitamau, przy czym budowa wyrazu w
płaszczyźnie grafemicznej pozostaje symetryczna do swojego odczytu. Składa się on bowiem
z dwóch ideogramów: ‘oddawać’ 還 (chińsk. huán; sinojap. kan; jap. kaesu) oraz ‘dawać’ 賜
(chińsk. cì, sì; sinojap. shi; jap. tamau), przy czym drugi z nich mógł być używany dwojako.
Z jednej bowiem strony mógł występować jako niezależny czasownik oznaczający ‘dać’ bądź
‘dostać’ (odczytywany wówczas po japońsku tamawaru), z drugiej jednak jako posiłkowy
czasownik benefaktywny, będący wówczas wykładnikiem kategorii honoryfikatywnej. Rzecz
jednak w tym, iż tego typu konstrukcje w języku chińskim w konieczny sposób tworzone były
z prepozycją czasownika posiłkowego wobec głównego, w przeciwieństwie do analogicznej
konstrukcji w języku japońskim, którego reguły składniowe przewidują odwrotne
uporządkowanie, np. cìjià 賜見 ‘udzielić audiencji’. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na
pewną charakterystyczną cechę omawianego wyrażenia. Choć sama postać gramatyczna tego
typu konstrukcji dopuszcza interpretację analityczną tj. traktowanie całej frazy nie jako
czasownika głównego i posiłkowego, ale dwóch orzeczeń równorzędnych, to w wielu
wypadkach interpretację taką wyklucza sama semantyka. W przytoczonym przykładzie
pochodzącym z XVI zwoju Man’yōshū jedyną sensowną literalną interpretację tego typu
frazy stanowi: ktoś dał komuś to, że_ [zrobił CO dla niego], w przeciwieństwie do: *dała i
oddała czy *dał i nadał. Tym samym jedyna możliwa interpretacja przytaczanej tutaj frazy
kaeshitamau 還賜 wiąże się z uznaniem kontaminacji gramatycznej w postaci przestawienia
szyku z chińskiego na japoński, przy całej reszcie tekstu zapisanego poprawnie wg zasad
składni chińskiej83.
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Należy pamiętać, iż we współczesnych tłumaczeniach wszystkie przytoczone tutaj opracowania nie
zamieszczają odpowiednika w postaci posiłkowego czasownika benefaktywnego. Jedyne odwołanie do tej frazy
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O ile jednak powyżej mogliśmy zaobserwować niejednorodność gramatyczną, to w
kolejnym przykładzie możemy zaobserwować adaptację jednostki chińskiej do nowej funkcji
składniowej. Spójrzmy na poniższy wstęp do pieśni 556, ze zwoju IV, oraz na komentarz do
tegoż wstępu, wprowadzany we współczesnych opracowaniach mniejszym drukiem:
賀茂女王贈大伴宿祢三依歌一首故左大臣長屋王之女也
Kamo no ōkimi, Ōtomo no Sukunemiyori ni okuru uta isshu. Ko sadaijin Nagaya no ōkimi no
musume nari.

Pieśń, którą księżna Kamo skomponowała w podarunku dla Ōtomo no Sukunemiyori. [Kamo]
jest córką świętej pamięci ministra lewej strony księcia Nagai.

W przytoczonym komentarzu widnieje ideogram 故 (chińsk. gù; sinojap. ko, ku; jap. yue,
furui, moto, motoyori, kotosara ni), który na gruncie języka chińskiego w ramach swojego
stosunkowo szerokiego pola semantycznego, obejmuje m.in. takie znaczenia, jak ‘przodek’,
‘śmierć’, a także ‘osoba zmarła’. Jak jednak podaje Nowy wielki słownik ideogramów
chińskich wydawnictwa Gakken pod redakcją Tōdō i Kanō84, ideogramowi temu przypisana
została funkcja prefiksu dochodzącego do nazwiska zmarłego jedynie w japońszczyźnie.
Warty podkreślenia jest przy tym fakt, iż po stronie mowy nie odpowiada mu żaden rodzimy
wyraz japoński, lecz właśnie sinojapońska reprezentacja foniczna ko. Nie sposób tu zatem
mówić o zmianie semantycznej, lecz o zaadaptowaniu semantycznie określonej jednostki do
innej funkcji składniowej. Funkcja ta nie kłóci się z zasadami gramatyki chińskiej, ale
konstrukcja ta zwyczajnie w tym języku nie występowała. Tego typu fakt nie stanowiłby
żadnego problemu interpretacyjnego, gdyby był to tekst zapisany po japońsku. Wówczas
bowiem mielibyśmy do czynienia zwyczajnie z japońskim wyrazem. Tymczasem
obserwujemy tutaj inne zjawisko: w tekście zapisanym poprawnie wg zasad składni chińskiej,
choć przeznaczonym do interpretowania po japońsku, jeden z ideogramów użyty został w
funkcji nieprzypisywanej mu w języku chińskim.
Tego typu zjawisko systemowej niejednorodności tekstu nie stanowi w Man’yōshū
odosobnionego wyjątku, przy czym możemy tutaj wskazać przykłady obejmujące zarówno
czysto grafemiczną wartswę tekstu, jak również pogranicze mowy i pisma. Przyjrzyjmy się
poniższym dwów przykładom:
(4285, XIX):
十一日大雪落積尺有二寸因述拙懐歌三首
Jūichi nichi ni, ōyuki furitsumite, shaku ni nisun ari. Yorite sekkai o noburu uta sanshu.
‘Jedenastego napadało dużo śniegu, tak że zaspy miały ok 35 centymetrów. W związku z tym
piszący te słowa [skomponował] trzy nastepujące pieśni.’
(4132, XVIII)
odnaleźć można w opracowaniu wydawnictwa Shōgakukan (1975, tom IV, str. 120), przy czym starsze wydanie
zawiera obszerniejszy komentarz, niż nowe (2002, tom IV, str. 104). Otóż wg redaktorów czasownik tamau, a
dokładniej rzecz ujmując: reprezentujący go w piśmie ideogram 賜, ma komunikować wysoką pozycję agensa.
niepodawanie odpowiednika dla tej jednostki we współczesnych tłumaczeniach potwierdza nasze
przypuszczenia: fraza ta nie reprezentuje szyku chińskiego, stąd też trudności z jego interpretacją na gruncie
japońskim.
84
Nowy wielki słownik ideogramów chińskich wydawnictwa Gakken 2005.
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面蔭見射水之郷、恋緒結深海之村。
Omokage ni Imizu no sato o mi, rensho Fukami no mura ni musubōru.
‘[Widok] do złudzenia przypominał mu jego rodzinną wioskę Imizu, zaś w wiosce Fukami
jeszcze silniej przypomniał sobie [dawną] miłość.’
W każdym z powyższych przykładów interesujące nas wyrazy zapisane zostały ideogramami
chińskimi, przy czym budowa żadnego z nich nie kłóci się ani ze składnią chińską, ani z
japońską. W pierwszym wypadku wyraz 拙懐 odczytywany po sinojapońsku sekkai oznacza
modestywny zaimek pierwszej osoby, przy czym wykładnikiem honoryfikatywnym jest tutaj
pierwszy ideogram, oznaczający ‘niewprawny, kiepski, słaby, mało zdolny’, np. sekken 拙見
(dosł. „niewprawne spojrzenie”) ‘moja opinia’, sekkei 拙 荊 lub sessai 拙 妻 (dosł.
„niewprawna żona”) ‘moja żona’, które to wyrazy funkcjonowały także w leksykonie
chińskim. W korpusach klasycznej chińszczyzny nie widnieje natomiast wyraz będący
odpowiednikiem japońskiego sekkai 拙懐, choć sam system ideograficzny stwarza możliwość
jego chińskiego odczytania. Znacznie bardziej złożony problem stanowi drugi fragment, tj.
wyraz 面 蔭 , odczytywany w czysto japońskiej postaci omokage i oznaczający tutaj
‘[przypominać CO] do złudzenia’. Wyrażenie to nie występuje w leksykonie chińskim.
Występuje w nim jednak wyraz miànyĭng 面 影 . Dwa ostatnie ideogramy obu wyrazów
stanowią zaś synonimy, odczytywane po japońsku w identyczny sposób, tj. kage ‘cień’.
Problem komplikuje się jednak dodatkowo, bowiem chiński wyraz miànyĭng 面影 może
oznaczać jedynie ‘rysy twarzy’, zaś japoński wyraz omokage zapisywany zarówno w postaci
面蔭 jak i 面影 odzancza się szerszym polem semantycznym i w tym wypadku funkcjonuje w
znaczeniu ‘złudzenie, coś wyglądającego zupełnie jak CO’. Tym samym choć i tutaj system
ideograficzny dopuszczałby ewentualne odczytanie wyrażenia omokage 面蔭 i potraktowania
go jako grafemicznego wariantu 面 影 , to samo znaczenie wyrazów grafemicznych nie
pokrywa się ze sobą. Możemy zatem mówić o fonicznie i grafemicznie rodzimym wyrazie
japońskim funkcjonującym jako integralna część chińskiego tekstu i teoretycznie
odczytywalnym w języku chińskim.
Za ciekawy przykład grafemiczno-fonicznej kontaminacji funkcjonalnej może natomiast
posłużyć fragment wstępu do pieśni 484, otwierający zwój IV:
難波天皇妹奉上在山跡皇兄御歌一首
Naniwa no sumeramikoto no iromo, Yamato ni imasu sumerose ni tatematsuru miuta isshu.
‘Czcigodna pieśń, którą młodsza siostra cesarza Naniwy 85 ofiarowała swojemu bratucesarzowi, gdy tamten przebywał w Yamato.’
Wyraz Yamato, oznaczający jedną z prowincji, a później także całą Japonię, zapisany został
za pomocą zdesemantyzowanych ideogramów 山 跡 . Co więcej, swoją funkcję
sylabograficzną pełnią one nie w swoich fonicznych reprezentacjach sinojapńskich (san, sen
山 oraz seki, shaku 跡), ale właśnie w rodzimych, japońskich, tj. yama 山 oraz ato 跡, ze
ściągnięciem śródgłosowego a. Tym samym próba odczytania tego tekstu po chińsku skazana
byłaby na porażkę. Sam system ideograficzny bowiem prawidłowego odczytu nie zapewnia,
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gdyż nie z ideogramami mamy tu de facto do czynienia, choć w całym chińskim tekście nie
ma żadnego sygnału tego typu nieregularności.
Jak zatem widzimy, wszystkie przytoczone powyżej fragmenty tekstów zapisane zostały
po chińsku, a system ideograficzny daje dodatkowo możliwość ich interpretacji i odczytu w
języku chińskim. Tym niemniej, proces ich interpretowania na gruncie chińszczyzny okazuje
się niemożliwy ze względu na gramatyczne, semantyczne a także fonologiczne kontaminacje
sinojapońskie. W dalszej części przyjrzymy się tym fragmentom, w których tekst zapisany
prawidłowo po chińsku wykazuje istotne rozbieżności w stosunku do swojego japońskiego
odczytu.

4.3.2. Język mieszany w na styku płaszczyzny grafemicznej i fonicznej
Stwierdziliśmy wyżej, iż ustny odczyt danego tekstu grafemicznego uznajemy za dodatkową
operację w stosunku do interpretacji jego treści. Pozostając cały czas na tym stanowisku
pragniemy dodać tylko dwie uwagi. Po pierwsze operacja ta, choć nie niezbędna, jest
niezwykle istotna informatywnie dla całego procesu kognitywnego, gdyż stanowi ona
transformację tekstu grafemicznego do poznawczo podstawowej formy komunikatu
językowego, jaką jest mowa. I choć samo foniczne uformowanie nie jest niezbędne dla
zrozumienia komunikatu, to w całym procesie komunikacji odgrywa z całą pewnością rolę
dominującą. Po drugie natomiast warto przypomnieć, iż, podobnie jak każda inna operacja
dokonana na tekście, także jego odczyt – w większej bądź mniejszej skali – pociąga za sobą
pewną jego interpretację. I o ile w alfabetycznych systemach pisma, w których grafemicznie
zakodowana informacja z reguły pozostaje w relacji jedno-jednoznacznej wobec jej postaci
fonicznej, a o ewentualnej treści dodanej możemy mówić dopiero na gruncie pragmatyki, to
w wypadku pisma ideograficznego sam dobór metody odczytu może mieć istotne znaczenie. I
tak np. wyraz 肉 眼 może być po japońsku odczytywany w dwojaki sposób: nikugan i
oznaczać wówczas ‘patrzenie bez okularów, szkieł powiększających etc.’, a także nikugen co
może, zdecydowanie rzadziej, funkcjonować w tym samym znaczeniu co nikugan, ale oprócz
tego jest także używane jako specjalistyczny termin buddyjski oznaczający powszechne,
ludzkie spojrzenie na rzeczywistość.
Tego typu asymetrie stanowią znacznie bardziej złożone zjawisko w wypadku
klasycznych tekstów chińskich – zarówno tych powstałych w środowisku chińszczyzny, jak
również japońszczyzny – których sposób odczytu albo nie był w ogóle usystematyzowany w
początkowych etapach adaptacji pisma chińskiego, albo zmieniał się w zależności od okresu,
a także indywidualnej interpretacji danego filologa. Jakże charakterystyczny przykład tego
typu zjawiska możemy zaobserwować w II zwoju Man’yōshū, w komentarzu dodanym po
pieśni 90, gdzie prócz własnych uwag autora przywołany został także fragment Kroniki
japońskiej:
右一首歌、古事記与類聚歌林所説不同、歌主亦異焉。因檢日本紀曰（．．．）皇后
遊行紀伊国、到熊野岬取其処之御綱葉而還。
Migi no isshu no uta wa, Kojiki to Ruijūkarin to iu tokoro onajikuarazu, utanushi mo mata
kotonari. Yorite Nihongi ni tadasu ni, iwaku: (...) Kōgō, Ki no kuni ni yukite, Kumano no
misaki ni itari, sono tokoro no mitsunagashiwa o torite kaeru.
‘Powyższa pieśń nie jest identyczna w Księdze dawnych wydarzeń i w antologii
„Uporządkowany las pieśni”; różnie podawany jest także autor. Odwołując się do
sprostowania w Kronice japońskiej: (...) Cesarzowa zechciała się udać (?pojechała) do
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prefektury Ki, dotarła do wzgórza w Kumano i tam zerwała gałązkę drzewa mitsunagashiwa,
po czym zawróciła do domu.’
Interesującym nas tutaj wyrażeniem jest podkreślone 遊行 odczytywane w tym wypadku w
postaci yuku. Pierwszy przejaw asymetrii – natury ilościowej – obserwujemy już tutaj.
Wyrażenie to bowiem odczytywane może być po chińsku w postaci yóuxíng (sinojapoński
odpowiednik yūkō). Jest to wyraz dwumorfemowy, któremu w piśmie odpowiadają dwa
ideogramy oznaczające tutaj: ‘robić CO swobodnie, bez przymusu, bez wysiłku’ 遊 (chińsk.
yóu; sinojap. yū, yu; jap. asobu) oraz ‘iśc, jechać, podróżować’ 行 (chińsk. xíng; sinojap. kō;
jap. yuku, iku). Tymczasem w japońskim odczycie mamy jednomorfemowy wyraz yuku, a
więc pierwszy ideogram 遊 należy uznać za nieodczytywany. Prócz jednak asymetrii
ilościowej obserwujemy tu także pewną zmianę jakościową, tj. semantyczną. Otóż wyraz
yóuxíng może trudno byłoby określić jako nacechowany aprecjatywnie, ale faktem jest, iż
często bywał on używany w tego typu odcieniu grzecznościowym. Oprócz bowiem takich
znaczeń, jak ‘krążyć, chodzić bez celu, łazić’ pojawiał się nierzadko w tekstach jako atrybut
przysługujący osobom o wysokiej pozycji społecznej, np.86:
昔武帝好遊行
Xí Wǔdì hào yóuxíng.
‘Dawniej cesarz Wǔ lubił się przechadzać.'
Wykładnikiem owego zabarwienia aprecjatywnego jest właśnie morfem yóu 遊. Wysoka
pozycja agensa jest tutaj komunikowana poprzez zasugerowanie dysponowania możliwością
swobodnego działania – w tym wypadku spacerowania – co do pewnego stopnia przypomina
w języku polskim zaznaczanie wyższej pozycji adresata poprzez dodanie czasownika ‘chcieć’
jak np. Czy zechciałby pan napisać? wobec słabiej nacechowanego Napisze pan? 87 .
Dodatkowy istotny argumente przemawiającym na rzecz tego typu interpretacji funkcji
ideogramu yóu 遊 wnosi obserwacja reprezentacji fonicznych przyporządkowanych całej
frazie lub przynajmniej temu ideogramowi. W odrębnym dziele, jakim jest Kronika
japońska 88 wyraz ten bowiem odczytywany jest już zupełnie inaczej, tj. w postaci
aprecjatywnego idemasu ‘raczyć pójść/ przyjść’ z gramatycznym wykładnikiem kategorii
honoryfikatywnej -mas-. Przykłady tego typu możemy wskazać także w samym tekście
Man’yōshū, np.
(3, I)
天皇遊猟内野之時中皇命使間人連老献歌
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Przykład zaczerpnięty z Wielkiego słownika języka chińskiego 1986, tom X, str. 1049.
Więcej na ten temat, patrz: Huszcza 2006, str. 160-161. Warto tutaj przytoczyć jeszcze jeden, stosunkowo
podobny zwrot 遊幸 (chińsk. yóuxìng; sinojap. yūkō) oznaczający ‘wyjście władcy [na dwór, na powietrze]’
(dosł. „móc swobodnie zażywać przyjemności”). Zabarwienie honoryfikatywne sygnalizują tutaj oba ideogramy,
przy czym w wypadku tego drugiego konotacja aprecjatywna wywodzi się, wg interpretacji Tōdō i Kanō (2005,
słownik Gakken shin kanwa daijiten, wyd. Gakushū kenkyūsha) od podstawowego znaczenia ‘cieszyć się, być
szczęśliwym, zażywać przyjemności’. Na podobnej zasadzie utworzony miał zostać synonimiczny wyraz 幸行
(chińsk. xìng xíng; sinojap. kōkō), dosł. „iść ciesząc się”.
88
Wyd. Iwanami 1978, tom I, str. 398. Redaktorzy wydania Shōgakukan (2003, tom II, str. 45) proponują tę
samą metodę odczytu.
87
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Sumeramikoto, Uchi no no ni mikari suru toki ni, Nakatsu sumeramikoto, Hashihito no
murajioya ni tatematsurashimuru uta.
‘Pieśń, którą Nakatsu, córka cesarza, nakazała Hiashihito no murajioii skomponować dla
cesarza, gdy ten bawił na polowaniu.’
(415, III)
上宮聖徳皇子出遊竹原井之時見龍田山死人悲傷御作歌一首
Kamitsumiya Shōtoko no miko, Takaharanoi ni idemasu toki ni, Tatsutayama no shijin o mite
kanashibite tsukurasu uta isshu.
‘Pieśń, którą był łaskaw skomponować książę Kamitsumiya Shōtoko gdy, zechciał wybrać się
na przechadzkę na Takaharanoi lecz zasmucił się na górze Tatsutayama, zobaczywszy zwłoki
człowieka.’
Analogia pomiędzy powyższymi przykładami oraz rozpatrywanym wcześniej fragmentem z
pieśni 90 nie jest jednak pełna. Zarówno w pieśni 3 jak i 415 grafemicznie zasygnalizowane
zabarwienie aprecjatywne znajduje swój odpowiednik w mowie w postaci całego wyrazu
idemasu lub prefiksu mi- . Natomiast w przytoczonym ustępie z pieśni 90, gdzie wyraz ten
odczytywany jest jako neutralne yuku, zabarwienie honoryfikatywne występuje wyłącznie na
płaszczyźnie grafemicznej. Jego odczyt zaś zmuszeni jesteśmy uznać za interpretację
ingerującą w treść tekstu, w przeciwieństwie do sposobu odczytu tego samego tekstu,
zaproponowanego w Kronice japońskiej.
W powyższym przykładzie przedstawiliśmy dwie, zasadniczo odmienne możliwości
odczytania danej frazy, przy czym jedna z nich wykazuje zasadnicze różnice treściowe w
stosunku to płaszczyzny grafemicznej. Jak się jednak okazuje, przykładów tego typu możemy
odnaleźć więcej, także w ramach samego Man’yōshū. Poniżej omówimy najbardziej
charakterystyczne przykłady fragmentów, w których wskazanie odpowiadających sobie
wykładników poszczególnych kategorii w pisanej i mówionej postaci tego samego tekstu
okazuje się szczególnie trudne.
Z tego typu problemem styka się czytelnik już w pierwszych słowach całej antologii, tj.
we wstępie otwierającym I zwój (komentarz, podobnie jak wyżej, wprowadzamy mniejszym
drukiem, zgodnie z obowiązującym standardem edytorskim):
泊瀬朝倉宮御宇天皇代大泊瀬稚武天皇
天皇御製歌
Hatsuse no Asakura no miya ni ame no shita osametamau sumeramikoto no miyo. Ōhatsuse
Wakatake no sumeramikoto.

Sumeramikoto mo ōmiuta.
‘Dostojne lata, w których to cesarz był łaskaw rządzić tym, co pod niebiosami z pałacu
Hatsuse no Asakura. Mowa o cesarzu Ōhatsuse Wakatake.
Czcigodna pieśń cesarska.’
Fraza, na której chcemy się tutaj skupić, to był łaskaw rządzić światem. Nieoczywisty jest
tutaj bowiem semiotyczny status ideogramu 御 . Posiada on bowiem co najmniej dwa,
zasadniczo odmienne znaczenia. Z jednej strony może oznaczać ‘rządzić’ (chińsk. yù; sinojap.
gyo, go; jap. osameru), z drugiej zaś funkcjonować może jako aprecjatywny wykładnik
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honoryfikatywny odnoszący się w klasycznej japońszczyźnie przede wszystkim do osoby
władcy89 (chińsk. yù; sinojap. gyo, go; jap. o, on, ōn; mi). Z analizy chińskich źródeł nie
wynika jednak, aby oba te znaczenia były konotowane łącznie w ramach jednej jednostki,
którą na język polski przetłumaczyć by można jako KTO jest łaskaw rządzić. Tymczasem w
przytoczonym przykładzie w ramach japońskiej reprezentacji fonicznej ideogramu 御 mamy
jeden złożony czasownik osametamau. Składa się on z czasownika głównego ‘rządzić’ osamu
oraz posiłkowego tamau, będącego wykładnikiem aprecjatywnej kategorii honoryfikatywnej.
Nasuwa się tym samym pytanie: czy wykładnik ten został dodany jedynie w postaci fonicznej
na gruncie japońskim? Czy też zmianie – swoistej fuzji semantycznej – uległ w
japońszczyźnie sam ideogram? I choć kwestia ta pozostaje współcześnie raczej nie do
rozstrzygnięcia, to powstałe różnice i dwuznaczności na linii tekst zapisany – jego odczyt, a
także tekst zakodowany po chińsku – tekst interpretowany po japońsku, są bardzo wyraźne.
Problem
fonicznej
reprezentacji
wykładników
aprecjatywnej
kategorii
honoryfikatywnej pojawia się także we fragmentach tytułu – czy też może raczej: w
swoistych zapowiedziach czy we wprowadzeniach odkompilatorskich – danych pieśni. Te zaś,
jak przekonamy się zwłaszcza w rozdziale II i III niniejszej analizy, są szczególnie istotne ze
względu na sam pragmatyczny aspekt tekstu. Problem ten zostanie omówiony dokładniej w
rozdziale III, poświęconemu pragmatycznemu opisowi struktury tekstu antologii; tutaj
natomiast skupimy się przede wszystkim na problemie języka w jego czysto systemowej
postaci. Otóż jednym z bardziej charakterystycznych rodzajów tego typu fraz
wprowadzających jest zapowiedź pieśni cesarskiej. Zapowiedź ta w płaszczyźnie
grafemicznej przybiera najczęściej formę 御製歌, w mowie zaś, w większości przypadków,
odczytywana jest jako ōmiuta. Problem ten okazuje się jednak nieco bardziej złożony.
Rozważmy najpierw sam najbardziej typowy sposób odczytu. Otóż obserwujemy tu
pewną asymetrię. W warstwie grafemicznej bowiem fraza ta oznacza literalnie czcigodna (御)
skomponowana (製) pieśń (歌) lub pieśń (歌), którą raczył (御) skomponować (製) [władca
(御)]. Obie interpretacje są przy tym dopuszczalne zarówno w ramach gramatyki chińskiej jak
i japońskiej. Mamy więc de facto dwa różne wykładniki aprecjatywne: czcigodny, dostojny,
raczyć (御) oraz tworzyć, komponować (製). Ten drugi jest przy tym pragmatycznie słabszy, a
jego funkcja honoryfikatywna sprowadza się do podkreślenia fatygi agensa. Na płaszczyźnie
fonicznej, tj. w wyrazie ōmiuta, mamy natomiast frazę oznaczającą ‘wspaniałą (ō), czcigodną
(mi) pieśń (uta)’. Zmianie ulega zatem w dużej mierze konotacja aprecjatywnego
nacechowania: uwydatnienie fatygi zostaje zastąpione w odczycie przez przymiotnik o
funkcji komplementu wspaniały. Na tym jednak asymetrie się nie kończą, bowiem zarówno
powyższa fraza grafemiczna, tj. 御製歌 może być inaczej reprezentowana po stronie mowy,
jak również fraza ōmiuta może przyjmować różne postacie zapisu.
Jeśli chodzi o przykłady innej reprezentacji fonicznej, to poza dość pospolitym
dodaniem dzierżawczej partykuły no w odczycie ōmi no uta, ewentualnie w jej sinojapońskiej
postaci gosei no uta (4057, 4058; XVIII)90. (różnicę tę można w przybliżeniu porównać na
89

Występuje tutaj nieznaczna różnica między językiem japońskim i chińskim. W klasycznej chińszczyźnie
omawiany ideogram używany był oryginalnie wyłącznie w odniesieniu do władcy, np. yùshū 御書 (sinojap.
gyosho) ‘przybory do pisania władcy, list władcy’, yùzhù 御注 (sinojap. gyochū) ‘uwagi władcy’ itp. Dopiero
jednak na gruncie języka japońskiego zaczął on być używany szerzej, także jako wykładnik aprecjatywnego
nacechowania nieograniczonego do osoby władcy wykorzystywany często w zwrotach bezpośrednich, np.
goshūsei 御修正 ‘pańskie/ pani (Twoje) poprawki’, goshitsumon 御質問 ‘pańskie/ pani pytanie’ itp.
90
Redaktorzy wydanie Shōgakukan (1975, tom IV, str. 247-248) wprowadzają partykułę dzierżawczą no, lecz
kwestię reprezentacji fonicznej samych ideogramów pozostawia otwartą. W nowszej wersji tego samego
wydawnictwa (2002, tom IV, str. 239-240) wprowadzony został odczyt sinojapoński wraz ze wspomnianą
partykułą, tj. gosei no uta. Redaktorzy wydawnictwa Iwanami (2003, tom IV, str. 200-201) proponują jedynie
inną reprezentację foniczną pierwszego ideogramu, przez co całą frazę odczytują w postaci gyosei no uta. W tym
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gruncie gramatyki polskiej do dwóch typów wyrazów złożonych, tj. zrostu i złożenia),
możemy wskazać także znacznie ciekawszy przykład. Szczególnie interesującym obiektem
analizy jest tutaj pieśń 160 (zwój II), w której fraza 御製歌 odczytywana jest, w zależności
od opracowania, jako:
・tsukurasu miuta91, czyli ‘czcigodna pieśń, którą raczył skomponować [cesarz]’. We frazie
przydawkowej występuje tym samym czasownik tsukuru ‘komponować’ (po stronie pisma
odpowiada mu ideogram 製) wraz z gramatycznym wykładnikiem honoryfikatywnym -s-.
・tsukurimaseru miuta92 – odczyt odpowiadający semantycznie powyższemu, z tą różnicą, iż
za aprecjatywne nacechowanie czasownika odpowiada inna końcówka fleksyjna, tj. -mas-.
・tsukuritamaishi uta93, czyli 'pieśń, którą raczył skomponować [cesarz]'. W tym wypadku
wykładnik aprecjatywny nie występuje przy rzeczowniku; wykładnikiem kategorii
honoryfikatywnej jest tutaj czasownik pomocniczy tamau, tworzący czasownik złożony w
funkcji przydawki.
Już w tym miejscu rodzi się wątpliwość, czy można w ogóle twierdzić, iż po stronie pisma
sufiksowi temu odpowiada ideogram 御. Warto bowiem zwrócić uwagę na to, iż w wypadku
dwóch pierwszych propozycji odczytu oprócz gramatycznego wykładnika kategorii
aprecjatywnej możemy wskazać jeszcze jeden, leksykalny, dochodzący w postaci prefiksu mi
do wyrazu uta ‘pieśń’. Dla niego jednak nie możemy w żaden sposób znaleźć odpowiednika
w warstwie grafemicznej i musimy go uznać za niezależny ekwiwalent dodany w samym
odczycie. Jak zatem widzimy, tego typu odczyt stanowi interpretację stosunkowo daleko
odbiegającą od warstwy grafemicznej, gdyż obejmuje tylko wprowadzenie dodatkowego
wykładnika kategorii honoryfikatywnej.
O ile jednak w powyższych przykładach obserwowaliśmy rozbieżności natury
gramatycznej lub ilościowej, to w omawianej antologii możemy zaobserwować także
interesujące przykłady takich odczytów, które ingerują w konotację danej frazy. Jak bowiem
wspomnieliśmy wyżej, japoński odczyt tekstu chińskiego gwarantuje jedynie zachowanie
semantycznej warstwy tekstu, ale już nie rytmicznej 94 . Tym samym semiotyczny status
wszystkich tych komponentów chińskiego tekstu, które bezpośrednio odnoszą się do jego
budowy fonologicznej, staje się ważnym przedmiotem badań lingwistycznych, gdy odnieść
się do jego japońskiego odczytu. Dyskusyjny problem stanowi już sama kwestia przykładów
wykrzykników onomatopeicznych. Spójrzmy na poniższe przykłady.
(794, V)
嗟乎痛哉。
A taekataki kamo.
Ach, jak boli!
wypadku jednak alomorfia nie pociąga za sobą żadnych różnic semantycznych. Pozostałe opracowania nie
wprowadzają do odczytu żadnej dodatkowej partykuły.
91
Wydanie Shōgakukan (1971, tom I, str. 148; 2003, tom I, str. 115)
92
Tada 2009, tom I, str. 150.
93
Opracowanie wydawnictwa Iwanami (1999, tom I, str. 126)
94
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na pewne rozróżnienie, będące wyraźnym refleksem tego zjawiska. W
literaturoznawstwie japońskim bardzo jasno odróżnia się poezję chińską (nawet jeśli jest ona odczytywana po
japońsku) od rodzimej w postaci dwóch terminów: shi 詩 ‘wiersz’ (poezja chińska) oraz uta 歌 ‘pieśń’ (poezja
japońska). I choć niekiedy można napotkać przykłady odczytu pierwszego ideogramu tj. 詩 jako uta, to
przeważnie na płaszczyźnie grafemicznej rozróżnienie to jest przestrzegane.
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(3972, XVII)
嗟乎、今日所恨、徳星已小歟。
A kyō uramuru tokoro wa tokusei sude ni sukunaki koto ka.
Ach, [jedyne] czego dziś żałuję, to tego, iż niewielu jest już takich mędrców!
Otóż warto zwrócić uwagę, iż o ile metoda odczytu podkreślonego wyrażenia przyjęta w
języku chińskim stanowi sama w sobie wykrzyknikowy wyraz dźwiękonaśladowczy jiēhū, to
nieistniejący dokładny sinojapoński odpowiednik *shako zasadniczo zmieniłby konotację i
przestałby pełnić swoją funkcję. Otrzymalibyśmy bowiem wyraz, który na gruncie
japońszczyzny, nie funkcjonuje jako wyraz dźwiękonaśladowczy, będąc jedynie wyrazem
fonicznie zbliżonym do chińskiej onomatopei. Stąd też tego typu frazy wykrzyknikowe
(zapisywane także m.in. w postaci: 嗟吁, 嗟于, 嗟呼, 嗟虖, 嗟夫, 嗟哉) właściwie zawsze
odczytywane są w postaci a lub aa . Poza nielicznymi, wyjątkowo rzadko spotykanymi
wyjątkami, jak np. sasai 嗟哉, nie posiadają one swoich odpowiedników w reprezentacji
sinojapońskiej jako regularne, japońskie jednostki leksykalne, a nie wyłącznie foniczne
odpowiedniki jednostek chińskich. Tym samym, aby faktycznie dochować wierności
semantyce chińskiego tekstu, wyrazy tego typu nie są odczytywane zgodnie z przypisanymi
tym ideogramom reprezentacjami fonicznymi, lecz interpretowane do postaci odpowiadającej
im funkcjonalnie i faktycznie występującej w japońskim leksykonie.
Problem semiotycznego statusu ideogramów okazuje się jednak jeszcze bardziej
dyskusyjny wówczas, gdy nieobojętna dla danej frazy okazuje się jej budowa rytmiczna. Otóż
często obserwowanym zjawiskiem w klasycznej literaturze chińskiej jest wkomponowywanie
w tekst morfemów czy wyrazów, które nie miały wnosić żadnego określonego znaczenia
składającego się na sens całości, a jedynie regulować budowę rytmiczną całego tekstu.
Spójrzmy na poniższy przykład pochodzący z Księgi Pieśni:
睍睆黄鳥
載好其音

Xiànhuǎn huángniǎo
Zài hào qí yīn

Urokliwy słowik
(...) Śpiewa cudnym głosem

Otóż w przytoczonym fragmencie pierwszy morfem w drugim wersie nie pełni żadnej funkcji
gramatycznej czy semantycznej. Wykorzystany został tutaj wyłącznie w roli
zdesemantyzowanego dopełnienia regulującego rytmiczną budowę wiersza chińskiego 95. Co
ciekawe, w odczycie japońskim przyporządkowana mu została jego zwyczajna reprezentacja
foniczna, tj. sunawachi. Fakt ten może na pierwszy rzut oka nieco dziwić. Wyraz ten pełnił
bowiem w japońszczyźnie przede wszystkim funkcję spójnika i oznaczał 'czyli, a zatem, tym
samym', a także: 'wówczas, (akurat) wtedy, następnie, natychmiast'. Wielki słownik języka
japońskiego 96 nie podaje żadnej funkcji odpowiadającej chińskiemu użyciu. Otóż przykład
ten pozwala na szczególnie wyraźne zilustrowanie mechanizmu, o którym mówiliśmy
powyżej. O ile tam jednak jednostce chińskiej przyporządkowana została niestandardowa
reprezentacja rodzima, to tutaj nie ma w ogóle mowy o istnieniu jakiegokolwiek
odpowiednika. Japoński odczyt chińskiego tekstu może bowiem zachowywać wierność
jedynie na płaszczyźnie semantycznej, ale już nie fonicznej. Tutaj natomiast mamy do
czynienia z jednostką zdesemantyzowaną już w chińskim oryginale Wobec braku rodzimego
odpowiednika funkcjonalnego redaktorzy japońskiego tomu byli zmuszeni wprowadzić
95
96

Por. Kamata, Tabe (red.) 1993, str. 21.
Wielki słownik języka japońskiego (wyd. Shōgakukan 2001-2002, tom VII, str. 1009-1010).
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standardowo przyporządkowaną metodę odczytu, po czym opatrzeć ją dodatkowym
komentarzem, zdejmującym z niej oryginalny ładunek semantyczny i nadającym funkcję
czysto fonetyczną.
Co jednak ciekawe, jednostki języka chińskiego nie były w tym celu dobierane
przypadkowo. Funkcja taka była przypisywana części z nich systemowo i następnie
uwzględniana w opracowaniach leksykograficznych jako jedno z możliwych użyć danego
ideogramu. O ile jednak status tak użytego ideogramu jest stosunkowo jasny do momentu, w
którym zarówno kodowanie jak i interpretacja tekstu odbywa się na gruncie języka chińskiego,
to kwestia ta staje się dyskusyjna, gdy tekst ten jest nie tylko interpretowany, ale jeszcze
odczytywany w mowie w środowisku japońskim. Tego typu zjawisko możemy właśnie
zaobserwować w samym Man’yōshū w narracyjnym wstępie do pieśni 871 w zwoju V:
艤棹言帰稍赴蒼波。
Funayosoi shite koko ni yuki, yakuyaku ni sōha ni omobuku.
‘Przygotowaliśmy łódź i (?) wypłynęliśmy, kierując się ku błękitnym falom.’
Podkreślony ideogram 言 odczytywany jest tutaj koko ni i wg zgodnej w tej kwestii opinii
autorów współczesnych opracowań Man’yōshū pełni tutaj jedynie funkcję dopełnienia
regularnej struktury rytmicznej oryginalnego, tj. chińskiego, tekstu. Co jednak kluczowe:
faktycznie funkcję regulującą rytm tekstu pełni jedynie morfem yán (言) w tekście chińskim.
W funkcji takiej nigdy nie używano natomiast japońskiej frazy koko ni. Tym samym
uwzględnienie tej chińskiej jednostki w japońskim odczycie nie stanowi ani przekładu treści 97,
ani nawet odzwierciedlenia fonetycznej funkcji tego morfemu. Odczyt tego typu wynika
natomiast wyłącznie z próby dochowania w odczycie wierności grafemicznej postaci tekstu
chińskiego i uwzględnieniu maksymalnej liczby użytych w niej jednostek 98.
Na tych najbardziej charakterystycznych przykładach kończymy dyskusję nad
zagadnieniami, jakie nasuwają się na styku języków w prozatorskich częściach Man’yōshū. W
samych tych partiach wskazaliśmy miejsca, w których jednoznaczne określenie języka dla
tekstu zakodowanego w języku chińskim, ewentualnie semiotycznego statusu jego
fragmentów, nie jest oczywiste. Przejdziemy teraz do znacznie bogatszego i bardziej
złożonego materiału, jaki stanowią partie liryczne i postaramy się podjąć podobną dyskusję
nad cechami tekstu z pogranicza systemów językowych.
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Wszystkie wykorzystane tu opracowania antologii pozostają w tej kwestii zgodne. Dodatkowo w
komentarzach do pierwszej wersji wydanej nakładem Shōgakukan (1972, tom II, str. 86) pojawia się niejasne
sformułowanie imi wa karui 意味は軽い czyli dosł. „słabo obciążony semantycznie” (komentarz tego typu
widnieje wyłącznie w tym opracowaniu). Warto zwrócić na nie szczególną uwagę, bowiem może ono tutaj
posłużyć jako probierz niejasnego statusu semiotycznego tego ideogramu na gruncie japońskim. Cóż bowiem
oznaczać miałby zwrot „słabe obciążenie semantyczne”? Fakt denotowania nie jest wszakże faktem
stopniowalnym: nie możemy powiedzieć o jakimkolwiek znaku, że oznacza coś bardziej lub mniej (możemy
jedynie stwierdzić, że odnosi się trafniej do danego desygnatu niż inny znak, ale nie, że pełni swoją funkcję
denotowania bardziej lub mniej). Odbiorca japoński, odnosząc się do wyrazu koko ni styka się właśnie z wyżej
wspomnianym problemem rozbieżności semiotycznego statusu znaku, starając się poruszać jednocześnie w
dwóch systemach jednocześnie, tj. w chińskim i japońskim. Stąd też najprawdopodobniej tego typu niejasne
sformułowania.
98
Charakterystyczny jest tutaj fakt, iż we wszystkich wykorzystanych tu opracowaniach w adaptacji tego tekstu
na współczesny język japoński, w ramach której zasadniczym celem jest przybliżenie treści danego tekstu,
kwestia wspomnianego morfemu regulującego rytm jest całkowicie pominięta i nie znajduje żadnego
odpowiednika w wersji japońskiej.
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4.4. Język lirycznych partii Man’yōshū
Jak sugerowaliśmy wyżej, zachowanie czystego, tj. chińskiego lub japońskiego charakteru
tekstu nie było możliwe w wypadku antologii poetyckiej. Chińszczyzna stanowiła obce
środowisko językowe, w którym rozwój liryki byłby niezwykle utrudniony. Literatura
rodzima natomiast była dopiero w początkowej fazie rozwoju. W rezultacie, choć w
poszczególnych wypadkach możemy wskazać całe frazy zapisane wg zasad składni chińskiej,
a także liczne formy dialektalne 99 , to całą antologię w jej warstwie grafemicznej należy
postrzegać jako chińsko-japoński amalgamat, dla którego nie sposób wyodrębnić regularnie
przestrzeganych zasad. O ile jednak grafemicznie tekst ten odznacza się gramatyczną
niespójnością, to jednej zasadzie poetyki japońskiej kompilatorzy starali się dochować
absolutnej wierności. Chodzi tu mianowicie o pewną jednorodność foniczną, czyli o
interpretowanie w mowie wszystkich pieśni wyłącznie w postaci rodzimej, nie zaś
sinojapońskiej. I choć odstępstwa od tej zasady pojawiają się jedynie sporadycznie, część z
nich stanowi bardzo ciekawy przykład zjawisk z zakresu pragmatyki.

4.4.1. Problem japońskich i ksenicznych sposobów odczytywania wyrazów
w partiach lirycznych – próba zarysowania podłoża teoretycznego
Zanim przejdziemy do opisu zjawisk z pogranicza języków, obserwowanych w grafemicznej
postaci lirycznych partii tekstu Man’yōshū, skomentujemy pokrótce problem ich odczytu, a
dokładniej: podsystemów japońszczyzny, w jakich odczytywane są jednostki grafemiczne.
Otóż, jak wspominaliśmy wyżej, wschodnioazjatycki system pisma ideograficznego
dopuszcza na gruncie języka japońskiego odczytywanie zapisanych fragmentów tekstu w
ksenicznej postaci sinojapońskiej, jak również w postaci czysto japońskiej. Wspominaliśmy
także, iż partie liryczne opisywanej tu antologii sprowadzane są w mowie, poza nielicznymi
wyjątkami, do postaci rodzimej. Jak staraliśmy się zasugerować wyżej na podstawie
rozważań Keene’a, samego przyczyny doboru języka japońskiego, a nie chińskiego, mogły
być dwojakiej natury, tj. językowej i politycznej, przy czym obie mogły się na siebie nakładać.
Tutaj jednak chcielibyśmy przyjrzeć się nieco subtelniejszemu problemowi, a mianowicie: w
czym należy upatrywać przyczyn tego, iż niemal wszystkie pieśni odczytywane są w postaci
czysto japońskiej, a nie ksenicznej, a także jak tłumaczyć nieliczne odstępstwa od tej zasady.
Otóż w niniejszej pracy stoimy na stanowisku, iż, niezależnie od hipotetycznych
przyczyn politycznych, najbardziej przekonującego argumentu dostarcza sam język i
ograniczenia, jakie narzuca nań forma poetycka. Przytaczaliśmy już wypowiedź Keene’a, w
której autor zaznaczał, iż o ile pamiętniki nakierowane na precyzyjny zapis informacji
prowadzone były po chińsku, to tam, gdzie piszącemu zależało na wyrażeniu własnych uczuć
w formie lirycznej, tekst taki spisywany był po japońsku. Jak natomiast należy rozumieć ów
związek języka z formą poetycką? Nie jest naszym zamiarem szczegółowe roztrząsanie w
ramach niniejszej pracy problemu języka wypowiedzi poetyckiej, tym bardziej, iż, jak
wiadomo, granice między poezją a liryką, a także wypowiedzią poetycką czy liryczną a każdą
inną, nie są ostre i stanowią przedmiot dysput. Z całą pewnością możemy jednak wskazać
pewne tendencje, bądź też cechy charakterystyczne. I tak na przykład Pszczołowska do
głównych wyznaczników liryczności zalicza przede wszystkim istotę organizacji dźwiękowej,
metaforyczność, stroficzność oraz długość wersu100. Zwraca też uwagę, iż właśnie w poezji,
99

Formy te zwane są po japońsku zokugo 俗 語 , czyli dosł. „wyrażenia barbarzyńskie”. Co ciekawe, we
współczesnych przypisach do pieśni wyodrębnia się nie tylko rodzime formy dialektalne, ale także odchodzące
od standardu językowego formy chińskie, które przeniknęły na wyspy japońskie, por. m.in. (74, I).
100
Pszczołowska (1976), str. 10-17.
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dzięki nietypowej formie z podziałem na krótkie wersy, na porządek składniowy nakłada się
inny, intonacyjny, który nie tylko nie musi być izomorficzny względem pierwszego, ale także
może generować układy odmienne od tych, generowanych przez składnię. Właśnie takie
złamanie naturalnego porządku wydaje się być najwyraźniejszym i najbardziej
charakterystycznym sygnałem innego nacechowania semantycznego, jakie może wnosić tego
typu wypowiedź. Skrajne w naszym odczuciu stanowisko w kwestii owego dodatkowego
znaczenia, jaki nadaje wypowiedzi forma poetycka, zajmuje Mayenowa 101 . Opierając się
bowiem na dociekaniach Bachtina stwierdza, iż:
Na terenie poezji występują znaki, których charakter jest nie tylko językowy, lub, ściślej
mówiąc, znaki, które nie są przedmiotem opisu językoznawczego.
Powołuje tym samym pewien abstrakcyjny konstrukt semantycznej struktury utworu
poetyckiego, wg którego o przesłaniu danego dzieła literackiego decydować miałyby dwa
systemy znaków: językowe i niejęzykowe, gdyż, wg autorki, sam język nie stanowi
samodzielnego systemu semiotycznego102. I choć z poglądem tym nie zgadzamy się w sposób
zasadniczy103, to cenną wskazówkę wydaje się stanowić tak silne podkreślenie odmiennego
ładunku semantycznego wypowiedzi poetyckiej od każdej innej. Trafniej naszym zdaniem
interpretują jednak ową odmienność znaczeniową autorzy Zarysu teorii literatury, którzy,
komentując pewne zmiany w obrębie nurtów poetyckich, przyczynę tego zjawiska upatrują w
nałożeniu na język pewnej dodatkowej konwencji. Ta zaś nie przestaje być zależna od danego
systemu językowego. Dzięki odmiennym środkom (przesunięciom semantycznym, zmianie
uporządkowania w wyniku budowy wersyfikacyjnej, etc.) wprowadzane są natomiast
dodatkowe treści. Wszystko to odbywa się jednak w ramach danego języka, a zmianie ulega
w przede wszystkim motywacja nadawcy:
Odrębność sposobu mówienia odgrywała zawsze wielką rolę w rozwoju liryki.
Wysunięcie jej na plan pierwszy w pewnych współczesnych kierunkach poetyckich nie
równa się absolutyzacji rzeczywistości językowej utworu i oderwania go od
wszystkiego, co nią nie jest. Sprawa przedstawia się inaczej: owo przyznanie głównej
roli językowi wynika z nowej koncepcji poezji, której zadaniem nie jest po prostu
przekazywanie takich czy innych odczuć, emocji, przemyśleń twórcy, lecz pokazanie,
jak wszystkie te zjawiska dążą do zrealizowania się w języku, stanowiącym w dużym
stopniu rzeczywistość daną, ustabilizowaną konwencję, a więc wnoszącym zespół
własnych znaczeń i treści niezależnie od aktualnej intencji mówiącego. Poezja staje się
swego rodzaju laboratorium językowym: język jest w centrum uwagi jako warunek
spełniania przez poezję jej funkcji estetycznych, emocjonalnych i poznawczych. 104
W niniejszej pracy w pełni zgadzamy się z powyższą koncepcją, iż to właśnie język stanowi
wyłączny materiał, który w wyniku głębokiej ingerencji w obowiązujący na co dzień system
przekazywać ma nowe treści w stosunku do form niepoetyckich.
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Mayenowa 1974, str. 118.
Ibidem, str. 121.
103
Przyjmujemy tutaj zgoła przeciwny pogląd, którego jednym z głównych orędowników na gruncie badań
polskich jest Andrzej Bogusławski (patrz, m.in. Bogusławski 1994; 2007), który wprowadza zasadnicze
rozróżnienie między wyrażeniami językowymi a faktycznymi znakami, jak np. obrazy, rzeźby itp. Autor
zauważa bowiem, iż te drugie są definiowane, objaśniane i interpretowane właśnie za pomocą języka. Sam język
zaś definiowany, objaśniany i pojmowany jest wyłącznie poprzez siebie samego. Stanowi tym samym system
niederywowalny i w pełni samodzielny.
104
Głowiński, Okopień-Sławińska, Sławiński (1975) str. 276.
102
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W tego typu zjawisku należy właśnie upatrywać przyczyn, dla których pieśni w
antologii Man’yōshū interpretowane są w mowie niemal wyłącznie poprzez sprowadzenie ich
do postaci czysto japońskiej, choć w warstwie grafemicznej wykorzystuje się pewne
wyrażenia zaczerpnięte z klasyki chińskiej, lub przynajmniej nią inspirowane. Wzorce
literackie, opracowane starożytnych Chinach, stwarzały bowiem znakomity model dla
tekstów, o których walorach stanowić miał przede wszystkim stopień ich informatywności.
Tym niemniej, wyrazy zapożyczone bezpośrednio z obcego języka chińskiego,
współtworzące podsystem kseniczny, stanowiły materiał, wobec którego zastosowanie
odmiennej konwencji poetyckiej, pozostającej w zgodzie z kluczowymi zasadami systemu
gramatycznego, nie było możliwe 105 . Trudności takich nie powodował jednak podsystem
rodzimy, który jedynie na potrzeby zapisu oparty został do pewnego stopnia na wzorcach, za
jakie posłużyły dzieła literatury chińskiej.

4.4.2. Pragmatyczny status form ksenicznych – sinojapońskie a dyskusyjne
metody odczytu.
Wspominaliśmy wyżej, iż znakomita większość ideogramów może być odczytywana wg
sinojapońskiej reprezentacji fonicznej. Jest jednak kwestią co najmniej dyskusyjną, czy
wszystkie wyrazy odczytywane wg sinojapońskich reprezentacji fonicznych ideogramów,
którymi są zapisywane, należy uznać za wyrazy chińskie. Na potrzeby niniejszej pracy
proponujemy trójpodział wyrazów odczytywanych w ramach Man'yōshū w powyższy sposób
na następujące kategorie:
1.
2.
3.

niedyskusyjne odczyty sinojapońskie wyrazów chińskich;
niedyskusyjne odczyty sinojapońskie wyrazów chińskich będących kalkami
semantycznymi jednostek z języka sanskryckiego;
jednostki odczytywane po sinojapońsku na zasadzie kalek fonicznych z języka
sanskryckiego;

Szczególnie pouczające przykłady reprezentujące te kategorie omówimy w trzech kolejnych
podrozdziałach.

4.4.2.1. Niedyskusyjne odczyty sinojapońskie wyrazów chińskich
Pierwsza kategoria wydaje się stosunkowo oczywista, gdyż obejmuje wyrazy utworzone, a
następnie używane, na gruncie języka chińskiego. I tu jednak można wskazać warte uwagi
przykłady, wymagające nieco bardziej pogłębionego opisu. Na początku przyjrzyjmy się
kilku wyrazom niebudzącym specjalnych kontrowersji:
(3754, XV)
過所奈之尓

105

Kaso nashi ni

‘Bez blokad ni ograniczeń’

Przypomnijmy, cytowane już wcześniej, słowa Ō no Yasumaro, kompilatora Księgi dawnych wydarzeń:
posługując się znakami chińskimi trudno mi było
układać zdania i budować wyrażenia.
Jeśli stosować znaki chińskie przypisując im
wszędzie wyrazowe odpowiedniki japońskie,
wtedy słowa nie pokrywają się z ich znaczeniem;
jeśli szeregować znaki pozostając przy ich chińskiej wymowie,
zapis okazuje się znacznie dłuższy.
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(3827, XVI)
一二之目
耳不有
五六三
四佐倍有来
双六乃佐叡

Ichi ni no me
Nomi ni wa arazu
Go roku samu
Shi sae arikeri
Suguroku no sae

‘Nie wyłącznie,
Po jeden czy dwa pionki,
Ale po pięć, sześć, trzy,
Czy też cztery.
Tak bywa w grze suguroku.’

(3858, XVI)
功尓申者
五位乃冠

Kū ni mōsaba
Go i no kagauri

‘A że dokonałem powierzonych spisów
Zasłużyłem na nadanie piątej rangi’

Wszystkie podkreślone tutaj wyrazy można bez większego trudu odnaleźć w klasycznych
dziełach literatury chińskiej. Odczytywane są one bowiem wg swoich sinojapońskich
reprezentacjach fonicznych, bez żadnych poważnych przesunięć w warstwie semantycznej.
Jedyne mało istotne odstępstwo obserwujemy w pieśni 3827, gdzie wyraz suguroku 双六
(odczytywany też niekiedy sugoroku) został nieco zniekształcony fonetycznie. Prawidłowy
odczyt sinojapoński to sōriku.
Nieco bardziej oryginalny przykład możemy natomiast wskazać w pieśni 608 ze zwoju
IV106:
大寺之
餓鬼之後尓
額衝如

Ōtera no
Gaki no shirie ni
Nuka tsuku gotoshi

‘To niczym bicie czołem,
Za plecami głodnych duchów,
We wspaniałej świątyni.’

Gaki to sinojapoński odczyt chińskiego wyrazu èguǐ , posiadającego identyczną postać
grafemiczną 餓鬼 i oznaczającego dosłownie „głodne duchy”. Funkcjonuje on jako termin
buddyjski odnoszący się do jednej z kilku form, pod postacią której człowiek może się
odrodzić po reinkarnacji. Sam chiński wyraz został stworzony jako odpowiednik (ale nie
literalne tłumaczenie) sanskryckiego słowa prêta (tybet. yi-dwags) posiadającego nieco inną
konotację semantyczną i oznaczającego 'zmarłego', 'duszę osoby zmarłej', wreszcie 'ducha' lub
'złego ducha, złą postać'. Termin ten posiada – zarówno na gruncie języka chińskiego, jak i
japońskiego – rzadko używane i niepojawiające się w Man’yōshū odpowiedniki w postaci
kalek fonicznych, z których najczęściej spotykana to 薜 茘 多 (chińsk. bìlìduō; sinojap.
heireita)107. Tym niemniej, w przedstawionej tu postaci grafemicznej 餓鬼, stanowi przykład
reinterpretacji wyrazu sanskryckiego, wyraźnie odchodzącej od konotacji semantycznej
oryginału.
Faktycznie nieoczywisty przykład możemy natomiast zaobserwować w pieśni 3851 w
zwoju XVI, gdzie w jednym utworze pojawiają się dwie frazy o odczycie ksenicznym.
心乎之
無何有乃郷尓
置而有者
藐狐射能山乎
見末久知香谿務

Kokoro o shi
Mugau no sato ni
Okite araba
Makoya no yama o
Mimaku chikakemu

‘Skoro sercem sięgnąłem już,
Owej nieskażonej wioski,
To i góra Makoya,
Powinna być wkrótce,
W zasięgu wzroku.’
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Powtarza się on także w pieśni 3840 w zwoju XVI.
W ramach przedstawione tu klasyfikacji wyraz ten w takiej postaci grafemicznej byłby sklasyfikowany w
trzeciej grupie.
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Obie frazy, tj. mugau (chińsk. wúhéyǒu) i Makoya (chińsk. Gūyè), funkcjonują tutaj jako
przydawki określające miejsca: wioskę nieskażoną cywilizacją, w której wszystko toczy się
zgodnie z rytmem natury, oraz górę, na której mieszka nieśmiertelny mędrzec. Wydaje się
jednak, iż można wysunąć dobrze uargumentowaną hipotezę, iż mają one całkowicie
odmienny status semiotyczny. Istnieją bowiem silne przesłanki, aby pierwszą z nich uznać za
deskrypcję, natomiast drugą za nazwę własną. Obie te frazy pochodzą z tego samego dzieła, tj.
Zhuāng Zǐ 荘子:
今、子有大樹患其無用，何不樹之於無何有之鄉・廣莫之野、彷徨乎無為其側、
（．．．）108
Jīn zǐ yǒu dàishù huàn qí wúyòng, hé bù shù zhī yú wú hé yǒu zhī xiāng・guǎngmò zhī yě,
páng huáng hū wúwéi qí cè, (…)
‘Obecnie posiadasz wielkie drzewo i niepokoisz się, że nie ma ono zastosowania. Czemu nie
zasadzisz go w wiosce, w której nic nie ma, na bezkresnym polu (...)?’
藐姑射之山有神人居焉、肌膚若冰雪淖約若處子、不食五穀吸風飲露。109
Miǎo Gūshè zhī shān yǒu shénrén jū yān , jīfū ruò bīngxuě nàoyào ruò chǔ zǐ, bù shí wǔ gǔ xī
fēng yǐn lù.
‘Na odległej górze Gūshè mieszka mędrzec. Skórę ma niczym lód czy śnieg i piękny jest jak
młode dziewczę. Nie jada pięciu zbóż, oddycha wiatrem i pije rosę.’
Wyraźny sygnał, przemawiający za takim odczytem, stanowi współczesna japońska
interpretacja tekstu chińskiego. Jakkolwiek bowiem wyraz Makoya110 zinterpretowany został
w nim jako tōki Koya 111 czyli ‘odległa góra Koya’, a zatem ze wskazaniem na tylko
częściowo „sztywną”, ujmując to w terminologii Kripkego, konotację, to wyraz mugau
interpretowany jest w postaci pełnej deskrypcji, zasadniczo odmiennej w swym kształcie od
oryginału:
何物も存在しない広々とした空漠の野原112
Nanimono mo sonzai shinai hirobiro to shira kūbaku no nohara
‘Rozległe, bezkresne, pole na którym nic nie ma.’
Jest to tym samym postać bliska znaczeniu tego interesującego nas wyrazu. Podobne zjawisko
obserwujemy w wypadku definiensów wyrazu makoya w sinojapońskich opracowaniach
leksykograficznych. Wyraz ten składa się bowiem z sinojapońskiej przydawki ma- ‘odległy’
108

Zhuāng Zǐ (2008), str. 38.
Ibidem, str. 31.
110
W niektórych źródłach, m. in. w Wielkim słowniku klasycznego języka japońskiego (1983), wyd. Shōgakukan,
czy w Nowym wielkim słowniku ideogramów chińskich wydawnictwa Gakken (2005) podawany w alomorficznej
formie jako hakoya lub bakukoya.
111
Zhuāng Zǐ 2008, str. 31.
112
Ibidem, str. 39.
109
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(w reprezentacji rodzimej w funkcji przydawki tōki, we współczesnej fleksji tōi) oraz
toponimu Koya. W opracowaniach leksykograficznych przedstawiany jest on m.in. jako
„fikcyjna góra, zamieszkana przez mędrca, który nie starzeje się i nie umiera” 113 .
Charakterystyczne jest przy tym odejście w definiensach od semantycznej konotacji
narzucanej przez zapis semantycznie obciążonymi ideogramami. W oryginalnej postaci
grafemicznej, tj. 姑射, znaczyłoby to bowiem tyle, co ‘staruszka strzelająca z łuku’, co, rzecz
jasna, kłóciłoby się z przedstawionym definiensem.
Kolejnym argumentem na rzecz wysuniętej przez nas tezy jest dosyć szczególna zmiana
grafii wyrazu Koya z 姑射 na 孤射. Pociąga ona bowiem za sobą istotnie odmienną konotację
semantyczną (‘strzał z łuku wykonany przez sierotę’, ewentualnie 'pojedynczy strzał' lub
'samotny strzał'), ale zachowuje identyczny kształt foniczny, zarówno sinojapoński, jak i
czysto chiński Gūshè. Jeśli więc uznać wyraz Koya za nazwę własną, za czym – jak
pokazaliśmy – istnieją silne przesłanki, to problem statusu tej jednostki w antologii
Man’yōshū przedstawia się inaczej, niż wspomnianych wyżej wyrazów chińskiego
niebędących nazwami własnymi. Nie jest to bowiem wyraz, dla którego sinojapoński system
ideograficzny gwarantuje możliwość przypisania japońskiej reprezentacji fonicznej bez
specjalnych przesunięć w warstwie semantycznej, tak jak ma to miejsce np. w wypadku
przytoczonych wyżej liczebników (por. pieśń 3827, XVI), których rodzime odpowiedniki
przybrałyby następujące formy:
一
二
五
六
三

hito-, hitotsu
futa-, futatsu
itsu-, itsitsu
mu-, mutsu, muttsu, muimi-, mitsu, mittsu

Dzieje się tak bowiem za sprawą „sztywności”, niekonotatywnego, lub co najwyżej:
odmiennie konotatywnego, charakteru nazw własnych. Tym samym stwierdzenie, iż
pojawienie się wyrazu Koya w japońskiej formie lirycznej stanowi pogwałcenie zasad jej
poetyki wydaje się nieadekwatne, gdyż nie może tu być mowy o wyrazie, którego pełna
charakterystyka, w tym także semantyczna oraz międzysystemowa: chińsko-japońska, jest
typowa dla jednostek chińszczyzny114.

4.4.2.2. Niedyskusyjne odczyty sinojapońskie wyrazów chińskich będących
kalkami semantycznymi jednostek języka sanskryckiego
Kolejną wyodrębnioną przez nas kategorię stanowią wyrazy odczytywane w reprezentacji
sinojapońskiej, ale będące jednocześnie kalkami semantycznymi jednostek języka
113

Por. m.in. Nowy wielki słownik ideogramów chińskich wydawnictwa Gakken (2005), str. 1528.
Tego typu zjawiska, w ramach których nazwy własne rządzą się odmiennymi zasadami gramatycznymi od
pozostałych jednostek leksykonu, zaobserwować można, rzecz jasna, nie tylko w językach
wschodnioazjatyckich. W trafny sposób zwraca na to uwagę Pinker (Pinker 2000, str. 166), na przykładzie
zdania “I’m sick of dealing with all the Mickey Mouses [nie: Mice – JW] in this administration.”, przy czym
analiza Pinkera jest właśnie, by posłużyć się terminem Andrzeja Bogusławskiego, wiedzocentryczna. Rzecz
bowiem nie w tym, że nazwy własne posiadają morfologiczne wykładniki wskazujące na inne cechy
morfoskładniowe. To użytkownicy języka klasyfikują je jako odmienne jednostki ze względu na szczególny
charakter semantyczny. Tym samym nazwy owe stają się reprezentantami odrębnej kategorii (ibidem, str. 172),
nawet jeśli formalnie nie różnią się swoim kształtem od zwykłych rzeczowników. Podobnie problem ten
przedstawia się w wypadku wyżej wymienionych przykładów sinojapońskich, z tą różnicą, iż tutaj zjawisko to
obserwowane jest wyłącznie na płaszczyźnie grafemicznej.
114
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sanskryckiego. I choć wyrazy te stały się jednostkami w pełni zasymilowanymi w ramach
systemu chińskiego, także tutaj można wskazać zasługujące na uwagę zjawiska z zakresu
semantyki pisma. Wszystkie wyrazy sklasyfikowane w tej kategorii nie powstały bowiem w
wyniku kontaktu języka chińskiego z doktryną buddyjską, lecz funkcjonowały już wcześniej
w zbliżonym znaczeniu. I tak pojawiający się w pieśni 3831 w zwoju XVI wyraz 力士
(chińsk. lìshì; sinojap. rikiji, rikishi) w znaczeniu bóstwa strzegącego buddyjskiego prawa:
池神
力土儛可母

Ikegami no
Rikijimai kamo

Czyżby to taniec strażników,
Buddyjskiego prawa z Ikegami?

funkcjonował w znaczeniu silnej osoby, nazwy jednego z urzędów, a nawet jako termin
astrologiczny. Podobny przykład stanowi występujący m.in. w pieśni 906 w zwoju V wyraz
fuse 布施, oznaczający podarki dla mnicha składane w podzięce za naukę bądź też ofiarę
składaną Buddzie:
布施於吉弖
吾波許比能武

Fuse okite
Are wa koinomu

Złożywszy dary dla bóstw,
Składam prośbę w modlitwie

Zbliżone znaczenie możemy odnaleźć także w klasycznym języku chińskim, gdzie wyraz ten
oznaczał ‘darowanie, ofiarowanie’, ale nie posiadał konotacji religijnych. Nawet
występującemu w pieśni 906 w zwoju VI ideogramowi 塔 (chińsk. tǎ ; sinojap. tō; ),
widniejącemu w opracowaniach leksykograficznych w absolutnie dominującej funkcji jako
pagoda w sakralnych budowlach buddyjskich, znaczenie to zostało przypisane na zasadzie
fonicznej kalki sanskryckiego wyrazu stūpa (w zapisie ideograficznym: 卒塔婆). Pierwotnie
ideogram ten posiadał także niezależne znaczenie ‘wzgórze’ odnotowane już w XI w. w
słowniku Lèipiān 類 篇 (sinojap. Ruihen; Rozdziały [poświęcone poszczególnym]
kategoriom)115. I tutaj zatem możemy dopatrywać się, przynajmniej częściowej, motywacji
semantycznej.
Na koniec opisu tej kategorii dodajmy jeszcze przykład szczególnie warty odnotowania
z grafemicznego punktu widzenia. Odnajdujemy go w pieśni 3846 w zwoju XVI, gdzie w
ramach jednego utworu ten sam wyraz sinojapoński hōshi 法 師 ‘mistrz buddyjski’,
stanowiący zapożyczenie z sanskrytu zapisany został w dwóch różnych postaciach, tj. 法師
oraz 僧. W pierwszej z nich odczyt wyznaczany jest przez reprezentacje foniczne każdego z
ideogramów, w drugiej jest to sinojapoński, dwumorfemowy wyraz przypisany jednemu tylko
ideogramowi:
法師等之
鬚乃剃杭
馬繫
痛勿引曾
僧半甘

Hōshira ga
Hige no sorikui
Uma tsunagi
Itaku na hiki so
Hōshi wa nakamu

‘Nie ciągnij konia za linę,
Uwiązaną uprzednio,
Do wąsów, które u mnichów,
Niczym przycięte gałązki rosną.
Łzami się bowiem zaleją.’

Przyczyna tego typu zróżnicowania grafemicznego w ramach jednego utworu pozostaje
niejasna. Najprawdopodobniej miało ono służyć celom stylistycznym, nie zaś semantycznym.
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Pierwsza wersja tego słownika została skompilowana w 1039 r. Ostateczna wersja powstała w wyniku
naniesienia poprawek kolejnych filologów w 1067 r., jako słownik pod redakcją wybitnego humanisty Sīmǎ
Guāng’a 司馬光 (sinojap. Shiba Kō; 1019-1086). Por. Mizukami (1983), str. 133.

59

Należy jednak zaznaczyć, iż wszystkie te wyrazy funkcjonują w partiach lirycznych
Man’yōshū tylko i wyłącznie w swoich znaczeniach związanych z buddyzmem, nigdy zaś w
funkcji chińskich wyrazów używanych niezależnie od hinduskiej doktryny. Jest to o tyle
ciekawe, że ich pole semantyczne obejmuje także znaczenia niebuddyjskie116. Tym samym,
choć wyrazy te bez wątpienia przedostały się do japońszczyzny za pośrednictwem języka
chińskiego, to z uwagi na czysto sanskrycką konotację można zauważyć, iż na gruncie języka
japońskiego całkowicie odmiennie przedstawiał się ich status pragmatyczny tych wyrazów.
Funkcjonowały bowiem one jako pojęcia czysto sanskryckie, które jedynie w warstwie
fonicznej ukształtowane zostały w środowisku chińskim. Ewentualne pokrewieństwo
japońskich jednostek z ich grafemicznie identycznymi odpowiednikami chińskimi ma
natomiast charakter jedynie historyczny.

4.4.2.3. Jednostki odczytywane po sinojapońsku jako kalki foniczne z
języka sanskryckiego
W trzeciej, ostatniej, kategorii sklasyfikowaliśmy te przykłady, które stanowią ilustrację
procesu przypisywania metody odczytu ideogramom chińskim, tj. przyporządkowanie
nastąpiło na zasadzie stworzenia kalki fonicznej z sanskrytu, przy czym, naszym zdaniem, nie
mogą one być zestawiane na równi z wyrazami rdzennie chińskimi. Uzasadnieniem
wyodrębnienia tej kategorii jest fakt, iż tego typu formy zapisu reprezentują wyłącznie kształt
foniczny wyrazu sanskryckiego, natomiast nie konotują znaczenia ideogramów, przy pomocy
których dany wyraz jest zapisywany. Obserwujemy tutaj zatem zjawisko polegające na tym,
iż prymarnie obciążone semantycznie ideogramy, za pomocą których zapisany jest dany
wyraz, zostały użyte w funkcji zdesemantyzowanej. Tym samym zestawianie tego typu form
zapisu na równi ze zwykłymi wyrazami chińskimi w ramach jednej kategorii jest, by posłużyć
się przytaczanym wcześniej rozróżnieniem Bogusławskiego, przykładem łączenia dwóch
odrębnych, wzajemnie nieredukowalnych i w zasadniczy sposób odmiennych trybów
formułowania wypowiedzi, a mianowicie: przytaczania treści w ramach mówienia, że _ z
cytacyjnym mówieniem: „_”.
Najwyraźniejsze przykłady sinojapońskich reprezentacji fonicznych, zapisanych w
przedstawiony wyżej, zdesemantyzowany sposób, możemy wskazać w XVI zwoju
Man’yōshū w postaci dwóch wyrazów wielomorfemowych. Baramon 波羅門117 to foniczna
kalka sanskryckiego wyrazu brāhmaṇa. Oznacza ona mnicha, będącego członkiem
najwyższej kasty kapłańskiej; w języku polskim przyjęło się zapożyczenie bramin. W
Man’yōshū odnajdujemy go w pieśni 3856:
波羅門乃
作有流小田乎
喫烏

Baramon no
Tsukureru oda o
Hamu karasu

‘Kruki, które wydziobują to,
Co z uprawy pola,
Mają bramini’

Omawiany tu wyraz nie stanowi sensownej frazy, jeśli jego znaczenie interpretować literalnie
wg znaczenia ideogramów użytych do jego zapisu. Wówczas bowiem otrzymalibyśmy ciąg
„fala – sieć – brama“. Podobnie problem ten przedstawia się w wypadku wyrazu dan‘ochi 檀

116

Hōshi 法師 oznaczać może m.in. ‘chłopca’, zaś rikishi 力士, prócz wspomnianych wcześniej znaczeń
ukonstytuowanych na gruncie klasycznego języka chińskiego, tj. silnej osoby, nazwy jednego z urzędów oraz
terminu astrologicznego, może także oznaczać w języku japońskim zawodnika sumo.
117
Częściej spotykane w literaturze japońskiej w zapisie 婆羅門, lecz, co ważne, zmiana zapisu nie pociąga tutaj
za sobą zmian fonicznych.
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越 118 oznaczającego osobę ofiarowującą dary mnichowi lub Buddzie i występującego w
pieśni 3847:
檀越也
然勿言

Dan’ochi ya
Shika mo no ii so

‘Nie wypowiadaj się tak, ty,
Który ofiary darowujesz.’

I w tym wypadku znaczenie całego wyrażenia jawnie kłóci się z konotacją obserwowaną w
warstwie grafemicznej o postaci „drzewo sandałowca – przekraczać“, która nie stanowi ani
sensownej, ani sfrazeologizowanej całości. Warto nadmienić, iż fakt ten jest nagminne
pomijany w tradycyjnych opracowaniach japońskich, gdzie, jak wspominaliśmy, za tzw.
kango 漢語 czyli ‘wyrazy sinojapońskie’ uważa się nader często wyrazy odczytywane wg
sinojapońskiej reprezentacji fonicznej 119 . A zwróćmy uwagę, iż w świetle tej, w gruncie
rzeczy wąsko grafocentrycznej, klasyfikacji za wyrazy chińskie zmuszeni jesteśmy uznać
m.in. wyraz tenpura oznaczający rodzaj potrawy. Powstał on jako kalka fonicznej z
portugalskiego temporas i zapisywany jest za pomocą zdesemantyzowanych ideogramów 天
麩羅 lub 天婦羅. Tym samym wliczanie go do subleksykonu sinojapońskiego na równi z
wyrazami rzeczywiście przejętymi z chińszczyzny w oczywisty sposób prowadzi do absurdu.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, którego opis lingwistyczny
uwarunkowany jest obraniem pragmatycznej perspektywy, szerszej w stosunku do tej,
proponowanej w ramach badań teoretyczno-literackich. Otóż przytoczone wyżej wyrazy, tj.
fuse i dan’ochi, wykazują daleko posunięte pokrewieństwo, nie tylko semantyczne, ale także
etymologicznie. O ile bowiem pierwszy z nich oznacza dary ofiarowane mnichowi lub
Buddzie i semantycznie pokrewny jest sanskryckiemu dāna, to drugi powstał jako foniczna
kalka sanskryckiego dānapati i, jak wspominaliśmy, oznacza osobę składającą owe podarunki.
Co jednak szczególnie istotne z przyjętego przez nas pragmatycznego punktu widzenia to fakt,
iż dopiero w kontekście, jaki stanowi tekst Man’yōshū wraz z zasadami poetyki japońskiej,
wyrazy te odznaczają się odmiennym statusem pragmatycznym. O ile bowiem fuse jest
wyrazem powstałym jako czysto semantyczna kalka z jednostki sanskryckiej, tak iż jego
znaczenie jest określane przez znaczenie ideogramów w ramach systemu chińskiego, to
dan’ochi stanowi już wyłącznie kalkę formy fonicznej, którą można by nazwać
ideograficzno-foniczną transpozycją, i nie konotuje w przytoczonej postaci grafemicznej
znaczenia ideogramów chińskich120. Nie wydaje się tym samym nadużyciem stwierdzenie, iż
z punktu widzenia pragmatyki użycie w antologii Man’yōshū wyrazów z ostatniej, trzeciej,
grupy nie stanowi pogwałcenia zasad poetyki japońskiej.

4.4.3. Język lirycznych partii Man’yōshū – typologia problematyki
Jak wspominaliśmy wyżej, wczesne stadium rozwoju piśmiennictwa japońskiego, na jaki
przypada okres kompilacji pierwszej antologii poetyckiej, daleki był jeszcze od momentu, w
którym język japoński osiągnął stan dojrzały na tyle, iż dla jego użytkowników byłby on w
pełni autonomicznym narzędziem służącym do budowania literackich wypowiedzi
utrwalonych grafemicznych. Przejawom trudności, powstających w wyniku zderzenia braku
tradycji literackiej ze specyficznymi zasadami poetyki japońskiej, mieliśmy okazję przyjrzeć
się pokrótce w poprzednich podrozdziałach, w których dyskutowaliśmy pokrótce kwestię
118

Niekiedy można napotkać formę oboczną dan’otsu (zapis bez zmian).
Por. m.in. Nakazawa 1978, str. 118. Szersza dyskusja na ten temat podjęta jest w poprzednich podrozdziałach
niniejszej pracy.
120
W koncepcji Bogusławskiego konotację tego wyrazu należałoby umieścić w ramach cytacyjnego mówienia:
„_”.
119
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niejapońskich odczytów ideogramów chińskich. Jak bowiem staraliśmy się pokazać, część
wyrazów, które w mowie realizowane były przy pomocy jednostek stanowiących
sinojapońskie reprezentacje foniczne znaków pisma, nie powinna być uznawana za regularne
jednostki chińszczyzny. To z kolei w zasadniczy sposób wpływa na ich status pragmatyczny.
Przyczyną takiego zjawiska jest natomiast fakt, iż niektóre terminy sanskryckie nie doczekały
się swoich chińskich i japońskich odpowiedników innych niż kalki foniczne. Problem ten nie
jest jednak szczególnie złożony z uwagi na fakt, iż dotyczy on pojedynczych wyrazów, w
dodatku rzeczowników, które same nie tworzą szczególnie rozbudowanych struktur morfoskładniowych. Zupełnie inaczej przedstawia się on tam, gdzie mamy do czynienia z całymi
frazami złożonymi. O ile bowiem zasady poetyki zabraniały transponowania pieśni w mowie
do postaci ksenicznej, to w żadnym miejscu nie pojawił się zapis nakazujący tego typu
czystość językową w warstwie grafemicznej. Jak bowiem łatwo zauważyć przy pobieżnej
nawet lekturze tekstu Man’yōshū, pieśni czysto japońskie (w warstwie grafemicznej)
wprowadzane są przy niemal wyłącznym użyciu ideogramów w funkcji zdesemantyzowanej,
innymi słowy: przy sylabograficznym użyciu ideogramów, np121:
ama
imo

安麻
伊毛

shiranaku

白鳴

'niebiosa' (właściwy zapis ideograficzny: 天)
'dziewczyna, ty [w odniesieniu do kobiet]' (właściwy zapis
ideograficzny: 妹)
'nie wiedząc' (właściwy zapis ideograficzny rdzenia shira-: 知)

W innych fragmentach tekstu antologii możemy wskazać przykłady przeciwne, w ramach
których całe frazy zakodowane zostały w piśmie wg zasad składni chińskiej, kłócącej się z
japońską, np.:
aredo
mienu

雖有
不所見

'choć jest GDZIE / JAKI / KIM, CZYM'
'nie być widocznym'

W wielu miejscach możemy także wskazać wyrażenia dialektalne, w znacznym stopniu
odchodzące od japońszczyzny ukształtowanej w okolicach Nary i Kyōto, w której rozwijany
był język literacki. Spośród licznych form tego typu zwanych zokugo 俗語, dosł. „wyrażenia
barbarzyńskie”, jako przykłady mogą posłużyć m.in.:
yuri
kae

'od'
'trawy, eulalie'

w standardowej japońszczyźnie: yori
w standardowej japońszczyźnie: kaya

Antologia Man’yōshū, rozumiana jako spójna tekstologicznie całość stanowiąca połączenie
fragmentów lirycznych z odnoszącymi się do nich partii napisanych prozą, stanowi jednak w
swojej płaszczyźnie grafemicznej bardzo nietypowy sino-japoński amalgamat językowy.
Nietypowy tym bardziej, że nie doczekał się on żadnego analogicznego i dorównującego
objętością oraz poziomem poetyckim następcy w japońskim dziedzictwie literackim. Cały
sposób grafemicznego zakodowania tekstu nie jest ujmowalny w żaden spójny, kontekstowo
niezależny system, na podstawie którego funkcja danego ideogramu byłaby interpretowalna
wyłącznie na płaszczyźnie morfo-syntaktycznej. Tym niemniej, możliwe jest zaobserwowanie
pewnych tendencji i zarysowanie kategorii, w ramach których mieściłaby się znakomita
wiekszość zjawisk reprezentujących system niejednorodny zarówno na pod względem
121

W pierwszych dwóch przykładach jednostka subkodu mówionego zakodowana jest w piśmie dzięki
wykorzystaniu sinojapońskich reprezentacji fonicznych ideogramów, w trzecim - przy wykorzystaniu
reprezentacji rodzimych.
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leksykalnym jak i przede wszystkim gramatycznym. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż
jednostki japońskie w Man’yōshū stanowią niezwykle cenny materiał gramatycznoleksykalny w badaniach japonistycznych. Z przyjętego jednak tutaj punktu widzenia, jakim
jest grafemiczna struktura tekstu, to właśnie jednostki gramatycznie niejednorodne w swojej
formie pisanej stanowią najciekawszy i wciąż niemal w ogóle nieopisany przedmiot badań. Z
tego też powodu w tej części przyjrzymy się bliżej zaproponowanym do tego celu kategoriom.
Całą problematykę językowej niejednorodności jednostek grafemicznych w Man’yōshū
można, naszym zdaniem, ująć w ramach poniższej hierarchii.
I. Tekst uszeregowany wg zasad gramatyki chińskiej;
I.1. Obecność odmiennej konotacji semantycznej;
I.2. Obecność odmiennej konotacji fonicznej;
II. Tekst gramatycznie niejednorodny;
II.1. Odmienny status gramatyczny danych ideogramów;
II.2. Mieszane uszeregowanie fraz złożonych;
II.2.1. Końcówka fleksyjna zbudowana wg gramatyki składni
chińskiej;
II.2.2. Gramatyczna niejednorodność czasownika złożonego;
III. Wykorzystanie języka drugiego rzędu;
Poniżej postaramy się omówić nieco dokładniej wszystkie wyznaczone tutaj kategorie,
ilustrując opis cytatami z antologii.

4.4.3.1. Tekst uszeregowany wg zasad gramatyki chińskiej: obecność
odmiennej konotacji semantycznej
Kategoria ta obejmuje te partie wypowiedzi lirycznych, które w swej warstwie czysto morfosyntaktycznej reprezentują poprawne gramatycznie, czysto chińskie uszeregowanie jednostek
języka. Co więcej, wykorzystane tu jednostki grafemiczne są obciążone semantycznie lub
funkcjonalnie, nie zaś użyte jako zdesemantyzowane sylabogramy. Tym samym ich
odmienny charakter uwidacznia się dopiero na poziomie pragmatycznym, tzn. frazy mogące
teoretycznie uchodzić za jednostki języka chińskiego nabierają tutaj innego charakteru
dopiero w kontekście, jakim jest niniejszy tekst antologii poetyckiej, wraz z utrwalonymi w
tradycji literackiej metodami jej interpretowania.
Warto przy tym zwrócić uwagę na to, iż tego typu zjawisko nie stanowi unikalnego
atrybutu języka japońskiego, ani nawet całej grupy języków przynależących do sfery
kulturowej wyznaczonej przez zaszczepienie chińskiego systemu ideograficznego. W każdym
bowiem języku istnieją jednostki przeniesione bez zasadniczych zmian strukturze
powierzchniowej z innego systemu, których odmienna konotacja122 w stosunku do konotacji
macierzystej pojawia się dopiero na gruncie języka docelowego. Tym samym owa zmiana
konotacji wiąże się już nie z płaszczyzną czysto semantyczną, ale właśnie pragmatyczną. Za
prosty przykład zaczerpnięty z języka polskiego może tutaj posłużyć wyraz landszaft, dla
którego Uniwersalny słownik języka polskiego jako prymarne podaje właśnie znaczenie
pejoratywne 123 . Oryginalny wyraz Landschaft na gruncie języka niemieckiego żadnej
negatywnej konotacji już jednak nie przedstawia. Interpretowalny pragmatycznie negatywny
122

Świadomi wieloznaczności terminu konotacja używamy go tutaj najogólniej w klasycznym ujęciu
fregowskim (por. Frege 2009)
123
Por. Uniwersalny słownik jezyka polskiego 2003 pod redakcją Stanisława Dubisza (wyd. PWN, tom II, str.
398).
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wydźwięk w polszczyźnie podyktowany jest względami historycznymi, a zatem już nie czysto
strukturalnymi. W omawianej tutaj antologii problem ten sięga jednak głębiej w struktury
języka i wymaga zdecydowanie szerszego komentarza.
W kategorii tej sklasyfikowaliśmy te rodzaje wypowiedzi, których znaczenie
przypisane na gruncie japońszczyzny wykazuje istotne przesunięcia wobec znaczenia
literalnego, jakiego powinna spodziewać się strona interpretująca. Nie zapominajmy bowiem,
iż linearny porządek omawianych tu fragmentów tekstu zgodny jest z regułami gramatyki
języka chińskiego, nie japońskiego. Na początku spójrzmy na poniższy przykład stosunkowo
mało złożonego przesunięcia semantycznego. Występuje on w obocznej wersji 124 pieśni 2947
w swoju XII:
吾反側乎
人見監可毛

Wa ga koifusu o
Hito mikemu kamo

‘Ludzie mogli spostrzec,
Jak wywróciłam się na twarz’

Wyraz koifusu, oznaczający ‘leżeć na boku w bólach’ zapisany został w postaci 反側 125
interpretowanej zazwyczaj w mowie jako hansoku. W tej postaci jednak oznacza on co innego,
tj. ‘nie móc zasnąć [z powodu dręczących trapiących KOGO problemów] i przewracać się z
boku na bok’. Tym samym, choć znaczenie tego wyrazu jest zbliżone do japońskiego koifusu,
to z całą pewnością nie można tu mówić o pełnej odpowiedniości. Mamy zatem do czynienia
z pewną reinterpretacją w warstwie grafemicznej, której nie odpowiada symetryczny układ w
subkodzie mówionym.
Nieco bardziej złożony lingwistycznie i ciekawszy literacko przykład możemy
zaobserwować w pieśni 196. Czteromorfemowa, poprawna z punktu widzenia gramatyki
chińskiej fraza 猶預不定 odczytywana jest tutaj jako tayutau czyli ‘swobodnie dryfować (o
łodzi)’. Wyraz tayutau zaczął być następnie metaforycznie używany w znaczeniu ‘wahać się,
nie podejmować decyzji’. W późniejszych dziełach literackich, np w Genji monogatari,
wyraz ten zapisywany jest już za pomocą dwóch ideogramów, tj. 猶予126. Wydawałoby się
więc, iż wyraz tayutau mógłby bez szkody zostać zapisany w antologii tylko przy pomocy
dwóch pierwszych ideogramów, tj. 猶預. Zapis ten nie oddaje jednak właściwie semantyki
japońskiego wyrazu do momentu w którym zostanie on konwencjonalnie przypisany do tej
właśnie jednostki grafemicznej, zupełnie niezależnie od wyrazu sinojapońskiego yūyo 猶予/
猶預. Chiński wyraz yóuyù 猶預 oznacza bowiem wyłącznie ‘niepodejmowanie decyzji’, ale
nie konotuje już długiego wahania, które przynależy do pola semantycznego japońskiego
wyrazu tayutau, z racji odniesienia do prymarnego znaczenia związanego z dryfowaniem
łodzi. Okres kompilacji Man’yōshū jednak wyprzedza moment tego typu konwencjonalnego
przypisania sensu. Kompilator tej pieśni zdecydował się tym samym na dodanie do frazy
dwuznakowej jednostki 不 定 (sinojap. futei, a w samej antologii nieodczytywane)
oznaczającej ‘brak ustabilizowania, ustalenia’. Powstała w ten sposób fraza utrzymana jest w
poprawnym szyku chińskim, zaś dwa dwumorfemowe wyrazy precyzują całościowe
znaczenie sinojapońskiego zwrotu. I w tym wypadku, rzecz jasna, trudno byłoby mówić o
pełnej odpowiedniości, gdyż nawet tak stworzona fraza nie konotuje w żaden sposób
metaforycznego związku psychiki podmiotu z dryfującą łodzią. W naszym wypadku zaś
odgrywa to istotną rolę, jeśli spojrzeć na dwuwers, w którym pojawia się opisywany tutaj
zwrot:
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Są to tzw. ‘pieśni z pewnego [innego] odpisu’ aru hon no uta 或本歌, czyli oboczne wersje dołączane do
pieśni o danym numerze. Będzie o nich mowa w trzecim rozdziale niniejszej pracy.
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Spotykany przeważnie zapis to 臥い伏す.
126
Wg Nowego wielkiego słownika ideogramów chińskich wydawnictwa Gakken (2005) zapis 猶預 i 猶予 był
stosowany wymiennie już w Chinach bez żadnych przesunięć semantycznych.
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(196, II)
大船
猶預不定見者

Ōbune no
Tayutau mireba

‘Gdy widzę go niczym łódź,
Dryfującego wciąż w na falach’

Problem komplikuje tutaj dodatkowo fakt, iż pierwszy z omawianych wersów funkcjonuje w
tym wypadku jako figura stylistyczna zwana makurakotoba sygnalizująca daną jednostkę
leksykalną127 (sygnalizowaną jednostką jest tayutau 猶預不定 wahać się, nie podejmować
decyzji). Rzecz bowiem w tym, iż jednostka funkcjonująca jako tego typu figura nie
przynależy do warstwy semantycznej wypowiedzi. Ma ona bowiem za zadanie jedynie
wprowadzić określoną frazę, ewentualnie regulować tempo wypowiedzi. Tym niemniej,
pozostaje faktem, iż w funkcji tej pojawia się fraza, której literalne znaczenie pozostaje w
ścisłym związku semantycznym z frazą wskazywaną. Na uwagę zasługuje tym samym fakt, iż
nadawca w ramach grafemicznej płaszczyzny tekstu oddał pewne odcienie semantyczne,
łącząc frazy języka chińskiego z pewnymi uzupełnieniami oraz dodatkowymi środkami
narzuconymi przez zasady poetyki japońskiej.
Przyjrzyjmy się teraz nieco zbliżonemu w charakterze problemowi, w którym w
ramach wyrażenia uszeregowanego wg zasad składni chińskiej ujęty został wyraz japoński.
Kluczowy dla naszego spostrzeżenia jest przy tym fakt, iż próba zinterpretowania
interesującego nas fragmentu wyłącznie w ramach systemu chińskiego nie umożliwia
odtworzenia pełnego zakodowanego w nim sensu. Otóż w pieśni 650 w zwoju IV czytamy:
吾妹兒者
常世国尓
住家良思
昔見従
変若益尓家利

Wagimoko wa
Tokoyo no kuni ni
Sumikerashi
Mukashi mishi yori
Ochimashinikeri

‘Musiałaś, moja kochana,
Zamieszkać w krainie,
W której czas się zatrzymał,
Tak bowiem odmłodniałaś,
Odkąd cię widziałem.’

Interesujący nas fragment stanowi tutaj fraza ‘odmłodzić’ otsu (tutaj w aprecjatywnej formie
ochimasu) zapisaywana jako 変 若 . O ile drugi z ideogramów, tj. ‘młody’ nie sprawia
specjalnych trudności interpretacyjnych, to zinterpretowanie właściwej konotacji pierwszego
z nich nie jest już oczywiste. Ideogram 変 (chińsk. biàn; sinojap. hen, jap. kaeru, kawaru)
oznacza on bowiem ‘zmieniać’ bądź ‘zmieniać się’, często z odcieniem pejoratywnym, jako
‘odchodzić od ogólnie przyjętych norm, zasad, zachowań itp.’. Tym samym najbardziej
prawdopodobna wydaje się interpretacja ‘zmieniać się w młodą [osobę]’. Następuje jednak w
tym miejscu pewien rozdźwięk znaczeniowy, ponieważ wyraz otsu, któremu przypisana
została cała rozpatrywana tu fraza ideograficzna, oznacza ‘powrót do wyjściowego stanu’,
‘odmłodzenie’, ale takie, które dokonuje się poprzez powrót do dawniejszej postaci danej
osoby. I właśnie do faktu niemożności powrotu dziewczyny do postaci, jaką znał z
dawniejszych lat, zdaje się odnosić podmiot liryczny w całej przytoczonej pieśni.
Argumentem dodatkowo potwierdzającym taką interpretację jest fakt, iż wyraz otsu bywał też
zapisywany w postaci 復 (chińsk. fù; sinojap. fuku, buku, fū, bu) ‘wracać do stanu
wyjściowego’. Na drugi argument zwracają uwagę – choć bez dokładniejszego komentarza w
tej sprawie – redaktorzy wydania Iwanami, odsyłając czytelnika do pieśni 627 i 628. Tam
bowiem użyty został pokrewny wyraz, tj. ochimizu ‘woda odmładzająca’, zapisywany w
postaci 変水, a więc z wykorzystaniem tego samego, pierwszego, ideogramu ‘zmieniać,
127

Współczesne omówienie szeregu terminów poetyki japońskiej przedstawia Agnieszka Żuławska-Umeda
(2007).
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zmieniać się’. Stanowi to poważny argument na rzecz następującej interpretacji: chińskiemu
ideogramowi biàn 変 ‘zmieniać, zmieniać się’, w wyniku przeniesienia do systemu
japońskiego, zostało przypisane nowe znaczenie, tj. ‘odmładzać’, na zasadzie dalekiego
pokrewieństwa semantycznego. Jak jednak wówczas tłumaczyć – zbędne w takim wypadku –
pojawienie się ideogramu ‘młody’ w pieśni 650, w dodatku z zachowaniem syntaktycznego
porządku chińskiego, odwrotnego w stosunku do japońskiego? Otóż jest to sytuacja zbliżona
do tej, którą obserwowaliśmy w pieśni 196. Widać bowiem podjętą przez kompilatora próbę
utrzymania symetrii pomiędzy dwoma, symultanicznie używanymi w warstwie grafemicznej
systemami, tj. chińskim i japońskim. Te zaś, jak wspominaliśmy, na tym etapie rozwoju
pisanej, a zwłaszcza zaś literackiej japońszczyzny nie były jeszcze zharmonizowane w
ramach nadrzędnych zasad gramatycznych i leksykalnych.
Podobnego typu zmianę konotacji z negatywnej na pozytywną możemy wskazać w
ostatnim przykładzie omawianym w ramach tej kategorii, tj. w pieśni 942 w zwoju VI. Tutaj
podmiot liryczny daje wyraz własnej tęsknocie za domem rodzinnym:
妹目不数見而
敷細乃
枕毛不巻

Imo ga me karete
Shikitae no
Makura mo makazu

‘Do podłożenia pod głowę,
Brak mi nawet poduszki,
Odkąd żonę pozostawiłem daleko’

Nas interesować będzie tutaj przede wszystkim wyraz karu, tj. ‘tkwić w rozłące, być w
oddaleniu’. Zapisany został on w postaci 不数見 czyli jako czysto chińśka fraza oznaczająca
dosłownie „nie widywać się Z KIM / CZEGO często”. Zwrot ten bez wykładnika negacji
funkcjonuje w także jako wyraz sinojapoński w postaci wyrazu sakuken 数 見 , który
faktycznie oznacza ‘widywać się Z KIM/ widywać CO często’. W chińskiej literaturze
klasycznej jednak używany był zdecydowanie częściej w znaczeniu pejoratywnym: ‘widywać
coś zbyt często, do znudzenia’. O przewadze takiej negatywnej konotacji świadczy fakt, iż w
słownikach klasycznej chińszczyzny figuruje on przeważnie tylko w czteromorfemowym
idiomie sakuken-fusen 数見不鮮 ‘coś, co jest oglądane często, przestaje być świeże [nudzi
się]’ 128 . Tymczasem w omawianej pieśni Man’yōshū nie dość, iż nie może być mowy o
użyciu pejoratywnym, to mamy raczej do czynienia z podkreśleniem ciepłych uczuć wobec
ukochanej osoby. Specyficzny zapis zaś zmienia zakres emfazy w ramach całego przesłania.
W warstwie grafemicznej bowiem wyrażony jest przede wszystkim nie fakt, iż podmiot
liryczny przebywa w oddaleniu od domu, ale to, iż nie może się często widywać z żoną. W tej
pieśni mamy więc do czynienia z wyraźną zmianą konotacji semantycznej, realizowaną
poprzez przejście z jednego systemu na drugi.
Wszystkie omówione w ramach tej kategorii przykłady przedstawiają w swojej
warstwie grafemicznej frazy zapisane zgodnie z zasadami składni chińskiej. Tym niemniej,
jak mogliśmy zauważyć, naczelna zasada strukturalizmu mówiąca, iż dany znak przeniesiony
do innego systemu staje się nowym znakiem, obarczonym odmiennym statusem
semiotycznym, znajduje tutaj wyraźne potwierdzenie. Frazy uszeregowane bowiem zgodnie z
zasadami gramatyki języka chińskiego wykazują wyraźnie odmienne, choć pokrewne,
znaczenie. Dokonywane w ten sposób przesunięcia wiązały się z różnymi zjawiskami i
operacjami językowymi. Niekiedy, jak np. w ostatnim przykładzie, zmianie ulegała konotacja
danej jednostki. W innych wypadkach, jak w przykładach z pieśni 196 i 650, do podstawowej
jednostki dodawane były niemetatekstualne glosy. Te zaś miały na celu uzupełnienie tych
różnic w oryginalnie chińskich jednostkach, które rodziły się w ramach przeszczepienia ich
128

Nawet imponujący rozmiarem słownik Morohashiego, choć odnotowuje złożenie ideograficzne sakuken i
podaje przykład jego użycia, już w pierwszych słowach definiensa odsyła do powyższego idiomu, por. tom V,
str. 551.
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do nowego systemu i nasycenia odmiennym polem semantycznym. Kategoria ta stanowi tym
samym wyjątkowo interesujący przykład grafemicznej resemantyzacji międzysystemowej,
która z uwagi na wczesne stadium adaptacji pisma chińskiego i chińszczyzny rozumianej jako
część systemu języka japońskiego, opatrywana była niemetatekstualnymi glosami.
Omawiając następną kategorię przyjrzymy się trudnościom, jakie w owym wczesnym
stadium adaptacji zrodziły się na styku płaszczyzny fonicznej i grafemicznej fraz
reprezentujących pod względem morfo-składniowym system chiński.

4.4.3.2. Tekst uszeregowany wg zasad gramatyki chińskiej: obecność
odmiennej konotacji fonicznej
Mówiliśmy wcześniej, odwołując się do rozważań Hjelmsleva, o epistemicznej odrębności
tekstu pisanego od mówionego, tj. o tym, iż transformacja tekstu zapisanego do postaci
znaków subkodu mówionego nie jest konieczna dla interpretacji treści samego tekstu.
Stanowisko to, z którego nota bene nie schodzimy, nie przekreśla jednak w żadnym stopniu
możliwości transpozycji jednej postaci tekstu na drugą, tj. pisanej na mówioną i na odwrót. W
wyniku każdej tego typu transformacji otrzymujemy de facto nowy tekst o nieco odmiennych
cechach. To, na ile oba teksty są do siebie podobne, zasługuje na odrębne, pogłębione badania,
w których przede wszystkim sprecyzuje się różnicę między odczytem a interpretacją, co w
stosunku do wschodnioazjatyckich systemów pisma nie stanowi oczywistego zagadnienia.
My zaś w tym miejscu chcielibyśmy jedynie przedstawić i omówić kilka najciekawszych
przykładów zaczerpniętych z opisywanej antologii, w których konotacja całego wyrażenia
wykracza poza subkod pisany, odwołując się jednocześnie do mówionego. Zwrócimy także
uwagę na to, jak tradycyjne badania japońskie nad Man’yōshū pomijają niektóre istotne
zjawiska językowe i postaramy się owe braki, przynajmniej częściowo, uzupełnić.
W ramach wprowadzenia do poruszanej w tym miejscu problematyki, przytoczymy
pieśń 810 ze zwoju V:
伊可尓安良武
日能等伎尓可母
許恵之良武
比等能比射乃倍
和我麻久良可武

Ika ni aramu
Hi no toki ni mo
Koe shiramu
Hito no hiza no e
Wa ga makura kamo

‘Kiedyż, kiedyż wreszcie,
Nadejdzie dzień i moment,
W którym będzie mi dane,
Głowę złożyć na kolanach tego,
Kto rozpozna ten głos.’

Fraza, którą chcemy tutaj bliżej przedstawić, została zapisana, jak niemal cały utwór, przy
pomocy zdesemantyzowanych ideogramów, toteż nie sposób jej zaliczyć do omawianych
tutaj czysto grafemicznych, mieszanych, sino-japońskich struktur gramatycznych.
Obserwowane tu jednak zjawisko pozwala uchwycić podstawowe mechanizmy rządzące
nietypowymi faktami językowymi, które chcemy tutaj omówić. Interesować nas będzie trzeci
wers koe shiramu ‘KTO znałby [ten] głos’, będący frazą określającą następny wers. Łącznie
daje to frazę oznaczającą dosłownie „osoba, która znałaby mój głos”. Cały złożony zabieg
językowy opiera się tutaj na dwuetapowym procesie skojarzeń, przy czym mechanizmy
rządzące oboma etapami są od siebie całkowicie odmienne. Co więcej, cały ten proces
skojarzeń jest zależny od znajomości kontekstu, w jakim owa liryczna wypowiedź została
wygłoszona. Otóż pieśń ta jest odpowiedzią na poprzedni utwór, w którym podmiot liryczny
wyraża pragnienie ujrzenia swojej wybranki we śnie. Z komentarzy odkompilatorskich
czytelnik zaś dowiaduje się, iż w owym śnie dziewczyna miała zamienić się w instrument
koto. Jak jednak ma się do tego wszystkiego fraza koe shiramu? Otóż pierwszy etap
skojarzeniowy polega na pewnej resemantyzacji: koe, oznaczające ‘głos ludzki’, skojarzone
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jest tutaj z wyrazem oto ‘dźwięk, odgłos’, używanym przede wszystkim w stosunku do
przedmiotów nieożywionych. Drugi etap ma charakter międzysystemowy i jest obserwowalny
wyłącznie na płaszczyźnie grafemicznej. Zresemantyzowana postać zapisywana jest bowiem
normalnie za pomocą ideogramu 音, przez co cała fraza koe ( oto) shiramu powinna być
kodowana w piśmie do postaci 音知らむ i w takim kształcie funkcjonuje we współczesnym
zapisie utworów Man’yōshū. Fraza koe ( oto) shiramu 音 知 ら む zaś, po zmianie
uporządkowania na szyk chiński, otrzymuje postać 知音 z prepozycją orzeczenia. I w tym
miejscu dochodzimy do sedna problemu, bowiem chiński wyraz zhīyīn 知音 (sinojap. chiin)
jest frazeologizmem, który oryginalnie oznaczał ‘znawcę muzyki’ (dosł. „ten, kto zna dźwięki
[danego instrumentu]”), zaś metaforycznie ‘bliskiego przyjaciela’ – tego, kto zna rytm bicia
CZYJEGO serca. Jak zatem widzimy, cały zabieg poetycki, poprzez który nadawca wyraża
nie wprost swoje uczucia wobec rozmówcy nawiązując jednocześnie do treści jego snu,
osiągnięty został dzięki bardzo złożonemu mechanizmowi. Umożliwia on skojarzenie
zresemantyzowanej (koe  oto), japońskiej, monosystemowej jednostki fonicznej koe z
grafemiczną wielosystemową jednostką 音 . Dopiero po przeprowadzeniu tego typu
wielosystemowej operacji w ramach dwóch subkodów języka odbiorca jest w stanie
prawidłowo zinterpretować całą informację. O ile przy tym sam proces resemantyzacji jest
stosunkowo trywialny, to zjawisko zmiany systemu językowego w celu zidentyfikowania
właściwej dla danego kontekstu jednostki już trywialne nie jest. Kluczowe jest przy tym
przejście z japońskiej jednostki subkodu mówionego do sinojapońskiej jednostki subkodu
pisanego. Przykład ten dobrze oddaje całą złożoność problemu. Na płaszczyźnie grafemicznej
bowiem międzysystemowy charakter używanego w Man'yōshū kodu objawia się jedynie
wtórnie, gdyż tekst oryginalny zapisany został, jak mówiliśmy, za pomocą
zdesemantyzowanych ideogramów. Poniżej postaramy się przyjrzeć wyrażeniom, które
mogłyby uchodzić za chińskie, jednak ich odmienna konotacja foniczna zasadniczo wpływa
na mechanizmy rządzące interpretowaniem tekstu.
Na początku przyjrzymy się dwóm stosunkowo mało złożonym przykładom. W pieśni
2542 w zwoju XI użyta została fraza nikuku aranaku ni ‘choć nie jest tak, że mam żal’129,
zapisana w postaci 二八十一不在国. Zapis dokonany został przy pomocy ideogramów
użytych zarówno w funkcji zdesemantyzowanej, jak i prymarnej. Jeden fragment zasługuje
jednak na zwrócenie szczególnej uwagi. Otóż w wyrazie nikuku (temat wyrazu nikushi ‘mieć
żal’ wiążący wykładnik negacji) pierwszy ideogram, odpowiadający sylabie ni,
reprezentowany jest w piśmie bez żadnej konotacji semantycznej. Zupełnie inaczej kwestia ta
przedstawia się w wypadku dwóch następnych sylab, tj. kuku. Zapisane są one bowiem w
postaci 八十一, co zarówno w języku japońskim jak i chińskim oznacza liczbę 81, ale po
japońsku posiada całkowicie odmienną reprezentację foniczną, tj. hachi jū ichi. Grafemiczne
kodowanie warstwy fonicznej opiera się tutaj na skojarzeniu, iż 81  9  9 . Liczba 9 jest
natomiast reprezentowana w japońszczyźnie m.in. przez morfem ku, stąd odczyt całej
jednostki kuku (99). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż skojarzenie semantyczne
wskazywać ma jednostki japońskiego subkodu mówionego kuku. Chiński odczyt w postaci
jiǔjiǔ, choć teoretycznie możliwy, nie pozwala na prawidłowe zinterpretowanie tekstu.
Bardzo podobne zjawisko możemy zaobserwować także w wypadku pieśni 946 w zwoju VI.
Tam bowiem sylaba shi w wyrazie nashi ‘brak CZEGO / KOGO’ zapisana jest w postaci
chińskiej frazy 重二, czyli dosłownie „podwojone 2”, co w wypadku literalnego odczytu w
postaci sinojapońskiej daje frazę jūni. Podwojenie liczby 2 daje 4, ale, ponownie, tylko w
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Znaczenie, w jakim wyraz ten pojawia się w Man’yōshū odbiega nieco od powszechnego użycia, jakie
odnotowujemy w VIII w. Więcej na ten temat, patrz: komentarze wydawnictwa Shōgakukan do pieśni 1990.
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języku japońskim wyraz oznaczający 'cztery' odczytywany jest w postaci shi. Odczyt w
chińskiej postaci sì nie koduje grafemicznie sensownej frazy języka japońskiego.
Kreatywność kompilatorów Man'yōshū okazuje się jednak o wiele większa, a
tworzone przez nich w ramach zabaw językowych jednostki utożsamiają jeszcze bardziej
złożone mechanizmy językowe. Charakterystycznym przykład możemy wskazać m.in. w
pieśni 2645 w zwoju XI. Wyraz soma, tradycyjnie zapisywany przy pomocy ideogramu 杣 i
oznaczający ‘górę porośniętą drzewami’, zapisany jest w postaci 追 馬 喚 犬 . Fraza ta
reprezentuje uporządkowanie czysto chińskie, nie japońskie, i oznacza dosłownie tyle co
„ujadający pies goniący konia”, przy czym jego odczyt sinojapoński, tj. tsui ma kan ken
ponownie nie umożliwia prawidłowej interpretacji. Owo ujadanie miało, wg utrwalonej
interpretacji japońskiej, przywoływać właśnie dźwięk soma. Co ciekawe, skojarzenie owo
musiało być stosunkowo wyraziste dla ówczesnych czytelników, skoro w pieśni 2810 w
zwoju XI obserwujemy odwrotny szyk owych dwu sylab zapisanych w skróconej i
symetrycznie przestawionej postaci, tj. maso 犬 馬 (dosł. „pies i koń”, w potencjalnym
odczycie sinojapońskim kenma).
Na zakończenie ilustracji językowej tej kategorii chcielibyśmy wskazać jeszcze jeden
interesujący przykład. Tu jednak reinterpretacji uległa nie fraza, ale imię własne, dlatego też
przykład ten omawiamy niejako osobno. Mowa bowiem o wybitnym chińskim kaligrafie
Wáng Xīzhī 王羲之 (303-361 r. n.e.)130. Otóż w pieśni 2092 ze zwoju X widnieje wyrażenie
定大王 odczytywane w postaci sadameteshi czyli 'zostanie ustalone'. Rdzeń czasownika, tj.
sadam- odpowiada w piśmie przypisanemu standardowo ideogramowi 定. Całość nie stanowi
jednak frazy chińskiej i z tego punktu widzenia nie powinna być zaliczana do tej kategorii.
Tym niemniej końcówka gramatyczna -teshi, której w zapisie odpowiada 大王, jest właśnie
ciekawym przykładem przesunięcia konotacji fonicznej wyrazu chińskiego. Fraza ta bowiem
powinna być tutaj interpretowana jako „wspaniały (wielki) Wáng” 131 . Zmiana konotacji
polega tutaj natomiast na reinterpretacji semantycznej, w ramach której zapisowi temu została
przyporządkowane japońska jednostka teshi. Rzecz bowiem w tym iż japońska końcówka
fleksyjna -teshi jest homonimiczna w stosunku do rzeczownika teshi, zapisywanego
zazwyczaj jako 手師 i oznaczającego ‘mistrza kaligrafii’. Sam ten rzeczownik jest jednak
jednostką języka japońskiego, choć reprezentuje mieszane użycie ideogramów chińskich:
pierwszy morfem odczytywany jest w fonicznej reprezentacji japońskiej, a drugi
sinojapońskiej. Tym samym próba prawidłowej interpretacji tego zapisu na gruncie
chińszczyzny nie może być udana132.
Wszystkie przedstawione wyżej przykłady z wyjątkiem ostatniego zaklasyfikowane
zostały w japońskich analizach Man’yōshū dość zgodnie w ramach tzw. kategorii gisho 戯書
dosł. „żartobliwe metody zapisu”, co wcześniej nazwaliśmy grami językowymi. Otóż warto
zwrócić uwagę na to, iż nie dość, że kategoria ta jest wewnętrznie bardzo niespójna, gdyż nie
wprowadza nawet tak podstawowego rozróżnienia, jak naturalne i metatekstualne użycie
języka133, to jest ona całkowicie jałowa, jeśli chodzi o badania lingwistyczne. Nie wnosząc
bowiem poznawczo nic poza niejasnym znaczeniem ‘gry, zabawy’, pomija sprawy
fundamentalne dla wielosystemowości, na której oparty jest język japoński. Jak bowiem
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Daty przyjęte za Encyklopedia historii i kultury Chin, 1998.
Składnia wyrażenia z prepozycją przymiotnika jest tutaj wspólna dla języka japońskiego i chińskiego.
132
Zainteresowany Czytelnik znajdzie w ramach opisywanej tu antologii także zapis w postaci 義之 (pieśni: 394,
664, 1324, 2064, 2066, 2578; odczyt bez zmian) opierający się na zbliżonym mechaniźmie językowym. Tutaj
jednak mamy do czynienia z użyciem ideogramów w postaci zdesemantyzowanej, a więc nieciekawej z
obranego tutaj morfo-składniowego punktu widzenia.
133
W ramach przedstawionej w niniejszej pracy hierarchii wykorzystanie metatekstu sklasyfikowane jest w
osobnej kategorii.
131
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staraliśmy się ukazać to na konkretnych przykładach już wcześniej, cała istota unikalnego
systemu przekładu, jakim jest kundoku, tkwi w jego grafemiczności. Wspólne dla wszystkich
krajów tzw. kręgu kulturowego chińskiego pisma idoegraficznego są bowiem chińskie znaki
pisma ideograficznego, ale już nie ich reprezentacje foniczne – te mogą być zbliżone lub
zgoła odmienne, ale nie identyczne. Ideogramy dają tym samym możliwość
międzysystemowej interpretacji tak długo, jak długo tekst ogranicza się we wszystkich
swoich aspektach do postaci grafemicznej. Stworzenie zaś tekstu, którego nawet nie tyle
konkretna postać materialna, ile sama konotacja odwołuje się w jakikolwiek sposób do
postaci fonicznej, automatycznie niweluje jego międzysystemowy charakter. Nadaje mu za to
charakter monosystemowy i tym samym ogranicza go do jednego języka. O ile bowiem
jednostka grafemiczna przynależy na gruncie jednego języka do dwóch podsystemów
jednocześnie, tj. do chińskiego, czy też do sino-_ (-japońskiego, -koreańskiego, wietnamskiego), i do rodzimego, to każda jednostka subkodu mówionego jest już
monosystemowa: kseniczna albo rodzima. Taką właśnie sytuację możemy zaobserwować w
podanych przykładach. Każda z tych fraz mogłaby bowiem zostać odczytana i
zinterpretowana w języku chińskim, tworząc frazę sensowną:
八十一
重二
追馬喚犬
犬馬
大王

bāshíyī
chóngèr
zhuīmǎhuànquǎn
quǎnmǎ
dàiwáng

„osiemdziesiąt jeden”
„podwojone 2”
„ujadający pies goniący konia”
„pies i koń”
„wspaniały Wáng”

Rzecz jednak w tym, iż tego typu międzysystemowa interpretacja w żaden sposób nie
umożliwia prawidłowego zinterpretowania informacji zakodowanej w japońskim środowisku
językowym przy użyciu środków wielosystemowych. Międzysystemowy charakter tych fraz
jest więc, w kontekście jaki stanowią poszczególne pieśni Man’yōshū, pozorny. Choć bowiem
sugeruje to morfo-składniowe uporządkowanie jednostek grafemicznych, to ich czysto
semantyczna interpretacja nie zapewnia sensownej interpretacji. Widzimy zatem, iż także w
wypadku tej kategorii nie sposób mówić o chińskich frazach, lecz o frazach japońskich
zakodowanych gramatycznie „wg wzorca chińskiego”, jakby zapewne zgodził się przyznać
Tōdō Akiyasu. W ramach następnych wyróżnionych w niniejszym opisie kategorii zajmiemy
się z kolei frazami, w których samo uszeregowanie jednostek odbiega od zasad gramatyki
chińskiej.

4.4.3.3. Tekst gramatycznie niejednorodny – odmienny status gramatyczny
ideogramów
W ramach poprzedniej kategorii zajęliśmy się omówieniem tych przykładów fraz
obserwowanych w Man’yōshū, które w swej warstwie grafemicznej stanowiły sensowne
wyrażenia uszeregowanie zgodnie z regułami gramatyki chińskiej, zaś odmienny typ ich
konotacji sprawiał, iż prawidłowe interpretowanie ich w środowisku tego języka okazywało
się niemożliwe. W ramach tej i następnych kategorii przyjrzymy się wyrażeniom, które
częściowo zostały zbudowane na wzór wyrażeń chińskich, jednak oprócz tego wykazują
cechy całkowicie niespójne z morfo-składniowymi cechami tego języka.
W ramach pierwszej kategorii przyjrzymy się przykładom ideogramów, które
występują w konstrukcjach uszeregowanych zgodnie z zasadami gramatyki chińskiej, ale ich
funkcje gramatyczne zostały w sposób zasadniczy zmienione. Efektem tego typu zmiany
gramatycznego nacechowania jednostek grafemicznych jest powstanie fragmentów tekstu,
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które jedynie pozornie reprezentują język chiński, gdyż próba zinterpretowania ich w tym
systemie nie daje pożądanego rezultatu. W przeciwieństwie jednak do poprzednich kategorii,
niemożność ta podyktowana jest względami czysto morfo-syntaktycznymi. Na początku
podamy 134 przykład dwóch, niezwykle istotnych dla systemu chińskiego, morfemów
gramatycznych, których funkcja w tekście Man’yōshū okazuje się problematyczna.
Problematyczność owa zakłada tutaj oczywiście perspektywę chińską, tj. odbiorca stykający
się z tekstem uszeregowanym wg zasad gramatyki tego języka nie jest w stanie poprawnie
zinterpretować znaczenia tekstu, opierając się wyłącznie na znajomości chińszczyzny.
Przyczyną tego zjawiska jest zmiana funkcji morfemów gramatycznych.
Pierwszym, zdecydowanie rzadziej pojawiającym się w owej niejasnej funkcji
ideogramem, jest podstawowy wykładnik negacji 不 (chińsk. bù; sinojap. fu) dołączany w
prepozycji zarówno do czasowników, jak również przymiotników. Drugi morfem 所 (chińsk.
suǒ ; sinojap. sho; jap. tokoro) ma nieco bogatszy zakres funkcji gramatycznych. W
interesującym nas tutaj prepozycyjnym typie łączliwości mógł przede wszystkim służyć do
wprowadzania znominalizowanych fraz odczasownikowych. Znominalizowana w ten sposób
fraza mogła odpowiadać pięciu podstawowym kategoriom rzeczownikowym, tj. osobom,
rzeczom, faktom, miejscom i przyczynom, np: suǒyù 所欲 ‘to, czego KTO chce’, suǒ bùxué
ér néng 所不学而能 ‘przyczyna, dla której KTO nie ucząc się i tak potrafi CO’, itd.. Prócz
tego morfem suǒ mógł być także używany do formułowania niektórych aktów mowy, takich
jak przysięgi czy obietnice, np.:
予所否者、天厭之、天厭之。
Yǔ suǒ fǒu zhě, tiān yàn zhī, tiān yàn zhī .
‘Jeśli sprzeciwiłbym się zasadom, niech niebiosa odwrócą się ode mnie, niech niebiosa
odwrócą się ode mnie.’
Po trzecie wreszcie mógł być używany jako wykładnik strony biernej. W takiej funkcji
częściej wykorzystywany był wykładnik analityczny z dodatkowym morfemem wéi 為, np.
為児女子所詐
Wéi érnǚzǐ suǒ zhà.
‘Stało się tak, że zostałem oszukany przez dziewczynę.’
Tym niemniej bez większego trudu można odnaleźć w klasycznej literaturze chińskiej
przykłady na samodzielne występowanie morfemu suǒ w konstrukcji biernej, np. suǒshā 所殺
‘zostać zabitym’. Teraz natomiast spróbujmy przyjrzeć się temu, jak morfemy te bywały
używane w opisywanej antologii japońskiej.
Owo niejasne użycie wykładnika negacji pojawia się w całej antologii zaledwie
kilkanaście razy, jednak, wg redaktorów antologii wydawnictwa Shōgakukan 135 , kwestia
interpretacji owej negacji należy do najtrudniejszych problemów języka japońskiego VIII
wieku. Dodatkowa trudność wywodzi się stąd, iż współcześnie dysponujemy zaledwie
trzydziestoma przykładami takiego użycia. Otoczenie tekstowe, w jakim pojawia się ten
zwrot w antologii, jest zawsze stosunkowo zbliżone:
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Opis i przykłady zaczerpnięto z: Kamata, Tabe (red.), 1994; Morze wyrażeń chińskich z pełnym tłumaczeniem
2011; Ushijima 1971, str. 261-264.
135
1971, tom I, str. 116.

71

(86, II)
恋乍不有者
(…)
死奈麻死物呼

Koitsutsu arazu wa
(...)
Shinamashi mono o

‘Miast tak tęsknić z miłości,
(...)
Wolę odejść z tego świata’

(115, II)
恋管不有者
追及武

Koitsutsu arazu wa
Oishikamu

‘Miast tak tęsknić z miłości,
Wolę już raczej uciec’

(120, II)
恋乍不有者
秋芽之
咲而散去流
花尓有猿尾

Koitsutsu arazu wa
Akihagi no
Sakite chirinuru
Hana de aramashi o

‘Miast tak tęsknić z miłości,
Wolę przybrać postać kwiatów,
Jesiennej koniczyny,
Co zakwitnąwszy zaraz opadają’

(2254, X)
消鴨死猿
恋乍不有者

Ke kamo shinamashi
Koitsutsu arazu wa

‘Wolę zniknąć dla tego świata,
Miast tak tęsknić z miłości’

(2913, XII)
恋乍不有者
死上有

Koitsutsu arazu wa
Shinuru masareri

‘Miast tak tęsknić z miłości,
Lepiej odejść z tego świata’

Powszechnie przyjmowana interpretacja tej frazy to ‘skoro by już tak [źle]136 miało być [to
już lepiej, żeby ...]’. Interpretacja ta oparta jest wyłącznie na otoczeniu tekstowym, zaś
struktura gramatyczna, jak również funkcja ideogramu 不 (chińsk. bù; sinojap. fu) pozostaje
nierozstrzygnięta. Problem zaś faktycznie wydaje się wyjątkowo trudny do rozwiązania,
bowiem próba grafocentrycznej analizy wyrażenia koitsutsu arazu wa 恋乍不有者 nie daje
sensownej frazy. W japońszczyźnie VIII w. dochodząca do czasownika partykuła tsutsu
mogła bowiem oznaczać jednoczesny charakter danej czynności w stosunku do drugiej,
powtarzanie danej czynności, jak również mogła komunikować czynność wykonywaną
aktualnie, w tej chwili. Arazu zaś, jeśli za podstawę przyjmować postać grafemiczną 不有,
oznacza tyle, co ‘nie być’. Tym samym trzy możliwości interpretacyjne, to:
・ ‘skoro ma być tak, że kochając, mnie by nie było’
・ ‘skoro ma być tak, że wciąż kochając, mnie by nie było’
・ ‘skoro ma być tak, że obecnie kochając, mnie by nie było’
Druga możliwość, dyskutowana obszernie przez Omodakę 137 , przewiduje konstrukcję z
rematycznym zaprzeczeniem wytematyzowanego rdzenia, tj.: 'kochać, to nie kocham', 'skoro
już miałbym powiedzieć czy kocham, to raczej [coś przeciwnego]'. I ta opcja jednak winna
136

W pieśni 120 w zwoju II redaktorzy wydania Shōgakukan w tłumaczeniu na współczesny japońśki podają
wprost frazę „skoro bym już miał cierpieć w tej miłości”. Zbliżoną interpretację tego terminu proponują
redaktorzy wydania Shinchōsha (tom I, 1976; tom III, 1980), tłumacząc całą frazę jako 'płonąć z [nieszczęśliwej
miłości]' (pieśni 86, 115, 129, 2254), ewentualnie 'cierpieć' (2913). Autorzy pozostałych opracowań nie
proponują odmiennych interpretacji.
137
Omodaka1958 (tom II, str. 16-18).
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zostać odrzucona, gdyż nie umożliwia ona sensownej interpretacji w konfrontacji z resztą
tekstu.
Jak zatem widzimy, w każdym wypadku trudno tu stwierdzić, co mianowicie tak
zinterpretowana fraza miałaby w istocie komunikować. Jest to o tyle zaskakujące, iż morfem zu funkcjonował w klasycznej japońszczyźnie właśnie jako końcówka będąca wykładnikiem
negacji, toteż wyraz arazu wygląda pozornie na jak najbardziej poprawny odczyt chińskiego
szyku, z rdzeniem ara- (有) i wykładnikiem negacji -zu (不). Skoro jednak taka interpretacja
nie daje sensownej frazy, to funkcja ideogramu 不 (chińsk. bù; sinojap. fu) musi być inna. W
tej konstrukcji natomiast oddaje ona najprawdopodobniej jedynie stronę foniczną. Tym
dziwniejszy jest to fakt, jeśli wziąć pod uwagę to, iż tego typu reprezentacja foniczna byłaby
interpretowana na podstawie znajomości pewnego mechanizmu międzysystemowego,
zmieniającego prepozycyjny wykładnik negacji na postpozycyjny wykładnik innej kategorii
gramatycznej, tożsamej z negacją wyłącznie na poziomie powierzchniowym. W obecnej fazie
badań nad językiem japońskim problem ten pozostaje nierozwiązany.
Przyjrzyjmy się teraz drugiemu spośród dwóch przedstawionych wyżej ideogramów, tj
所 (chińsk. suǒ; sinojap. sho; jap. tokoro). Otóż możemy wskazać w pieśniach antologii takie
użycia tego ideogramu, które w żaden sposób nie naruszają zasad gramatyki chińskiej, toteż
prepozycja tego morfemu, odpowiadająca w języku japońskim końcówce gramatycznej, nie
budzi specjalnych trudności interpretacyjnych. Przykład taki możemy odnaleźć m.in. w pieśni
24 w zwoju I, gdzie ideogram 所 funkcjonuje jako wykładnik strony biernej:
浪尓所湿
伊良虞能嶋之
珠藻苅食

Nami ni nure
Irago no shima no
Tamamo karihamu

Przemoczony falami,
Zbieram i zjadam,
Wodorosty z wyspy Irago

Pewne wątpliwości może jednak budzić jego funkcja w pieśni 460 w zwoju III:
人事乎
吉跡所聞而

Hitogoto o
Yoshi to kikashite

‘Raczył od ludzi wysłuchać,
Pochlebnej opinii’

Tutaj bowiem do rdzenia kik- czasownika kiku ‘słuchać’ dołączona została aprecjatywna
końcówka fleksyjna -s-, wynikiem czego jest forma kikasu ‘raczyć słuchać’. W piśmie fraza
ta oddana została poprzez użycie prepozycyjnego ideogramu 所. Otóż faktem jest, iż dwa
typy końcówek wprowadzające stronę bierną, tj. -r- i -rar-, były w języku klasycznym
używane do komunikowania formy aprecjatywnej, co zachowało się także we współczesnej
japońszczyźnie. Po pierwsze jednak, obserwowana w naszym przykładzie końcówka
aprecjatywna -s- jest zupełnie inna i nie mogła być używana jako wykładnik bierności. Po
drugie zaś owa kontaminacja funkcjonalna bierności i honoryfikatywności138 bynajmniej nie
miała miejsca w wypadku chińskiego morfemu suǒ 所, a właśnie uszeregowanie wg składni
tego języka reprezentuje rozpatrywana fraza. Tego typu zwrotów można bez większego trudu
wskazać w omawianej antologii więcej. I tak przykładowo. w pieśni 36 w zwoju I
odnajdujemy bardzo zbliżoną frazę kikoshiosu 所聞食 ‘rządzić, sprawować władzę’. Różni
się ona od poprzedniej wyłącznie złożonością czasownika; funkcja omawianego ideogramu i
systemowa przynależność morfemu i tutaj pozostają niejasne.
Stosunkowo zbliżoną w charakterze trudność możemy napotkać w pieśni 10 w zwoju
I:
138

Dokładny spis i zarys teorii powołania owej kontaminacji, patrz: Suzuki, Hayashi 1985, str. 100-102.
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君之歯母
吾代毛所知哉
磐代乃
岡之草根乎
去来結手名

Kimi ga yo mo
Wa ga yo mo shiru ya
Iwashiro no
Oka no kusane o
Iza musubite na

‘Ach, zwiążmy razem,
Źdźbła trawy ze wzgórza,
Zwanego Iwashiro,
Które rządzą tak twoim,
Jak i moim życiem’

Jaką funkcję może mieć tutaj prepozycyjny ideogram 所 ? Z całą pewnością nie może
oznaczać, z przyczyn czysto składniowych, strony biernej. Jedyne sensowne wytłumaczenie
to przypisanie mu funkcji przydawkowej. Taka hipoteza znajdowałaby pewne poparcie w tym,
iż po shiru występuje partykuła emfatyczna ya. Czasownik shiru przyjmuje wobec
powyższego końcówkę przydawkową -ru, wymaganą wówczas, gdy łączy się on
bezpośrednio z niepredykatywną częścią mowy. Redaktorzy wydania Shōgakukan w
komentarzu do analogicznej sytuacji, obserwowanej w pieśni 2851 (hito no miru ue wa 人所
見上 'górna część ubrania, na którą patrzą ludzie'), przypisują tejże końcówce po stronie
grafemicznej właśnie ideogram 所. Nie biorą oni jednak pod uwagę faktu, iż chiński morfem
suǒ , zapisywany jako 所 , funkcji takiej nie posiadał. Wprowadzał on bowiem formę
znominalizowaną, a nie przydawkową. Podstawienie natomiast w powyższych pieśniach
frazy rzeczownikowej utworzonej od czasownika shiru nie umożliwia prawidłowej
interpretacji. Żadnej frazy rzeczownikowej bowiem, wbrew temu, co sugeruje morfem
wprowadzony wg zasad składni chińskiej, w przykładach tych nie ma. Tym samym
pozostawienie tego faktu bez żadnego komentarza pomija istotny fakt językowy, a
mianowicie to, iż w ramach struktur pozornie chińskich ideogramom nadana została na
gruncie japońszczyzny nowa funkcja gramatyczna.
Aby przytoczyć przykład zbliżony, ale reprezentujący inną kategorię gramatyczną,
odwołajmy się do fragmentów dwóch poniższych pieśni
(71, I)
寐之不所宿尓

I no neraenu ni

‘Zasnąć wciąż nie mogę’

(149, II)
念息登母
(...)
不所忘鴨

Omoiyamu to mo
(...)
Wasuraenu kamo

‘Choć inni pamiętać przestaną
(...)
Ja zapomnieć bym nie mógł’

W obu wypadkach możemy wskazać zanegowany czasownik w formie potencjalnej: w
pierwszej pieśni jest to nu ‘spać’ wraz z końcówką -rae-, w drugiej zaś wasuru ‘zapomnieć’ z
końcówką -e-/ -y-. O ile jeszcze końcówka -e-/ -y- może być wykładnikiem bierności, to
funkcji takiej absolutnie nie posiada pierwsza z końcówek, tj. -rae-. Zachowuje ona
ewentualnie wyłącznie materialne podobieństwo do wykładnika strony biernej, jakim jest
końcówka -rare-, ale posiada całkowicie odmienną fleksję. Poza wszystkim zaś interpretacja
tych czasowników w stronie biernej nie daje, podobnie jak w poprzednim wypadku, frazy
sensownej.
Zupełnie innego rodzaju przykład, w którym także występuje przytoczony wyżej
wykładnik negacji, możemy wskazać w pieśni 579 w zwoju IV:
奉見而
未時太尓
不更者

Mimatsurite
Imada toki da ni
Kawaraneba

‘Wciąż niedawna jest chwila,
Odkąd miałem zaszczyt,
Spojrzeć w twe oblicze’
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Tutaj jednak owo przesunięcie gramatyczne odnosi się do innego wykładnika negacji, tj. do
未 (chińsk. wèi; sinojap. mi, bi) ‘jeszcze nie’. Otóż wykładnik ten jest o tyle nietypowy w
stosunku do omawianego poprzednio 不 (chińsk. bù; sinojap. fu), iż w ramach przekodowania
tekstu chińskiego wg zasad systemu kundoku morfemowi wèi zostaje na gruncie
japońszczyzny przypisany analityczny wykładnik w postaci partykuły imada oraz końcówki
zu dochodzącej do czasownika. Analityczność owa występuje rzecz jasna wyłącznie w języku
japońskim, gdyż w chińskim mamy tyko jedną jednostkę, zarówno w piśmie (未) jak i w
mowie (wèi). Tym samym w tekście zapisanym wg zasad języka chińskiego ideogram 未
pełniłby rolę zarówno japońskiej prepozycyjnej partykuły imada, jak i końcówki fleksyjnej
czasownika, tj. zu. W przytoczonym przykładzie natomiast prócz wspomnianego ideogramu
odnajdujemy kolejny wykładnik negacji w postaci ideogramu 不, co więcej łączącego się z
czasownikiem kawaru 更 zgodnie z szykiem chińskim, a nie japońskim. Tym samym w
ramach chińskiego szyku zastosowana została struktura przeczenia absolutnie niewystępująca
w chińskim. Jak zatem mamy interpretować gramatyczną funkcję ideogramu 未 w
powyższym tekście? Najsensowniejsze wydaje się przypisanie mu samej funkcji partykuły,
która nie wymaga w ramach struktury analitycznej dodania końcówki czasownika. W ramach
tekstu grafemicznego nie sposób jednak przypisać mu cech jednego z dwóch systemów, tj.
chińskiego bądź japońskiego, gdyż składniowemu porządkowi chińskiemu towarzyszy
japoński zasób morfemów gramatycznych. Zasób ten natomiast kłóci się z uporządkowaniem,
obowiązującym w morfoskładni języka chińskiego.
Jak zatem widzimy, szereg wersów opisywanej tu antologii nie daje się prawidłowo
zinterpretować wyłącznie w środowisku języka chińskiego. Dzieje się tak pomimo faktu, iż,
reprezentują one chiński typ łączliwości jednostek, który w zasadniczy sposób odbiega od
zasad gramatyki japońskiej. Co więcej, w samym tekście nie mamy żadnych sygnałów, które
wskazywałyby typ owych przesunięć w stosunku do funkcji, jaką ideogramy te posiadały w
ramach systemu chińskiego. Mamy tu po prostu do czynienia z nowym uzusem, w ramach
którego nadana została nowa funkcja gramatyczna. Ta zaś wykazuje pewne podobieństwo do
oryginalnej, ale bynajmniej nie jest z nią identyczna. W powyższych przykładach jednak
sytuacja ta była o tyle mało złożona, iż całe zjawisko występowało w ramach konstrukcji o
stosunkowo mało rozbudowanej morfologii. W następnej części przyjrzymy się natomiast
dłuższym frazom złożonym, reprezentującym mieszane nacechowanie gramatyczne.

4.4.3.4. Mieszane uszeregowanie fraz złożonych – końcówka fleksyjna
zbudowana wg zasad składni chińskiej
Wspominaliśmy już wcześniej o tym, iż pomijanie problemu języka grafemicznej postaci
tekstu i zastępowanie go opisem sposobu użycia ideogramów sinojapońskich, uniemożliwia
uchwycenie i przedstawienie niektórych podstawowych, a jednocześnie oryginalnych, zjawisk
językowych. Aby ukazać, jak drastyczne zaniedbania metodologiczne wprowadza tego typu
opis, porównajmy dwa następujące przykłady, pochodzące kolejno z pieśni 119 i 1788.
Postaramy się zwrócić przy tym uwagę na poszczególne warstwy możliwej analizy, traktując
zapis, dosłownie znaczenie grafemicznie ukształtowanego tekstu oraz znaczenie
przyporządkowanej mu w ramach odczytu jednostki fonicznej jako osobne jej obszary:
(119, II)
不
通
yodomu
"nie przechodzić"
'utknąć, nie płynąć, nie poruszać się'
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(1788, IX)
遠
不
有
„daleko
nie
być
tōkaranaku ni
‘choć nie jest to daleko’

尓
choć [ideogram zdesemantyzowany]”

Wg tradycyjnej interpretacji japońskiej oba podkreślone fragmenty przynależą do tej samej
kategorii, gdyż reprezentują identyczny, prawidłowy szyk chiński, z prepozycją wykładnika
negacji wobec czasownika, i są odczytywane w rodzimej reprezentacji fonicznej na zasadzie
pewnej reinterpretacji. Tymczasem tego typu ujęcie całkowicie pomija tak fundamentalną
kwestię, jaką jest uszeregowanie syntaktyczne: typ łączliwości danej jednostki z innymi. Z
takiego punktu widzenia oba przykłady różnią się od siebie w sposób diametralny. O ile
bowiem pierwsza z podkreślonych fraz jest samodzielnym czasownikiem yodomu 'utknąć', to
druga jest końcówką fleksyjną przymiotnika. Pierwszy przykład reprezentuje więc wyraz
zapisany po chińsku i następnie poddany resemantyzacji zgodnie z uzusem japońskim. Drugi
natomiast stanowi japoński wyraz na płaszczyźnie fonicznej, zaś w grafemicznej wykazuje
dwie cechy charakterystyczne dla dwóch różnych systemów. Posiada bowiem – typową dla
japońszczyzny, za to nieobecną w języku chińskim – końcówkę gramatyczną ‘nie być’ 不有.
Ta zaś zapisana została dla odmiany z prepozycją negacji: typową dla chińszczyzny, obcą zaś
gramatyce języka japońskiego. Użycia tego typu, choć nie szczególnie często spotykane, nie
należą do zjawisk odosobnionych. Podobne mieszane uszeregowanie z użyciem negacji
możemy zaobserwować m.in. w pieśni 3123 w zwoju XII:
直独
宿杼宿不得而

Tada hitori
Neredo nekanete

‘Samotnie próbowałem zasnąć,
Jednak sen nie przychodził’

I tutaj mamy bowiem predykat ‘spać’ nu 宿 wraz z końcówką -kan-139 oznaczająca ‘nie móc’.
W piśmie odpowiada jej dwuznakowa jednostka 不 得 (chińsk. bùdé; sinojap. futoku)
oznaczająca dosłownie „nie zdobyć, nie osiągnąć”, przy czym ponownie wykładnik negacji,
zgodnie z zasadami chińskiej, ale już nie japońskiej, składni poprzedza predykat. Podobnie
więc jak w powyższym wypadku, mamy tutaj okazję zaobserwować syntaktycznie mieszaną
formę zapisu, opartą dodatkowo na resemantyzacji wyrażenia ‘nie zdobyć’.
139

Nie sposób nie poruszyć w tym miejscu stosunkowo dyskusyjnego problemu, tj. tego, czy jednostkę kanu
uznać należy za końcówkę gramatyczną, czy też za odrębny wyraz. Z jednej bowiem strony jest to czasownik
wieloznaczny i, przynajmniej w niektórych użyciach, samodzielny, mogący w VIII w. oznaczać ‘nie móc’,
‘łączyć’, a także ‘przewidywać, odgadywać przyszłość’ (hipotezy etymologiczne odnośnie procesu, który
doprowadził do tego typu polisemii, patrz: Wielki słownik języka japońskiego z podziałem na okresy historyczne.
VIII wiek., 1967). Owe funkcje semantyczne przedstawiają się jednak zupełnie inaczej, jeśli wziąć pod uwagę
typ łączliwości: żaden z przytoczonych w tej pracy słowników klasycznej japońszczyzny nie podaje
samodzielnego użycia tej jednostki w znaczeniu ‘nie móc’; samodzielne użycie przysługuje wg tych źródeł
wyłącznie pozostałym znaczeniom. Co więcej, tenże rozdźwięk statusu syntaktycznego znajduje swoje bardzo
naturalne odbicie właśnie w leksykografii, tj. w samej strukturze haseł. Spośród słowników klasycznej
japońszczyzny jedynie Słownik języka japońskiego VIII wieku (1967) opisuje wszystkie znaczenia w ramach
jednego hasła, zaznaczając, iż w znaczeniu ‘nie móc’ jednostka ta dochodzi do czasownika. Natomiast zarówno
Wielki słownik języka japońskiego z podziałem na okresy historyczne. VIII wiek. (1967), Wielki słownik
klasycznego języka japońskiego wydawnictwa Shōgakukan (1983), jak również pięciotomowy Wielki słownik
klasycznego języka japońskiego wydawnictwa Kadokawa (1999) tworzą odrębne hasło ‘nie móc’, przedstawiając
tę jednostkę właśnie jako niesamodzielną. W niniejszej pracy i my posługujemy się owym kryterium
składniowym i nie uznajemy tym samym wyrazu nekanu za czasownik złożony, lecz za czasownik nu z
końcówką -kan-.
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Tego typu mieszane konstrukcje nie ograniczają się w Man’yōshū wyłącznie do takich,
które wykorzystują wykładnik negacji. I tak na przykład w pieśni 3202 w zwoju XII możemy
wskazać oryginalną, złożoną konstrukcję czasownikową, wraz z końcówką zapisaną wg zasad
gramatyki chińskiej:
如何毛君之
所見不来将有

Nan zo mo kimi ga
Miekozaruramu

‘A dlaczegóż to, mój Panie,
Nie zechciałeś mnie odwiedzić?’

Cała fraza miekozaruramu składa się z dwóch czasowników, tj. miyu ‘być widocznym,
pojawiać się’ (od miru ‘widzieć’; wykładnikiem nieprzechodniości w piśmie jest, w typowo
chińskim, lecz nie japońskim układzie140, prepozycyjny ideogram 所, przy czym morfem ten
pełni rolę nacechowania aprecjatywnego), kozaru ‘nie przyjść’ (w piśmie, ponownie z typową
dla języka chińskiego prepozcyją wykładnika negacji 不) oraz końcówki gramatycznej -ram-.
Końcówka ta funkcjonuje zasadniczo jako wykładnik trybu przypuszczającego, choć niekiedy
bywała także używana dla zaakcentowania zdziwienia czy niedowierzania, w charakterze
zbliżonym do polskiej końcówki emfatycznej -ż dołączanej do zaimków pytajnych 'czemuż',
'dlaczegóż', 'cóż', 'gdzież', itp. Sama owa końcówka zapisana jako 将有 i odczytywana w
postaci japońskiej, w warstwie grafemicznej reprezentuje porządek chiński. Składa się
bowiem się z wykładnika czasu przyszłego 将 (chińsk. jiāng; sinojap. shō) oraz czasownika
‘być’ 有 (chińsk. yǒu; sinojap. yū). Układ tych morfemów gramatycznych, zachowujących
chiński szyk, odpowiada na gruncie japońszczyzny całości złożonej z czasownika oraz
końcówki fleksyjnej. Co jednak ciekawe, owa całość dopuszczająca samodzielną,
czasownikową interpretację ta funkcjonuje sama jako końcówka fleksyjna kozaruramu
większego czasownika, miekozaruramu, w postaci wykładnika ideograficznego.
W ramach ostatniego przykładu sklasyfikowanego w tej grupie podamy konstrukcję
mieszaną, wykorzystującą aprecjatywne nacechowanie honoryfikatywne. Pochodzi ona z
pieśni 3865 ze zwoju XVI.
年之八歳乎
将騰来不座

Toshi no yatose o
Matedo kimasazu

‘Choć czekałam osiem lat,
Nie zechciał już powrócić’

Nas szczególnie interesować będzie wyrażenie kimasazu ‘KTO nie raczy przybyć’, składające
się z rdzenia ku 来 ‘przyjść’, gramatycznego wykładnika kategorii aprecjatywnej -mas- 座
oraz wykładnika negacji -zu 不. I w tym wypadku jednak cała końcówka -masazu zapisana
została wg przedstawionej wcześniej składni chińskiej, tj.:
来
不
座
„przyjść
nie
‘Nie być łaskaw przyjść’

kimasazu
(końcówka aprecjatywna)”

140

Morfem ten wymaga dodatkowego komentarza. W japońskim odczycie widnieje bowiem czasownik miyu,
będący czasownikiem nieprzechodnim, nie jest on jednak stroną bierną czasownika przechodniego. Natomiast
chiński morfem suǒ, odpowiadający w piśmie ideogramowi 所 mógł być wyłącznie wykładnikiem drugiej z
owych dwu kategorii. Semantyczna struktura całego wyrażenia grafemicznego dopuszcza jednak pewne
zróżnicowanie gramatyczne, w ramach którego na płaszczyźnie grafemicznej mielibyśmy stronę bierną, zaś w
fonicznej – czasownik nieprzechodni, przy czym obie z nich mają tutaj także funkcję gramatycznego wykładnika
aprecjatywności.
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Co jednak czyni całe zjawisko jeszcze ciekawszym w zestawieniu z poprzednimi to fakt, iż
ideogramowi 座 (chińsk. zuò; sinojap. za) funkcja wykładnika kategorii aprecjatywnej ‘raczyć
być GDZIE’ została przypisana dopiero w języku japońskim. Czasownikowe użycie tego
ideogramu w chińszczyźnie ograniczało się bowiem do neutralnego ‘siedzieć’. Cały
czasownik kimasazu reprezentowany jest więc w zapisie przez rdzeń (来) i końcówkę (不座).
Sama końcówka dodana została wg zasad składni chińskiej, ale sam fakt jej obecności
podyktowany jest zasadami systemu japońskiego. Warto przy tym dla kontrastu zestawić ten
przykład z analogiczną fonicznie, ale odmienną grafemicznie i systemowo konstrukcją
obserwowaną w pieśni 619 w zwoju IV. Także tam pojawia się bowiem wyrażenie kimasazu,
jednak odznacza się ono innym uszeregowaniem znaków pisma, tj.:
不
来
座
„nie przyjść
(końcówka aprecjatywna)”
‘Nie być łaskaw przyjść’

kimasazu

O ile więc w poprzednim wypadku obserwowaliśmy ideograficzny rdzeń i końcówkę
zapisaną wg zasad składni chińskiej, to tutaj mamy prefiks negacji, rdzeń oraz końcówkę
aprecjatywną. I ten przykład jednak reprezentuje mieszaną konstrukcję gramatyczną, bowiem
w czysto chińskiej frazie wykładnik aprecjatywny znalazłby się pomiędzy przeczeniem a
rdzeniem przyjść.
Jak zatem możemy zauważyć wyraźnie na powyższych przykładach, zaproponowana
tu kategoria reprezentuje unikalny sposób tworzenia jednostek językowych. Problem ten jest
przy tym niemożliwy w ogóle do sformułowania jeśli zagadnienie języka sprowadzane jest do
sposobu użycia znaków pisma, lub gdy pismo ideograficzne i jego rola w statusie Man'yōshū
postrzegane jest z perspektywy monosystemowej. Przedstawione tu zjawisko polega bowiem
na tym, iż utożsamia ono zapis fraz języka japońskiego za pomocą ideogramów
sinojapońskich, wykorzystując struktury zbudowane na wzór wyrażeń chińskich. Nie dziwi
natomiast fakt, iż ten mieszany charakter gramatyczny znajduje najciekawsze odbicie właśnie
w predykatach. Tym samym, pozostając przy tych częściach zdania, w następnej części
omówimy interesujące nas zjawiska obserwowane wśród czasowników złożonych.

4.4.3.5. Mieszane uszeregowanie fraz
niejednorodność czasownika złożonego

złożonych

–

gramatyczna

Jak sygnalizowaliśmy już we wcześniejszych częściach niniejszej pracy, mieszany,
sino-japoński, charakter grafemicznej postaci tekstu Man’yōshū nie sprowadza się jedynie do
zmian statusu semiotycznego poszczególnych jednostek ideograficznych, ani nawet jednostek
leksykalnych w formie rdzenia z końcówką, reprezentowanych przez układ znaków pisma.
Okazuje się bowiem, iż tego typu struktury mieszane używane były także do tworzenia
czasowników złożonych, powstałych w wyniku połączenia dwóch samodzielnych jednostek.
Te zaś wnoszą istotną zmianę w stosunku do poprzednich przykładów: dowodzą bowiem, iż
znajomość chińszczyzny wśród kompilatorów Man'yōshū i umiejętność przeszczepiania ich
do własnego systemu nie ograniczała się tylko do wyrażeń stosunkowo mało złożonych.
Spróbujmy przyjrzeć się zatem na początku dwóm przykładom wprowadzenia
aprecjatywnego nacechowania poprzez dodanie do honoryfikatywnie neutralnego czasownika
aprecjatywnej jednostki tamau ‘dawać, ofiarowywać CO KOMU, udzielać CZEGO KOMU’.
Jednostka ta tworzy w zaprezentowanych tu przykładach formy złożone, ale mogła być także
używana samodzielnie, jako w pełni niezależny leksem – w przeciwieństwie do omawianego
wcześniej -kan- w znaczeniu ‘nie móc’.

78

(3324, XIII)
所取賜而

Torashitamaite

‘Raczywszy wziąć’

(3326, XIII)
不召賜者

Meshitamawaneba

‘Ponieważ nie raczyłeś wezwać’

W pierwszym wypadku tj. torashitamaite 所取賜而 możemy zaobserwować dwa wykładniki
honoryfikatywne. Pierwszy z nich, gramatyczny, stanowi końcówka -s- dołączona do
czasownika toru 取 i odpowiadająca w piśmie prepozycyjnemu ideogramowi 所141. Drugi to
wykładnik leksykalny tamau, zapisywany przy pomocy ideogramu 賜. Otóż, jak mieliśmy
okazję wspomnieć już wcześniej, ideogram ten interpretowany w mowie na gruncie
chińszczyzny do postaci cì także w języku chińskim używany był w tej samej funkcji
aprecjatywnej. Istotna różnica polegała jednak na tym, iż odwrotnie, niż ma to miejsce w
japońszczyźnie, dochodził on do honoryfikatywnie nienacechowanych czasowników w
prepozycji, np.:
賜見 cìjià
賜示 cìshì
賜復 cìfù

dosł. „dać to, że KTO się Z KIM zobaczyć”
‘udzielić audiencji’
dosł. „dać do, że KTO KOMU CO wskazać”
‘udzielić porady’
dosł. „dać to, że KTO umożliwił KOMU powrót do domu”
‘udzielić urlopu, zwolnić z
obowiązków służbowych’

Tym samym pierwsze dwa ideogramy w wyrażeniu torashitamaite 所取賜而 reprezentują
chiński szyk, ale część złożona z pierwszego i drugiego łączy się z trzecim wg zasad
gramatyki japońskiej. Analogiczny układ możemy zaobserwować w zacytowanym
fragmencie pieśni 3326. Tu bowiem w ramach frazy meshitamawaneba 不召賜者 jedyny
chiński wykładnik negacji 不 (chińsk. bù; sinojap. fu) kontrastuje systemowo ze składniowo
japońskim wykładnikiem kategorii aprecjatywnej 賜 . Choć bowiem wykładnik negacji
dochodzi w prepozycji do rdzenia, jakim jest czasownik mesu (召), to morfem aprecjatywny
tamau (賜) dołączony jest na zasadzie końcówki fleksyjnej.
Jak jednak możemy zauważyć, przykłady zaczerpnięte z pieśni 3324 i 3326, poza tym,
że reprezentują bardziej złożone struktury od poprzednio omawianych przykładów, nie
wnoszą do naszego opisu specjalnie nowych informacji. Postawić można zatem pytanie, czy
powołanie osobnej kategorii jest tutaj w jakikolwiek sposób umotywowane. Otóż naszym
zdaniem jest ono jak najbardziej celowe, gdyż umożliwia wyraziste dostrzeżenie pewnej
fundamentalnej funkcji języka. Funkcją tą, tak podkreślaną m.in. przez Andrzeja
Bogusławskiego, jest robienie czegoś z wiedzą, a mianowicie jej przekazywanie142. Poniżej
przyjrzymy się przykładom, w których interpretując tekst z punktu widzenia
wielosystemowości dotykamy najgłębszych, bo dotyczących właśnie wiedzy nadawcy i
odbiorcy, powłok języka, odbijających się w różnych możliwych interpretacjach struktury
tematyczno-rematycznej czasowników złożonych. Jak bowiem zobaczymy, dopiero
grafemiczna analiza polisystemowa pozwala na wydobycie właściwych struktur tematycznorematycznych, będących właściwym nośnikiem wiedzy. Struktury te okażą się znacznie
ciekawsze niż w wypadku predykatów niezłożonych.
141

O braku takiej funkcji ideogramu 所 oraz odpowiadającemu mu w mowie morfemu suǒ w ramach systemu
chińskiego mówiliśmy wyżej.
142
Bogusławski 2007, str. 435-436.
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Na początku przyjrzyjmy się fragmentowi pieśni 1711 ze zwoju IX:
榜雖来
粟小嶋者
雖見不足可聞

Kogikuredo
Awa no koshima wa
Miredo akanu kamo

‘Choć przybyłem tu łodzią,
Nie sposób nasycić oczu,
Widokiem Koshima w Awa’

Wyraz kogikuredo ‘choć przypłynąłem’ składa się z dwóch czasowników kogu 榜 ‘wiosłować,
płynąć’ i ku 来 ‘przyjść, przybyć’ oraz z końcówki gramatycznej -do odpowiadającej
polskiemu ‘choć, ale, lecz’. Otóż końcówka ta dochodzi w warstwie grafemicznej w
omawianym przykładzie w prepozycji (a zatem zgodnie ze składnią chińską) wobec
czasownika ku. Tym samym, jeśli interpretować cały pierwszy wers wg sugerowanego
porządku chińskiego, znaczyłoby to tyle, co „płynąłem, choć przybyłem”, co rzecz jasna nie
stanowi w ogóle sensownej frazy, może poza bardzo nietypowym i dość sztucznie
skonstruowanym kontekstem. Tym samym sinocentryczny odczyt tak zapisanej frazy jest
niepoprawny na mocy kryterium morfologicznego. Przyjrzyjmy się jednak innym przykładom,
które wprawdzie gramatycznie wydają się poprawne, jednak odmienną interpretację narzuca
ich status pragmatyczny. W pieśni 509 w zwoju IV możemy wskazać następującą frazę:
狭丹頬相
紐解不離

Sanitsurau
Himo tokisakezu

‘Nie rozwiązując jednak,
Czerwonego sznura swej szaty’

Podobną frazę, różniącą się tylko w sposób nieistotny ideogramem reprezentującym
czasownik saku, możemy odnaleźć także m.in w pieśni 2975 ze zwoju XII:
紐之結毛
解不放

Himo no musubi mo
Tokisakezu

‘Nie rozwiązując jednak,
Węzła na sznurze swej szaty’

Sama struktura wyrazu jest tutaj zbliżona do poprzednio omawianego kogikuredo. Składa się
on bowiem z czasownika toku 解 ‘rozwiązać (się)’, saku 離／放 ‘rozplątać (się), uwolnić
(się), oderwać (się), odpaść, spaść’ oraz wykładnika negacji dochodzącego w chińskim szyku
do drugiego z tych czasowników. I tu jednak oba morfemy leksykalne tworzą jedną całość.
Jej analityczny odczyt, sugerowany przez sinocentryczną interpretację zapisu zaowocowałby
jednak powstaniem wyrażenia „choć sznur się rozwiązał, to nie spadł” – sensownej, ale
całkowicie zmieniającej sens i zdecydowanie mniej uprzywilejowanej w ramach kontekstu, w
jakim pojawia się owo wyrażenie. Tym samym inny sposób interpretowania struktury
tematyczno-rematycznej w ramach czasownika złożonego jest tutaj sygnalizowany przez
kontekst. Przykładów tego typu, jak się okazuje, jest w całej antologii więcej, jak np. w pieśni
2283 ze zwoju X:
皮為酢寸
穂庭開不出
恋度鴨

Hadasusuki
Ho ni wa sakidezu
Koi wataru kamo

‘I ja wciąż żywię miłość,
Niczym morze traw,
Których kłosy wciąż nie rozkwitły’

Wyraz sakidezu 開不出 ‘nie wykwitać’, analizowany w opisany wyżej sposób, oznaczałby
dosłownie tyle, co ‘[pąk] otworzył się, ale nie wyszedł’, co, ponownie, stanowi frazę
sensowną, ale całkowicie zmienia strukturę tematyczno-rematyczną wyrażenia.
Trzeba przy tym podkreślić, iż bynajmniej nie wszystkie konstrukcje grafemiczne tego
typu wymagają takiego sposobu interpretowania. Możemy bowiem wskazać przykłady, gdzie
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właśnie tego typu rozbicie jednostki leksykalnej na oddzielnie sygnalizowany temat i remat,
jest jak najbardziej dopuszczone przez otoczenie tekstowe całej pieśni. Przyjrzyjmy się
następującemu przykładowi:
(2442, XI)
大土
採雖尽
世中
尽不得物
恋在

Ōtsuchi wa
Toritsukusu to mo
Yo no naka no
Tsukushienu mono wa
Koi ni shi arikeri

‘Choć byś tę wielką ziemię,
Całą na wskroś przekopać,
Tym co na świecie pozostanie,
Poza dociekań zasięgiem,
Jest właśnie miłość’

I tym razem całościowa konstrukcja grafemiczna, na którą składa się: czasownik (tsukusu 尽)
– morfem gramatyczny (不) – czasownik (u 得, tutaj w alomorficznej formie e- dochodzącej
do końcówek fleksyjnych) jest identyczna. W tym wypadku jednak grafemiczna analiza
sinocentryczna tej jednostki jest jak najbardziej dopuszczalna przez otoczenie tekstowe. W
wyniku tego typu analizy otrzymujemy bowiem frazę tsukushienu ‘nie móc wyczerpać’, ale
jako skonstrastowaną wobec użytego powyżej toritsukusu ‘wybrać do końca, wyczerpać’.
Tym samym wyraz tsukusu w wersie czwartym jest już tematem zasygnalizowanym dwa
wersy wyżej. Rematem natomiast staje się negacja ‘nie móc’. Tym samym ściśle
lingwistyczne tłumaczenie tego wersu powinno brzmieć „ale rzeczą, której wyczerpać już się
nie da”.
Dla podsumowania ilustracji materiałowej tego podrozdziału warto zwrócić uwagę na to,
iż sposób wprowadzania tego typu struktury tematyczno-rematycznej w warstwie
grafemicznej nie jest ani sygnalizowany glosami, ani usystematyzowany w taki sposób, aby
czytelnik mógł prawidłowo zinterpretować dany wers bez odnoszenia się do otoczenia
tekstowego lub do kontekstu. W całej antologii zaś możemy odnaleźć przykład zapisu tego
samego czasownika na dwa różne sposoby, dobrane w sposób arbitralny, zupełnie
niezwiązany z właściwą strukturą tematyczno-rematyczną:
(586, IV)
不相見者
不恋有益乎
(2042, X)
相不見君矣
(...)
舟出速為

Aimizu wa
Koizaramashi o

‘Gdybym jej nie ujrzał,
Nie pokochałbym tak bardzo’

Aiminu kimi o

‘Odbij już szybciej od przystani, Panie,

Funade hayaseyo

Tak dawno przecież cię ujrzeć nie mogłam’

Jak jednak staraliśmy się zasugerować już wcześniej, wskazane tutaj zjawiska sięgają
znacznie głębiej w naturę języka, niż wynika to wyłącznie z literaturoznawczego czy czysto
gramatycznego punktu widzenia. Warto odwołać się tutaj do klasycznej koncepcji
francuskiego językoznawcy Tesnière’a143, który przedstawił tekst jako całość uporządkowaną
jednocześnie na dwa sposoby: linearnie (przy czym układem odniesienia dla mowy jest czas,
zaś dla pisma – przestrzeń) i strukturalnie. Interpretowanie tekstu, a za takie uważać należy
także wszelkie jego tłumaczenie na drugi język, polegać ma na zmianie porządku linearnego
na strukturalny. Innymi słowy, struktury linearne stanowią zbiór możliwości pewnych
wiedzonośnych, jakby zapewne zgodził się powiedzieć Andrzej Bogusławski, struktur
143

Tesnière 1959, str. 21.
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syntaktycznych. Te drugie generowane są z pierwszych dzięki wiedzy lingwistycznej strony
interpretującej tekst. Interpretacja tekstu chińskiego po japońsku w ramach systemu kundoku
jest tłumaczeniem o tyle nietypowym, iż odbywa się w ramach tych samych jednostek
grafemicznych. Prawidłowe zrozumienie porządku strukturalnego w języku chińskim
sprowadza się do znajomości funkcji morfemów gramatycznych i znaczenia narzucanego
przez szyk zdania lub frazy. W wymienionych w ramach tej kategorii przykładach ideogramy
reprezentujące w piśmie morfemy gramatyczne użyte są zgodnie z funkcją przypisaną im na
gruncie chińszczyzny. Szyk natomiast odzwierciedla jedynie czysto gramatycznie poprawne
uszeregowanie. W rzeczywistości tak powstałe jednostki albo nie stanowią sensownych fraz,
albo reprezentują skrajnie odmienny sens wypowiedzi, przy czym różnice dotyczą
fundamentalnej dla całej komunikacji struktury tematyczno-rematycznej. W zbliżonej
perspektywie do tej, przyjętej za Andrzejem Bogusławskim w niniejszym opracowaniu, o
informacji kodowanej przez sam szyk wyrażenia wypowiada się McDonald144. Zestawiając
szkocki gaelicki (niekiedy z odniesieniami do klasycznej angielszczyzny) z mandaryńskim
chińskim pokazuje wyraźnie, iż owa wiedzonośność języka jest efektem świadomego, właśnie
wiedzocentrycznego formowania wypowiedzi w ramach stworzonych dla danego języka
struktur składniowych. Odwołuje się przy tym do faktu, iż użytkownicy języka wiedzą, które
informacje są znane i mogą być zakomunikowane bezpośrednio, a które znane nie są i muszą
być dopiero wprowadzone. Podejście McDonalda, skonfrontowane z przedstawionym
materiałem z opisywanej tu antologii, wymaga jednak pewnego uzupełnienia. Dla
prawidłowego zinterpretowania porządku strukturalnego potrzebna jest wiedza o systemie
tekstu oryginalnego, systemie rodzimym na który tekst ten jest przekładany, o możliwej
formie współistnienia obu tych systemów obok siebie, a także wiedza o tym, iż dana postać
tekstu – grafemiczna bądź foniczna – stanowi dopiero możliwość dla pewnych interpretacji
językowych. Dla tekstu pisanego chodzi tu przede wszystkim o możliwość zmiany układu
jednostek w akcie interpretowania. Dopiero wyposażony w taką wiedzę współczesny
odbiorca Man’yōshū może prawidłowo odczytać ów porządek strukturalny, co – jak
pokazaliśmy – nie zawsze jest stanowi problem trywialny.
Jak zatem widzimy, uporządkowanie spełniające wymogi gramatyki chińskiej, a przez
to sugerujące odczyt wg jej zasad, nie może być w wypadku Man’yōshū uważane za porządek
strukturalny w rozumieniu Tesnière'a, lecz dopiero linearny. Poprawna interpretacja struktur
zdaniowych wymaga poruszania się w obu systemach językowych (chińskim i japońskim)
zakodowanych w warstwie grafemicznej. Właściwej interpretacji nie umożliwia zaś
fonocentryczna analiza monosystemowa. Tym, co najdobitniej dowodzi przedstawionego tu
stanowiska, są właśnie trudności powstałe przy próbie rekonstrukcji wiedzy zakodowanej w
strukturze czasowników złożonych. Z tego też powodu postanowiliśmy wyodrębnić taki
zasób kategorii, w szczególny sposób kładąc oddzielny nacisk na strukturę tematycznorematyczną kodowaną w powyższych przykładach.

4.4.3.6. Wykorzystanie języka drugiego rzędu
Wprowadzenie kategorii zawierającej wyrażenia oparte na metatekstualnym użyciu języka do
zbioru kategorii wyrażeń językowo niejednoznacznych wydawać może się na pierwszy rzut
oka mniej uzasadnione. Wydawać by się mogło bowiem, iż sam metatekst, stanowiąc język
drugiego rzędu, odnosi się do samego języka, który jest tutaj przedmiotem opisu. Wyrażenie
metatekstualne powinno być raczej postrzegane jako glosa, a nie jako właściwa część tekstu
antologii. Jak jednak zobaczymy, nasza decyzja o wprowadzeniu wykorzystania metatekstu
jako trzeciej kategorii ma pewne uzasadnienie. Otóż po pierwsze, wyrażenia metatekstualne
144
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występujące w Man'yōshū funkcjonują często na zasadzie deskrypcji, która wykorzystuje
mechanizm metatekstualny, ale jednocześnie odsyła do konkretnej jednostki języka. Po drugie,
ideogramy, użyte w funkcji metatekstualnej, występują w opisywanej antologii w
konstrukcjach chińskich lub ewentualnie w wyrażeniach zbudowanych do pewnego stopnia w
oparciu o wyrażenia języka chińskiego. Tym niemniej jednak, jak będziemy mieli okazję się
przekonać, ich metatekstualna konotacja wskazuje niekiedy jednostki, których prawidłowe
zinterpretowanie nie byłoby możliwe przy sinocentrycznej próbie interpretacji.
Metatekstualność odsyła tu bowiem czytelnika do jednostki fonicznej, a zatem – jak
mówiliśmy wyżej – monosystemowej. Po trzecie zaś celem naszego opisu jest
zaproponowanie takiej perspektywy badawczej, dzięki której możliwe będzie uzupełnienie
japońskiego opisu antologii i wprowadzenie modyfikacji tam, gdzie studia tradycyjne oferują
analizę nieprecyzyjną lub jawnie błędną. Takie potknięcie można zauważyć w wypadku
przykładów użycia języka drugiego rzędu. Po czwarte wreszcie, starając się połączyć
zachodni dorobek metodologiczny ze szczególnie interesującym japońskim materiałem
językowym, chcemy wprowadzić pewne drobne uzupełnienie do opisu metatekstu.
We współczesnych badaniach zachodnich samo metatekstualne użycie języka zostało
zdominowane w dużej mierze przez dociekania prowadzone w ramach logiki i filozofii języka.
Niech za argument potwierdzający to stwierdzenie posłuży fakt, iż w imponującej
dziesięciotomowej The Encyclopedia of Language and Linguistics (1994) wydawanictwa
Pergamon w artykule hasłowym poświęconym metajęzykowi nie ma ani jednego odwołania
do badań ściśle językoznawczych, a opis został właściwie ograniczony do prekursora
współczesnych badań nad językiem drugiego rzędu, jakim był Alfred Tarski. Podonie
przedstawia się sytuacja w konkurencyjnym opracowaniu wydawnictwa Elsevier
Encyclopedia of Language and Linguistics, gdzie użycie metajęzyka sprowadzone jest do
formalnych rekonstrukcji odnoszenia się do faktu denotowania. Analogiczne opracowanie,
powstałe w środowisku japońskim, tj. Encyklopedia językoznawstwa (1996) przyjmuje tutaj
szerszą perspektywę i odwołuje się także do badań lingwistycznych. Tym niemniej, ku
sporemu zaskoczeniu, całkowicie pomija szczególnie pouczający w tym zakresie rodzimy
materiał językowy, omawiając jedynie przykłady niczym nie różniące się od tych,
obserwowanych w językach indoeuropejskich. A warto byłoby zapewne chociażby
wspomnieć o systemie metatekstualnych glos, które dodawane do tekstu chińskiego
wskazywały możliwy sposób jego interpretacji w języku japońskim, czy też o
metatekstualnym wykorzystaniu semantycznie obciążonych ideogramów w celu wskazania
metody odczytu. Ten szczególnie bogaty materiał zasługuje na odrębny opis, wykraczający
zdecydowanie poza ramy niniejszej pracy. W podejmowanej tu rozprawie skupimy się więc
przede wszystkim na tym, jak metatekstualność wykorzystana została przy kompilacji
Man’yōshū. Przykładów takich nie ma niestety zbyt wiele, ale ich analiza okazuje się
szczególnie interesująca.
Na początku przytoczymy przykład zapisu czasownika ōri ‘[o gałęzi] uginać się pod
ciężarem liści’, pochodzący z pieśni 1421 ze zwoju VIII145:
春山之
開乃乎為里尓

Haruyama no
Saki no ōri ni

‘Na wiosennej górze,
Zalanej burzą kwiatów’

Użycie metatekstualne pojawia się tutaj w wypadku samogłoski ō, której w warstwie
grafemicznej odpowiada fraza 乎為. Otóż po ideogramie 乎, odpowiadającemu w subkodzie
mówionym nieprzedłużonej samogłosce o, występuje właśnie metatekstualnie użyty ideogram
為 (chińsk. wéi, wèi; sinojap. i). Wg powszechnie przyjętej koncepcji sygnalizować ma on
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przedłużenie samogłoski wskazywanej przez poprzedzający go ideogram. Warto zwrócić
jednak uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, owo podwojenie odnosić się ma do reprezentacji
fonicznej owego ideogramu, gdyż wskazywać ma właśnie długą sylabę ō, będącą nagłosem
japońskiego wyrazu ōri. Chociaż więc obiektem odniesienia metatekstualnej jednostki jest
znak grafemiczny, konotacja całej frazy prowadzić ma do zinterpretowania odpowiedniego
znaku fonicznego. Po drugie zaś ideogramowi 為 (chińsk. wéi, wèi; sinojap. i) nie zostało na
gruncie języka chińskiego (ani, co ciekawsze, później na gruncie japońszczyzny) przypisane
znaczenie, które pozwalałoby współczesnemu odbiorcy zinterpretować tego typu funkcję na
podstawie źródeł leksykograficznych klasycznej chińszczyzny bądź japońszczyzny. Spośród
znaczeń mogących w jakikolwiek sposób nasuwać dalekie skojarzenie z opisywaną tu funkcją
możemy bowiem wymienić ‘stawać się CZYM [? tj. poprzednią sylabą]’, ‘to, ten’ (zaimek
wskazujący), ‘z, wraz z’, ‘być związanym Z CZYM’. Jedyne znaczenie umożliwiające
sensowną intepretację semantyczną to funkcja zaimka wskazującego. I wówczas jednak cała
fraza zaimkowa jest niepełna, bowiem wskazywany obiekt wykorzystany został już wcześniej
jako pierwszy sylabogram 'o'. Niezbędna jest zatem dodatkowa operacja, wprowadzana na
podstawie znajomości otoczenia tekstowego.
Zbliżony problem powstaje podczas próby interpretacji metatekstualnej funkcji
ideogramu wykorzystanego do zapisu tego samego wyrazu w pieśni 2228 w zwoju X:
芽子之花
開乃乎再入緒
見代跡可聞

Hagi no hana
Saki no ōri o
Miyo to ka mo

‘Jakby miał mi pokazać,
Szalejące burzą kwiatów,
Jesienne krzaki lespedezy’

Tutaj bowiem podwojenie zdesemantyzowanego ideogramu 乎 wskazywane jest za pomocą
sinojapońskiego ideogramu 再 (chińsk. zài; sinojap. sai, sa) oznaczającego ‘jeszcze raz,
powtórnie’. Wprawdzie więc ponownie sinocentryczna interpretacja nie umożliwia tutaj
prawidłowego zinterpretowania tekstu (rzecz bowiem w tym, że powtórzeniu ma ulec
sinojapońska reprezentacja foniczna ideogramu 乎, czyli o, a nie chińska w postaci hū), to
jednak sam ideogram metatekstualny użyty został zgodnie ze znaczeniem chińskim.
Zwróćmy przy tym uwagę na pewien istotny aspekt. Otóż w obu powyższych
wypadkach metatekstualny ideogram ( 為 oraz 再 ) jest gramatycznie niekompletny. Z
syntaktycznego punktu widzenia jest to bowiem funktor wiążący ideogram 乎, który swoją
drogą wykorzystany został już wcześniej, całkowicie niezależnie. Ideogram metatekstualny
wskazywać ma tutaj powtórzenie pojawiającego się wcześniej ideogramu, nakładając
konkretne ograniczenia co do wyboru jego reprezentacji fonicznej, a więc tym samym co do
jego przynależności systemowej. Interpretacja semantyczna wymaga tym samym
uwzględnienia otoczenia tekstowego dla obu ideogramów metatekstualnych (為 oraz 再),
które pozwala na uzupełnienie syntaktycznie niepełnej frazy. W przeciwnym razie bowiem
fraza pozostaje niepełna, a zatem automatycznie nieinterpretowalna. Przyjmijmy wobec tego
µ za funkcję semantyczną, której dziedzinę stanowią jednostki języka sformułowane w języku
drugiego rzędu, a przeciwdziedzinę ekstensje, oraz K za otoczenie tekstowe. Ideogram 乎
opatrzymy dodatkowo indeksem 'o', który odpowiadajać ma ograniczeniu fonologicznemu.
Otrzymujemy wówczas:
µ(乎)
µ(為, K)

=乎o
=µ(為(乎))
=乎o
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Dla całej frazy 乎為 natomiast:
µ(乎)(為, K)

=µ(乎)(為(乎))
=乎o乎o
=ō

Analogicznie analiza semantyczna przedstawia się dla drugiego ideogramu, tj. 再.
Najciekawszy, szczególnie znany, przykład metatekstualnego wykorzystania
ideogramów do zapisu utworów Man'yōshū – tym razem w pełni międzysystemowy –
możemy natomiast wskazać w pieśni 1787 w zwoju IX:
恋者雖益
色二山上復有山者
一可知美

Koi wa masaredo
Iro ni ideba
Hito shirinu bemi

Choć miłość we mnie wzbiera,
To ludzie dostrzec mogą,
Gdy na twarzy się przejawi

Otóż wyraz izu ‘wyjść, pojawić się’ (tutaj w trybie warunkowym ideba z grafemicznym
wykładnikiem warunkowości 者 ) zapisany został w postaci frazy 山 上 復 有 山 . Jest to
całkowicie poprawne zdanie języka chińskiego, którego struktura morfo-składniowa wygląda
następująco:
山 上 復
有 山
góra na jeszcze jeden
być góra
'Na [ideogramie] „山” jest jeszcze jeden [ideogram] „山”'
Rzecz bowiem w tym, iż czasownik izu zapisywany jest zazwyczaj za pomocą ideogramu 出
(chińsk. chū, chuì; sinojap. shutsu, sui). Ideogram ten, w ramach czysto materialnej,
graficznej analizy faktycznie można przedstawić w postaci dwóch, nałożonych na siebie,
ideogramów 山. Te jednak oznaczają ‘górę, wzniesienie’, a więc nie są w żaden sposób
związane semantycznie z oznaczającym ‘wyjście, pojawienie się’ ideogramem 出. Zatem
niezależnie od tego, że brak tu jakichkolwiek wykładników materialnego, a nie naturalnego,
użycia obu ideogramów 山 , ich niematerialna interpretacja nie umożliwia prawidłowej
interpretacji tekstu.
Ostatni przykład jest jednak interesujący pod jeszcze jednym względem. Otóż warto
zwrócić tutaj uwagę na fakt, iż zawiera on dwa różne typy metatekstualności. Trzy środkowe
ideogramy (上復有) stanowią bowiem wyrażenia języka drugiego rzędu, ale nie odnoszą się
do samych siebie, tj. do znaków-typów reprezentowanych przez te właśnie egzemplarze.
Użyte zostały więc jako glosy, czyli właśnie, wg koncepcji Jakobsona, w podstawowej
funkcji metajęzyka. Rosyjski lingwista stawia wręcz znak równości pomiędzy tym, co
nazywa metalingual function a glossing function. Tymczasem dwa skrajne ideogramy
odnoszą się właśnie tylko i wyłącznie do samych siebie, co – posługując się terminem
średniowiecznej filozofii – można tutaj nazwać supozycją materialną, w przeciwieństwie do
trzech pozostałych146. W ramach więc tzw. wyrażeń metajęzykowych możemy wskazać ich
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Autor (Jakobson 1960, str. 356) różnicę tę wyraźnie pomija:
Whenever the addresser and/or the addressee need to check up whether they use the same code,
speech is focused on the CODE: it performs a METALINGUAL (i.e., glossing) function. (...) Imagine
such an exasperating dialogue: "The sophomore was plucked." "But what is plucked?" "Plucked
means the same as flunked" "And flunked?" "To be flunked is to fail in an exam." (...) All these
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dwa odmienne typy. Problem opracowania precyzyjnej hierarchizacji wśród wyrażeń
metajęzykowych zasługuje na osobne studium i wykracza poza tematykę niniejszej pracy.
Podany przykład z pieśni 1787 może stanowić jednak dla tego typu rozważań pouczającą
ilustrację.
Warto przy tym zwrócić uwagę na pewną bardzo istotną kwestię. Otóż wprawdzie
mamy tu ewidentnie do czynienia z frazą metatekstualną, to jednak wykorzystanie metatekstu
ma tu zupełnie inny charakter niż ma to miejsce w wypadku komentarzy do tekstu. Nie jest to
bowiem żadna glosa, która odnosi się do określonych fragmentów tekstu. Język drugiego
rzędu został tutaj użyty do deskryptywnego wprowadzenie tekstu języka pierwszego rzędu,
czyli języka tekstu antologii. Innymi słowy, język pierwszego rzędu nie jest obiektem
odniesienia. Jest on konstytuowany przy pomocy frazy języka drugiego rzędu.
Warto też na końcu dodać, iż problem metatekstualności pomijany jest we wszystkich
japońskich opracowaniach antologii Man’yōshū. Ostatni przykład bywa bowiem
powszechnie 147 opatrywany wspominaną, mało informatywną etykietą gisho 戯 書
„żartobliwe metody zapisu” i sprowadzany tym samym do mętnie pojętego nietypowego
użycia znaków pisma. Umieszcza się go zatem w tej samej kategorii, co omówione wcześniej
przykłady reprezentujące odmienną konotacje foniczną (jak np. wyraz soma, zapisywany w
pieśni 2645 jako 追馬喚犬). Bez żadnego komentarza pomijany jest zaś zarówno fakt, iż
występujące tutaj ideogramy przyjmują całkowicie odmienne odniesienie, jak również
problem statusu językowego jednostek grafemicznych. Ten zaś w wypadku pieśni 196 i 1421
stanowi zagadnienie zdecydowanie nietrywialne, gdyż wymaga poruszania się nie tylko w
dwóch systemach gramatycznych, ale także w dwóch subkodach tych systemów.

5. Język Man’yōshū – uwagi końcowe
Jak staraliśmy się pokazać w tym rozdziale, najstarsza antologia poetycka stanowi dzieło
językowo unikalne. Podyktowane jest to nie tylko faktem, iż język grafemicznej postaci
Man’yōshū stanowi pod tym względem twór bez precedensu, ale także tym, iż nie był on
nigdy później na taką skalę stosowany do utrwalania tekstów. Stanowi tym samym jedyny w
swoim rodzaju przykład tak głęboko posuniętej wielosystemowości funkcjonującej wyłącznie
na płaszczyźnie grafemicznej. Oba, stosowane naprzemiennie, systemy, tj. chiński i japoński,
nie występują tutaj bowiem zwyczajnie obok siebie w odrębnych partiach, lecz – jak
widzieliśmy – wykorzystywane są jednocześnie w ramach jednej jednostki leksykalnej. W
rezultacie poszczególne cechy semiotyczne danego wyrażenia interpretowalne są poprzez
odwoływanie się do znajomości mechanizmów dwóch różnych języków. Fakt ten jest
szczególnie wyraźnie widoczny tam, gdzie pomimo prawidłowego chińskiego
uporządkowania frazy jej interpretacja w ramach tego języka okazywała się niemożliwa.
Podkreślić przy tym pragniemy z całą mocą, iż nie jest to problem ograniczający się
do użycia znaków pisma. Pod tym względem nie przyjmujemy tym samym ujęcia
prezentowanego w ramach tradycyjnych japońskich badań filologicznych. Pogląd ten bowiem,
zaakceptowany w kręgu badań japońskich od dawna, nie ulega właściwie żadnym
przemianom i nie wytrzymuje naszym zdaniem konfrontacji z metodologią lingwistyczną
rozwiniętą w XX wieku. Krzywdzącą oceną byłoby, być może, odmawianie tradycji
equational sentences convey information merely about the lexical code of English; their function is
strictly metalingual.
W ramach takiego ujęcia wyrazy, które denotują wyłącznie siebie (zapisane u Jakobsona pochyłym drukiem)
traktowane są tak samo, jak pozostałe wyrazy tworzące metatekstualną deskrypcję, które odnoszą się do innych
jednostek, niż one same.
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japońskiej wszelkich uogólnień, w ramach których możliwe byłoby przejście w opisie od
użycia języka do użycia języka jako przejawu stosowania systemu. Spośród ciekawszych ujęć
warto tutaj przytoczyć artykuł autorstwa Kōnoshi, w którym autor próbuje postawić w ogóle
problem języka pisanego, posiłkując się właśnie najstarszymi zabytkami paleografii i
piśmiennictwa. W przeciwieństwie do wielu przytoczonych wyżej koncepcji wprowadza
pojęcie systemu odczytywania tekstów chińskich i stwierdza wyraźnie, iż język wczesnych
tekstów stworzonych w Japonii na wzór zabytków chińskich należy nazywać ‘nie-chińskim’
hi-kanbun 非漢文148. Zaznacza także – intuicyjnie bardzo trafnie, ale niestety w sposób mało
sprecyzowany – iż w wypadku owych wczesnych tekstów należy mówić nie o „zapisywaniu
języka japońskiego”, ale o „zapisywaniu [danego tekstu] jako [tekstu] języka japońskiego” 149.
Sugeruje tym samym, jak można się domyślać z tego niejasnego, ale interesującego podejścia,
iż ma to być tekst możliwy do zinterpretowania na gruncie japońszczyzny, ale w swojej
postaci grafemicznej nie reprezentujący właściwego systemu języka japońskiego. Niestety w
koncepcji swej popełnia jeden kluczowy błąd, przedkładając jednostki języka – słowa i znaki
pisma – ponad sam system, do którego przynależą, i który generuje cały ich status
semiotyczny. Wg autora „Całe to zjawisko nie polega na tym, iż język japoński jest
zapisywany za pomocą ideogramów chińskich. Należy raczej stwierdzić, iż operacje na
znakach pisma i wyrazach tworzą szczególny świat.”150. Ujęcie Kōnoshi zdradza, jak widać,
wyraźne odstępstwa od tradycyjnej, grafocentrycznej i monosystemowej, doktryny, ale nie
oferuje sprecyzowanej koncepcji.
W prezentowanym przez nas spojrzeniu nietypowe użycie znaków pisma jest bowiem
dopiero efektem oryginalnego zjawiska z zakresu wszystkich działów semiotyki, a
mianowicie adaptacji części gramatyki i leksyki obcego języka jako ksenicznego podsystemu
w ramach konstruktu wielosystemowego. Zjawiska, którego opis nie sprowadza się do
pojedynczych jednostek; wymaga ono bowiem umieszczenia owych jednostek w powołanym
w powyższy sposób systemie i opisania ich statusu, generowanego przez wspomniany
złożony konstrukt. System ten, jak staraliśmy się ukazać, został powołany na gruncie
japońszczyzny, ale wykorzystuje niektóre rozwiązania języka chińskiego, przeszczepione na
grunt rodzimy. Nie można więc mówić tutaj po prostu o frazach chińskich, lecz o frazach
posiadających pewne cechy wspólne z wyrażeniami chińskimi (np. typ uporządkowania
jednostek). Przynależą one jednak już do nowego, złożonego systemu, w którym funkcjonują
jako elementy kseniczne (co, rzecz jasna, różni je zasadniczo od ich statusu na gruncie języka
chińskiego). Częściowe podobieństwo do wyrażeń systemu oryginalnego jest więc jedynie
przygodne, tak że obejmować może tylko wybrane cechy gramatyczne bądź semantyczne. Co
więcej, owa wielosystemowość ma w wypadku Man’yōshū charakter substancjalnie
niesymetryczny, tj. przekodowanie tekstu grafemicznego na foniczny niweluje automatycznie
znakomitą większość zjawisk, które staraliśmy się przedstawić w poprzednich podrozdziałach.
Powołane przez nas kategorie mają na celu objęcie wszystkich typów jednostek
występujących w Man'yōshū, które stanowią tekst niejednorodny gramatycznie, semantycznie,
ewentualnie taki, gdzie zmiana podsystemu w którym zakodowany został linearny tekst jest
konieczna podczas przechodzenia z pisanego subkodu języka na mówiony. Kategorie te nie
opisują jednak wszystkich interesujących zjawisk językowych, jakie można wskazać w tej
liczącej sobie przeszło cztery i pół tysiąca utworów antologii, do czego dochodzą jeszcze
wszystkie partie zapisane prozą, jak wstępy, komentarze etc. I tak np. w pieśni 3259 w zwoju
XIII wskazać możemy następujący fragment:

148

Kōnoshi 1997, str. 80-81.
Ibidem, str. 83.
150
Ibidem, str. 82.
149
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天雲之
外衣君者
可有々来

Amakumo no
Yoso ni zo kimi wa
Aru beku arikeru

‘Niczym chmury w niebiosach,
Powinnaś była,
Pozostać w oddali’

W ostatnim wersie wykorzystany został151 znak interpunkcyjny „々”, używany wyłącznie w
tekstach japońskich, a nie chińskich, który sygnalizuje podwojenie poprzedzającego go
ideogramu. W tym wypadku ideogramem owym jest 有 sprowadzany w tym wypadku w
mowie do postaci aru 'być'. Czy jednak faktycznie możemy stwierdzić bez żadnych
dodatkowych komentarzy, iż ideogram ten poprzedza znak podwojenia? Z pewnością tak,
jeśli brać pod uwagę wyłącznie linearny porządek tak zapisanego tekstu, w którym ideogram
可 odpowiadający tutaj morfemowi gramatycznemu beki, występuje, zgodnie z zasadami
składni chińskiej, w prepozycji wobec czasownika. Nie jest to jednak, by posłużyć się
ponownie terminem Tesnière’a, porządek syntaktyczny, jeśli wziąć pod uwagę status
pragmatyczny tego tekstu, tj. fakt, iż jest on przeznaczony do interpretowania w środowisku
japońskim, nie zaś chińskim152. W ramach zaś aktu interpretacji kolejność ideogramów w
ramach powoływania porządku syntaktycznego zmienia się następujący sposób:
可有有来  有可有来
Przy takim podejściu, rzecz jasna, znak „々” w żaden sposób użyty być nie może, gdyż
jednolity układ, jaki tworzy z poprzedzającym go ideogramem, zostaje rozbity. Problem ten
jednak, choć odnosi się do języka, dotyczy nie znaków językowych jako takich, lecz glos
interpunkcyjnych. Jest to problem z zakresu grafii utworu, a nie uporządkowania jednostek
grafemicznych, stąd też nie znalazł się on w naszej kategoryzacji omawianego problemu.
Podjęta tutaj analiza stanowić ma punkt wyjścia dla opisu dwóch innych
interesujących zjawisk, obserwowanych w Man’yōshū. W przeciwieństwie bowiem do
literaturoznawczego czy tradycyjnie filologicznego podejścia japońskiego, za perspektywę
badawczą przyjmujemy tutaj stanowisko pragmatyczne: antologia traktowana jest jako tekst,
który został nadany przez pewnego nadawcę w pewien nieprzypadkowy sposób, a następnie
przez szereg innych osób przepisany, opatrzony komentarzami etc. W efekcie współczesny
odbiorca dysponuje nie mgliście pojętym dziełem literackim, ale właśnie pełnoprawnym
tekstem grafemicznym, którego cechy semiotyczne w zasadniczy sposób odbiegają od tych
typowych dla mowy. Najbardziej podstawowy, a także szczególnie interesujący
lingwistycznie aspekt, jakim jest sam język wyróżniający się na płaszczyźnie grafemicznej,
przybliżyliśmy w niniejszym podrozdziale. Trzymając się tak obranego punktu widzenia, w
następnym rozdziale postaramy się sformułować problem tego, jak należy postrzegać
nadawcę antologii Man’yōshū ujmowanej jako tekst grafemiczny.

151

Zapis jest wersją przyjętą powszechnie we współcześnych wydaniach antologii, ale nie został on
wprowadzony we wszystkich odpisach. Przykładowo w 'Man'yōshū wraz z przypisami' Kōhon Man'yōshū 校本
萬葉集 ostatni z przytoczonych wersów widnieje w postaci 可有有来.
152
W tym drugim jest on, de facto, nieinterpretowalny.
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Rozdział II.
Problem nadawcy tekstu Man’yōshū
W poprzednim rozdziale podjęliśmy próbę zarysowania problemu, jakim jest
zaklasyfikowanie języka grafemicznej postaci opisywanej tu antologii. Zwróciliśmy przy tym
uwagę na jego szczególny charakter, w ramach którego obok siebie stosowane są rozwiązania
typowe dla dwóch różnych systemów, przy czym fakt ten obserwowalny był w znakomitej
większości wypadków wyłącznie na płaszczyźnie grafemicznej. Owe mieszane rozwiązania
dotyczyły przede wszystkim płaszczyzny semantycznej i składniowej, niekiedy także
przekodowania z pisma na mowę. W tej części chcielibyśmy postawić pytanie z
pragmatycznego poziomu języka, a mianowicie: kogo należy uznać za nadawcę
grafemicznego tekstu, jakim jest Man’yōshū?
Problem ten okazuje się istotny, jeśli za punkt wyjścia dla tego typu rozważań przyjąć
sygnalizowaną już wcześniej perspektywę badawczą. Otóż, w przeciwieństwie do
tradycyjnych badań prowadzonych w ramach japońskich opisów filologicznych, przyjmujemy
tutaj pragmatyczny punkt widzenia, traktując Man’yōshū jako tekst (a nie wyłącznie zbiór
pieśni, poklasyfikowany na zwoje oraz działy i opatrzony przypisami), będący wypowiedzią
grafemiczną, która pozwala na definiowanie i opis wszystkich cech wypowiedzi w sensie
pragmatycznym. Do cech owych przynależy także konieczność występowania nadawcy. Na
uwagę zasługują tu dwa aspekty. Po pierwsze, szczególne znaczenie, zwłaszcza na
pragmatycznym poziomie analizy, odgrywa sama forma tekstu, tj. fakt, iż został on nadany w
określonej postaci grafemicznej, odmiennej zwłaszcza od jego postaci fonicznej. Po drugie
zaś tekst ten, pojmowany jako pewna całość, stanowi typologicznie odmienny obiekt badań
niż suma pojedynczych utworów, podobnie jak tekst złożony z więcej niż jednego zdania nie
może być sprowadzony do sumy zdań składowych 153 . Oba te fakty w zasadniczy sposób
wpływają na kształtowanie się problemu nadawcy tekstu, jakim jest Man'yōshū.
W ramach tradycyjnych japońskich badań filologicznych nacisk kładziony jest przede
wszystkim na opis tych wykładników w tekście antologii, które pozwoliłyby postawić
hipotezę spójną z danymi historycznymi. Tego typu analiza filologiczna skupia się jednak
przede wszystkim na rzeczywistych postaciach (zasadniczo autorów i kompilatorów), które
były odpowiedzialne za powstanie antologii. Są to zatem dociekania z zakresu historii
literatury, choć podstawą dla nich są zarówno źródła historyczne, jak też sama analiza
poszczególnych partii tekstu. W niniejszym opracowaniu postaramy się wniknąć w pewne
istotne sygnały tekstowe nieco głębiej, starając się wyznaczyć i opisać wszystkie poziomy
wielowarstwowego nadawcy antologii jako całościowo pojętego tekstu. Jak się bowiem
okazuje, jedynie ściśle tekstologiczna metoda opisu pozwala na uchwycenie całej złożoności
problemu. Niedobór źródłowy bowiem nie daje właściwie żadnych podstaw do wysunięcia
takiej teorii powstania antologii, która mogłaby zostać efektywnie wykorzystana do
rekonstrukcji nadawcy tekstu. Właśnie owe trudności natury historycznej zarysujemy w
poniższym podrozdziale.

1. Kompilacja antologii – historyczny punkt wyjścia
W szeregu opracować 154 za swoisty punkt wyjścia dla badań nad historią opisywanej tu
antologii przyjmowany jest krótki fragment pochodzący z innej antologii poetyckiej. tj.
153

Por. bardzo jasne rozróżnienie między zdaniem a tekstem w ujęciu Andrzeja Bogusławskiego (1983, str. 19):
„jukstapozycja nie odgrywa roli funktora tworzącego ze zdań zhierarchizowaną strukturę taką, jaką konstytuują
frazy w obrębie zdania występujące w roli argumentów odpowiednich konektorów czy, ogólniej, funktorów.”
154
Por. m.in. Hashimoto 2006, str. 4.
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Antologii starych i nowych pieśni japońskich „Kokin wakashū” (古今和歌集, powszechnie
nazywanej w skrótowej postaci Kokinshū 古今集), a zatem najprawdopodobniej powstałej w
drugiej dekadzie X wieku155. Fakt ten może nieco dziwić: sugeruje bowiem, iż przez nieco
ponad sto lat od domniemanej daty kompilacji Man'yōshū antologia ta nie była wspominana
na kartach powstających już wtedy licznie zabytków piśmiennictwa. W interesującym nas
fragmencie mowa jest o pewnym zdarzeniu mającym jakoby miejsce ok. 40 lat przed datą
kompilacji Antologii starych i nowych pieśni japońskich i dotyczącym samego powstania
Man'yōshū. Z uwagi na to, iż jest to najstarsze źródło traktujące o pierwszej japońskiej
antologii poetyckiej, jak również na fakt, iż współczesne hipotezy historyczne, dotyczące
powstania Man’yōshū, są właściwie do niego sprowadzalne, przyjrzymy mu się nieco
uważniej. Rzeczona wzmianka występuje w pieśni 997 w zwoju XVIII i poprzedzona jest
wprowadzeniem odkompilatorskim:
貞観御時、「万葉集はいつばかり作れるぞ」と問はせ給ひければ、よみて奉りける
Jōgan no ōntoki, „Man’yōshū wa itsu bakari tsukureru zo” to towasetamaikereba, yomite
tatematsurikeru
Gdy w okresie sprawowania czcigodnych rządów w erze Jōgan [859-877 – JW] cesarz był
łaskaw spytać: „Kiedy stworzono Man’yōshū?” odpowiedziano mu z pokorą:
神無月
時雨降りおける
楢の葉の
名におふ宮の
古言ぞこれ

Kannazuki
Shigure furiokeru
Nara no ha no
Na ni ou miya no
Furugoto zo kore

Szarą jesienią krople deszczu,
spadają na liście drzewa nara,
Stary przekaz z pałacu,
Co nazwę nara nosi,
To właśnie to.

Otóż spory odnośnie interpretacji tego fragmentu rozgorzały, jak zaznacza redaktor
opracowania wydawnictwa Kōdansha156, już w okresie Heian. Źródłem owych dysput są przy
tym dwa, pojawiające się w cytowanej pieśni, wyrazy, tj. „Nara” i „miya”, a także fragment
wstępu do Kokinshū, w którym mowa jest o tym, iż Man’yōshū zostało skompilowane na
rozkaz cesarza Heizeia 平城 (774-824, panował w latach 806-809)157:
昔平城天子、詔侍臣令撰万葉集。自爾十代、数過百年。
Mukashi Heizei no tenshi, jishin ni mikotonori shite Man’yōshū erabashimu. Sore yori kono
kata, toki wa jū dai o he, kazu wa hyakunen o sugu.
Dawno temu cesarz Heizei wydał edykt rozkazujący swoim podwładnym skompilowanie
Man’yōshū. Od tego czasu, w przeciągu stu lat, przeminęło już dziesięciu władców.

155

Dokładna data powstania nie jest znana. Wiadomo, iż decyzja o stworzeniu antologii została podjęta w 904 r.
przez cesarza Daigo 醍醐 (885-930, panował w latach 897-930), zaś w następnym roku wydany został rozkaz
odnośnie rozpoczęcia kompilacji. Najbardziej prawdopodobne daty zakończenia prac to lata 913-914,
jakkolwiek skrajne teorie przesuwają ten moment na rok 922. Więcej na ten temat, patrz: Wielki słownik
klasycznej literatury japońskiej 1984, tom II, str. 548.
156
Antologii starych i nowych pieśni japońskich, 1998, wydawnictwo Kōdansha, tom III, str. 410.
157
Ibidem, tom I, str. 305-306.
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Przyjrzyjmy się tym problemom po kolei. Otóż rzecz w tym, iż zarówno wyraz Nara jak i
miya są wieloznaczne. Pierwszy z nich może bowiem oznaczać zarówno okres Nara (710784/794), jak i dwór Nara, zwany częściej pałacem Heijō. Wieloznaczność ta znajduje zresztą
odbicie w czysto formalnym aspekcie języka, gdyż sam wyraz Nara, oprócz standardowej
postaci grafemicznej 奈良, bywał zapisywany także w postaci 平城, a zatem homograficznej
w stosunku do pałacu Heijō (Heijō-kyō 平城京), a także do cesarza Heizeia (Heizei-tennō 平
城天皇, w przytoczonym fragmencie wstępu figurującego w zapisie Heizei no tenshi 平城天
子). Wyraz miya 宮 zaś może oznaczać zarówno pałac, jak i członków rodziny cesarskiej, w
tym następcę tronu. Interpretacja występującej w pieśni frazy Nara jako metonimii cesarza
Heizeia byłaby więc spójna ze wstępem do Kokinshū. Tam bowiem jednoznacznie jest już
mowa o osobie, nie zaś okresie historycznym lub zamku, choć widniejący zapis jest, jak
mówiliśmy, wieloznaczny. Wówczas trzeci wers przytoczonej wyżej pieśni oznaczałby
faktycznie Liście cesarza Heizeia. Teza taka jest jednak o tyle wątpliwa, iż wbrew większości
przyjętych teorii przesuwałaby kompilację Man’yōshū na okres Heian, a zatem na bez mała
50 lat po powstaniu najpóźniejszej pieśni występującej w antologii. Przyczyna zaś
zatrzymania prac nad całym dziełem pozostawałaby niewyjaśniona. Hipotezę tę każą
poddawać w wątpliwość także wydarzenia pojawiające się w treści antologii i wskazujące
pewne etapy jej kompilacji. Bardziej prawdopodobna wydaje się zatem interpretacja, iż we
wstępie do Antologii starych i nowych pieśni japońskich nastąpił błąd, natomiast pojawiający
się w pieśni 997 wyraz Nara odnosi się do okresu historycznego. Ku takiej też interpretacji
skłaniają się współczesne naukowe opracowania Kokinshū158. W takim świetle jednak pieśń ta
nabiera zupełnie innego wydźwięku: jest to bowiem – być może wyrażona poetycko, ale samo
przesłanie pozostaje jasne – odpowiedź na zadane pytanie, iż dokładna data kompilacji
Man’yōshū nie jest znana. Wiadomo natomiast jedynie, iż miało to miejsce w okresie Nara. I
choć współcześnie badania nad samym tekstem zostały bardzo rozwinięte, to dociekania
natury historycznej nie przyniosły żadnych pewnych informacji. Zarysowi najważniejszych
wyników owych badań współczesnych przyjrzymy się w następnym podrozdziale.

2. Kompilacja antologii w perspektywie badań współczesnych
Otóż poglądem podzielanym przez większość współczesnych opracowań dotyczących
kompilacji Man’yōshū jest przekonanie, iż antologia ta nie została skompilowana na rozkaz,
prace nad nią nie były skoordynowane ani w czasie, ani przez osobę jednostkowego redaktora,
natomiast można wskazać kilka osób, które odegrały tu znaczącą rolę. Nic jednak nie
wiadomo o trybie ich pracy. Wszystkie dalsze możliwe hipotezy muszą zaś opierać się na
analizie tekstu.
Rzecz jasna, w opracowaniach japońskich można odnaleźć odstępstwa od tego
poglądu. I tak przykładowo Kitahara 159 utrzymuje, iż kompilację całości tekstu
przeprowadziła jedna osoba, a konkretnie Ōtomo no Saka no Ue no Iratsume 大伴坂上郎女
(?696-?781). Była to najprawdopodobniej teściowa poety Yakamochiego 家持, który z kolei
uznawany jest powszechnie za jedną z kluczowych postaci jeśli chodzi o kompilację całej
antologii. Poglądy autorki tej hipotezy zdają się jednak opierać na własnych impresjach, niż
na analizie popartej argumentami historycznymi bądź językowymi. Pomijając bowiem już
sam fakt, iż w Japonii VIII wieku bardzo wątpliwe wydaje się powierzenie kompilacji
pierwszej antologii kobiecie, nawet jeśli pochodziłaby z kręgów arystokracji, to już sam
niespójny układ pieśni zdaje się wykluczać konepcję jednego kompilatora. Na przestrzeni
158

Wyd. Shōgakukan 1971, str. 370 (przypisy dolne); wyd. Kōdansha 1998, tom III, str. 409; wyd. Iwanami
1989, str. 399-400; wyd. Shinchōsha 1982, str. 338.
159
Kitahara 1997, str. 68.
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całej antologii skompilowane są partie ułożone wg różnych kryteriów (m.in. wg autorów, daty,
tematu, gatunku literackiego czy kontekstu), a niekiedy także zupełnie chaotycznie.
Dodatkowym, choć podobnie ważkim, kontrargumentem wobec tej hipotezy jest całkowicie
niespójny sposób zapisu poszczególnych pieśni. Jak bowiem pokazaliśmy w poprzednim
rozdziale, metoda grafemicznego utrwalenia antologii nie przedstawia żadnego spójnego
systemu, w wypadku którego znajomość reguł gwarantowałaby prawidłowe zinterpretowanie
nieznanego fragmentu. W rezultacie istotne rozbieżności funkcjonalne użycia ideogramów
występują nagminnie nie tylko między zwojami, ale w ramach jednego utworu. I z tym
faktem jednak nie zgadza się autorka160 twierdząc, iż metoda zapisu Man'yōshū nosi cechy
„prawidłowo usystematyzowanego porządku”. Warto zresztą dodać, iż autorka w żadnym
miejscu nie podaje kryterium, wg którego tenże porządek miałby zostać wprowadzany przez
nadawcę, a następnie weryfikowany przez odbiorców. Tym niemniej, analiza przeprowadzona
w poprzednim rozdziale pokazuje jasno, iż z całą pewnością nie jest to porządek ustalony w
odniesieniu do systemu językowego (chińskiego bądź japońskiego), czy choćby statusu
semantycznego ideogramów. Trudno natomiast wskazać jakiekolwiek istotniejsze kryteria dla
zapisu tekstu języka naturalnego.
W niniejszej pracy za punkt wyjściowy przyjmujemy sąd podzielany przez szereg
161
źródeł , iż kompilacji przynajmniej znacznej części antologii dokonał, działająca bez
ścisłego porozumienia ze sobą, cały zespół literatów japońskich czynnych twórczo w
pierwszej połowie VIII wieku. Grupa ta pozbawiona była spajających ją odgórnych
wytycznych, redaktora, a także patronatu i w dodatku działała przez dłuższy czas, tj.
kilkanaście bądź małe kilkadziesiąt lat. Jej głównymi przedstawicielami byli Ōtomo no
Yakamochi 大伴家持 (?717-785), wspomniana Ōtomo no Saka no Ue no Iratsume 大伴坂上
郎女 (?696-?781), Ichihara no Ōkimi 市原王(daty nieznane)162 oraz Tachibana no Moroe 橘
諸兄 (684-757). W przeciwieństwie zatem do Antologii starych i nowych pieśni japońskich, a
także tego, co we wstępie do niej samej powiedziane zostało odnośnie kompilacji Man’yōshū,
nie mamy współcześnie podstaw, aby pierwszą antologię poetycką uznać za dzieło powstałe
na rozkaz cesarza czy też jakiegoś wysoko postawionego urzędnika. Wszystkie dalsze
dociekania mają charakter, mniej lub bardziej możliwych, hipotez. Nie pozostają one jednak
bez znaczenia dla naszej analizy, gdyż stanowią istotną przesłankę dla zarysowania konturu
wielowarstwowego nadawcy tekstu, jakim jest opisywana antologia.
Pierwszą cechą antologii, niesłychanie istotną dla podjętego tutaj problemu nadawcy,
jest sama fizyczna postać, w której przechowywano w ówczesnej Japonii klasyczne dzieła
literackie, a mianowicie zwój 163 . Był to bowiem jeden długi rulon papieru, którego sama
ciągła forma ograniczała zdecydowanie możliwość podziału tekstu na części. Wobec braku
wyodrębnienia stron, kolejne części musiały być wyraźniej zaznaczane przy pomocy samych
wykładników językowych. Co więcej jednak, tego typu postać tekstu pisanego pozwalała na
swobodne wycinanie, doklejenie lub przeklejenie dowolnego fragmentu w dowolnym czasie.
Fakt ten, szczególnie podkreślany w szeregu opracowań 164, wymusza całkowicie odmienne
postawienie problemu nadawcy tekstu, niż w wypadku form książkowych, gdzie operacje
tego typu są zdecydowanie bardziej utrudnione. Pod uwagę wzięte muszą być więc nie tylko
wykładniki czysto językowe, które mogą komunikować odmiennego nadawcę. Przede

160

Ibidem, str. 63.
Man'yōshū wyd. Shōgakukan 1971, tom I, str 3-4; Hashimoto 2006, str. 3; Nakanishi 1995c, str. 152.
162
Na podstawie zachowanych do dziś zabytków piśmiennictwa, w tym samej opisywanej tu antologiim,
wiadomo, iż był on literacko aktywny przynajmniej w latach 733-763 (por. Encyklopedia historii Japonii, 19921994, tom I, str. 494-495).
163
Zdjęcie zwoju zamieściliśmy we wprowadzeniu, podczas omawiania Odpisu [rodziny] Katsura.
164
Shōgakukan 1971, tom I, str 4-5; Hashimoto 2006, str. 17-18, Nakanishi 1995c, str. 153.
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wszystkim stworzony musi zostać taki wielowarstwowy model, który obejmował będzie
wszystkie możliwe typy i poziomy nadawcy całościowego tekstu grafemicznego.
W opracowaniach poświęconych historii kompilacji Man’yōshū można wskazać dwa
zasadnicze nurty, w ramach których swoje hipotezy sytuuje większość badaczy. Pierwszy z
nich łączony jest z nazwiskiem Keichū 契沖 (1640-1701) – wybitnym uczonym, uważanym
za ojca japońskich badań filologicznych z pogranicza literatury i lingwistyki. Keichū w
swojej klasycznej dla badań nad opisywaną antologią pracą pt. „Rozważania nad Man’yōshū”
Man’yō daishōki (万葉代匠記) wydzielił dwa etapy powstawania całego dzieła165:
・Zwoje I-XVI (744-745)
・Zwoje XVII-XX (759)
Wśród badaczy wpisujących się w ten nurt istnieją co prawda pewne drobne rozbieżności,
jednak znakomita większość hipotez chronologicznych oscyluje wokół granicy przebiegającej
pomiędzy XIV a XVII zwojem 166 . Drugi nurt natomiast łączony jest ze współczesnym,
podobnie pomnikowym już badaczem literatury japońskiej, jakim jest Nakanishi Susumu 中
西進 (ur. 1929). Zgadzając się z Keichū jedynie co do podstawowych założeń stwierdził
bowiem, iż niedostatek materiałów, a także obserwowane w strukturze antologii
naprzemienne prawidłowości i nieregularności w rozmieszczeniu utworów w połączeniu ze
znaną możliwością dowolnej zmiany układu całości dzięki postaci zwoju, zmuszają do
opatrzenia tego dychotomicznego podziału znakiem zapytania. Za swój oryginalny punkt
wyjścia obrał przede wszystkim samą metodę wprowadzania poszczególnych pieśni 167 , tj.
odkompilatorskie komentarze dotyczące okoliczności powstania danego utworu. Jest to zatem,
w dużej mierze spójne z naszym, stanowisko lingwocentryczne 168 , skupiające się na
znalezieniu językowych wykładników wielopoziomowego nadawcy. Z tego też powodu
postaramy się poniżej przybliżyć kluczowe myśli w analizie Nakanishiego.

2.1. Lingwocentryczna analiza Nakanishiego
Terminem mającym kluczowe znaczenie dla poszerzenia perspektywy badawczej jest
używany zarówno przez Nakanishiego jak i Yamaguchiego 169 wyraz henshū 編 輯 czyli
‘kompilator-pośrednik’. To dzięki niemu zamiast jednowarstwowego kompilatora
proponowany jest model nadawcy wielowarstwowego. Kompilator-pośrednik reprezentuje
bowiem w ujęciu obu badaczy nadawcę odrębnego w stosunku do tego, który odpowiedzialny
był za prace początkowe; te bowiem opatrzone są terminem hensan 編纂 ‘kompilacje’. Przy
pomocy powyższego rozróżnienia terminologicznego powoływany jest – być może
reprezentowany przez wiele postaci rzeczywistych – typologicznie odmienny typ nadawcy,
który nie zapoczątkował samych prac, ale odegrał istotną rolę w kształtowaniu całego tekstu.
165

Hashimoto 2006, str. 8.
Por. m.in. ibidem str. 8-11, Shōgakukan 1971, str. 5-10.
167
Nakanishi 1995a, str. 9.
168
Stanowisko to jest zbliżone, ale wciąż nie identyczne, do proponowanego przez nas spojrzenia
tekstocentrycznego. Jak bowiem zobaczymy niżej, Nakanishi nie bierze pod uwagę wykładników tekstualnych,
tj. tych, które obserwowane są dopiero na wyższym – pragmatycznym – poziomie analizy. Przykładowo,
pojawiające się często wprowadzenie utworu w postaci hanka 反歌 ‘pieśń odpowiedź’ wyznacza w analizie
Nakanishiego jedynie dany sposób zapowiedzi pieśni, typowy dla określonego kompilatora. W naszym ujęciu
zaś powoływana jest w ten sposób pewna większa całość tekstowa, która nie jest tożsama z linearnym
powiązaniem następujących po sobie, ale tekstowo niezwiązanych, utworów. Problem ten będzie bardziej
szczegółowo dyskutowany w rozdziale trzecim poświęconym budowie tekstu antologii.
169
Hashimoto 2006, str. 7.
166
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Nakanishi, powołując się na wymienione wyżej przyczyny, w postaci ubogiej
dokumentacji historycznej i możliwości niemal dowolnej zmiany kompozycji tekstu jaką daje
forma zwoju, zachowuje szczególną ostrożność w wydawaniu sądów o oryginalnym kształcie
antologii. Ostrożność ta sięga na tyle daleko, że autor poddaje w wątpliwość nawet fakt, iż
cały zbiór 4516 pieśni mógł zostać podzielony od razu na dwadzieścia zwojów. Twierdzi
bowiem, że spotykana często opinia, iż podział tekstu Antologii starych i nowych pieśni
japońskich na dwadzieścia części wywodzi się od budowy Man’yōshū, jest tak samo mało
uprawomocniony, jak teza zupełnie odwrotna, tj. iż to późniejsze odpisy najstarszej antologii
przyjęły za wzór Kokinshū170. Za argument wspierający tę tezę może posłużyć fakt, iż ranga
owego późniejszego dzieła, z racji tego, iż była to pierwsza antologia wydana z polecenia
cesarza, mogła być ówcześnie wyższa. Nakanishi, podobnie jak większość badaczy, jako
podmiot odpowiedzialny za kompilację Man’yōshū sugeruje zespół kompilatorów. Dodaje
natomiast, iż choć najprawdopodobniej w kwestiach czysto merytorycznych decyzje
uzależnione były od Yakamochiego lub kogoś z jego najbliższego otoczenia, to sama redakcja
antologii niemal na pewno nie była prowadzona spójnie, w ramach jednolitych wytycznych 171.
Tym samym już w początkowej fazie dociekań musimy zmagać się z pewnym brakiem
systematyzacji. Kolejne etapy kompilacji zaowocować miały natomiast powstaniem kilku
wzorców kategoryzacji, ale nigdy nie zredagowaną odgórnie całością, spójną co do systemu
językowego lub metody użycia ideogramów. Opierając się bowiem na sposobie
klasyfikowania pieśni w całym opisywanym zbiorze Nakanishi utrzymuje, iż w skali całej
antologii da się wyróżnić trzy części, wykazujące różny typ wprowadzania utworów 172:
・zwoje I-VII
・zwoje VIII-XVI
・zwoje XVII-XX
Co jednak szczególnie istotne to fakt, iż podział ten nie dotyczy oryginalnej, początkowej
postaci antologii, lecz tej, jaką znamy współcześnie. Postać początkowa najprawdopodobniej
stanowiła zbiór znacznie prostszy, choć nie chaotyczny. Jak bowiem stwierdza Nakanishi173,
przypuszczać można, iż istniał początkowo pewien zbiór pieśni, który posłużył jako swoisty
zaczyn dla całej antologii. Zbiór ten nazywa autor kagun 歌群 ‘krąg 174 pieśni’. Do tego
początkowego zbioru miały zostać dodane utwory przynależące do gatunku 'pieśni
wzajemnych pytań' 相聞 sōmon oraz 'pieśni żałobne' 挽歌 banka (najprawdopodobniej od
razu pokategoryzowane). Dla odróżnienia zaś obu części wprowadzony został podział na dwa
zwoje, który odpowiada w przybliżeniu formie współczesnej. Jak więc widać, efekt
pierwszych prac nie przypominał w żaden sposób współczesnej formy antologii, ale nie
cechowała go zupełna dowolność. Wg Nakanishiego 175 bowiem możliwe jest postawienie
dość dobrze popartej argumentami tezy, iż w wyniku pierwszych prac powstały pewne zręby
późniejszego dzieła. Najprawdopodobniej jednak najstarszy zbiór ani nie nosił tytułu
Man’yōshū, ani też nie aspirował do dzieła o takich rozmiarach; posłużył on jedynie jako
170

Nakanishi 1995c, str. 162.
Ibidem, str. 156.
172
Ibidem, str. 155-161.
173
Ibidem, str. 154.
174
Wykorzystane jest tu rzadziej spotykane znaczenie ideogramu 群 (chińsk. qún; sinojap. gun; jap. mure,
muragaru, mureru). Jednostka ta jest bowiem nader często używana do denotowania zbioru czy zgromadzenia,
ale takiego, którego elementy nie są w żaden sposób uporządkowane. W literaturze poświęconej Man’yōshū
jednak termin kagun zdecydowanie odnosi się do świadomie uporządkowanego zbioru pieśni, por. Itō 1980, str.
27.
175
Nakanishi 1995b.
171
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swoisty wzorzec dla późniejszych prac. Owa pierwotna postać nazywana jest powszechnie
„oryginalnym Man’yōshū” 原万葉集 (sinojap. gen-Man’yōshū). Wg Nakanishiego miało to
być 36 pieśni zamieszczonych obecnie w ramach pierwszego zwoju176. Do nich zaś dodane
miało zostać wkrótce pozostałych 48 pieśni, nazwanych przez Nakanishiego uzupełnieniem,
dopiskiem 追補 (sinojap. tsuiho). Zebrane w ten sposób 84 utwory funkcjonują współcześnie
jako zwój I.
Opierając się dalej na analizie metody wprowadzania poszczególnych pieśni
Nakanishi wydziela trzy główne kategorie. W ramach owych kategorii wyznacza następnie
podtypy, w których wstęp odkompilatorski dostarcza odbiorcy następujących informacji 177:
A. PIEŚŃ (AUTORSTWA) [danej osoby], np.:
(299, III)
大納言大伴卿歌一首未詳
Dainagon Ōtomo no Maetsukimi no uta isshu Imada tsubairaka narazu
Pieśń wielkiego radcy stanu Ōtomo no Maetsukimi Szczegóły wciąż
nieznane

(59, I)
誉謝女王作歌
Yoza no Ōkimi no tsukuru uta
Pieśń autorstwa Yozy no Ōkimi
(1513, VIII)
穂積皇子御歌二首
Hozumi no miko no miuta nishu
Dwie czcigodne pieśni księcia Hozumi
B. PIEŚŃ (AUTORSTWA) [danej osoby] [napisana w danych okolicznościach]178:
B1. PIEŚŃ NAPISANA PRZEZ [daną osobę] PODCZAS [danego wydarzenia], np.:
(105, II)
大津皇子竊下於伊勢神宮上来時大伯皇女御作歌二首
Ōtsu no miko hisoka ni Ise no shinkyū ni kudarite noborikuru toki ni
Ōku no himemiko no tsukurasu uta nishu
Dwie pieśni, które księżniczka Ōku była łaskawa napisać, gdy
książę Ōtsu wracał ze świątynii Ise, dokąd wcześniej udał się
ukradkiem.

176

Wszystkie te utwory zawierają się we współczesnej wersji antologii między pierwszą a pięćdziesiątą pieśnią.
Nakanishi 1995a, str. 11-12, 16-21. Tezy odnośnie zasięgu owego pierwszego zrębu pieśni różnią się
nieznacznie w zależności od badacza. Przykładowo Matsuda (1973a, str. 137) uważa, że oryginalny zbiór
obejmował 29 utworów. Co jednak istotne, także Matsuda stosuje metodę opracowaną przez Nakanishiego, tj.
zestawia ze sobą wstępy odkompilatorskie, choć – co zdecydowanie nie bez znaczenia w japońskiej tradycji
badawczej – Nakanishi jest od Matsudy młodszy o 25 lat (Matsuda urodził się w roku 1904, Nakanishi w 1929).
Metoda Nakanishiego, jak widać, zyskała znaczące uznanie w środowisku japońskim.
178
Kategoria ta obejmuje zasadniczo trzy podtypy, jakkolwiek Nakanishi (ibidem, str. 21) wydziela jeszcze dwie
dodatkowe, jednak – jak sam stwierdza – zawierają one przykłady stanowiące wyłącznie odstępstwa i
niepowtarzające się w innyc miejscach. Kategorie te pomijamy więc w przytoczonej tu klasyfikacji, której
zasadniczą funkcją jest ukazanie głównych schematów wprowadzania pieśni.
177
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B2. PIEŚŃ (ŁASKAWIE) PODAROWANA PRZEZ [daną osobę], np.:
(3931, XVII)
平群氏女郎贈越中守大伴宿祢家持歌十二首
Heguriuji no Iratsume Koshi no Michi no naka kami Ōtomo no
Sukune Yakamochi ni okuru uta jūnishu
Dwanaście pieśni, które Heguriuji no Iratsume podarowała Ōtomo
no Sukune Yakamochiemu, gubernatorowi prefektury Koshi no
Michi
(110, II)
日並皇子尊贈賜石川女郎御歌一首 女郎字曰大名兒也
Hinamishi no miko no mikoto Ishikawa no Iratsume ni okuritamau
miuta isshu Iratsume azana o Ōnako to iu
Pieśń, którą czcigodny książę Hinamishi był łaskaw podarować
damie imieniem Ishikawa no Iratsume. Jej drugie imię to Ōnako
B3. PIEŚŃ (ŁASKAWIE / UNIŻENIE) PODAROWANA PRZEZ [daną osobę]
PODCZAS [danego wydarzenia], np.:
(4247, XIX)
阿倍朝臣老人遣唐時奉母悲別歌一首
Ae no Asomi Okina Morokoshi ni tsukawasareshi toki ni haha ni
tatematsuru hibetsu no uta isshu
Pieśń, którą Ae no Asomi Okina podarował własnej matce jako
wyraz tęsknoty, udając się w misji do Chin
C. PIEŚŃ (NAPISANA) W [danych okolicznościach] (bez podania autora)
(1044, VI)
傷惜寧樂京荒墟作歌三首 作者不審
Nara no miyako no kōkyo o itamioshimite tsukuru uta sanshu
Sakusha tsubairaka narazu

Trzy pieśni napisane z dotkliwego żalu po zniszczonych
pozostałościach stolicy w Narze Autor nieznany
(1755, IX)
詠霍公鳥一首 并短歌
Hototogisu o yomu isshu Awasete tanka
Pieśń traktująca o słowiku Wraz z pieśnią krótką
D. PIEŚŃ WYSTĘPUJĄCA W INNEJ ANTOLOGII179
179

Kategoria ta wprowadzona jest w sposób dość nieprecyzyjny, gdyż nie rozgranicza tekstualnych warstw całej
nadanej informacji. W samym tytule bowiem informacja taka może występować w opisywanej antologii jedynie
w przypisie, jak np. ma to miejsce w pieśni 146 w zwoju II:
大宝元年辛丑幸于紀伊国時見結松歌一首 柿本朝臣人麻呂歌集中出也
Daihō gannen shinchū Kino kuni ni idemaseru toki ni musubimatsu o miru uta isshu Kaki no moto ni Hitomari no kashū
no uchi ni izu

Pieśń skomponowana na widok splecionych sosen w pierwszym roku ery daihō (rok młodszego brata metalu i
wołu), gdy cesarz podróżował do prefektury Kino. [Pieśń ta] występuje w antologii Kaki no Moto no Hitomaro
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(1725, IX)
麻呂歌一首
Hitomaro no uta isshu
Pieśń [pochodząca ze zbioru] Hitomaro
Hipoteza Nakanishiego poparta została zatem zdecydowanie przekonującymi argumentami,
jakimi są same wykładniki językowe obserwowane w omawianej antologii. Zasadnicze
pytanie jednak dotyczy poznawczych walorów tej analizy. Pozwala ona bowiem
domniemywać, iż prace, które doprowadziły do powstania współczesnej wersji antologii,
nawet jeżeli były kontynuowane w odrębnych kręgach literatów, najprawdopodobniej
opierały się na wspólnym wzorcu. Jest to zasadniczo odmienna hipoteza wobec tej,
opowiadającej się za całkowicie nieskoordynowanymi pracami, połączonymi dopiero później
w jedną całość. Czy natomiast wyniki badań Nakanishiego pozwalają na postawienie
sensownej teorii odnośnie przyczyny i charakteru powstania najstarszych zrębów antologii?
Warto w tym miejscu przytoczyć stanowisko Harady180. Przyjmując bowiem za punkt wyjścia
identyczne założenia co Nakanishi, tj. potrzebę zestawienia różnych metod wprowadzania
pieśni, dochodzi do zbliżonych wniosków, iż obserwowane nieregularności (m.in. fragmenty
ułożone naprzemiennie wg pór roku, autorów, dat powstania, pieśni różniące się metodami
zapisu, itp.) wykluczają jakąkolwiek spójną redakcję całości dzieła. Choć twierdzi, podobnie
jak Nakanishi, iż został stworzony zbiór wzorcowy, wykazujący pewne regularności, Harada
poszerza go w stosunku do tezy poprzedniego badacza o następny, tj. drugi, zwój. Harada
zauważa także, iż pieśni w ramach poszczególnych podrozdziałów w dwóch pierwszych
zwojach ułożone są wg czasowego porządku, przy czym jednostki tego typu uporządkowania
wytyczone są przez okresy panowania poszczególnych władców. To zaś wg niego jest
argumentem na rzecz tezy, iż choć Man’yōshū nie powstało na rozkaz cesarski, to miało „cel
publiczny” (kōteki na mokuteki 公 的 な 目 的 ) 181 . Choć stwierdzenie to pozostaje dość
ogólnikowe, autor zdaje się sugerować, iż prace rozpoczęto z polecenia, lub przynajmniej z
inicjatywy, aparatu administracyjnego. Co więcej utrzymuje także, iż kompilację tę należy
postrzegać jako jeden łańcuch prac literackich, wywodzący się od spisania Księgi dawnych
wydarzeń (712 r.), poprzez Kronikę japońską (720 r.), aż do Man’yōshū (druga połowa VIII
w.). Wszystkie tego typu hipotezy należy tym niemniej uważać jedynie za co najwyżej
prawdopodobne. Fakt jednak przyjęcia przez obu badaczy lingwocentrycznego punktu
widzenia, skupiającego się na samym sposobie wprowadzania utworów jako na językowym
wykładniku nadawcy-kompilatora, wydaje się szczególnie trafny i wyróżniający się precyzją
na tle tradycyjnych filologicznych badań japońskich.
Prócz jednak owych wstępów odkompilatorskich i, rzecz jasna, samych pieśni, w
antologii obserwujemy jeszcze jeden rodzaj wypowiedzi, a mianowicie różnego rodzaju
przypisy. Za typowy przykład posłużyć może pieśń 450 ze zwoju III:
Informacja ta może być także zawarta w przypisie po pieśni, jednak nie w samym wprowadzeniu. Choć status
przypisów w Man’yōshū jest przedmiotem dysput ze względu na nieznane pochodzenie, to sam wykładnik
tekstowy w postaci mniejszego druku sygnalizuje wyraźnie odrębność od reszty tekstu. Sugeruje on tym samym,
choć nie wprowadza expressis verbis, obecność innego nadawcy. Ten inny typ źródła informacji powinien
znaleźć odbicie w przyjętej kategoryzacji, jednak kwestię tę Nakanishi pomija.
180
Harada 1991.
181
Ibidem, str. 285-286. Bardzo zbliżony pogląd utzrymuje Hashimoto (Hashimoto 2006, str. 611), choć wg
niego hipotezy o kompilacji na polecenie cesarskie i w „celu publicznym” są tak samo prawdopodobne.
Dodatkowo postuluje, iż prawdopodobnie Ōtomo no Yakamochi zamierzał w 781 r. złożyć w darze antologię
księciu Sawara 早良 (?750 – 785). Autor za podstawy swoich hipotez przyjmuje ówczesną sytuację polityczną,
co w pewien sposób koresponduje z cytowaną wyżej sugestią Keene’a (Keene 1999, str. 86). Tego typu opinie
należą jednak we współczesnych badanich nad antologią do mniejszości.
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独過者
情悲喪 一云見毛左可受伎濃

Hitori sugureba
A że iść muszę samotnie,
Kokoroganashi mo Ichi ni iu „Mi mo sakazu kinu”
Serce me przepełnia
smutek Wg jednej z wersji
„Nie spoglądam w dal”

右二首過敏馬埼日作歌
Migi no nishu wa Minume no saki ni yoru hi ni tsukuru uta
Dwie poprzednie pieśni zostały napisane w dniu, w którym mijano wzniesienie Minume
W opracowaniach antologii przypisy te dzielone bywają najczęściej na dwa rodzaje, tzw.
‘przypisy dolne’ kachū 下注, czyli komentarze następujące w trakcie tekstu (poniżej słowa
bądź frazy opatrywanej komentarzem, zapisywane tradycyjnie mniejszymi znakami pisma),
oraz ‘przypisy lewostronne’ 左 注 , czyli przypisy występujące po danym tekście. W
Man’yōshū wyróżnia się dodatkowo występujące rzadziej ‘komentarze końcowe’ kyakuchū
脚注 (dosł. „przypisy przy nogach”), czyli komentarze, które następują bezpośrednio po
pieśni, ale niezależnie od przypisów lewostronnych dołączonych do ostatniego wersu. Za
przykład może posłużyć fragment pieśni 4068 ze zwoju XVIII:
保等登藝須
Hototogisu
Niech przynajmniej słowik
安氣牟安之多波
Akemu ashita wa
Z brzaskiem jutrzejszego świtu
奈伎和多良牟曽二日應立夏節。故謂之明旦将喧也
Nakiwataramu so Futsuka wa rikka no setsu ni ataru. Yue ni akemu ashita ni
nakamu to iu.

Roztoczy dokoła swój śpiew Drugi dzień miesiąca
przypadł na pierwszy dzień lata. Stąd też mowa tu o
tym, aby słowik zaśpiewał następnego dnia.

Jak jednak pokazuje Nakanishi, problem ten nie jest tak oczywisty z tych samych powodów, o
których mówiliśmy już poprzednio. Po pierwsze bowiem, nie zawsze wiadomo, kto jest
nadawcą owych przypisów: kontekst całości dopuszcza bowiem często interpretację, w
ramach której mogą to być zarówno komentarze naniesione w ramach prac późniejszych, jak i
notatki samych kompilatorów, sporządzane podczas spisywania całej antologii. Tak
Nakanishi interpretuje treść przypisów widocznych w zwoju VIII 182. Nie zawsze wiadomo
także, czy oba rodzaje przypisów naniosła ta sama osoba, czy też różne. Istnieje wreszcie
podejrzenie, iż poszczególne partie tekstu były łączone w wyniku błędów kopistów
sporządzających dany odpis, tak że komentarz lewostronny bywał włączany do dolnego, zaś
dolny do wstępu odkompilatorskiego183. Na domiar wszystkiego poszczególne odpisy, jak np.
Kishūbon 紀州本 'Odpis rodziny Kishū', pomijały niekiedy część komentarzy.
Cała ta wiedza o stosunkowo złożonym procesie, w wyniku którego najstarszą
japońską antologię poetycką znamy obecnie w takiej a nie innej postaci, zmusza nas do
182

Nakanishi 1995a, str. 24. Przeważnie są to krótkie, techniczne komentarze, np. na kaketari 闕名 'brak
imienia' (1421), czy issho ni waku, Kobe no Ōkimi no saku nari 一書云、子部王作 'wg jednego z odpisów
autorem jest Kobe no Ōkimi [a nie Tajima no Himemiko]'.
183
Ibidem str. 22. Stąd też częściowo wywodzi się metoda klasyfikowania odkompilatorskich wprowadzeń
pieśni, zarysowana przez Nakanishiego i przedstawiona wyżej. Kategoria B obejmuje najogólniej pieśni, w
których przypisy lewostronne zostały zlikwidowane poprzez włączenie ich do przypisów dolnych, zaś B 2 te, w
których w przypisy lewostronne zostały całkowicie zlikwidowane.
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zarysowania znacznie bardziej rozbudowanego modelu wielowarstwowego nadawcy tekstu,
który to model uwzględnia wszystkie możliwe sygnały tekstowe. Zanim jednak do tego
przejdziemy, przeniesiemy się na chwilę w rejony innej tradycji badawczej i zobaczymy, jak
problem nadawcy tekstu pisanego przedstawia zachodnia tekstologia.

2.2. Problem nadawcy tekstu pisanego w badanich zachodnich
Zanim przejdziemy do omówienia problemu nadawcy tekstu pisanego, opisywanego w
ramach dociekań europejskich, amerykańskich i, coraz aktywniej, australijskich, pozwolimy
sobie wtrącić pewną dygresję natury metodologicznej. Otóż zastanawiający jest fakt, iż choć
od ok. 50 lat, w ramach badań z zakresu językoznawstwa i filozofii języka, wyjątkowo
prężnie rozwijane są badania pragmatyczne, to poruszane problemy dotyczą w przytłaczającej
mierze języka mówionego, podczas gdy cechy tekstu pisanego są nagmiennie pomijane.
Warto tutaj przytoczyć wstęp do opisu wyrażeń okazjonalnych autorstwa Levinsona 184 ,
ukazujący wyraźnie efekt lekceważenia faktu, iż pismo i mowa to dwa odrębne subkody
języka o całkowicie odmiennych cechach. Odmienność ta pociąga natomiast za sobą także
istotne różnice natury pragmatycznej. Autor bowiem przytacza dwa możliwe konteksty, w
których odbiorca nie jest w stanie prawidłowo zinterpretować okazjonalizmu. Pierwsza
dotyczy sytuacji, w ramach której niespodziewanie zgasło światło, gdy nadawca wygłaszał
następujące zdanie:
Listen, I’m not disagreeing with you but with you, and not about this, but about this.
W drugiej zaś dana osoba natyka się na przyklejoną do drzwi kartkę o następującej treści:
I’ll be back in an hour.
Autor pozostawia jednak bez żadnego komentarza fakt, iż są to dwie diametralnie odmienne
sytuacje z punktu widzenia kompetencji językowej. W pierwszym wypadku bowiem
wypowiedź okazała się niefortunna ze względu na zbieg okoliczności, zupełnie niezależny od
kompetencji językowych nadawcy. W drugim zaś przyczyną był brak wiedzy nadawcy o
pewnych cechach, jakimi odznacza się wypowiedź na piśmie, nie zaś zdarzenia zewnętrzne.
Rzecz bowiem w tym, iż sam grafemiczny charakter tekstu wymaga przeprowadzenia
odrębnej analizy, całkowicie niezależnie od zjawisk obserwowanych w mowie po
przekodowaniu tekstu pisanego do jego postaci fonicznej. Próby podjęcia tego typu analizy
należą jednak do rzadkości. Wśród nich na uwagę zasługuje praca Ciecierskiego, w której
autor, omawiając zagadnienie kontekstu, bynajmniej nie pomija kwestii pisma. Zarysowuje
on z dużą skrupulatnością różnego rodzaju trudności, na jakie napotyka odbiorca wypowiedzi
pisemnej, w której kontekst nie dostarcza szeregu informacji185. Jest to zatem informacja w
pewien sposób kontekstowo niedookreślona na tyle, aby umożliwić jej prawidłową
interpretację. Niezbędne okazuje się ustalenie pewnych dodatkowych faktów.
Otóż choć w wielu wypadkach sytuacja tego typu rzeczywiście ma miejsce, to w
ramach prowadzonej tu dyskusji wychodzimy z zasadniczo odmiennego punktu widzenia, tj.
184

Levinson 1983, str. 54-55.
Ciecierski 2011, str. 77-78. Warto też nadmienić, iż autor w odniesieniu do otoczenia tekstowego wypowiedzi
pisemnej używa terminu ko-tekst, traktując go jako coś zasadniczo odmiennego od kontekstu pragmatycznego, a
także kontekstu sytuacyjnego (patrz: przypis 1, str. 1). W tradycji anglosaskiej terminowi temu odpowiadać
mogą różne pojęcia, m.in. co-text, czy linguistic context, jakkolwiek nader często rozróżnienie to bywa pomijane.
W niniejszej pracy przyjmujemy, podawany przez Ciecierskiego jako ekwiwalent, termin rodzimy, a mianowicie
otoczenie tekstowe.
185
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z tego, iż każdy tekst grafemiczny ze swej natury nie dostarcza pewnych informacji i samo to
stanowi jego immanentną cechę pragmatyczną186. Jedną z owych niedostarczonych informacji
jest właśnie nadawca, którego, w normalnej sytuacji, możemy się co najwyżej z dużym
prawdopodobieństwem domyślać. Zasadniczo jednak, tworząc jego model, musimy brać pod
uwagę różne dodatkowe stadia aktu nadawczego, które doprowadziły to powstania danego
tekstu. Ten problem jest jednak nagminnie pomijany. Nawet w szczególnie obszernym,
czterotomowym opracowaniu pod redakcją van Dijka 187 poświęconemu analizie dyskursu
problem nadawcy pojawia się tylko w jednym miejscu, tj. w postaci dość oczywistej uwagi, iż
odróżnienie autora wypowiedzi (addressor) od jej aktualnego nadawcy (speaker) może być
kłopotliwe. Uwaga ta, dodajmy, w oczywisty sposób stosuje się zarówno do mowy, jak i do
pisma. Natomiast w swoim artykule poświęconym właśnie pragmatycznemu statusowi
pisanego tekstu literackiego sam van Dijk używa naprzemiennie różnych określeń na nadawcę
tekstu pisanego 188 , nie komentując w żadnym miejscu tego, czy między terminami tymi
zachodzi inkluzja, ekwiwalencja czy też może reprezentują one całkowicie różne klasy.
Analogicznymi zagadnieniami, powstałymi w obrębie tekstu pisanego, zajmuje się przede
wszystkim teoria literatury. Nawet badania tekstologiczne, będące wszakże domeną
pogranicza językoznawstwa i literaturoznawstwa, skupiają się zasadniczo na kompozycji
tekstu oraz na pragmatycznych konsekwencjach wynikających z przejścia w analizie na
wyższy poziom języka (od zdania do tekstu). W kwestii nadawcy natomiast wnoszą niewiele
w stosunku do koncepcji opracowanych w ramach teorii literatury, dość rzadko poruszając
problem nacechowania wynikającego z samego grafemicznego charakteru tekstu.
Problem nadawcy tekstu pisanego wymaga rzecz jasna stworzenia całkowicie innego
modelu, niż w wypadku komunikatu nadanego w mowie werbalnej, gdyż sama natura pisma
sprawia, iż odbiorca z reguły nie uczestniczy w akcie nadania i tym samym nie ma
możliwości zidentyfikowania nadawcy bezpośrednio. Gdy zaś ponadto uwzględnimy fakt
tworzenia odpisów, nanoszenia komentarzy (na ten sam tekst!) czy wreszcie
wykorzystywania technik literackich, powołujących różnego typu bohaterów wygłaszających
kolejne wypowiedzi, problem ten zaczyna się jawić jako szczególnie złożony. Złożoności
problemu nadawcy w japońszczyźnie poświęca osobną, szeroko zakrojoną dyskusję
Wojciechowski 189 , omawiając szereg pragmatycznych informacji o roli nadawcy,
rekonstruowanych następnie przez odbiorcę właśnie na pragmatycznej płaszczyźnie
komunikacjji, nie jedynie semantycznej. Nas jednak interesować będzie w tym miejscu
jedynie specyfika problemu powstała w wyniku grafemicznego upostaciowienia tekstu. Stąd
też obecna dyskusja skupia się jedynie na fragmencie dociekań Wojciechowskiego.
Problem ten jest przede wszystkim opisywany w ramach literaturoznawczych badań
nad zagadnieniem szeroko pojętej narracji. Te jednak, w kontekście próby opisu antologii
wschodnioazjatyckiej, jaką jest Man’yōshū, wymagają wprowadzenia pewnych uzupełnień.
Charakterystyczne podejście dla tego typu literackich szkiców prezentuje m.in. Prince.
Zwraca on uwagę, iż narracja może być, rzecz jasna, prowadzona przez wielu narratorów190,
ale jest to układ shierarchizowany: za cały przekaz odpowiedzialny jest główny narrator i to
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A precyzyjniej: immanentną cechę kontekstu wypowiedzi grafemicznej.
Dijk (red.) 1985a, str. 211.
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Dijk 1976. Używane przez niego terminy to: „speaker” (np. str. 35), „author[s]” (str. 37), „speaker (author)”
(str. 41), „speaker/author” (str. 49), „non-factual speakers (e.g. narrators)” (str. 40). Żaden z terminów nie jest
przy tym jasno zdefioniowany, jakiegokolwiek autor w wyraźny sposób oddziela funkcję narratora i autora (str.
24). Fakt ten ukazuje dobitnie złożoność problemu, jakkolwiek tego typu niejasne stosowanie terminów i
symboli (por. zwłaszcza zupełnie niezrozumiałe rozróżnienie wprowadzone za pomocą nawiasu i ukośnika:
„speaker (author)” oraz „speaker/author”) nie stanowi, rzecz jasna, żadnego informatywnego rozwiązania.
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Wojciechowski 2012.
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Prince 1982, str. 16.
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on dopiero wprowadza – i tym samym konstytuuje – narratorów niższego szczebla191. Autor
pomija jednak pewną ważną kwestię, a mianowicie fakt, iż sam główny narrator, jak również
cała hierarchia (przedstawiana w tekście, ale nie przez niego zaprojektowana przez głównego
narratora), także został wprowadzony przez jakiegoś nadawcę. Ten brak w całościowej
konstrukcji tekstu ma swoje korzenie w pewnym drobnym niedopatrzeniu autora. Stwierdza
on bowiem słusznie, iż nawet wówczas, gdy w tekście nie występują żadne sygnały językowe,
np. w postaci zaimków, określające narratora, to jego obecność implikuje sam fakt istnienia
tekstu192. Prince nie zauważa jednak, iż tekst ten należy rozpatrywać w dwóch aspektach:
formalnym i treściowym. Ta sama treść może być bowiem ujęta w różnej formie, a ta z kolei
może, odwołując się do klasycznego ujęcia, powoływać diametralnie inny sens. I jakkolwiek
często sama forma zapisu, jak ma to miejsce m.in. w językach europejskich, dysponujących
bardzo prostym systemem pisma, nie pozostawia nadawcy szczególnie szerokiego wachlarza
możliwości, a jej zmiana okazuje się tym samym stosunkowo mało informatywna, to w
wypadku dzieł wschodnioazjatyckich problem ten przedstawia się zupełnie inaczej.
Zagadnienie to wymaga tym bardziej uwzględnienia w ogólnym modelu, jeśli wziąć pod
uwagę możliwość powstawania kolejnych odpisów danego utworu. Warto też zwrócić uwagę,
iż to właśnie grafemiczność tekstu jest czynnikiem powołującym tego typu zjawiska. Dziwić
więc może fakt, iż Prince, który słusznie zwrócił uwagę na to, iż pismo stanowi odrębny kod
o innych cechach 193 , sprowadza problem nadawcy jedynie do literacko pojętej narracji.
Wprowadzone przez niego wielowarstwowe ujęcie jest więc słuszne lecz niepełne.
W ramach tej samej dziedziny badań, jaką jest literaturoznawstwo, nieco bardziej
złożoną klasyfikację proponuje Eagleton. Wg autora prawdziwie naukową dyskusję na temat
nadawcy tekstu pisanego przypisywać należy strukturalistycznym badaniom nad poezją 194.
Wg autora dopiero one miały zaowocować powstaniem narratologii, rozumianej jako odrębna
dziedzina badań literackich, związana przede wszystkim z takimi nazwiskami, jak Greimas,
Todorov, Genette, Bremond, Barthes czy wreszcie Lévi-Strauss. Perspektywa
strukturalistyczna zasadniczo zmieniła spojrzenie na osobę narratora jako nadawcy: nacisk
został położony raczej na typ funkcji językowej, niż na samą osobę. I tak Genette wyodrębnił
pięć kategorii analizy narracji, przyjmując za punkt odniesienia właśnie funkcję, jaką pełnią
dane wykładniki tekstowe195:
・porządek
・czas trwania
・częstotliwość
・nastrój

・głos

– temporalne następstwo kolejnych partii narracji i jej
związek z kolejnością wydarzeń w tekście;
– tempo prowadzenia narracji i jego wpływ na przekaz
utworu;
– powtarzanie się danej treści w kolejnych partiach utworu;
– dzieli się dodatkowo na dwie podkategorie, tj. nastrój
dystansu i perspektywy; określają one pozycję narratora
zarówno względem obiektów narracji oraz względem
odbiorcy, narzucając mu określony punkt widzenia;
– akt narracji jako takiej;

Szczególnie cennym punktem tej analizy w odniesieniu do naszego problemu jest fakt, iż sam
formalny, materialny aspekt narracji (głos) ujęty jest w ramach odrębnej kategorii w stosunku
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Ibidem, str. 35.
Ibidem, str. 8.
193
Ibidem, str. 107.
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Eagleton 1983, str. 103.
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Ibidem, str. 105-106.
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do perspektywy, jaką narzuca postać narratora, a także do treści samego utworu. Klasyfikacja
taka jednak, choć ciekawa z czysto literackiego punktu widzenia, pozostaje lingwistycznie
nieprecyzyjna i nie zarysowuje w żaden sposób możliwego wielowarstwowego nadawcy
tekstu w jego czysto materialnym aspekcie.
Ujęcie umożliwiające nieco szersze spojrzenie na tekst pisany w ogóle prezentuje
Hayes i Flower, przy czym autorzy skupiają się na samym akcie jego tworzenia. W swoim
ujęciu196 przedstawiają proces kodowania wypowiedzi grafemicznej w ramach trójetapowego
aktu, na który składają się:
・planowanie
・translacja
・rewidowanie

– określenie treści tekstu
– ujęcie treści w danej formie grafemicznej
– edycja i poprawianie tekstu

Choć zasadniczo autorzy nie podejmują w swoim tekście problemu nadawcy, a pierwsze dwa
procesy przypisują generalnie jednej osobie, sam trójetapowy model spojrzenie tego typu jak
najbardziej umożliwia. Nie ma bowiem przeszkód, aby przypisać poszczególne funkcje
różnym typom nadawcy; ci zaś mogą (choć bynajmniej nie muszą) być w danym wypadku
reprezentowani w świecie realnym, w przeciwieństwie do kontekstu narracji, przez jedną
osobę fizyczną. Spojrzenie takie uwzględnia bowiem tak charakterystyczną dla pisma
możliwość rozwarstwienia nadawcy tekstu, podyktowaną nie tylko samym brakiem wiedzy
odbiorcy odnośnie okoliczności nadania, ale także samym procesem przemian, jakim dany
tekst był poddawany. W ten sposób autor odpowiedzialny za treść może być traktowany
całkowicie odrębnie w stosunku do osoby, która przekaz ten utrwaliła w formie pisanej. Ta
ostatnia natomiast nie musi być utożsamiana z kopistą i autorem ewentualnych komentarzy,
wplecionych do istniejącego już tekstu. Wszystkie te osoby należy uznać za odrębnych i
odmiennych, choć wzajemnie się uzupełniających, nadawców tekstu.
Tym niemniej, tego typu model przedstawia dopiero proces tworzenia tekstu, nie zaś
strukturę zbiorowego, shierarchizowanego nadawcy. Problem ten w interesujący sposób
podejmuje Chatman, podkreślając częsty błąd popełniany w podejściu teoretyczno-literackim,
a mianowicie brak dostatecznie wyraźnego zaznaczenia odrębności autora, narratora i
nadawcy197. Swoją koncepcję opiera na zaproponowanym przez Weyne’a Bootha terminie
implied author198:
He is not the narrator, but rather the principle that invented the narrator
(podkreślenie moje – JW), along with everything else in the narrative, that stacked the
cards in this particular way, had these things happen to these characters, in these
words or images.
Tym samym więc, prócz rzeczywistego autora i narratora (ewentualnie narratora zbiorowego)
danego tekstu, powołany zostaje osobny podmiot, całkowicie niezależny od dwóch
pozostałych i nadrzędny wobec nich w procesie odbioru całego tekstu. Na tej samej zasadzie
po stronie odbiorcy odpowiada mu implied reader jako osoba, do której zwraca się narrator,
ale nie tożsama z aktualnym czytelnikiem tekstu. Cały model narracji tekstu literackiego wg
Chatmana jawi się następująco199:

196

Hayes, Flower 1980, str. 12.
Chatman 1978, str. 147-148.
198
Ibidem, str. 148.
199
Ibidem, str. 151.
197

102

Narrative text
Real author  Implied author  (Narrator)  (Narratee)  Implied reader  Real reader
Sam fakt interpretowania osoby nadawcy jest przy tym konstytuowany wyłącznie w ramach
podkreślonej części.
Koncepcja ta została poddana krytyce m.in. przez Toolana, który całość upraszcza do
cztero-węzłowego modelu200:
author  narrator  (narratee)  real reader
Najpoważniejszym zarzutem wysuniętym przeciwko modelowi Chatmana jest to, iż
poszczególne podmioty o odmiennym typie wprowadzane są w nim naprzemiennie. Tego
typu różnice kategorialne nie znajdują zaś usprawiedliwienia; wg Toolana201 bowiem:
The implied author is a real position in narrative processing, a receptor’s construct, but
it is not a real role in narrative transmission. It is a projection back from the decoding
side, not a real projecting stage on the encoding side.
Krytyka ta faktycznie niesie z sobą istotną myśl, iż model danego zjawiska powinien być
jasno odróżniony od modelu percepecji tegoż zjawiska. Z takiego jednak punktu widzenia
także propozycja Toolana wymaga doprecyzowania i zmiany ostatniego węzła real reader na
adrressee. Nadawca może bowiem tworzyć dany tekst tylko z myślą o przewidzianym przez
siebie adresacie lub domniemanym odbiorcy, nigdy zaś o odbiorcy faktycznym.
Najistotniejszym dla podejmowanej tu dyskusji problemem jest jednak to, iż model czystej
narracji pomijający proces odbioru nie uwzględnia tego, że każdy przekaz językowy jest z
natury kognitywny i nastawiony właśnie na percepcję. Pozbawienie go tego aspektu zamienia
rozważania nad językiem w opis przypadkowych symptomów. Badanie tekstu pisanego zaś w
szczególności wymaga obrania właśnie perspektywy odbiorcy ze względu na fakt, iż żaden z
nadawców, w najczęściej spotykanej sytuacji, nie towarzyszy stronie interpretującej. Tej z
kolei pozostaje wyłącznie analiza tekstu jako takiego, bez możliwości bezpośredniej percepcji
kontekstu jego nadania. O to też – jak można podejrzewać – chodziło przede wszystkim
Toolanowi. W modelu bowiem nie powinny występować naprzemiennie kategorie
wywodzące się z obiektywnych wykładników czysto tekstowych oraz z psychicznych
obrazów tychże wykładników. Naszym zdaniem jednak tego zarzutu propozycji Chatmana
postawić absolutnie nie sposób, a jego koncepcja pozostaje w zgodzie właśnie z pewnymi
podstawowymi cechami języka. Przypomnijmy bowiem, iż implied author przedstawiony jest
jako zasada prowadząca do wykreowania narratora, a nie wyimaginowana postać, do czego
jednak Toolan w ogóle się nie odnosi. Jeśli zatem nasza interpretacja jest słuszna, to w
ramach koncepcji Chatmana wyodrębniona jest osobna jednostka funkcjonalna, która
odpowiada za to, iż każdy (!) odbiorca postrzega tekst grafemiczny jako spójnie nadaną
całość, a nie jako niezależne wypowiedzi. Jego nadawca nie jest przy tym tożsamy z autorem,
który dla odbiorcy może niekiedy pozostawać nieznany. Nie chodzi więc tutaj jedynie o
trywialne rozgraniczenie narratora i autora, jak postrzega to Toolan 202 , lecz o określenie
takiego typu nadawcy w ramach wielowarstowego modelu, który zapewni pewną spójność
komunikacyjną na linii nadawca-odbiorca w tekście pisanym. Spójność, której nie gwarantuje
sama mnogość narratorów, a nawet główny narrator w przytoczonej wyżej koncpecji Prince’a.

200

Toolan 1988, str. 77.
Ibidem, str. 78.
202
Ibidem.
201
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Powyżej zarysowaliśmy pobieżnie szczególnie złożony charakter samej struktury
tekstu Man’yōshū. Wydaje się, iż zwrócenie uwagi na różnego typu koncepcje nadawcy
grafemicznego tekstu literackiego pozwolą nam teraz na wprowadzenie takich uzupełnień,
które będą obejmowały zarówno cechy pisma jako takiego, jak i złożoność tekstu opisywanej
antologii. Uzupełnienia te będą przy tym uwzględniać wszystkie uwagi metodologiczne,
związane z modelowaniem nadawcy tekstu grafemicznego

3. Rodzaje nadawcy tekstu pisanego – propozycja typologii
Zanim przejdziemy do problemu nadawcy Man’yōshū, przedstawimy propozycję
wyszczególniającą wszystkie możliwe typy nadawcy, jakie należy w ogólnym wypadku brać
pod uwagę podczas badań nad tekstem pisanym. Jest przy tym istotne, iż zaproponowany tu
model ma charakter maksymalny, tj. obejmuje wszystkie teoretycznie możliwe typy, spośród
których tylko część jest realizowana w danym tekście. Te bowiem, jak się okaże, mogą
zależeć od samej kompozycji tekstu. Tego typu maksymalny model obejmuje tym samym
dziewięć typów nadawcy tekstu pisanego:
1. autor rzeczywisty / autorzy rzeczywiści
2. autor wnioskowany
3. kompilator / kompilatorzy
4. podmiot liryczny / narrator / podmiot dramatyczny
5. komentator / komentatorzy
6. bohater / bohaterowie wygłaszający wypowiedź liryczną
dramatyczną
7. bohater / bohaterowie wygłaszający wypowiedź odkompilatorską
8. bohater / bohaterowie wygłaszający wypowiedź komentatorską
9. kopista / kopiści

/

prozatorską

/

Autor rzeczywisty danego utworu, ewentualnie większe grono tychże, to jeden z
dwóch typów nadawcy reprezentowany przez osoby istniejące w świecie realnym. Mamy
tutaj bowiem na myśli faktycznie istniejącego człowieka bądź zbiór ludzi, których uważa się
za właściwych twórców treści danego tekstu. Przez treść rozumiemy przy tym zarówno
zdania wynikające ze znaczenia odpowiednio uszeregowanych znaków językowych, jak
również z ich znaczenia wynikającego z ich otoczenia tekstowego. Autor rzeczywisty może
przy tym obejmować zarówno osoby, które stworzyły tekst główny, jak również te, które go
skompilowały i opatrzyły komentarzami. Innymi słowy, może on obejmować wszystkie te,
faktycznie istniejące osoby fizyczne, które kształtowały dany tekst w formie informatywnego
mówienia, że, a nie – jak kopista – w formie reprodukcji znaków językowych, tj. w formie
nieinformatywnego mówienia: „_”. Efektem ich prac jest tym samym treść wynikająca z
gramatycznego uporządkowania danych jednostek, ich umiejscowienia w otoczeniu
tekstowym, niekiedy także typu aktualnie użytych znaków pisma, a także informacji
wynikających z faktów zewnątrz-tekstowych. Ten ostatni typ informacji nie jest, jak
wspominaliśmy, zakodowany w samym tekście, a dostęp do nich wymaga odwołania się
właśnie do kontekstu sytuacyjnego, a nie wyłącznie do otoczenia tekstowego. W wypadku
autora rzeczywistego odpowiedzialnego za znaczenie wynikające z gramatyki i semantyki
zdań w danym otoczeniu tekstowym, nadawca ten nie zależy od tego, czy dany tekst został od
razu spisany, czy też funkcjonował przez jakiś czas wyłącznie w postaci przekazu ustnego,
którego spisanie nastąpiło dopiero później. Warto też zwrócić uwagę na to, iż autor
rzeczywisty nie zawsze odpowiada za fizyczne spisanie tekstu. Spisania owego może bowiem
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niekiedy dokonać kopista, opierając się wyłącznie na formie ustnej 203. Ze względu jednak na
wspominany już wyżej fakt, iż tekst pisany, w przeciwieństwie do mówionego, z zasady
odznacza się tym, iż faktycznego autora wypowiedzi możemy się, co najwyżej z dużym
prawdopodobieństwem, domyślać, autora rzeczywistego absolutnie nie można uważać za
osobę tekstową, lecz co najwyżej kontekstową. Innymi słowy, dany autor, ze względu na fakt,
iż może on być jedynie postulowany, nie stanowi integralnej części tekstu poznawanego
bezpośrednio. Przynależy on bowiem jedynie do kontekstu, czyli okoliczności powstania
utworu. Wiedza o tymże autorze może natomiast być w różnym stopniu wykorzystana do
interpretacji tekstu jako zakodowanej informacji. Stąd też jego rola uwidaczniać się może
dopiero na poziomie pragmatycznym, wynikającym z uwzględnienia kontekstu sytuacyjnego
wypowiedzi, nie zaś czysto wewnątrz-tekstowym. Rzecz jasna, funkcja autora rzeczywistego
może być spełniona przez więcej niż jedną osobę, w tym również przez nieokreślony zbiór
ludzi, jak ma to miejsce np. w wypadku pieśni ludowych.
W przeciwieństwie do poprzedniej kategorii, kolejny typ nadawcy, nazwany tutaj
autorem wnioskowanym, w sposób konieczny musi występować wyłącznie w liczbie
pojedynczej. Jest to pierwsza spośród zaproponowanych przez nas typów nadawcy postać
tekstowa, zapożyczona z przytoczonego wyżej modelu Chatmana, a konkretnie koncepcji
implied author. Otóż przez autora wnioskowanego rozumiemy taki konstrukt powoływany
przez sam fakt świadomej percepcji danego tekstu, który zapewnia spójność komunikacyjną.
Innymi słowy, jest to ten poziom wielowarstwowego nadawcy, który sprawia, iż dany tekst
pojmowany jest w akcie odbioru jako pewna integralna całość. Warto bowiem zwrócić uwagę,
iż właśnie w naturze języka leży to, że sama jednolita (temporalnie w wypadku mowy,
lokatywnie w wypadku pisma) forma fizyczna nie przesądza jeszcze o spójności
komunikacyjnej, tj. o fortunności przekazu danej informacji lub o samej sensowności tego
przekazu. W przeciwnym razie bowiem świadomie nadany tekst nie różniłby się niczym od
przypadkowo nagromadzonych fragmentów innych informacji, które, rzecz jasna, razem
wzięte nie stanowią żadnego koherentnego przekazu. Niezbędna jest bowiem wiedza, lub
przynajmniej przeświadczenie, odbiorcy odnośnie tego, iż dana informacja została świadomie
nadana jako pewna treściowo niepusta całość. Dopiero wówczas można mówić o
jakimkolwiek fortunnym akcie odbioru nadanego komunikatu. Gwarantem owego
integralnego charakteru tekstu jest właśnie autor wnioskowany. Podstawą owej gwarancji
musi być zaś jego jednostkowość, stąd też, w przeciwieństwie do autora rzeczywistego,
funkcja ta nie może być pełniona przez nadawcę zbiorowego204. Bardzo ważne przy tym jest,
203

W naszej propozycji za owo spisanie na poziomie tekstowym odpowiedzialny jest kompilator. Na poziomie
kontekstowym zaś odpowiadać mu musi pewna osoba rzeczywista. Z uwagi na fakt, iż nie może stanowić ona
nadawcy tekstowego, włączamy ją do pierwszej kategorii, jaką stanowi autor rzeczywisty.
204
Proponowana tutaj koncepcja jest do pewnego stopnia zgodna z ujęciem Kurody (Kuroda 1976), który także
sugeruje pewną jednostkowość aktu nadania tekstu literackiego. Stwierdza bowiem, iż wszystkie zdania danego
tekstu pochodzą od narratora, a jedynie mogą być wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio za pomocą
bohaterów (ibidem, str. 109, 111). Kuroda prezentuje jednak dalej pogląd, z którym zgodzić się nie możemy.
Twierdzi bowiem, iż to nie żadna świadomość odbiorcy o istnieniu pojedynczego nadawcy, lecz sam język i jego
obiektywność zapewniają powstanie całego fikcyjnego świata literackiego w umyśle odbiorcy (ibidem, str. 129).
Jak argumentuje dalej (ibidem, str. 134):
„the objective function of the sentence in narration is the same as that of a sentence in discourse or in a narrator
story. But there is no real or imagined ‘addresser’ or ‘narrator’ in whose consciousness the same image of an
event is the content of a mental act of judging etc. and who represents it by the use of the sentence in question.
(...) Simply the sentence creates in us the image or knowledge of the event.”.
Otóż koncepcja ta jest sprzeczna wewnętrznie: skoro bowiem – z czym zgadzamy się w zupełności – na
podstawie języka i jego obiektywności tworzymy sobie czyjś obraz wiedzy, to ex definitione tworzymy sobie
także pewien częściowy obraz podmiotu, który ową wiedzę posiada. Powoływanie wiedzy, która nie jest domeną
żadnego podmiotu, jest nonsensem. Błąd Kurody bierze się stąd, iż podejmując słuszną skądinąd próbę
wprowadzenia możliwie prostego i niepsychologicznego modelu nadawcy, zbyt radykalnie ogranicza
perspektywę i rolę odbiorcy. Wg jego koncepcji bowiem narrator jest produktem językowym (ibidem, str. 133).

105

aby pamiętać o jednym kluczowym fakcie, a mianowicie: autor wnioskowany nie stanowi
zbioru autorów rzeczywistych, ani w ogóle zbioru żadnego innego typu nadawców. Jest to
konstrukt który sprawia, iż wieloosobowy akt nadania pozwala na powołanie w świadomości
odbiorcy pewnego stanu wiedzy. Ten zaś, jak przyjmujemy za Bogusławskim, musi być
spójny, w przeciwieństwie do wrażeń, intuicji, przeświadczeń, itp. Mówiąc nieco bardziej
obrazowo, autor wnioskowany stanowi spoiwo, które decyduje o tym, że poszczególne
fragmenty informacji, nadane przez odrębnych nadawców, komponują się w świadomości
odbiorcy w całość stanowiącą jeden, być może wielowarstwowy ale spójny, tekst, nie zaś
przygodny zbiór niezwiązanych informacji, które tenże odbiorca musi sam zreinterpretować
do postaci spójnego komunikatu.
Trzecie miejsce w naszej typologii zajmuje kompilator, ewentualnie większe grono
tychże. Nadawca ten odpowiedzialny jest przede za grafemiczną postać danego tekstu, tzn. za
jego formalne rozplanowanie i sposób zapisu. To jemu przyspisywane jest ustalenie porządku,
w ramach którego występują kolejne odrębne fragmenty tekstu, a także ewentualne uwagi
odkompilatorskie w postaci wstępów czy komentarzy. On też, co szczególnie ważne w
wypadku tekstów wschodnioazjatyckich, odpowiada za określoną formę zapisu tekstu.
Przypomnijmy bowiem, iż zgodnie z klasyczną koncepcją Fregego informację stanowi nie
tylko sam ładunek semantyczny w postaci znaczenia, lecz także sens, w jakim znaczenie to
jest wyrażone. I o ile w wypadku tak nieskomplikowanego systemu pisma, jakim jest alfabet
łaciński, sama forma zapisu nie oferuje wielkiego repertuaru możliwości zapisu – choć i tutaj
zapis dopuszcza pewne modyfikacje sensu wypowiedzi – to dla pisma ideograficznego
właśnie sama postać grafemiczna może wywoływać różnorodne konotacje semantyczne lub
pragmatyczne. Aby zilustrować ten fakt prostym przykładem, posłużymy się na fragmentami
dwóch różnych pieśni:
(2426, XI)
吾恋

Are koinikeri

Ogarnia mnie tęsknota

(236, III)
朕恋尓家里

Are koinikeri

Ogarnia Nas tęsknota

Oba wersy interpretowane są w odczycie w identyczny sposób, jednak różnią się w wyraźny
sposób formą zapisu. Tym, co zwraca tutaj szczególną uwagę, jest grafemiczna postać zaimka
pierwszej osoby are. Otóż w pierwszym przykładzie został on zapisany zgodnie z
powszechnie panującym uzusem, tj. za pomocą ideogramu 吾. W drugiej z przytoczonych
pieśni natomiast ten sam wyraz subkodu mówionego zapisany został przy pomocy ideogramu
朕 (chińsk. zhèn; sinojap. chin), oznaczającego także zaimek pierwszej osoby. Zwyczajowo
jednak jego użycie jest ograniczone do osoby władcy 205 i w związku z tym nie jest on
zazwyczaj odczytywany w postaci honoryfikatywnie neutralnej, tj. are. Interpretowany jest
on najczęściej w mówionej odmianie japońszczyzny w swojej sinojapońskiej postaci, tj. chin.
Wprowadzenie takiego odczytu stanowiłby jednak złamanie zasad poetyki japońskiej, wg
których jednostki subkodu mówionego użyte w pieśniach nie mogą być ksenicznego
pochodzenia. Ponieważ zaś pieśń ta jest fragmentem wypowiedzi cesarza w ramach dialogu
W naszym ujęciu jednostkowy autor wnioskowany jest pewnym presuponowanym konstruktem, który zapewnia
odbiorcy percepcję tekstu właśnie jako wypowiedzi, a nie jako przypadkowych symptomów. Dopiero zaś na
podstawie formy tejże wypowiedzi odbiorca identyfikuje typ nadawcy, przynależącego już do kolejnych stopni
w ramach proponowanego tutaj modelu.
205
W swoim tłumaczeniu Suga (1991, tom I, str. 153) oddaje tę różnicę zarówno semantycznie, jak i
grafemicznie, wprowadzając w pieśni 236 zapisany wielką literą zaimek We.
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lirycznego, osiągnięty został pewien kompromis: zaimek nazywający cesarza został opatrzony
aprecjatywnym (czy też raczej: auto-aprecjatywnym, gdyż wypowiedź sformułowana jest w
pierwszej osobie), czysto grafemicznym wykładnikiem honoryfikatywnym, a jednocześnie
zasady poetyki pozostały nienaruszone. Faktem jednak pozostaje, iż kompromis ten widoczny
jest wyłącznie w pisanej postaci tekstu, która – jak widzimy na podstawie pieśni 2426 –
mogłaby być inna. Tym samym warstwa grafemiczna okazuje się tu konotatywna w
szczególnie interesujący sposób, gdyż powołuje unikalne zjawisko z pogranicza pragmatyki
języka i teorii literatury, w ramach którego wymogi pragmatyczne godzone są z poetyckimi 206.
Co więcej, nie mamy żadnej pewności, iż pieśń ta została oryginalnie zapisana w takiej
postaci. Stąd też za konieczne uważamy przypisanie odrębnemu nadawcy funkcji
wprowadzenia zapisu konstytuującego aktualny tekst grafemiczny, stanowiącego integralną i
informatywną składową sensu wypowiedzi. Forma zapisu odnosi się tu rzecz jasna do
znaków-typów, a nie egzemplarzy. Kompilator bowiem, jako nadawca tekstowy, nie jest
odpowiedzialny za samo spisanie utworu do postaci fizycznej – tym bowiem zajmuje się
autor rzeczywisty bądź kopista. Prócz tego, kompilator odpowiada także za szereg uwag,
przede wszystkim wstępów wprowadzających dany utwór i dostarczających na jego temat
różnego typu informacji 207 . Nadawca ten stanowi zatem zarazem postać tekstową – w
odniesieniu do własnych wypowiedzi odkompilatorskich, jak również metatekstową – w
odniesieniu do utworów kompilowanych, którym nadaje jedynie określoną postać
grafemiczną, ale nie tworzy zdań powołujących tekst.
Za samą treść utworu niewynikającą z jego postaci grafemicznej odpowiedzialny jest,
w zależności od rodzaju literackiego, jednostkowy nadawca w postaci podmiotu lirycznego,
narratora lub podmiotu dramatycznego. Będąc świadomi chwiejności tych terminów i
rozbieżności powstających w ramach różnych opracowań z zakresu teorii literatury, mamy
tutaj na myśli ten typ nadawcy tekstowego, który odpowiedzialny jest za treść wynikającą z
gramatycznego uszeregowania wyrażeń w danym otoczeniu tekstowym. Nie odpowiada on
już jednak za te informacje, które wynikają z samej materialnej postaci konkretnej wersji
zapisu. Mówiąc zaś nieco precyzyjniej, jeśli przyjmiemy, iż każda możliwa forma wyrażania,
by posłużyć się terminem Hjelmsleva, wyznacza pewien zbiór konotowanych informacji, to
nadawca tego typu odpowiada wyłącznie za tę informację, która stanowi część wspólną dla
wszystkich możliwych form wyrażania danego zdania. Za te informacje zaś, które do
206

Warto tutaj zwrócić uwagę na pewne ciekawe zjawisko z zakresu współcześnie podejmowanej interpretacji
tekstów klasycznych w środowisku japońszczyzny. Otóż przytoczone tutaj naukowe opracowania Man’yōshū,
pochodzące z drugiej połowy XX i początku XXI w., wykazują pewną rozbieżność odnośnie zapisu
uwspółcześnionej wersji pieśni. Współczesne wydania bowiem, oprócz postaci oryginalnej, załączają wersję
odczytywaną w identyczny sposób, jednak zrealizowaną przy współczesnym użyciu ideogramów sinojapońskich. Jest to zatem pewna współczesna grafemiczna reinterpretacja oryginału, która odznacza się mniejszą
lub większą swobodą. Owa swoboda widoczna jest w szczególnie interesujący sposób właśnie przy okazji
cesarskiego zaimka 朕 odczytywanego jako are bądź ware. Otóż w owej uwspółcześnionej wersji wyłącznie
redaktorzy wydawnictwa Shōgakukan (1971, tom I, str. 200; 2003, tom I, str.168), Iwanami (1999, tom I, str. )
oraz Omodaka (1958. tom III, str. 19) pozostawiają oryginalny ideogram, dołączając do niego nietypowy odczyt,
który – jak wspominaliśmy – godzi wymogi honoryfikatywne z poetyckimi. Redaktorzy pozostałych
wydawnictw, tj. Tada (2009, tom I, str. 220) oraz redaktorzy wydawnictwa Shinchōsha (1976, tom I, str. 162),
rezygnują z nacechowania honoryfikatywnego na rzecz uwspółcześnienia metody zapisu tj. 我, nie różniącej się
pod interesującym nas względem od użytego w przytoczonej pieśni 2426 ideogramu 吾. We współczesnej
japońszczyźnie bowiem omawiany tu ideogram 朕 odczytywany jest wyłącznie w swojej sinojapońskiej
reprezentacji fonicznej, tj. chin. Tego typu rozdźwięk stanowi ciekawy punkt wyjścia dla dyskusji nad
pragmatycznym statusem klasycznych pieśni japońskich w ich współczesnej percepcji. Widzimy tu bowiem
wyraźne starcie dwóch punktów widzenia, które znajdują wyraz w czysto grafemicznej warstwie interpetowania
utworów pochodzących sprzed przeszło dwunastu wieków. Problem ten wymaga jednak osobnego studium,
toteż w tej pracy ograniczamy się wyłącznie do jego zasygnalizowania.
207
O typach wstępów odkompilatorskich mówiliśmy wyżej przy analizie koncepcji Nakanishiego.
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wspólnej części nie należą, odpowiada kompilator. Podmiotr liryczny, względnie narrator lub
podmiot dramatyczny, jest zatem, wyrażając się tym razem dość potocznie, tą osobą tekstową,
która przekazuje daną informację, ale jej nie materializuje. Nie jest ona tożsama z czysto
funkcjonalnym konstruktem, jakim jest autor wnioskowany, ani także z narratorem głównym,
jakiego miał na myśli Prince. Jest to ktoś stojący nad narratorem głównym, odpowiadający
także za to, co tenże wypowiada oraz powołujący wszystkich bohaterów utworu,
wygłaszających swoje kwestie. W liryce odpowiada mu odpowiednio nadawca określonej
informacji w danym układzie wersyfikacyjnym, w dramacie zaś nadawca tekstu
wypowiadanego odpowiednio przez osoby dramatu. Jest to ta osoba, która mówi do nas coś
w utworze, ale nie ta, która informację tę utrwaliła materialnie w aktualnie istniejąc y
sposób. Rozróżnienie planu treści i planu wyrażania jest o tyle oczywiste, że ta sama treść
może być nadana świadomie (nie przez pomyłkę podczas tworzenia odpisu) w różnych
formach przez różne osoby w taki sposób, iż znaczenie pozostaje to samo, zaś zmienia się
sens wypowiedzi. W wypadku wypowiedzi grafemicznej rozróżnienie to w oczywisty sposób
odgrywa szczególnie istotną rolę w językach dysponujących złożonym systemem pisma. Tym
samym sposób utrwalenia wypowiedzi wnosi dodatkowe informacje wynikające z konotacji
samej formy, ale jest to coś dodatkowego w stosunku do treści oryginalnej. To zaś wymaga
postulowania odrębnych poziomów nadawcy i tym samym zostaje uwzględnione w
proponowanym tutaj modelu.
Informacje naniesione przez kompilatora mogą niekiedy być trudne lub wręcz
niemożliwe do odróżnienia od tych, wprowadzonych przez komentatora – kolejnego
tekstowego nadawcy w ramach proponowanej tu typologii. Ten, nader często zbiorowy,
nadawca odpowiedzialny jest za przypisy naniesione na tekst i traktowane w naszym ujęciu
jako jego absolutnie integralna całość. Nie mamy tutaj bowiem na myśli opracowań czy
komentarzy zawartych w formie odrębnych dzieł, lecz właśnie te partie tekstu, które
uwzględnione zostały jako jedna całość wraz z oryginalnym tekstem. Tradycja ta,
obserwowana także w Europie, m.in. w przypisach do Biblii, była szczególnie rozwijana w
piśmiennictwie wschodnioazjatyckim, gdzie licznymi, wielowarstwowymi komentarzami
opatrywano przede wszystkim klasyczne teksty chińskie. Glosy te miały na celu wskazać
zarówno sam sposób zmiany uporządkowania tekstu, umożliwiając tym samym
reinterpretację składni chińskiej na japońską, ale także znaczenie poszczególnych wyrazów
czy fraz. Pewną trudność sprawiać może niekiedy ustalenie granicy pomiędzy dwoma
różnymi typami komentarzy, tj. tymi naniesionymi przez kompilatora i przez komentatora. W
wielu wypadkach wykładniki czysto materialne w postaci samej postaci zapisu, jak i tekstowe,
w postaci różnic treściowych wykluczających raczej pochodzenie od jednego autora
rzeczywistego, nie stanowią tu dostatecznie jasnej wskazówki a kwestia nadawcy pozostaje
nieustalona. Niemniej jednak, powołanie takiego odrębnego typu wydaje się konieczne, gdyż
teksty pochodzące od komentatorów pozostają niekiedy w jawnej sprzeczności z partiami
odkompilatorskimi. Z uwagi na fakt, iż komentator może niekiedy posługiwać się językiem
drugiego rzędu, należy mu także przypisać funkcję nadawcy metatekstowego.
Przedostatnia kategoria obejmuje bohaterów wygłaszających wypowiedzi w ramach
wyszczególnionych wcześniej trzech rodzajów tekstu, tj. tekstu głównego (narracji,
wypowiedzi lirycznej bądź dramatycznej), uwag odkompilatorskich bądź też przypisów.
Każdy z tych bohaterów jest powoływany i wprowadzany przez odpowiednich nadawców, tj.:
podmiot liryczny / narratora / podmiot dramatyczny, kompilatora lub komentatora. Za formę
owych wypowiedzi odpowiada rzecz jasna kompilator, względnie – na poziomie
kontekstowym – kopista.
Ostatnim typem nadawcy kontekstowego, który z założenia odpowiedzialny jest
wyłącznie za stronę formalną tekstu, a zatem wypowiada się wyłącznie w trybie mówienia:
„_”, jest kopista lub grono tychże. Jakkolwiek bowiem kompilator odpowiedzialny jest za
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powołanie formy tekstu, to kopista nadaje jej aktualnie istniejącą postać fizyczną, będącą
zapisem treści sformułowanej przez autora rzeczywistego bądź też kopią jego tekstu. Za
pośrednictwem kopistów teksty były bowiem także przepisywane i przekazywane kolejnym
potencjalnym odbiorcom. Tak też dzieje się do tej pory, pomimo pewnych pozornych zmian
w zakresie narzędzi. Pozornych, ponieważ kluczowe są tu nie narzędzia ale funkcja, jaką dana
osoba pełni w procesie przetwarzania tekstu. Nadawca ten jest bowiem o tyle istotny, iż
dokonując kopii tekstu nader często dokonuje jakichś zmian w jego formie. W założeniu
zmiany te nie powinny w żaden sposób wpływać na treść utworu, jednak stan taki jest, rzecz
jasna, tylko modelowy. W rzeczywistości bowiem zmiana formy staje się niekiedy przyczyną
różnego rodzaju trudności interpetacyjnych. Przykładem może być zjawisko wspominane
przy okazji analizy Nakanishiego, iż część komentarzy była włączana w niektórych odpisach
do wstępów odkompilatorskich, co zasadniczo wpływa na problem określenia nadawcy.
Wówczas bowiem nadawcą odpowiedzialnym za tego typu zmianę nie jest już kopista, lecz
kompilator. Kopiści odpowiedzialni są także za wprowadzenie różnego rodzaju pomyłek, w
wyniku których niektóre fragmenty tekstu są współcześnie dwuznaczne bądź zupełnie
niezrozumiałe. Kopista odpowiedzialny za czysto fizyczną postać tekstu stanowi, obok autora
rzeczywistego, drugi typ nadawcy kontekstowego. Nie operuje on bowiem w żadnej mierze
na tekście, ale wyłącznie na jego postaci fizycznej w sposób, który nie zmienia znaczenia i
sensu całej wypowiedzi. W przeciwnym razie bowiem jego wypowiedź przestaje mieć
charakter mówienia: „_”, a nadawca ten wykonuje de facto pracę kompilatorską.
Tak więc, w najogólniejszym i zdecydowanie powierzchniowym zarysie, przedstawia
się charakterystyka proponowanych przez nas typów nadawcy tekstu grafemicznego. Jego
szczególnie istotną cechą jest swoista klamra kontekstowa. Odbiór dowolnego tekstu
umożliwiony jest bowiem dopiero przez jego fizyczne powstanie; oba fakty reprezentują więc
w oczywisty sposób poziom kontekstowy, a nie czysto tekstowy. Odbiciem tego faktu po
stronie teoretycznej jest status pierwszego i ostatniego typu nadawcy; obaj odpowiedzialni są
bowiem za czysto fizyczne powołanie tekstu, zarówno w aspekcie semantycznym, jak i
formalnym. Co więcej, jak wspominaliśmy, jest to propozycja maksymalna, tzn.
przedstawiająca, wg nas wszystkie, możliwe typy nadawcy tekstu grafemicznego. Tylko
niektóre z nich są natomiast obligatoryjne dla każdego typu tekstu. Do tych zaliczają się:
autor rzeczywisty, autor wnioskowany, podmiot liryczny / narrator / podmiot dramatyczny,
kompilator i wreszcie kopista. Reszta nadawców, tj. komentator i bohater, podobnie jak i
mnogość nadawców reprezentujących poszczególne typy, nie musi być reprezentowana w
danym tekście. Także rola poszczególnych nadawców w powstaniu danego tekstu w
określonej formie może być większa lub mniejsza. Zasób kategorii nadawców realizowanych
w modelu dla danego tekstu może zależeć do pewnego stopnia od typu tekstu, jego
kompozycji, a także od okolicznosci jego interpretowania. Tym, co pozostaje stałe dla
każdego tekstu grafemicznego jest sztywna hierarchia typów nadawcy, ustalona poprzez ich
wzajemne zależności funkcjonalne Przedstawiony w powyższym opisie model nie stanowi
bowiem linearnie uporządkowanego zbioru typów nadawców, lecz zhierarchizowany układ.
W ramach tej hierarchii poszczególne typy nadawców nie występują dowolnie, lecz są od
siebie uzależnione. Klamra w postaci nadawców kontekstowych odpowiada aktualnemu
nadaniu i interpretowaniu tekstu. Autor implikowany jest gwarantem umożliwiającym jego
prymarną spójność w akcie odbioru. Od funkcji kompilatora uzależniony jest sam fakt
zaistnienia wypowiedzi któregokolwiek z nadawców niższego szczebla. Komentator z
definicji musi odnosić się do już istniejącego tekstu. Bohaterowie, z kolei, wprowadzani są
poprzez nadawcę nadrzędnego, udzielającego im głosu. Hierarchiczną strukturę opisaną
powyżej możemy przedstawić nieco przejrzyściej w następującej formie (‘NK’ oznacza
nadawcę kontekstowego, ‘NT’ – tekstowego; nawiasy kwadratowe wskazują nadawców
opcjonalnych, tj. nieobecnych w strukturze nadawczej każdego tekstu pisanego):
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・NK1 autor rzeczywisty / autorzy rzeczywiści
・NT1 autor wnioskowany
・NT2 kompilator / kompilatorzy
・NT3 podmiot liryczny / narrator / podmiot dramatyczny
・[NT4 komentator / komentatorzy]
・[NT5 bohater / bohaterowie]
・NK2kopista / kopiści
W żadnym jednak modelu nie jest możliwe naruszenie powyższego porządku; jedyna
dopuszczalna zmiana ogranicza się do eliminacji któregoś z nadawców opcjonalnych.
W następnej części przyjrzymy się szczególnie interesującym problemom związanym
z określeniem nadawcy w Man’yōshū. W tekście tym będziemy mieć do czynienia ze
wszystkimi dziewięcioma, wymienionymi wyżej, typami.

4. Man’yōshū i problem nadawcy – badania materiałowe
Pierwsze miejsce w ramach przedstawionej wyżej typologii nadawcy tekstu pisanego zajmuje
autor rzeczywisty, rozumiany jako faktycznie istniejąca osoba, która stworzyła dany tekst.
Ten typ nadawcy, jak staraliśmy się pokazać, nie może być brany pod uwagę w analizie
czysto tekstowej, lecz co najwyżej kontekstowej, przedstawiającej tło historyczne danego
utworu. Tym samym badania takie stanowią raczej domenę historii literatury, niż lingwistyki
tekstu. Stąd też w niniejszej pracy problem ten przedstawiamy jedynie w dość ogólnym
zarysie, skupiając się zdecydowanie na analizie wewnątrz-tekstowej. Jak pisaliśmy wyżej, za
autorów rzeczywistych uznajemy wszystkie faktycznie istniejące osoby, które wpłynęły na
treść danego tekstu. Z grona tego wyłączamy więc kopistów, którzy – choć w świecie
rzeczywistym byli reprezentowani przez faktycznie istniejących ludzi – mieli wpływ tylko i
wyłącznie na materialną stronę tekstu, przy czym ich aktywność językowa odbywała się
wyłącznie w trybie nieinformatywnego cytacyjnego mówienia: „_”. Ten, typologicznie
odmienny i nieredukowalny, jak w cytowanej pracy z 2007 roku podkreśla Andrzej
Bogusławski, typ mówienia znajduje swoje odbicie w zaproponowanej przez nas strukturze
nadawcy i przedstawiony jest w ramach ostatniej kateogrii.
Zanim przejdziemy do omówienia problemu nadawcy w Man'yōshū, pozwolimy sobie
wtrącić pewną uwagę metodologiczną odnośnie terminologii japońskiej. Uwaga ta ma być
może charakter dygresyjny, ale wydaje się konieczna z tego powodu, iż znakomita większość
naukowych źródeł, omawiających szczegółowo nadawców tekstu Man’yōshū, napisana
została wyłącznie w tym języku. Otóż prócz terminów jednoznacznie oznaczających autora
rzeczywistego danego tekstu, jak sakka 作家, sakusha 作者, chosha 著者 czy nieco rzadziej
używane chojutsusha 著述者 i chojutsuka 著述家 (przy czym w odniesieniu do samej
omawianej tu antologii najczęściej napotkać można pierwsze dwa), w literaturze poświęconej
liryce japońskiej powszechnie używa się terminu kajin 歌 人 (dosł. „ludzie pieśni”), co
przetłumaczyć można jako ‘postaci środowiska poetyckiego’. Przypisane mu znaczenie jest
stosunkowo szerokie i obejmuje208:
osobę, która skomponowała [dany] utwór lub komponuje poezję, osobę wybitną w
komponowaniu poezji. Osobę, która wykazuje szczególne umiejętności w tworzeniu
dzieł, kompiluje je do postaci antologii, tworzy ich odpisy, bierze udział w konkursach
208

Wielki słownik klasycznej literatury japońskiej (1984, tom I, str. 627).

110

poetyckich, zabawach polegających na pisaniu poezji inspirowanych obrazami,
wreszcie osobę, która zdobyła światowe uznanie za działalność w kręgu poezji
japońskiej.
Tym samym więc w ramach jednego terminu może zostać uchwycone to, co w naszym
podejściu odpowiada: autorowi rzeczywistemu, kompilatorowi, a także kopiście. Szczególnie
istotne z obranego tutaj punktu widzenia jest przy tym to, iż ujęcie tego typu nie wprowadza
rozróżnienia na nadawców kontekstowych i tekstowych. Fakt ten należy mieć na uwadze
podczas korzystania z opracowań japońskich przy jednoczesnym obieraniu tekstologicznej
perspektywy w badaniu dzieł literackich.
Problem ten znajduje swoje odbicie w leksykografii historyczno-literackiej
poświęconej opisywanej antologii, przy czym powstałe rozbieżności widoczne w strukturze
działów i artykułów hasłowych ukazują najdobitniej trudności w określeniu autora
rzeczywistego. I tak redaktorzy Leksykonu „Man’yōshū” wydawnictwa Gakutōsha 209 w
rozdziale Spis wszystkich autorów [pieśni] „Man’yōshū” podają ok 450 artykułów hasłowych.
Ciężko się jednak zgodzić z tym, aby wszystkie one rzeczywiście odpowiadały faktycznie
istniejącym postaciom, czyli autorom rzeczywistym. O ile bowiem możemy się jeszcze
zgodzić z zaklasyfikowaniem azuma uta 東歌 ‘pieśni wschodnie’ jako skrótowej nazwy
nadawcy zbiorowego pieśni powstałych w oddaleniu od ośrodka władzy i skomponowanych
w ówczesnym dialekcie, to niektóre z nich mogą budzić poważne wątpliwości, np.:
・me 妻 ‘żona’ – mogąca odnosić się do żony Hitomaro (504, IV), żony Go Dan'otsu 碁檀越
(500, IV), a także żon niesprecyzowanych bliżej żołnierzy (3345, XIII);
・ hōshi 僧 ‘mnich’ – oznaczający zarówno konkretnego mnicha żyjącego za czasów
panowania cesarza Shōmu 聖武天皇 (701-756, panował w latach 724-749) i mieszkającego
w świątynii Kōfukuji (1018, VI), jak również nieznanego bliżej mnicha, pojawiającego się
m.in. w pieśni 3847 w zwoju XVI;
・sakusha mishōka 作者未詳歌 ‘pieśni autorów nieznanych’
Zwróćmy bowiem uwagę, iż równie dobrze może tu być mowa o postaciach tekstowych,
którym przypisuje się autorstwo danego utworu na zasadzie fikcji literackiej. Bardziej
adekwatne wydaje się stwierdzenie, iż kategorie te, często wieloznaczne, przedstawiają bliżej
nieokreślone typy autorów, niż faktyczne postaci odpowiedzialne za skomponowanie danych
pieśni. Trudnościom takim zresztą nie należy się dziwić z uwagi na wspominany wcześniej
niedobór danych historycznych. Efektem tego typu braków jest to, iż w tradycyjnej
klasyfikacji proponowanej w ramach japońskich badań filologicznych stosunkowo często
przytaczane są typy wypowiedzi odkompilatorskich, sugerujących jedynie bohaterów
wypowiadających się w danych pieśniach. Tylko niekiedy brany pod uwagę jest natomiast
fakt, iż zasugerowane w ten sposób postacie nie muszą być autorami rzeczywistymi.
Zdecydowanie ostrożniejszy punkt wyjścia do opisywanego problemu przyjmują redaktorzy
Leksykonu postaci środowiska poetyckiego „Man’yōshū” wydawnictwa Yūzankaku210, którzy
cały zbiór wymienianych postaci opatrują nazwą autorzy oraz postacie występujące w
utworach. Jest to do pewnego stopnia spójne z powyższymi uwagami wysuniętymi w
stosunku do Leksykonu „Man’yōshū”, jednak jednocześnie stanowi to pewien unik wobec
złożoności całej problematyki. Autorzy nie precyzują bowiem różnicy pomiędzy autorami a
postaciami.

209
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Leksykon „Man’yōshū” 1994.
Leksykon postaci środowiska poetyckiego „ Man’yōshū” 1982.
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Wyjściem optymalnym przy próbie zarysowania tego problemu wydaje się
stosunkowo często spotykana w literaturze poświęconej Man'yōshū metoda opisu, w ramach
której przedstawiane są kluczowe, faktycznie istniejące postaci, będące z dużym
prawdopodobieństwem rzeczywistymi autorami znaczącej części pieśni. W naszym opisie
przyjmujemy wybór dokonany przez redaktorów Leksykonu „Man’yōshū” wydawnictwa
Yūseidō211. Koncepcja ta nie odbiega zasadniczo od doboru autorów przyjętego w szeregu
innych źródeł 212 , toteż można ją uznać za stosunkowo standardową. Obejmuje ona osiem
kategorii:
・Autorzy Man’yōshū wczesnego okresu
・Kakinomoto no Hitomaro 柿本人麻呂
・Yama no Ue no Okura 山上憶良
・Ōtomo no Tabito 大伴旅人
・Ōtomo no Yakamochi 大伴家持
・Yamabe no Akahito 山部赤人213
・Autorzy pieśni wschodnich oraz pieśni strażników i ich rodzin
Zarys tych postaci w kontekście roli, jaką odegrały one w komponowaniu pieśni i
kompilowaniu opisywanej antologii przedstawimy w następnych podrozdziałach.

4.1. Autorzy rzeczywiści
Pewne zdziwienie Czytelnika może budzić fakt, iż przedstawione wyżej postacie to przede
wszystkim autorzy pieśni, podczas gdy w antologii Man’yōshū wyróżniliśmy trzy rodzaje
tekstów, składających się na jeden spójny przekaz, tj. wstępy i komentarze odkompilatorskie,
pieśni oraz komentarze do pieśni lub do partii odkompiatorskich. Każdej kategorii odpowiada
zasadniczo trzech odrębnych nadawców. Niestety ich opis jesteśmy zmuszeni ograniczyć do
postaci poetów z powodu braku informacji historycznych. Jak bowiem wspominaliśmy
wcześniej, współcześnie dysponujemy jedynie przybliżonymi informacjami odnośnie osób,
które dokonały kompilacji i redakcji całej antologii. Najprawdopodobniej największy udział
w pracach kompilatorskich miał, przedstawiony niżej, Ōtomo no Yakamochi. Choć jednak z
olbrzymim prawdopodobieństwem nie działał sam, nie wiadomo współcześnie ani tego, kto
podejmował z nim współpracę, ani tego, na ile ewentualni pomocnicy byli merytorycznie
uzależnieni od Yakamochiego. Dodatkowe utrudnienie stanowi fakt, iż redaktorzy antologii
tylko sporadycznie odnoszą się do samych siebie. Za przykład może posłużyć wstęp do pieśni
811 w zwoju V:
僕報詩詠曰
Yatsukare, shiei ni kotaete iwaku
Ja zaś udzieliłem odpowiedzi w postaci pieśni:
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Leksykon „Man’yōshū” 1975
Por. m.in.: Nakanishi 1995c, Nogami 1980, Inukai 1987, Gomi 1982.
213
W tekstach klasycznych odczytywany najczęściej jako „Yamanobe no Akahito”
212
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Ponieważ wiemy skądinąd, iż autorem rzeczywistym tej pieśni jest Ōtomo no Tabito,
informacja taka stanowi silną przesłankę na rzecz tezy, iż brał on udział w pracach
kompilatorskich. Tego typu ślady napotykamy jednak w antologii niesłychanie rzadko.
Co się zaś tyczy komentarzy, to nie tylko nie znamy ich autorów, ale ponadto nader
często jedynym sposobem na wysnucie hipotezy odnośnie tego, czy dany komentarz pochodzi
od kompilatora, czy też jest on pozostałością po jego notatkach, czy może wreszcie został
naniesiony niezależnie po powstaniu całej antologii, jest analiza samego tekstu. Tym samym
więc omówienie nadawcy rzeczywistego ograniczymy do zarysu głównych postaci
ówczesnego środowiska literackiego, których pieśni zawarte są Man’yōshū, i które mogły
mieć znaczący wpływ na kształt całej antologii.

4.1.1. Autorzy Man’yōshū wczesnego okresu
W ramach tradycyjnego filologicznego opisu antologii Man’yōshū za wyznacznik końcowej
daty tzw. wczesnego okresu zwykło się przyjmować jeden z dwóch następujących faktów
historycznych. Pierwszym z nich jest spór o sukcesję władzy, mający miejsce w 672 r.
między Ōtomo no Ōji 大友皇子 i Ōamą no Ōji 大海人皇子 (późniejszym cesarzem Tenmu
天武). W historiografii japońskiej konflikt ten utrwalił się pod nazwą ‘zamieszki ery Jinshin’
(Jinshin no ran 壬 申 の 乱 ). Drugą z krańcowych dat wyznacza rozpoczęcie literackiej
działalności przez Kakinomoto no Hitomaro 柿本人麻呂 (w wariantywnej formie zapisu: 柿
本人麿). O ile jednak owo literackie kryterium byłoby przydatniejsze w wypadku naszej
analizy ze względu na bezpośredni związek z samą antologią 214, to nieznane daty narodzin i
śmierci Hitomaro nie pozwalają na ustalenie historycznie klarownej granicy, w
przeciwieństwie do pierwszego kryterium.
Źródła hisoryczne mówią niewiele o autorach pieśni tego okresu, a informacje
pochodzące z tekstu samej antologii są nader skromne. Szereg pieśni wywodzi się od autorów
anonimowych lub takich, w których realne istnienie historycy literatury każą wątpić.
Wyciąganie jakichkolwiek wniosków utrudnia dodatkowo fakt, iż większość pieśni danego
autora to utwory pojedyncze, skomponowane w różnych okolicznościach i niepozwlające tym
samym na dokładniejsze zarysowanie tła kontekstowego w postaci określonego wydarzenia.
Pewien wyjątek w tym gronie stanowi kobieta o imieniu Nukada Ōkimi 額田王 (?637-?697),
która pozycję wśród poetów Man'yōshū zawdzięczała, jak się wydaje, nie tylko zdolnościom
literackim, ale także swemu pochodzeniu. Była to bowiem wysoko urodzona arystokratka,
wywodząca się w dalekiej linii od cesarza o imieniu Senka (宣化; ?467-539; panował w
latach 536-539). Przypuszczalnie w wieku 17 lat urodziła dziecko wspomnianemu Ōamie no
Ōjiemu 大海人皇子 (późniejszemu cesarzowi Tenmu 天武). Nukadzie Ōkimi przypisuje się
w przybliżeniu 12 pieśni 215 , co stanowi ok. jednej czwartej wszystkich pieśni wczesnego
okresu. Co więcej jednak, istnieje uzasadnione podejrzenie, iż Nukada Ōkimi była
rzeczywistym autorem czterech pieśni ze zwoju I (7, 8, 17, 18), które wg przypisów
widniejących w antologii miały zostać napisane przez cesarza, ewentualnie księcia. Tym
niemniej, we wstępie odkompilatoskim do pierwszych dwóch pieśni widnieje ewidentnie
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Stąd też za jej przyjęciem opowiadają się m.in. redaktorzy Leksykonu „ Man’yōshū” (1975).
W kwestii tej panują pewne rozbieżności. Wielki słownik klasycznej literatury japońskiej (1984, tom IV, str.
650) przypisuje Nukadzie autorstwo 11 pieśni, z których trzy to tzw. ‘pieśni długie’ chōka lub nagauta 長歌, a 8
to ‘pieśni krótkie’ tanka lub mijikauta 短歌. Leksykon postaci środowiska literackiego „Man’yōshū” (1982, str.
269) podaje całościową liczbę 12 utworów (odpowiednio 3 i 9), natomiast Kōnoshi (Kōnoshi 1992, str. 26) – 13
(odpowiednio 4 i 9), przy czym jedna pieśń występuje dwukrotnie pod dwoma różnymi numerami (IV, 488 i
VIII, 1606).
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zapis, iż są to dzieła autorstwa Nukady. Informacji tej przeczą dopiero komentarze
wprowadzone po danym utworze, jak np. ma to miejsce w wypadku pieśni 7:
Wstęp odkompilatorski:
明日香川原宮御宇天皇代天豊財重日足姫天皇
額田王歌未詳
Asuka no Kawara no miya ni ame no shita osametamau sumeramikoto no miyo Ame Toyotakara
Ikashihi Tarashi Hime no sumeramikoto
Nukada Ōkimi no uta Imada tsumabiraka narazu

Czasy cesarza panującego nad tym co pod niebiosami w pałacu Asuka no Kawara Cesarz Ame
Toyotakara Ikashihi Tarashi Hime
Pieśń Nukady Ōkimi Szczegóły nieznane

Komentarz po pieśni:
右檢山上憶良大夫類聚歌林曰一書戊申年幸比良宮大御歌（．．．）
Migi, Yama no Ue no Okura maetsukimi no Ruijūkarin ni tadasu ni, iwaku, „Issho ni, boshin
no toshi, Hira no miya ni idemasu toki no ōmiuta” to iu. (...)
Odnośnie utworu po prawej stronie, to odwołując się do Uporządkowanego lasu pieśni
autorstwa urzędnika cesarskiego Yama no Ue no Okura [czytamy:] „Wg pewnego źródła jest
to wspaniała pieśń cesarska [skomponowana] w roku starszego brata ziemi i małpy (648 r.;
uwydatnienie moje – JW), gdy cesarz udawał się do pałacu Hira (pałac Asuka no Kawara –
JW)”.
Kluczowe znaczenie ma tutaj wytłuszczony termin ōmiuta, zarezerwowany w znakomitej
większości wypadków dla utworów skomponowanych przez cesarza. Faktowi temu
odpowiada honoryfikatywne nacechowanie ('wspaniała cesarska 216 pieśń') wskazujące
bezpośrednio cesarza jako autora rzeczywistego. To z kolei w oczywisty sposób kłóci sie ze
wstępem. W pieśni 17 natomiast wstęp odkompilatorski sugeruje dialog liryczny między
Nukadą a Inoe no Ōkimi. Istnieją więc przypuszczenia, iż to właśnie Nukada jest faktycznym
autorem rzeczywistym wszystkich tych pieśni, zaś autor jest zasugerowany przez dodatkowe
komentarze jedynie dla utrzymania pozoru 217 . Wiadomo bowiem skadinąd, że praktyka
zlecania utalentowanym literatom dzieł, które następnie swoim nazwiskiem opatrywali
władcy, nie należała w Japonii do rzadkości218. Przekonującym argumentem tekstowym na
istnienie tego zwyczaju jest fakt, iż dwie pieśni: 1511 ze zwoju VIII oraz 1664 ze zwoju IX są
niemal identyczne, choć wg wprowadzenia odkompilatorskiego zostały skomponowane przez
dwóch innych cesarzy, tj. Jomeia i Yūryaku. Zlecenie Nukadzie napisania pieśni, którą
następnie opatrywał własnym nazwiskiem cesarz, świadczyłoby o dużym uznaniu, jakim
cieszyć się mogła poetka, choć jej domniemany ówczesny wiek, tj. 11 lat, zmusza do
ostrożnego traktowania tej hipotezy. Posługując się natomiast wprowadzoną klasyfikacją
typów nadawcy tekstu grafemicznego możemy doprecyzować nieco tego typu niejasne
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Ideogram 御 (chińsk. yù; sinojap. gyo, go; jap. on, mi) użyty jest tu w starszym znaczeniu jako 'rzeczy,
przymioty władcy', nie zaś w spotykanej przeważnie współcześnie funkcji wykładnika kategorii aprecjatywnej.
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Podobne przypuszczenia i dyskusja nad tym problemem, patrz: Kōnoshi 1992, str. 26-27.
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Por. Nakanishi 1995b, str. 48.
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określenie i stwierdzić, iż cesarz oraz Inoe no Ōkimi przedstawieni są tutaj w roli podmiotów
lirycznych, ale nie autorów rzeczywistych.
Stosunkowo licznie, jak na autorów pieśni wczesnego okresu, reprezentowani są
cesarze. Jeśli bowiem polegać na informacjach podawanych w ramach wstępów
odkompilatorskich, wśród autorów tego okresu figuruje sześciu cesarzy, tj. Yūryaku 雄略 (II
połowa V wieku, nieznane nawet przybliżone daty życia i panowania), Jomei 舒明 (?593641; panował 629-641), Saimei 斉明 (?594-661; panowała ?642-645), Tenji 天智 (626-671;
panował 668-671), Tenmu 天武 (?-686, panował 673-686) oraz Jitō 持統 (645-702; panowała
686-697). Problem jednak i w tym wypadku okazuje się bardziej złożony, gdyż, jak
wspominalismy wyżej, faktyczne autorstwo pochodzenia cesarskeigo stoi pod znakiem
zapytania. Opatrywanie pieśni imieniem cesarza jako domniemanego autora mogło być
bowiem wykorzystywane w celu nadania rangi całej antologii. Z dużą dozą
prawdopodobieństwa można bowiem stwierdzić, iż nie jest przypadkiem fakt, że pierwszy
utwór trzech zwojów, tj. I, IX i XX spośród wszystkich dwudziestu przypisany jest cesarzowi
bądź cesarzowej, zaś wiele pozostałych zwojów rozpoczyna pieśń w jakiś sposób związana z
osobą władcy, jak np. ma to miejsce w wypadku pieśni 235 otwierającej zwój III:
天皇御遊雷岳之時柿本朝臣人麻呂作歌一首
Sumeramikoto, Ikazura no oka ni idemasu toki ni, Kakinomoto no Asomi Hitomaro no
tsukuru uta isshu
Jedna pieśń, którą skomponował Kakinomoto no Asomi Hitomaro, gdy cesarz udał się na
wzgórze Ikazura.
Taką samą funkcję mogły pełnić także pieśni przypisywane członkom rodziny cesarskiej, jak
np. Arimie no Miko 有間皇子 (640-658) – synowi cesarza Kōtoku 孝徳, czy Kagami no
Miko 鏡王女 (?-682) – wg różnych hipotez219: siostrze lub córce Nukady Ōkimi, ewentualnie
żonie lub wnuczce cesarza Jomeia. Jak więc widać, w wielu wypadkach samo wprowadzenie
osoby cesarza jako autora może budzić pewne wątpliwości odnośnie historycznej wartości
tego typu informacji.
Zupełnie innego rodzaju problem napotykamy m.in. w pieśni 10 (a także 3, 4, 11 i 12)
w zwoju I. Wstęp odkompilatorski sugeruje tutaj konkretną osobę z kręgu rodziny cesarskiej:
中皇命徃于紀温泉之時御歌
Nakatsu sumeramikoto, Ki no onsen ni yuku toki no miuta
Czcigodna pieśń Nakatsu sumeramikoto, którą [?tenże] skomponował zmierzając do gorących
źródeł w Ki
Rzecz jednak w tym, iż o postaci tej wiadomo tak niewiele, iż w kontekście wstępu, który
sugeruje szczególnie wysoki status społeczny, jej realność budzi wątpliwości historyków.
Sufiks tytularny sumeramikoto220 używany był bowiem niemal wyłącznie w odniesieniu do
cesarza: 'jego cesarska mość'. Pierwszy ideogram odnoszący się do domniemanego autora,
219

Por. Encyklopedia historii Japonii (1992-1994, tom II, str. 112).
Tutaj w nietypowym zapisie 皇 命 zamiast powszechnie stosowanego 天 皇 , co również potwierdza
wątpliwości.
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czyli 中, odczytywany jest tutaj w postaci nakatsu. Otóż rzecz w tym, iż oprócz imienia
własnego może być on także konotatywny jako deskrypcja. Wyraz nakatsu oznacza bowiem
także ‘środkowy’; to zaś może sugerować kolejność w sukcesji władzy. Na tej podstawie
powstały hipotezy221 utożsamiające tę postać z cesarzową Genmei 元明 (661-721; panowała
707-715). Same komentarze widniejące po pieśni 12 są wieloznaczne, gdyż mówią wyłącznie
o tym, iż autorem pieśni jest cesarz bądź cesarzowa. Wprawdzie we współczesnych
opracowaniach powszechnie podzielana jest opinia, iż całą serię utworów 10-12 należy
przypisywać cesarzowej Saimei 斉明, to jednak tylko część z nich proponuje jakiekolwiek
wyjaśnienie w kwestii powstałej niespójności. Wg Tady 222 osoba określona jako Nakatsu
sumeramikoto miała być formalnym (choć nie faktycznym) następcą tronu po śmierci Saimei;
stąd też tego typu aprecjatywna deskrypcja, jaką opatrzony jest wyraz 'pieśń'. Z kolei
redaktorzy wydania Shōgakukan223 utrzymują, iż Saimei wydała jedynie polecenie ułożenia
tych pieśni osobie nazwanej tu Nakatsu sumeramikoto' ta zaś była córką tejże cesarzowej.
Również wykładnik aprecjatywnej kategorii honoryfikatywnej, widniejący w samym zwrocie
wprowadzającym pieśń, cechuje pewna dwuznaczność. Termin miuta ‘czcigodna pieśń’ mógł
bowiem odnosić się do całej cesarskiej rodziny, nie zaś wyłącznie do cesarza224, jak ma to
miejsce w wypadku tytułu sumeramikoto ‘jego cesarska mość’. Jak więc widzimy,
współczesna wiedza o ówcześnie panującym uzusie języka literackiego, a także posiadane
informacje historyczne, nie pozwalają na rozwianie wszystkich wątpliwości. Podobnie
problem ten przedstawia się w wypadku takich postaci, jak Konikishi 軍王 czy Omi no Ōkimi
麻続王 (także w zapisie 麻績王), o których nie wiadomo nic poza tym, iż postaci te są
wymienione w antologii jako autorzy jednej czy dwu pieśni. W obu wypadkach widniejący na
końcu imienia ideogram 王 (chińsk. wáng, wàng, wǎng; sinojap. ō; jap. ōkimi, kokishi,
konikishi) oznaczać może 'władcę', ale także m.in. 'arystokratę, osobę wysokiego urodzenia,
pana feudalnego, zazrządcę'. Wieloznaczność ta nie pozwala nam tym samym na wysnucie
żadnych daleko idących wniosków.
Źródła literackie i historyczne pozwalają nam powiedzieć nieco więcej o kolejnych,
zdecydowanie ważniejszych dla całej antologii, poetach; na nich też skupimy się w
następnych podrozdziałach.

4.1.2. Kakinomoto no Hitomaro
Niewiele jest postaci w historii literatury japońskiej, które cieszyłyby się taką estymą, jak
Kakinomoto no Hitomaro. Ilustruje to znakomicie fragment wstępu do Antologii starych i
nowych pieśni225:
古よりかく伝はるうちにも、ならの御時よりぞひろまりにける。かの御代や歌の心
をしろしめしたりけむ。かの御代に、正三位柿本人麿なむ歌の聖なりける。これは
君も人も身を合はせたりといふなるべし。
Inishie yori kaku tsutawaru uchi ni mo, Nara no ōntoki yori zo hiromarinikeru. Ka no ōn’yo
ya uta no kokoro o shiroshimeshitarikermu. Ka no mio ni, ōki mitsu no kurai Kakinomoto no
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Encyklopedia historii Japonii (1992-1994, tom V, str. 346).
Tada 2009, tom I, str. 26.
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Shōgakukan 2003, tom I, str. 31.
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Por. np. pieśń 60 w zwoju I, gdzie terminem miuta opatrzony jest utwór przypisany księciu niebędącym
nawet następcą tronu.
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Hitomaro namu uta no hijiri narikeru. Kore wa, kimi mo hito mo mi o awasetari to iu naru
beshi.
Choć [poezja japońska] przekazywana była od dawna, to dopiero pod czcigodnym
panowaniem władców z Nara zaczęła się ona rozpowszechniać. W tych czcigodnych latach
władcy byli łaskawi przeniknąć ducha poezji. W tych czcigodnych latach żył też Kakinomoto
no Hitomaro, posiadacz trzeciej wyższej rangi dworskiej, który dostąpił oświecenia na niwie
poezji. Można powiedzieć, iż w jednym ciele połączył się potomek bóstw i zwykły
śmiertelnik.
Jak zatem widzimy, postaci tej przypisuje się wręcz status istoty nadprzyrodzonej. Określony
on jest bowiem mianem hijiri 聖 co odpowiada osobie oświeconej, ale zdecydowanie
konotuje znaczenie religijne, nie zaś czysto intelektualne. Podobnie w następnym zdaniu
mowa jest o połączeniu się w osobie poety dwóch osobowości. Termin kimi 君 oznacza
przede wszystkim ‘władcę’, jednak biorąc pod uwagę datę powstania tego tekstu należy raczej
rozpatrywać to słowo w swojej dawnej konotacji, tj. jako osoby, która mandat cesarski
zawdzięcza boskiemu pochodzeniu 226 . Taka opinia utrzymywała się o Hitomaro aż do
przełomu XVIII i XIX w.227, kiedy to niektóre tradycyjne wyobrażenia i sądy zostały istotnie
zrewidowane w wyniku zetknięcia się badań rodzimych z dorobkiem tradycji europejskiej.
Fakt ten należy mieć na uwadze podczas korzystania ze źródeł japońskich.
O samej postaci Hitomaro wiemy nieco więcej, iż o autorach wczesnego okresu, choć
i w tym wypadku wiele podstawowych informacji pozostaje poza zasięgiem historyków
literatury. Przede wszystkim nie znamy dokładnych dat jego narodzin i śmierci. Najbardziej
prawdopodobna hipoteza, ustalona na podstawie pieśni żałobnych które miały zostać napisane
przez Hitomaro po śmierci członków rodziny cesarskiej, m.in. Kusakabe no Miko 草壁皇子
(689 r., w Man’yōshū są to pieśni 167-169), czy Asuka no Miko 明日皇女 (700 r., pieśni
196-198), sugeruje, iż żył on w drugiej połowie VII i na początku VIII w. Szczegóły jego
życia jednak nie są współcześnie znane, a właściwie jedynym stosunkowo wiarygodnym
śladem jest przebieg kariery Hitomaro. Wiadomo, iż swą pozycję na dworze zawdzięczał
wysokiemu urodzeniu; jeden z jego przodków, tj. Ame Oshitarashi Hiko no Mikoto 天押帯日
子命, miał być bowiem starszym bratem cesarza Kōana 孝安 (?-?102), zaś noszący to samo
nazwisko krewny 228 o imieniu Kakinomoto no Saru 柿本猿, wg tego, co podaje Kronika
japońska229, miał w 684 r. zostać wyróżniony nadaniem piątej niższej rangi dworskiej. Sam
Kakinomoto no Hitomaro służbę dworską rozpoczął prawdopodobnie już za panowania
cesarza Tenmu i kontynuował ją na dworze Jitō oraz Monmu 文武 (683-707, panował w
latach 697-707) w randze urzędnika zwanego ōtoneri 大舎人. Służył on bezpośrednio przy
osobie cesarza oraz przy książętach i odpowiedzialny był za wszelkiego rodzaju działalność
literacką: pisanie utworów okazjonalnych (np. wspomniane pieśni żałobne), organizowanie
turniejów poetyckich połączonych niekiedy ze sztukami performatywnymi, a także
prowadzenie całokształtu prac kompilatorskich, w tym także spisywanie mitów japońskich.
226

Warto zwrócić uwagę, iż redaktorzy opracowania wydawnictwa Kōdansha (1998, str. 206) we współczesnym
tłumaczeniu podają ekwiwalent tenshi 天子 (dosł. „syn niebios”), nie zaś zwykłe tennō 天皇 ‘cesarz’. Jest to
dodatkowy argument za tym, aby wyraz kimi odczytywać raczej w jego religijnej, a nie czysto socjologicznej,
konotacji Istnieje także hipoteza (ibidem, str. 210), iż wyrazy kimi i hito mają odnosić się odpowiednio do
cesarza Heizeia i samego Hitomaro. Wydaje się jednak ona o tyle mało przekonująca, iż postać cesarza Heizeia
w ogóle nie pojawia się w przytoczonym fragmencie.
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Leksykon „Man’yōshū” 1975, str. 25.
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Stopień pokrewieństwa nie jest znany: mógł to być brat, ojciec, wujek, a także, wg słabiej uargumentowanych
hipotez, sam Hitomaro.
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Kronika japońska 2003, tom III, str. 414-415.
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Źródła historyczne i literackie nie odnotowują jednak żadnych śladów jego prac, które
mogłyby powstać w ramach służby na dworze następnego władcy, tj. cesarzowej Genmei
(panowała w latach 707-715). Stąd też przypuszcza się, iż Hitomaro zmarł w pierwszej
dekadzie VIII wieku.
Pieśni, którym historycy literatury japońskiej nie wahają się przypisywać autorstwa
Hitomaro, jest w Man’yōshū 85, przy czym 18 to pieśni długie, a 67 – pieśni krótkie.
Wszystkie utwory znajdują się w pierwszych czterech zwojach antologii. Podobnie jednak,
jak ma to miejsce w wypadku Nukady Ōkimi, pieśni autorstwa tego poety mogły zostać
przypisane komu innemu w wyniku zabiegów o charakterze politycznym, a także zwykłych
błędów popełnianych przez kopistów, i takich przypadków może być więcej. Rozstrzygnięcie
autorstwa bywa niekiedy dodatkowo utrudnione przez brak dostatecznych informacji
odnośnie historii powstania dzieła pt. „Antologia Kakinomoto no Asomi Hitomaro” 柿本朝
臣 人 麿 歌 集 (Kakinomoto no Asomi Hitomaro kashū). Nieznana jest bowiem ani data
powstania, ani osoba kompilatora. Wiadomo jedynie, iż z uwagi na fakt, że zawiera m.in. 365
pieśni, które występują w Man’yōshū, służyła ona jako źródło do kompilacji całości. Znajdują
się w niej jednak nie tylko utwory autorstwa Hitomaro, ale także te, które zostały przez niego
jedynie spisane. Cały pozostały do dziś dorobek Hitomaro, liczący pieśni jego autorstwa oraz
pieśni przez niego jedynie spisane, stanowi blisko 500 utworów.

4.1.3. Yama no Ue no Okura
Jest to z całą pewnością jedna z najciekawszych postaci środowiska literackiego związanego z
Man’yōshū. Dokładne daty jego narodzin i śmierci nie są znane, zaś historycy stawiają
jedynie hipotezę, iż żył on w latach 660-733. W wypadku tej postaci jednak nie chronologia
życia jest akurat tym, co zasługuje na specjalną uwagę. Najprawdopodobniej wywodził się on
z rodu Wada 粟田, znanego przede wszystkim z aktywnych kontaktów z kontynentem. To z
niego właśnie wywodziło się wielu ówczesnych reprezentantów elit umysłowych, w tym
mnisi badający literaturę chińską, a także cesarscy wysłannicy na dwory Państwa Środka230.
Wg opatrywanej znakiem zapytania, choć pomimo to uznanej przez większość źródeł za
wiarygodną, hipotezy Okura miał być naturalizowanym Japończykiem pochodzącym z
Paekche 百済 (jap. Kudara), a w Japonii miał osiąść dopiero w wieku czterech lat231. Choć
współcześnie brakuje materiałów historycznych, które mogłyby tę tezę potwierdzić w sposób
ostateczny, wydaje się ona bardzo prawdopodobna, jeśli spojrzeć na przebieg kariery i dzieło,
jakie Okura pozostawił po sobie. Przez lata wiódł bowiem życie stosunkowo niskiego
urzędnika, poświęcając się głównie zgłębianiu literatury i myśli chińskiej. Jego umiejętności
zostały najwidoczniej z czasem docenione, gdyż w 701 roku został wyznaczony jako
kronikarz na członka grupy posłańców cesarskich do Chin, gdzie przez niemal 6 lat
doskonalił się w znajomości języka i kultury. Dołączenie osoby o tak niskim stopniu w
hierarchii urzędniczej może z jednej strony dziwić, ale z drugiej stanowi cenną wskazówkę
historyczną, bowiem każe szukać innej przyczyny tak znacznego awansu. Otóż wydaje sie, iż
fakt dołączenia go do delegacji stanowi argument na rzecz niejapońskiego pochodzenia.
Wiadomo natomiast, iż właśnie na owo stanowisko kronikarza często wyznaczani byli
naturalizowani Japończycy, wyróżniający się znajomością języka chińskiego 232. Dzięki temu
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Przede wszystkim należy tu wymienić, prawdopodobnie spokrewnionego blisko z Okurą, Awadę no Mahito
粟 田 真 人 (? – 719) – kompilatora kodeksu prawnego (700 r.), posłańca cesarskiego do Chin (701-704)
wielokrotnie prowadzącego rozmowy dyplomatyczne z przedstawicielami państw z kontynentu.
231
Krytyka różnych źródeł na ten temat, patrz: Nakanishi 1995d, str. 442-443.
232
Leksykon postaci środowiska literackiego „Man’yōshū” 1982, str. 324.
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pochodzeniu bowiem Okura od dziecka miał szanse kontaktu z językiem chińskim, w wyniku
czego jego późniejsze prace przynosiły szybkie efekty.
Wyjazd ten okazał się przełomowy dla jego kariery. Od tego momentu bowiem źródła
odnotowują kolejne stopnie jego awansu, zarówno w karierze urzędniczej, jak i dworskiej. Na
początku lat dwudziestych zostaje osobistym nauczycielem księcia Obito 首 皇 子 ,
późniejszego cesarza Shōmu. Głównym jego zadaniem było kształcenie następcy tronu w
zakresie etykiety kultywowanej na dworze chińskim. Jego umiejętności i ranga dworska
zostały na tyle docenione, iż, podobnie jak miało to miejsce w wypadku wyżej wymienianych
literatów, komponował on utwory przypisywane później członkom rodziny cesarskiej. Za
przykład może służyć pieśń 34 ze zwoju I, która wg wstępu odkompilatorskiego jest dziełem
księcia Kawashima, a z komentarzy dopiero dowiadujemy się, iż jego autorem rzeczywistym
był najprawdopodobniej Okura.
Tezę o wczesnych kontaktach z chińszczyzną potwierdza jednak także spuścizna
intelektualna Okury. Otóż wiadomo, iż był on autorem wielu pieśni, a być może także
kompilatorem zaginionej i współcześnie znanej jedynie z tytułu antologii pt.
„Uporządkowany las pieśni” Ruijūkarin 類聚歌林, która posłużyła jako ważny materiał
podczas prac redakcyjnych nad Man’yōshū. Przede wszystkim jednak najważniejszym
źródłem jest sama omawiana tutaj antologia. Otóż zawarte w niej dzieła Okury w wielu
miejscach wykazują spore różnice w stosunku do reszty dzieła. Szczególną uwagę zwraca
liczba tekstów napisanych prozą: w całej antologii możemy bowiem wyróżnić 11, szczególnie
długich w odniesieniu do pozostałych partii, tekstów wprowadzających daną pieśń 233, a także
mniej liczne i krótsze komentarze następujące po danym utworze. Teksty te, podobnie jak
wszystkie partie nieliryczne w Man'yōshū, zapisane zostały w języku chińskim. Prócz tego
Okura jest autorem dwóch wierszy chińskich (pieśń 793 i 896 w zwoju V)234, włączonych do
antologii jako część wstępu lub komentarza po pieśni, ale nieopatrzonych osobną numeracją.
Najbardziej charakterystycznym jednak dziełem tego poety jest tekst „O mojej rozpaczy w
przewlekłej chorobie” Jin’a jiai bun 沈 痾 自 哀 文 . Jest to najdłuższy w całej antologii
fragment napisany prozą. Nie stanowi ani wstępu ani komentarza dla żadnej konkretnej pieśni,
jakkolwiek wkomponowuje się w cały kontekst, tworzony przez kilkanaście utworów
znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu tekstowym. Stanowi on swoistą spowiedź
umierającego człowieka, który podejmuje rozrachunek zarówno z własnym życiem, jak i z
niektórymi prądami intelektualnymi. Cały tekst zapisany został, rzecz jasna, w czystej
chińszczyźnie.
Także sama treść utworów Okury w wielu miejscach nawiązuje do kulturowej
spuścizny Chin. Wielokrotnie możemy napotkać tu bowiem odwołania do myśli buddyjskiej,
konfucjańskiej i taoistycznej. Wg teoretyków literatury także sama kompozycja wierszy
wykazuje inspirację klasyczną poezją chińską. W jednym z wierszy tego autora w dodatku
możemy napotkać unikalne dla całej antologii użycie wyrazu sinojapońskiego, jakim jest
wspominany wcześniej wyraz fuse 布 施 (906, V), oznaczający podarki dla mnicha w
podzięce za naukę bądź też ofiarę składaną Buddzie i będącego kalką z języka sanskryckiego.
Okura żył prawdopodobnie dość długo, tj. ok 74 lat, zaś wspomniany tekst „O mojej rozpaczy
w przewlekłej chorobie” uważa się za jego ostatni. Literacka sylwetka Okury stanowi
szczególnie ciekawy obiekt badań z pogranicza językoznawstwa i historii literatury. Był to
bowiem jeden z najwybitniejszych przedstawicieli literatury japońskiej, którego zasadniczą
część dorobku stanowi poezja czysto japońska. Z drugiej jednak strony opanowana
najprawdopodobniej na poziomie bliskim natywnemu chińszczyzna pozwalała mu na
233

Wszystkie zawarte są w zwoju V.
W całej antologii występuje jeszcze jeden wiersz chiński autorstwa Ōtomo no Sukune Ikenushi 大伴宿禰池
主, widniejący po pieśni 3972.
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nietypowy, zewnętrzny, ogląd języka japońskiego i jego modelowanie wg klasycznych
wzorców tradycji kontynentu azjatyckiego.

4.1.4. Ōtomo no Tabito
Przebieg kariery Yama no Ue no Okura stanowi niemal zaprzeczenie tego, w jaki sposób
rozwijała się ona w wypadku następnej postaci, tj. Ōtomo no Tabito (665-731), choć obaj oni
piastowali wysokie urzędy a i ich twórczość literacka wykazuje niewątpliwe podobieństwa.
W przeciwieństwie do Okury, który, będąc właściwie zupełnie nieznany w środowisku
japońskim, musiał zdobywać kolejne szczeble kariery poprzez własną pracę, Tabito
przychylność dworu zawdzięczał pochodzeniu. Jego ojcem był bowiem Ōtomo no Yasumaro
大伴安麻呂 (?-714) – wysoki urzędnik, który po wspomnianych zamieszkach ery Jinshin,
kiedy to opowiedział się po stronie przyszłego cesarza Tenmu, zyskał potężne wsparcie na
najwyższych szczeblach władzy. Znalazło to swoje konsekwencje w nadaniu mu za życia
trzeciej wyższej rangi dworskiej oraz funkcji wielkiego radcy stanu (dainagon 大納言) i
wielkiego generała (daishōgun 大将軍 ) 235 . Sama rodzina Ōtomo służyła jednak rodowi
cesarskiemu znacznie wcześniej, bowiem już od czasów panowania cesarza Ingyō 允恭 (lata
życia nieznane, panował najprawdopodobniej w drugiej połowie V w.). Tym samym rozwój
kariery gwarantowała Tabito raczej jego lojalność na płaszczyźnie politycznej. Fakt ten, jak
zobaczymy, miał istotny wpływ na jego twórczość
Najwcześniejszy okres życia Tabito uwieczniony na piśmie został stosunkowo późno,
gdyż przypadł na rok 710, kiedy miał on już 46 lat. Jest to fragment z Dalszego ciągu
„Kroniki japońskiej” 236 , z którego dowiadujemy się, iż Tabito posiadał wówczas piątą
wyższą rangę dworską i służył w randze generała prawej strony (ushōgun 右将軍)237. Kolejne
wzmianki potwierdzają jego szybki awans: w 712 r. zostaje średnim radcą stanu (chūnagon
中納言), zaś w 724 posiada już trzecią wyższą rangę dworską. Wiadomo także, iż powierzane
były mu liczne funkcje urzędnicze pełnione poza stolicą, jak np. w 719 r. w Yamashiro, czy w
727 r. na Kyūshū. Wszystko to potwierdza zaufanie władz, jakim musiał cieszyć się Tabito.
W 730 r. zostaje awansowany do funkcji wielkiego radcy stanu i na pół roku przed śmiercią,
w wieku 67 lat, otrzymuje drugą niższą rangę dworską.
Jak zatem widzimy, jego życie skupiało się przede wszystkim na działalności
politycznej, a nie literackiej, jak miało to miejsce w wypadku Kakinomoto no Hitomaro czy
Yama no Ue no Okury. Istotne braki źrodłowe nakazują ostrożność w wysuwaniu daleko
idących hipotez, ale można przypuszczać, iż znajomość literatury chińskiej zaczął Tabito
uzupełniać dość późno, jako zdecydowanie dojrzały człowiek 238 . W opisywanej antologii
możemy wskazać różnego rodzaju ślady wskazujące na jego silne zainteresowanie Chinami.
235

W Man’yōshū znajdują się trzy pieśni, których autorstwo przypisuje się Ōtomo no Yasumaro: 101, II; 299, III
oraz 517, IV
236
Dalszy ciąg „Kroniki japońskiej” (wyd. Iwanami, tom I, str. 159). Kompilacja tego dzieła rozpoczęła się za
panowania cesarza Monmu (697-707) jednak prace trwały na przestrzeni całego VIII wieku (a więc na pewnym
odcinku symultanicznie wobec prac kompilacyjnych nad Man'yōshū) i zostały zakończone w roku 797. W całym
tym dziele nazwisko Ōtomo no Tabito pada dwadzieścia razy, jednak w znakomitej większości są to lakoniczne
informacje dotyczące kolejno pełnionych przez niego funkcji w karierze urzędniczej oraz nadawanych mu rang
dworskich.
237
Był on odpowiedzialny za ochronę misji dyplomatycznych przybywających do Japonii z obcych krajów.
238
Wnioski te oparte są przede wszystkim na analizie pieśni Tabito zawartych w Man’yōshū. Otóż z całego jego
dorobku literackiego zdecydowanie wyróżniają się utwory inspirowane tradycją chińską, w przeciwieństwie do
innych, które do zdobyczy tej kultury zupełnie nie nawiązują. Tego typu ostre zróźnicowanie może być
interpretowane jako sygnał nagłej zmiany w rozwoju intelektualnym Tabito, jakkolwiek brak jest współcześnie
danych historycznych, które potwierdziłyby tę tezę.
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Najbardziej znanym faktem jest, omawiany w niniejszej pracy w rozdziale poświęconym
językowi Man’yōshū, wyjątkowo subtelny zabieg literacki, polegający na wykorzystaniu
sino-japońskiej wielosystemowości. Mowa tu o pieśni 810 ze zwoju V, gdzie japońska fraza
koe shiramu 音知らむ ‘znać CZYJ głos’ ma konotować sinojapoński wyraz chiin 知音
‘bliskiego przyjaciela’239. O inspiracji myślą buddyjską, z którą Japończycy zapoznawali się
przede wszystkim ze źródeł chińskich, świadczy m.in. seria pieśni o alkoholu (338-350, III).
Zupełnie innym, interesującym językowo, przejawem owych studiów sinologicznych, jest
pojawiający się jedynie okazjonalnie zapis nazwiska Tabito. Otóż we wstępie do
wspomnianej pieśni 810 nazwisko to widnieje w grafemicznej postaci 淡 等 , zamiast
standardowego 旅 人 . Tego typu metoda zapisu wykorzystuje ideogramy w funkcji
zdesemantyzowanej, tak iż wskazują one jedynie metodę odczytu. Otóż ideogramy miały
zostać dobrane tak, aby w odczycie chińskim (nie sinojapońskim!) oddawały w przybliżeniu
brzmienie imienia Tabito, co wg zrekonstruowanej ówczesnej fonetyki tego języka należałoby
odczytywać jako /tamtəŋ/. Co więcej jednak zapis ten miał być stylizowany na imię chińskie,
przynajmniej w swojej postaci grafemicznej 240. Wciąż niejasny pozostaje cel takiej stylizacji.
Szczególnie interesujące wydaje się postawienie pytania, czy Tabito, wprowadzając tego typu
zapis, dążył do umożliwienia odczytu tego wyrazu chińskiemu odbiorcy, czy też kierował nim
raczej snobizm nakierowany na rodzimego, japońskiego odbiorcę, w oczach którego Tabito
miałby się jawić jako znawca języka i obyczajów Chin. Prawdziwość pierwszej hipotezy
świadczyłaby o tym, iż poeci Man’yōshū mieli na celu zaprezentowanie antologii odbiorcom
chińskim. To zaś stanowiłoby argument na rzecz przytaczanej wyżej za Keene'em koncepcji,
iż kompilacja antologii mogła wpisywać się w tworzenie dorobku kulturowego, który miał
przedstawić Japonię w oczach Chińczyków jako cywilizowanego i kulturowo rozwiniętego
kraju.
Pomimo wszystkich widocznych u niego nawiązań do języka i piśmiennictwa
chińskiego, nie ulega wątpliwości, iż Tabito nie reprezentował nigdy takiego wykształcenia
literackiego, jak Okura. I choć twórczość obu poetów jest często ze sobą zestawiana ze
względu na inspirację kulturą Chin 241 , to spuścizna tego drugiego pozostaje cenniejsza i
zdecydowanie bardziej oryginalna. Trzeba bowiem pamiętać, iż dla Tabito działalność
literacka była zajęciem dodatkowym: istnieją uzasadnione podstawy by przypuszczać, iż
przeglądał on manuskrypt VII i VIII zwoju Ciągu dalszego „Kroniki japońskiej”242, ale nie
podejmował nigdy szczegółowych prac redakcyjnych. Nie sposób tego porównywać z
dorobkiem Okury, który literaturą zajmował się nieustająco, także w ramach swoich
urzędniczych obowiązków, jakie przyszło mu w związku z tym sprawować na dworze.

4.1.5. Ōtomo no Yakamochi
Bogactwo materiału, jaki przedstawia cała antologia, w połączeniu z brakiem danych
historycznych odnośnie jej powstania sprawia, iż niezwykle trudno wskazać jedną postać,
która odegrałaby największą rolę w stworzeniu Man’yōshū. Gdybyśmy jednak do takiego
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Przykład ten analizowaliśmy w rozdziale I.
Man’yōshū wyd. Shōgakukan (1971, tom II, str. 61, przypis 4; 2002, tom II, str. 34, przypis 2). Z
przytoczonych antologii o chińskim stylu zapisu wspomina także Tada (2009, tom II str. 213) oraz redaktorzy
wyd. Shinchōsha, (1978, tom II, str. 56). Dodatkowo w Ciągu dalszym „Kroniki japońskiej” (wyd. Iwanami,
tom II, str. 145) raz tylko pojawia się zapis 多比等, który jednak nie nawiązuje w żadnym stopniu do zwyczaju
zapisu imion chińskich i jedynie oddaje brzmienie wyrazu japońskiego przy pomocy sinojapońskich
reprezentacji fonicznych ideogramów użytych tutaj w funkcji sylabograficznej.
241
Zbiór opracowań zestawiających te postacie, patrz: Leksykon „Man’yōshū” 1975, str. 58-59.
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Hirayama 1994, str. 67.
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bardzo generalizującego wyboru byli zmuszeni, palma pierwszeństwa należałaby się Ōtomo
no Yakamochiemu (?717-785)243.
Przy omawianiu tej postaci uwagę należy zwrócić przede wszystkim na dwa fakty, tj.
pochodzenie i środowisko, w jakim wychowywał się Yakamochi. Był on synem omawianego
wyżej Tabito, wnukiem Yasumaro – a więc osób, które zdobyły jedne z najwyższych
stanowisk urzędniczych, a także rang dworskich, w ówczesnej Japonii. Co więcej, cała
rodzina od drugiej połowy V wieku cieszyła się szczególną przychylnością rodu cesarskiego.
Yakamochi nie musiał więc specjalnie niepokoić się o byt, mając zapewnione znakomite
warunki do rozwoju od najwcześniejszych lat. Drugim faktem jest wychowanie, w którym
nieprzecenioną rolę odegrała jego ciotka, Ōtomo no Sakanoue no Iratsume, autorka 84 pieśni
zawartych w Man’yōshū, co zapewnia jej pierwsze miejsce wśród poetek najstarszej
japońskiej antologii. Relacja między Iratsume a młodym Yakamochim zacieśniła się w
sposób naturalny po śmierci ojca – Ōtomo no Tabito – gdy Yakamochi miał ok. 14 lat244. To
ona kierowała w dużej mierze jego wychowaniem, wprowadzając go jednocześnie do
środowiska literatów dworskich. Zaowocuje to w przyszłości ożenkiem Yakamochiego z
córką swojej ciotki, Ōtomo no Sakanoue no Ōiratsume 大伴坂上大嬢, autorką 11 pieśni
umieszczonych w Man’yōshū. Atmosfer literacka musiała przypaść młodemu wówczas
Yakamochiemu do gustu bardziej, niż kariera polityczna, o którą tak zabiegał jego ojciec.
Dość, iż ok. 733 r. Yakamochi zaczął z wielkim zaangażowaniem spisywać utwory starszych
poetów, w tym m.in. samej Iratsume. Te pierwsze kroki w kompilowaniu pieśni japońskich
będą miały olbrzymie znaczenie zarówno dla niego samego, jak i dla opisywanej antologii.
Najstarsza pieśń jego autorstwa odnotowana w Man’yōshū pochodzi z okresu, gdy
Yakamochi miał ok. 17 lat. W tym samym roku został powołany do służby urzędniczej,
jakkolwiek na tym etapie trudno jeszcze mówić o pełnej karierze. Choć w tym okresie
Yakamochi właściwie zupełnie nie angażował się w politykę, skupiając się raczej na
aktywności literackiej, zgodnie z tradycją swojego rodu podczas zamieszek, które w
historiografii japońskiej utrwaliły się jako bunt Fujiwary no Hirotsugu (Fujiwara Hirotsugu
no ran 藤原広嗣の乱, 740 r.), pozostał wierny rodzinie cesarskiej. Tym niemniej, do ok.
czterdziestego roku życia wiódł zdecydowanie dworski tryb życia, pełniąc nieangażującą
politycznie funkcję mniejszego urzędnika do spraw pałacowych kunai shōfu 宮内少輔 i
poświęcając się w dużej mierze tworzeniu i kompilowaniu poezji. Jednak na szczególną
uwagę zasługuje fakt, iż spośród wcześniej wspomnianych poetów wyróżniało go właśnie
upodobanie do spisywania utworów innych pisarzy245.
Jego kariera dworskiego literata kończy się w 746 roku, kiedy zostaje przydzielona mu
pierwsza misja urzędnicza poza stolicą, w prowincji Etchū 越中. Powraca z niej po 5 latach,
posiadając już wówczas tytuł mniejszego radcy stanu (shōnagon 少納言) oraz piątą niższą
rangę dworską. Pobyt poza pałacem nie oznacza jeszcze dla Yakamochiego porzucenia
działalności literackiej. Podróże służbowe znajdują swoje odbicie w licznych utworach. Daje
tym samym o sobie znać wychowanie odebrane od Iratsume. W 754 r. zostaje mu
przydzielona funkcja mniejszego urzędnika sztabu wojska heibu shōfu 兵部少輔, a sam
Yakamochi zostaje wysłany do Naniwy, jak ówcześnie nazywaną Ōsakę. Wyjazd ten ma
nieprzecenione znaczenie dla bogactwa materiału Man’yōshū. To wówczas bowiem
Yakamochi spisuje liczne pieśni strażników strzegących granic państwa japońskiego oraz ich
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Daty przyjęte za Wielkim słownikiem klasycznej literatury japońskiej (1984, tom I, str. 451-452). Leksykon
postaci środowiska literackiego „Man’yōshū” (1982, str. 82), proponuje przesunięcię daty narodzin o rok
później.
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Co ciekawe, fakt ten jest szczególnie podkreślany w opracowaniach japońskich (por. m.in. Kitayama 1971, str.
56, 59), podczas gdy o matce, którego imienia współcześnie nie znamy, nie mówi się właściwie wcale.
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rodzin. W całej antologii zebranych jest ok. 100 tego typu utworów. Z tego okresu, a
dokładniej z roku 759, pochodzi pieśń Yakamochiego widniejąca w Man’yōshū pod numerem
4516 i zamykająca całą antologię. Potem natomiast na ostatnie 26 lat swojego życia
Yakamochi porzuca poezję i zajmuje się właściwie wyłącznie obowiązkami urzędniczymi.
Kariera ta, choć nie bez pewnych drobnych przeszkód w drugiej połowie lat sześćdziesiątych,
rozwija się pomyślnie. W 782 roku Yakamochi posiada już trzecią niższą rangę dworską, a
rok później zostaje awansowany do funkcji średniego radcy stanu.
Do dziś nie wiemy, czy to Yakamochi był inicjatorem stworzenia Man’yōshū, czy na
którymkolwiek etapie kompilował pieśni mając na celu zebrania ich w ramach spójnego
dzieła, wreszcie czy pracował samotnie, czy też dążył przynajmniej do skupienia prac
kompilatorskich w zorganizowanym zespole. Z całą pewnością wiemy jednak, iż odegrał on
zasadniczą rolę w zebraniu znacznej liczby utworów, w tym także, co szczególnie cenne, tych
napisanych poza murami pałacu cesarskiego, przez autorów niższego stanu. Pozostawił po
sobie także imponujące dzieło w postaci utworów własnego autorstwa. W ramach samego
Man’yōshū składa się na nie 46 pieśni długich, 432 pieśni krótkie, jedna sedōka 旋頭歌246,
jeden wiersz chiński oraz trzy wstępy odkompilatorskie napisane po chińsku, przy czym całą
swą spuściznę stworzył do 43 roku życia. Jak łatwo policzyć, stanowi to przeszło 10% całej
antologii, zbierającej ponad cztery i pół tysiąca utworów. Ponadto zaś z całą pewnością wiele
pieśni – zarówno tych napisanych przez autorów wywodzących się z arystokracji, jak i przez
ludzi spoza tego kręgu – została ocalona przed zapomnieniem wyłącznie dzięki jego pracom
kompilacyjnym.

4.1.6. Yamabe no Akahito
W powyższej charakterystyce postaci Kakinomoto no Hitomaro przywołaliśmy fragment
wstępu do Antologii starych i nowych pieśni, w którym autorowi temu przypisywano cechy
niemal nadprzyrodzone. Odwołajmy się teraz do tego samego tekstu, w którym wzmianka o
Yamabe no Akahito pojawia się zaledwie dwa zdania dalej247:
また、山部赤人といふ人ありけり。歌にあやしく妙なりけり。人麿は赤人が上に立
たむことかたく、赤人は人麿が下に立たむことかたくなむありける。
Mata, Yamanobe no Akahito to iu hito arikeri. Uta ni ayashiku tae narikeri. Hitomaro wa
Akahito ga kami ni tatamu koto kataku, Akahito wa Hitomaro ga shita ni tatamu koto
katakunamu arikeru
Co więcej, istniał też człowiek o imieniu Yamanobe no Akahito. Był nadzwyczaj wybitny w
dziedzinie poezji. Ani Akahito nie plasował się wyżej niż Hitomaro, ani Hitomaro nie
ustępował Akahito.
Ostatnie zdanie tego fragmentu może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne. Z jednej
strony może bowiem zeń wynikać fakt, iż obaj poeci reprezentowali porównywalne
umiejętności. Tym samym utwory każdego z nich odznaczają się zbliżonym poziomem
literackim. Z drugiej zaś strony, wg innej możliwej interpetacji, Hitomaro, choć – jak
pamiętamy z poprzednio przytoczonego fragmentu – miał dostąpić „oświecenia na polu
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Dosł. „pieśń zataczająca [ponownie] krąg wokół pierwszej strofy”. Jest to jeden z gatunków liryki japońskiej,
który wyróżnia budowa wersyfikacyjna w postaci sześciu wersów w układzie sylabicznym: 5-7-7-5-7-7.
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poezji” wcale nie ustępował Akahito, co sugerowałoby wybitność tego drugiego 248 .
Powszechnie jednak japońskie opracowania przyjmują pierwszą interpretację. Niezależnie zaś
od tego, jak odczytamy powyższy fragment, jeden fakt pozostaje poza dyskusją: Akahito był
uznany za jednego z najwybitniejszych poetów swojej epoki. Ślady tej oceny odnajdujemy
zresztą w samym Man’yōshū, gdzie w odkompilatorskim wprowadzeniu do pieśni 3915 w
zwoju XVII czytamy:
山部宿祢明人詠春鴬歌一首
Yamanobe no Suku shō suru ni meijin249 shun’ō o yomu uta isshu
Pieśń o wiosennym słowiku autorstwa Yamanobe no Suku zwanego „mędrcem”
O uznaniu jego wiedzy i umiejętności literackich świadczy także fakt, iż na początku XI w.,
wraz z Hitomaro i Yakamochim, został wybrany przez Fujiwarę no Kintō 藤原公任 (9661041) do grona trzydziestu sześciu najwybitniejszych poetów japońskich 250 . Tym bardziej
dziwi więc fakt, iż o samym Akahito nie wiemy współcześnie niemal nic poza tym, co
zawarte jest w samym Man’yōshū. Nie znamy nawet przybliżonych dat życia i śmierci;
wiemy jedynie, że jego aktywność literacka przypada przynajmniej na lata 724-736. Nie
posiadamy także dokładniejszych informacji o przebiegu jego kariery. Wiadomo np. ze
wstępu do pieśni 917 w zwoju VI, iż w 724 r. towarzyszył władcy 251 w wyprawie do
prowincji Ki. Stąd też wniosek, iż mógł on pełnić funkcję urzędnika pałacowego, choć
najprawdopodobniej niezbyt wysokiej rangi. Z innych zachowanych utworów wiemy także,
że odbywał liczne podróże. Może to sugerować wyjazdy służbowe 252 , co wiązałoby się z
pewnym zaufaniem ze strony rodziny cesarskiej, jakkolwiek pozostaje to wyłącznie w sferze
domysłów.
W Man’yōshū zachowało się 50 utworów jego autorstwa: 13 pieśni długich oraz 37
krótkich, co wg Ozakiego stanowi argument na rzecz posiadania przez Akahito stałej posady
urzędniczej253. Akahito uważany jest ponadto za najwierniejszego naśladowcę stylu poezji
uprawianej przez Hitomaro.

4.1.7. Autorzy pieśni wschodnich oraz pieśni strażników i ich rodzin
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Szczegółowa dyskusja na ten temat, patrz: Antologia starych i nowych pieśni wyd. Kōdansha (1998, str. 212).
Warto tutaj odnotować, iż jest to odczyt proponowany wyłącznie przez nas. We wszystkich współczesnym
opracowaniach antologii obserwujemy bowiem dwa drastyczne uproszczenia. Po pierwsze, w oryginale użyty
jest skrótowy zapis nazwiska (Suku 宿 zamiast Sukune 宿禰), a więc i odczyt powinien odzwiercidlać niepełną
formę, gdy tymczasem we wszystkich opracowaniach podawana jest bez żadnego dodatkowego komentarza
pełna reprezentacja foniczna, tj. Sukune. Po drugie zaś w ramach japońskiej interpretacji całkowicie pomija się
fragment o dodatkowym atrybucie przypisanym Akahito, tj. o fakcie bycia nazywanym „mędrcem”. Informacja
ta jest o tyle cenna, iż wyklucza raczej możliwość udziału Akahito w pracach kompilacyjnych tego fragmentu
antologii. Jest bowiem bardzo mało prawdopodobne, aby sam Akahito nazywał siebie "mędrcem". I na to jednak
nie zwraca uwagi żadne z naukowych opracowań antologii.
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Mowa tutaj o dziele pt. „Dobór trzydziestu sześciu osób” Sanjūroku ninsen 三 十 六 人 撰 , powstałym
najprawdopodobniej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XI wieku, choć część pieśni, na które powołuje się
Fujiwara no Kintō, najprawdopodobniej nie są autorstwa Akahito.
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W 724 roku nastąpiło przekazanie władzy, stąd mogła być to zarówno cesarzowa Genshō 元正 (680-748,
panowała w latach 715-724), jak i jej syn – cesarz Shōmu.
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Taką ewentualność bierze pod uwagę m.in. Ozaki (Ozaki 1977, str. 6).
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Ibidem, str. 7.
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O okolicznościach samego powstania tzw. ‘pieśni wschodnich’ azuma uta 東歌 wiadomo dziś
niewiele, a sam tekst Man’yōshū może niekiedy sugerować błędne wnioski. W całej antologii
skompilowanych zostało 220 utworów, które w całości tworzą zwój XIV, przy czym tylko w
wypadku 90 z nich znamy dokładne miejsce, w którym została skomponowana dana pieśń.
Nic więc dziwnego, iż precyzyjne określenie obszaru, do którego miałaby odnosić się nazwa
‘pieśni wschodnie’ stanowi przedmiot dysput 254. Dla bieżących rozważań szczególnie istotny
jest jednak fakt, iż przez tereny wschodnie rozumiany był obszar Japonii oddalony od
ówczesnego ośrodka władzy i zarazem centrum intelektualnego kraju skupiającego się w
okolicach Nary, jak również nieleżący na żadnym szlaku handlowym z kontynentem, w
przeciwieństwie do zachodnich i południowych części archipelagu. Fakty te przesądziły
bowiem o zasadniczo odmiennych cechach języka, w jakim utwory te przetrwały do dziś.
Z pragmatycznego punktu widzenia cechę charakterystyczną owych utworów stanowi
fakt, iż dla żadnego z nich nie został podany autor. Klasyfikacja oparta została nie wg
autorów, lecz regionów, z których dane utwory miały się wywodzić. Jest to fakt o tyle godny
odnotowania, iż określa on od razu bardzo wyraźnie perspektywę kompilatora, a nie autora
bądź autorów: klasyfikacja pomija bowiem całkowicie kwestię autora rzeczywistego, która w
wielu miejscach antologii odgrywa istotną rolę podczas przytaczania utworów, skupiając się
całkowicie na umiejscowieniu geograficznym. Sam tego typu układ sugeruje szczególnie
ważny udział kompilatora, a jednocześnie zdecydowanie marginalny autora rzeczywistego, w
nadaniu formy utworom tej kategorii. Ten właśnie fakt jest źródłem licznych trudności w
badaniu autorstwa pieśni wschodnich. Wiadomo bowiem z całą pewnością, iż utwory te
cechował charakter ludowy, w takim przynajmniej sensie, iż nie były oryginalnie
komponowane przez literatów 255 . Wszelkie dalsze wnioski mogą mieć wyłącznie status
hipotez: niemal na pewno bowiem utwory te przekazywane były ustnie i nie spełniały
formalnych wymagań poetyki japońskiej. Mało jest też prawdopodobne, aby wszystkie
utwory, skomponowane na podstawie przekazów ludowych, stanowiły krótkie formy
poetyckie, podczas gdy wszystkie pieśni wschodnie to właśnie pieśni krótkie. Zdziwienie
budzi także fakt, iż znacząca część słownictwa używanego w tych pieśniach jest identyczna
lub bardzo zbliżona do wyrazów obserwowanych w pozostałych pieśniach, komponowanych
przez literatów dworskich. Wszystko to sugeruje dość wyraźnie, iż kompilator, który
pochodził ze środowiska literackiego skupionego wokół dworu, nie tylko utrwalił pewien
zbiór utworów, ale wręcz napisał w pewnym sensie nowe pieśni w oparciu o treść i brzmienie
utworów przekazywanych w ramach tradycji ustnej. Niestety współcześnie posiadane źródła
nie dostarczają szczegółowych informacji, także o samych kompilatorach (autorach) owych
pieśni. Istnieje hipoteza, iż przynajmniej wstępnego spisu dokonał Takahashi no Mushimaro
高橋虫麻呂 (lata życia nie są znane, zaś odnośnie okresu działalności literackiej wysuwane
są różne hipotezy, jednak wszystkie umiejscawiają tę postać między drugą a piątą dekadą VIII
wieku.) oraz Ōhara no Imaki 大原今城 (lata życia także nie są znane, jednak z przebiegu
kariery możemy wnioskować, iż główny okres jego działalności przebiegał między piątą a
ósmą dekadą VIII wieku), jednak nie sposób jej obecnie potwierdzić. Wiadomo także, iż
kompilacja tych utworów przebiegała co najmniej dwustopniowo. Spisane bowiem, czy wręcz
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Najczęściej wysuwane propozycje, patrz: opracowanie Shōgakukan, tom III str. 26.
Kwestia typu ludowości także stanowi istotny przedmiot dysput w badaniach nad Man’yōshū. Jak bowiem
zwraca uwagę m.in. Mori (Mori 1981, str. 210-211), pieśni wschodnie odznaczają się zupełnie innym typem
ludowości od tradycyjnie pojętych ‘pieśni ludowych’ min’yō 民謡, gdyż sporadycznie tylko pojawiają się w nich
ludowe zwyczaje czy wierzenia, natomiast przeważają pieśni wyrażające uczucia podmiotu lirycznego, podobne
pod tym względem do utworów pisanych w dworskich środowiskach literackich. Tym samym przez ludowość
należy tu rozumieć nie tyle treść, co proces powstawania, jakkolwiek badania owego procesu wymagają
postawienia pytań, na które ani źródła historyczno-literackie, ani analiza czysto tekstualna nie daje pewnej
odpowiedzi.
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napisane od nowa w oparciu o przyjęte standardy gatunkowe, utwory skompilował
ostatecznie Ōtomo no Yakamochi, choć z przebiegu jego kariery wiadomo, iż sam nigdy nie
prowadził prac kompilatorskich w tamtych rejonach. Informacje odnośnie okresu trwania
samych owych prac także są stosunkowo skąpe i ograniczają się do przybliżonej daty ich
zakończenia, przypadającej po roku 771.
Jak wspominaliśmy wcześniej, utwory te z wielkim prawdopodobieństwem nie zostały
w takiej postaci stworzone przez autorów z prowincji. Wiadomo także, iż sam dobór pieśni, w
przeciwieństwie do tych skomponowanych przez strażników i ich rodziny, stanowił wyłączną
inicjatywę kompilatorów, nie zaś samych mieszkańców prowincji. Jak zatem widzimy, rolę
autora rzeczywistego pieśni wschodnich należy raczej przypisywać pierwszym kompilatorom,
a owoc prac rzeczywistych mieszkańców owych terenów posłużył wyłącznie jako źródło
inspiracji dla literatów z kręgów dworskich.
Zupełnie inaczej problem autora rzeczywistego rysuje się w wypadku tzw. ‘pieśni
strażników i ich rodzin’ sakimori no uta 防人歌. W ramach tej kategorii zebrane zostały
bowiem utwory, które z całą pewnością wyrastały poziomem literackim ponad poziom
ludowych przyśpiewek, przy czym argumenty na rzecz tej tezy możemy odnaleźć zarówno w
źródłach historycznych, jak i w samym tekście Man’yōshū. Przede wszystkim strażnicy,
będący najprawdopodobniej autorami rzeczywistymi przynajmniej sporej części
przypisywanych im pieśni, byli najprawdopodobniej stosunkowo wysoko postawionymi
urzędnikami. Rzecz jasna, nie byli to ludzie przynależący do kręgów dworskich, ale
najprawdopodobniej posiadali oni sporą władzę w skali lokalnej 256 . Ich zadaniem było
ochranianie wybrzeży Japonii oraz kontrola szlaków handlowych na obszarze rozciągającym
się od Tsushimy po Kyūshū. Całkowita liczba czynnych w danym momencie strażników
wynosiła ok. 3000, przy czym każdego roku jedna trzecia z nich była zwalniana ze służby i
wracała do domów. Właśnie owe rozstania i powroty stanowią niemal wyłączny temat
utworów tej kategorii, przy czym smutkowi towarzyszącemu rozłące dają wyraz nie tylko
sami strażnicy, lecz także członkowie ich rodzin.
Pieśni strażników i ich rodzin zebranych w Man’yōshū jest w sumie ok. 100. Wszystkie
zamieszczone zostały w zwoju XIII, XIV i XX, przy czym w wypadku niektórych z nich
pochodzenie budzi wątpliwości historyków literatury. Pieśni przechodziły dwuetapową
selekcję, co zostało odnotowane w tekście samej antologii. Przyjrzyjmy się komentarzowi do
pieśni 4327 ze zwoju XX:
右一首、長下郡物部古麻呂
二月六日、防人部領使遠江國史生坂本朝臣人上進歌数十八首。但有拙劣歌十一首不
取載之。
Migi no isshu, Naganoshimo no kōri Mono no Be no Komaro
Nigatsu muika ni, sakimori no kotorizukai Tōtōmi no kuni no shishō Sakamoto no Asomi
Hitokami ga tatematsuru uta no kazu jūhasshu. Tadashi, setsuretsu no uta jūisshu aru wa
torinosezu.
[Autorem] pieśni po prawej stronie jest Mono no Be no Komaro z gminy Naganoshimo.
Pieśni, które szóstego dnia drugiego miesiąca sekretarz Sakamoto no Asomi Hitokami,
naczelnik strażników prowincji Tōtōmi, złożył w podarunku, było osiemnaście. Jednak
jedenaście [z nich] reprezentowało niski poziom i nie zostały włączone [do antologii].
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Jak zatem widzimy, wstępnej selekcji dokonywali sami strażnicy, a wybrane pieśni
przekazywali swojemu naczelnikowi. Wiadomo, iż tak dobranych utworów było w sumie 166.
Naczelnik przekazywał je następnie kompilatorowi, którym, jak mówiliśmy wcześniej, był
Ōtomo no Yakamochi. Ten zaś dokonywał ostatecznej selekcji. Wiadomo współcześnie, iż
odrzucił ostatecznie 82 pieśni. Pozostałe pieśni były włączane do antologii niezależnie.
Niestety nie zachowały się żadne ślady, które wskazywałyby stopień ingerencji
Yakamochiego oraz samego naczelnika strażników w formę pieśni. Istnieją uzasadnione
podstawy by wątpić, iż autorzy wszystkich utworów byli piśmienni, a tym bardziej, że
komponowali od razu pieśni zgodnie z wymogami poetyki japońskiej. Komentarze dołączone
do niektórych pieśni przedstawiają wręcz Yakamochiego jako samego autora
rzeczywistego257. Z drugiej jednak strony sama treść niektórych utworów świadczy o tym, iż
ich autorzy, przynależący do kasty strażników, byli ludźmi z warstw ówczesnej
prowincjonalnej inteligencji, obeznanymi nie tylko z rodzimą literaturą i malarstwem 258, ale
także z klasyką chińską, co jest o tyle możliwe, iż sprawowanie nadzoru nad szlakami
handlowymi umożliwiało w naturalny sposób kontakty z kulturą kontynentalną. Wprawdzie
więc w przeciwieństwie do pieśni wschodnich utworom tym przypisani są autorzy
rzeczywiści, to jednak należy uwzględnić możliwość, iż sam Yakamochi, poza rolą
kompilatora, przejmował część obowiązków autora rzeczywistego i redagował otrzymane
utwory, godząc ich formę z wymogami poetyki japońskiej.

4.2. Autor wnioskowany
Jak mówiliśmy wyżej, tego typu jednostkę funkcjonalną postulujemy w naszym ogólnym
modelu nadawcy tekstu pisanego jako abstrakcyjny konstrukt, warunkujący i presuponujący
pewną nieprzypadkową spoistość tekstową. Szczegółowe omówienie tego typu nadawcy
zasługuje na osobne opracowanie z pogranicza literatury, językoznawstwa oraz filozofii
języka i odbiega tym samym od zasadniczego tematu niniejszej rozprawy, jakim jest
antologia Man’yōshū. Stąd też nasze omówienie będzie miało charakter wprowadzenia,
mającego na celu jedynie zarysowanie całego zamysłu na przykładzie opisywanej tu antologii.
Aby przybliżyć nieco to, o czym mówimy, przytoczmy najpierw jeden charakterystyczny
przykład:
(4076, XVIII)
越中國守大伴家持報贈歌四首
一 答古人云
Koshi no michi no naka no kami Ōtomo no Yakamochi no kotaeokuru uta yonshu
Ichi kojin no iwaku ni kotaete
Cztery pieśni, które Ōtomo no Yakamochi – gubernator prefektury Koshi no Michi –
podarował w ramach odpowiedzi
Pieśń pierwsza259. W odpowiedzi na to, co mówili przodkowie260:
257

Por. m.in. pieśń 4336, XX.
Za tą hipotezą opowiada się w zdecydowany sposób Hoshino (Hoshino 1983, str. 107, 110). Szczególnie
warta uwagi wydaje się jego analiza wniosków wypływająca z faktu uprawiania malarstwa przez lokalną
ludność. Więcej na ten temat, patrz: ibidem, str. 95-98.
259
W ramach czterech pieśni (4076-4079) stanowiących tutaj pewną całość, komentarz do każdego utworu
rozpoczyna się od identycznego wyliczenia ichi 一 ‘po pierwsze’. Tego typu sposób zaznaczania kolejnych
podpunktów danej wypowiedzi obserwuje się także w współczesnej japońszczyźnie w postaci rodzimego
odpowiednika hitotsu 一つ. Z uwagi jednak na fakt, iż wyodrębnianie w tłumaczeniu kolejnych punktów za
258
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安之比奇能
夜麻波奈久毛我
都奇見礼婆
於奈自伎佐刀乎
許己呂敝太底都

Ashihiki no
Yama wa naku mo ga
Tsuki mireba
Onajiki sato o
Kokoro hedatetsu

Wolałbym doprawdy,
Aby gór tych nie było,
Choć bowiem na księżyc,
Z jednej spoglądamy wioski,
Serca nasze dzieli rozłąka

一 答属目発思、兼詠云遷任旧宅西北隅桜樹
Ichi shoku moku shite omoi o okosu ni kotae, kasanete sennin seru kyūtaku no seihokugū no
ōju o utaiiu
Pieśń pierwsza. Jest ona zarówno odpowiedzią na myśli wyrażone w „pieśni nawiązującej do
konkretnej rzeczy”261, jak też wyrażeniem w formie lirycznej własnych uczuć związanych z
drzewem wiśni, znajdującym się przy północno-zachodnim 262 rogu domu, [w którym
zamieszkiwał pełniąc] poprzednią funkcję urzędniczą.
Należy się zastanowić przede wszystkim nad tym, co właściwie przesądza o tym, iż powyższy
tekst traktujemy jako pewną wewnętrznie zróżnicowaną całość, a poszczególne fragmenty,
pochodzące od różnych nadawców (a także najprawdopodobniej od różnych autorów
rzeczywistych) i nawiązujące do różnych fragmentów antologii, jako odnoszące się do siebie
w sposób sensowny? Nasuwająca się początkowo odpowiedź mogłaby brzmieć: otoczenie
tekstowe. Odbiorca zestawia ze sobą poszczególne partie i widzi, iż tworzą one treściowo
spójną całość. Taka odpowiedź nie jest jednak wystarczająca. W rzeczywistości bowiem
otoczenie tekstowe służy jedynie do weryfikacji pewnych presuponowanych informacji. W
samym bowiem momencie percepcji językowej odbiorca zakłada najczęściej, iż nadany doń
komunikat stanowi właśnie sensowną całość. Innymi słowy: w ramach codziennego używania
języka użytkownicy nie tylko przestrzegają Grice’owskich maksym konwersacyjnych, ale też
w naturalny sposób przystępują do percepcji nowego tekstu z presupozycją, iż maksymy te są
przestrzegane przez nadawcę. W normalnych warunkach użytkownicy języka zakładają
ponadto, iż jeśli następuje już naruszenie owych zasad, to nadawca nie robi tego kosztem
maksymy istotniejszej i ogranicza owe niezgodności do minimum263. O ile jednak w wypadku
mowy jest to fakt najzupełniej oczywisty, to unaocznienie go w wypadku pisma pociąga za
sobą niesłychanie istotną, a nagminnie pomijaną konsekwencję, mianowicie: w obliczu braku
wiedzy bezpośredniej, spowodowanej brakiem uczestnictwa odbiorcy w procesie nadania
tekstu pisanego, musi on założyć, iż istnieje pewien podmiot, który nadał tenże tekst jako
spójną całość, przestrzegając owych maksym. Tę zaś niezbędną presupozycję podtrzymuje
właśnie konstrukt nazwany tutaj autorem wnioskowanym. Rzecz jasna, w wyniku weryfikacji
kontekstowej presupozycja ta może następnie zostać skasowana – wówczas mówimy o
tekście nadawczo niespójnym, czy też o przypadkowym połączeniu kilku niezwiązanych ze
sobą fragmentów. Nonsensem byłoby jednak zakładanie, iż użytkownik języka nie spodziewa
pomocą polskiego „po pierwsze” całkowicie kłóciłoby się z pragmatyką tego języka i w efekcie dawało tekst
niejasny, w ewentualnym tłumaczeniu kolejnych, niecytowanych tutaj, fragmentów należy wprowadzić
wyliczanie wykorzystujące kolejne liczby.
260
W oryginale kojin 古人 ‘przodkowie’. Tutaj odnosi się to do pieśni 4073, zainicjowanej odkompilatorskim
wstępem w postaci: „Po pierwsze, jak mówili przodkowie:”.
261
Mowa tutaj o pieśni 4074.
262
Wg ówcześnie panujących przesądów usytuowanie takie miało zapewniać ochronę bóstw.
263
Uwagę na to zwracają przede wszystkim autorzy: Bach, Harnish 1979, str. 168.
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się tekstu spójnego i dopiero na podstawie całej wypowiedzi określa jej status. Przeczyłoby to
bowiem fundamentalnym zasadom rządzącym komunikacją językową.

4.3. Kompilatorzy
Kompilatorzy, rozumiani w myśl zaproponowanego wyżej modelu, sa tym typem nadawcy, z
których wypowiedzią odbiorca styka się bezpośrednio. Bardzo istotne przy tym jest aby
pamiętać, iż nie mamy tutaj na myśli fizycznie istniejących osób, co do do których
domniemywa się, że stworzyły dany tekst, lecz osoby tekstowe. Kompilatorowi, w naszym
rozumieniu, przypisuje się trzy funkcje:
・nadanie tekstowu określonej formy grafemicznej (funkcja metatekstowa);
・ustalenie porządku między tymi częściami tekstu, których kolejność nie została w sposób
informatywny ustalona przez autora rzeczywistego264 (funkcja metatekstowa);
・wprowadzenie uwag odkompilatorskich (połączenie funkcji tekstowej i metatekstowej);
Omawianie w tym miejscu punktu pierwszego sprowadzałoby się w swoim kluczowym
aspekcie do tego, o czym mówiliśmy w rozdziale o języku Man’yōshū, toteż tutaj skupimy się
na dwóch pozostałych funkcjach.

4.3.1. Nadany porządek. Rozmieszczenie utworów jako informacja
odkompilatorska.
Stwierdzenie, iż układ pieśni, panujący w opisywanej tu antologii, nie jest przypadkowy, lecz
stanowi przemyślany przez kompilatorów porządek, jest truizmem, z którym nikt nie próbuje
dyskutować. Natomiast w żadnym z przytoczonych tu opracowań 265 nie ma mowy o tym, iż
sam tego typu porządek stanowi nadaną przez kogoś informację. Informacja ta, z kolei,
wprowadza w szeregu wypadków odmienny typ tekstowy. Co więcej, jest to informacja,
odnośnie której odbiorca tekstu musi wiedzieć, że jest ona efektem właśnie świadomego
nadania, a nie wyłącznie dziełem przypadku.
Porządek, wg którego ułożone są pieśni Man’yōshū, stanowi problem stosunkowo
złożony i wymagający osobnego omówienia. Obrana przy tym w niniejszej rozprawie
perspektywa tekstologiczna umożliwia całkowicie inne ujęcie niż to, które prezentowane było
w ramach tradycyjnych badań literackich; jego omówieniem zajmiemy się w następnym
rozdziale poświęconym budowie tekstu antologii. W tym miejscu skupimy się zaś na tym, jak
porządek ten należy postrzegać z punktu widzenia problemu nadawcy, a konkretniej: funkcji
kompilatora.
Otóż jak wspominaliśmy wyżej, Man’yōshū nie było nigdy kompilowane przez jedną
osobę, toteż kategorie, w ramach których poklasyfikowane zostały poszczególne utwory,
różnią się zasadniczo w zależności od zwoju. Dodatkowym, tekstologicznie istotnym, choć
często pomijanym, problemem jest kwestia indeksów (mokuroku 目録), występujących na
264

Innymi słowy, kompilator porządkuje przeważnie pewne tekstowe całości, które sam opracował, ale z reguły
nie wprowadza nowego porządku wówczas, gdy zmienia to sens całości, np. zmiana kolejności rozdziałów w
powieści. Takie działanie byłoby już ingerencją w sens integralnego tekstu, a nie jego kompilacją.
265
Reprezentatywny przykład stanowi tutaj praca Tsukishimy Hiroshiego (Tsukishima 1977, str. 19),
klasycznego już badacza literatury chińskiej i japońskiej. Autor, odwołując się do opracowań Hashimoto, zwraca
szczególną uwagę nie tylko na złożoność struktury Man’yōshū, ale też na niejednorodność językową, w ramach
której japońskie utwory liryczne opatrzone są chińskimi wstępami odkompilatorskimi. I choć autor fakty te
wyszczególnia jako cechy wyróżniające najstarszą antologię poetycką na tle innych dzieł, to nie wspomina w
żadnym miejscu o tym, iż tego typu złożona struktura wymaga postulowania innego typu nadawcy. Sama tego
typu budowa tekstu zaś świadczy nie tylko o przemyślanym akcie kompilacji, ale ponad wszystko stanowi
wykładnik pewnych informacji współtworzących całościowe pragmatyczne nacechowanie tekstu.
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początku każdego zwoju. Wprowadzają one, w ramach obowiązującej w tekście głównym
numeracji, metodę klasyfikowania pieśni. Za podstawę owej klasyfikacji w większe całości
tekstowe służy gatunek liryczny, tematyka pieśni, okoliczności jej powstania, wreszcie osoba
autora rzeczywistego, np.:
Zwój I:
雑歌 (...)
明日香川原宮御宇天皇代
７額田王歌未詳
後岡本宮御宇天皇代
８額田王歌
９幸紀伊温泉之時、額田王作歌 (...)
Zōka (...)
Asuka no kawara no miya ni ame no shita osametamau sumeramikoto no miyo
7 Nukada Ōkimi no uta Imada tsubairaka narazu
Nochi no Okamoto no miya ni ame no shita isametamau sumeramikoto no miyo
8 Nukada Ōkimi no uta
9 Ki no ideyu ni idemasu toki ni, Nukada Ōkimi no tsukuru uta
Pieśni różne (...)
Czasy cesarza panującego nad tym co pod niebiosami w pałacu Asuka no Kawara
7 Pieśń Nukady Ōkimi Szczegóły nieznane
Czasy kolejnego cesarza panującego nad tym co pod niebiosami w pałacu Okamoto
8 Pieśń Nukady Ōkimi
9 Pieśń, którą skomponowała Nukada Ōkimi, gdy [cesarz] udał się do gorących źródeł w
[prefekturze] Ki
Informacja umieszczana w indeksie przy numerze danej pieśni jest z reguły powtórzeniem lub
treściowo mało oryginalnym przeformułowaniem wstępu odkompilatorskiego. Jak jednak
wspominaliśmy wyżej, poszczególny utwór opisywanej tu antologii może stanowić
samodzielny komunikat i obiekt badań. Wówczas jednak, poza nielicznymi wyjątkami,
informacja o samej przynależności gatunkowej danego utworu nie jest zawarta w strukturze
powierzchniowej badanego fragmentu tekstu. Informacja ta jest natomiast podana w ramach
indeksu, którego sama shierarchizowana forma wyznacza przynależność gatunkową
(cytowany przykład reprezentuje tzw. pieśni różne). Jest to więc informacja, z którą odbiorca
tekstu może zetknąć się przed przystąpieniem do czytania danej pieśni. Tutaj jednak cały
obraz staje się bardziej złożony. Cechą tekstu pisanego jest bowiem to, iż czytelnik ma
jedynie możliwość skonfrontowania informacji zamieszczonej w indeksie z tekstekm
głównym. Z uwagi jednak na fakt, iż antologia stanowi zbiór odrębnych i bardzo często
kontekstowo niezależnych od siebie utworów, każda pieśń może być interpretowana bez
pośrednictwa indeksu. Co więcej, wiadomo z całą pewnością, iż indeksy owe nie
występowały w pierwszych wersjach antologii. Jak podaje Itō266, indeksy nie zostały także
utworzone jednocześnie dla wszystkich zwojów. Co więcej, były one najprawdopodobniej
spisywane przez różne osoby, co z kolei znajduje swoje odbicie w różnych formach indeksów,
różniących się między sobą w zależności od zwoju. Na podstawie analizy odpisów antologii
Itō wysuwa hipotezę, iż w indeksy pieśni w zwojach I-XV były opracowywane od razu
266

Itō 1974, str. 10-12.

130

podczas prac kompilacyjnych, zaś w wypadku zwojów XVI-XX dopracowane zostały one
później. Dokładna data nie jest przy tym znana, choć wiadomo, iż prace ukończono przed
końcem XII wieku. Tym samym więc nadawca samego porządku, wg którego skompilowane
zostały pieśni, oraz nadawca indeksu reprezentowani byli przez różnych autorów
rzeczywistych. Szczególnie interesujący z naszego punktu widzenia i godny odnotowania jest
fakt, iż w ujęciu Itō napotkać można pewną próbę odniesienia tego faktu do struktury
nadawcy. Wprowadza on bowiem termin ‘główny kompilator’ honjō hensha 本条編者 w celu
wprowadzenia rozróżnienia między tym typem nadawcy a autorem odpowiedzialnym za
stworzenie indeksów 267 . Tym samym koncepcja Itō sugeruje próbę powołania
wielowarstwowego nadawcy, będącego refleksem złożonej struktury antologii. Niestety tak
wprowadzony termin nie jest dalej rozwijany przez autora.
Jak więc widzimy, sam indeks może, choć bynajmniej nie musi, pełnić rolę źródła
informacji, w którą odbiorca jest wyposażany przez kompilatora przed przystąpieniem do
percpecji tekstu. Podobnie rzecz ma się z samą pozycją danej pieśni w tekście: dany utwór
może być bowiem interpretowany w izolacji o reszty tekstu antologii lub też z
uwzględnieniem otoczenia tekstowego lub kontekstu. Innymi słowy, kategoria, w ramach
której dana pieśń jest sklasyfikowana, wprowadzenie odkompilatorskie, komentarz, a także
niekiedy pieśni znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie i powiązanie intertekstualne z
danym dziełem stanowić tekstologicznie istotną informację. Otóż naszym zdaniem informacja
ta może być dwojakiego rodzaju. Z jednej strony może ona stanowić bowiem informację
dodatkową, która wzbogaca wiedzę odnośnie danej pieśni. Z drugiej strony natomiast może
być także informacją niezbędną dla prawidłowego zinterpretowania treści danego utworu.
Owe dwa typy informacji znajdują tekstologiczne odbicie w dwóch typach odkompilatorskich
informacji o danej pieśni, tj. informacji o jej cechach formalnych bądź tematyce, a także
informacji nadającej danej pieśni inny typ tekstowy. W teorii języka typom tym odpowiadają,
w największym uogólnieniu, tło i presupozycja. W zależności od tego nadawca-kompilator
pełni odmienną funkcję. Ich omówieniu oraz roli, jaką odgrywać mogą przy opisie
kompilatora Man'yōshū, poświęcimy dwa kolejne podrozdziały.

4.3.1.1. Nadanie porządku formalno-tematycznego
Pierwszy typ, w ramach proponowanego przez nas funkcjonalnego rozróżnienia informacji
nadanej przez kompilatora przy pomocy indeksów i rozmieszczenia poszczególnych pieśni,
odpowiada w przybliżeniu searlowskiemu pojęciu tła, wyraźnie odróżnianego od
presupozycji268. Otóż przez tło rozumie Searle wiedzę odbiorcy, która umożliwia sensowne
użycie języka. Stanowi ono zbiór potencjalnie nieskończenie dużej ilości informacji, które
przesądzają o jakości percepcji komunikatów. Tym samym więc, w przeciwieństwie do
presupozycji, które wg Searle’a są konieczne do ustalenia samego odniesienia danego ciągu
znaków językowych, tło gwarantuje fortunność w jego użyciu bądź odbiorze. Rzecz jasna,
stopień rozumienia danego tekstu, przede wszystkim tekstu literackiego, nie stanowi
dwubiegunowej opozycji, lecz całą skalę. Zasób wiedzy określa miejsce odbiorcy na tejże
skali, to zaś bezpośrednio wyznacza potencjalny stopień zrozumienia tekstu. W
zapożyczonym od Searle’a zastosowaniu tego terminu na potrzeby podejmowanej tu dyskusji
stwierdzimy dodatkowo, iż samo dostarczanie nowych informacji, wzbogacających tło, nie
zmienia statusu ściśle nadawczego, tj. nie wprowadza nowych nadawców bądź adresatów
jako cech pragmatycznych tekstu w postaci danego utworu. Pozwala jedynie na

267
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Ibidem, str. 62.
Searle 1979, str. 120, 125-126.
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precyzyjniejszą identyfikację typów nadawcy w ramach wielowarstwowego modelu. Aby
funkcję tę nieco naświetlić, przywołamy tu niektóre przykłady fragmentów indeksów pieśni:
Zwój V:
雑歌 (...)
８９４山上臣憶良好去好来歌一首并短歌
山上臣憶良沈痾自哀文一首
山上臣憶良、悲歎俗道仮合即離、易去難留詩一首并序
８９７山上臣憶良重病、思児等歌一首并短歌
Zōka (...)
894 Yama no Ue no omi Okura no kōkyo-kōrai no uta isshu awasete tanka
Yama no Ue no omi Okura no Jin’a jiai bun isshu
Yama no Ue no omi Okura, zokudō no kegō-sokuri shi, sariyasuku tomekataki
o kanashibi nageku shi isshu awasete jo
897 Yama no Ue no omi Okura, yamai o kasane, kora o omou uta isshu awasete tanka

koto

Pieśni różne (...)
894 Jedna pieśń urzędnika pałacowego Yama no Ue no Okury na okoliczność pożegnania
[przed podróżą] wraz z pieśnią krótką
Jeden utwór „O mojej rozpaczy w przewlekłej chorobie” [autorstwa] urzędnika
pałacowego Yama no Ue no Okury
Jedna pieśń urzędnika pałacowego Yama no Ue no Okury dająca wyraz ubolewniu
nad tym, iż człowiek powstaje z przypadku by niebawem obrócić się w proch, a o ile
odchodzi się łatwo, to zatrzymać [kogoś na tym świecie] jest trudno wraz ze wstępem
897 Jedna pieśń, w której urzędnik pałacowy Yama no Ue no Okura, będąc
przewlekle
chory, rozmyśla o własnych dzieciach wraz z pieśnią krótką
Zwój XVI:
有由縁雑歌
3786 二荘士眺娘子、遂嫌適荘士、入林中死時、閣陳心緒作歌二首
Iuyuen to zōka to
3786 Futari no otoko, otome o toburaikeru ni, tsui ni otoko ni yukamu koto o kirai, hayashi no
naka ni irite shinikeru toki ni, ono mo ono mo omoi o nobete tsukuru uta nishu.
Pieśni powiązane oraz pieśni różne
3786 Dwie pieśni skomponowane, jako wyraz własnych uczuć przez dwóch
mężczyzn, w
momencie, gdy dziewczyna, o której względy obaj zabiegali, miała już dosyć [ciągłych]
najść, poszła do lasu [by tam] zakończyć swoje życie.
Stworzenie jakiejś ciągłości tekstowej poprzez powiązanie ze sobą więcej niż jednej pieśni
dostarcza dodatkowych informacji o okolicznościach powstania danych utworów, ale nie
zmienia tekstowego typu utworu z monologu w dialog, czy ze zwrotu do danej osoby w część
całego dialogu. Kompilator stanowi tym samym źródło informacji informacji dodatkowych,
które mogą wpływać na interpretację utworu. Jeśli jednak za podstawową różnicę między
zdaniem a tekstem przyjąć fakt, iż tekst stanowi komunikat nadany przez kogoś w postaci
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komunikatu skierowanego do danego adresata, to informacje wzbogacające jedynie
tematyczno-rematyczną budowę zdań nie są kluczowe tekstologicznie. Z tekstologicznego
punktu widzenia są to raczej zmiany ilościowe, a nie jakościowe.

4.3.1.2. Nadanie porządku powołującego odrębny poziom tekstowy
Z uwagi na fakt, iż dyskusja nad rozumieniem presupozycji absolutnie wykracza poza ramy
nieniejszej pracy, nie będziemy podejmować szczegółowej dyskusji na temat poszczególnych
propozycji ujęcia tej kategorii językowej, tym bardziej, że – jak zobaczymy – w opisywanym
przez nas materiale owe rozbieżności nie mają pierwszorzędnego znaczenia. Dwie zasadnicze
teorie presupozycji wyznaczyła bowiem spuścizna intelektualna dwóch badaczy języka.
Pierwsza, klasyczna, wywodzi się od Fregego 269 . Wg niej przez presupozycję należy
rozumieć wiedzę odbiorcy odnośnie faktu, iż jednostki użyte w zdaniu mają swoje
odniesienie w świecie realnym, czyli innymi słowy: iż zdania rzeczywiście odnoszą się do
faktów zaistniałych w świecie. Druga koncepcja, zapoczątkowana przez Stalnakera 270 i
nazywana współcześnie „presupozycją pagmatyczną”, odnosi się nie do relacji język : świat,
lecz język : użytkownicy języka i oznacza najogólniej wiedzę, jaką odbiorca musi posiadać,
aby prawidłowo zinterpretować wypowiedź nadawcy w danym kontekście, wraz z jej
wszystkimi pragmatycznymi mechanizmami, jak implikatury, identyfikacja okazjonalizmów,
fortunność aktów mowy itp.
Wprawdzie rozróżnienie między tymi dwiema tradycjami odgrywa zasadnicze
znaczenie dla teorii języka w ogóle, to jednak w podejmowanej tutaj dyskusji jest ono
pomijalne. W ramach omawianego tutaj problemu nadawcy-kompilatora Man’yōshū znacznie
istotniejsza jest bowiem nie tyle opozycja wypowiedź : zdanie (kluczowa dla Stalnakera), lecz
informacja konieczna : informacja dodatkowa (na tę pozwala zwrócić uwagę koncepcja
Searle'a). Tym samym więc presupozycję będziemy tu traktowali jedynie jako termin
kontrastywny wobec tła, rozumiejąc przez nią wiedzę, która jest niezbędna dla prawidłowego
określenia tekstowego typu danej pieśni i przedstawianej przez nią treści (zarówno
semantycznej, jak i pragmatycznej). Tło zaś, jak mówiliśmy wcześniej, dostarcza informacji,
które mogą służyć jako informacje dodatkowe, ale takie, które nie są niezbędne dla
zinterpretowania treści semantycznej utworu, a także określenia typu tekstowego. W
opisywanej tutaj antologii rolę źródła tak rozumianej presupozycji przyjmuje na siebie
kompilator tylko w jednym, ale obficie reprezentowanym i szczególnie interesującym typie
nadanej informacji: mianowicie tam, gdzie powołuje (poprzez komentarz lub sam porządek
utworów) dialog między dwoma podmiotami lirycznymi, realizowany w ramach numerycznie
odrębnych pieśni. Przyjrzyjmy się pokrótce dwóm następującym parom pieśni:

問答歌 (...)
(XII, 3117)
門立而
戸毛閇而有乎
何處従鹿
妹之入来而
夢所見鶴

269
270

Mondōka

Pieśni pytania i odpowiedzi

Kado tatete
To mo sashitaru o
Izuku yu ka
Im ga irikite
Ime ni mietsuru

Zaryglowałem bramy,
I zamknąłem drzwi.
Skąd tedy,
Zdołałaś się przekraść,
I zjawić się we śnie?

Frege 2009, str. 46.
Stalnaker 1972, str. 387-389.
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(XII, 3118)
門立而
戸者雖闔
盗人之
穿穴従
入而所見牟

Kado tatete
To wa sashitaredo
Nusubito no
Horeru ana yori
Irite miekemu

Choć zaryglowałeś bramy,
I zamknąłeś drzwi,
To pewien złodziej,
Zdołał wejść i we śnie się ukazać,
Przez podkop w ziemi

右二首

Migo no nishu

Obie pieśni po prawej stronie

詠鴈 (…)

Kari o yomu

[Pieśni] o gęsiach

(X, 2139)
野干玉之
夜渡鴈者
欝
幾夜乎歴而鹿
己名乎告

Nubatama no
Yo wataru kari wa
Ōoshiku
Iku yo o hete ka
Ono ga na o noru

Wzrokiem nieprzebitą,
Nocą lecące gęsi,
Oznajmiają swe imię,
A głos ich dobiega z oddali,
Noc w noc nieustannie

(X, 2140)
璞
年之經徃者
阿跡念登
夜渡吾乎
問人哉誰

Aratama no
Toshi no he yukeba
Adomou to
Yo wataru ware o
Tou hito ya tare

Jeden po drugim, nieubłaganie,
Płynie rok za rokiem.
Kim jest ten,
Kto mnie zaprasza,
By z nim noc przemierzać?

Z tekstologicznego punktu widzenia możemy tutaj zaobserwować dwa zupełnie różne typy
wprowadzania intertekstualności w ramach zasadniczo odrębnych fragmentów. To zaś
pociąga za sobą inne narzędzia tekstotwórcze, jakimi rozporządza nadawca-kompilator. W
wypadku pieśni 3117-3118 bowiem odbiorca przystępuje do ich percepcji z presupozycją, iż
stanowią one tekstową całość w postaci dialogu lirycznego. Presupozycji owej dostarcza sam
wstęp odkompilatorski, a potwierdza ją komentarz dodany po drugim utworze, który
wprowadza dodatkowo uwagę, iż całość dialogową, zapowiedzianą we wstępie, tworzą
właśnie te dwie pieśni. Tym samym więc możemy wyróżnić tutaj trzy środki tekstotwórcze:
・ porządek pieśni – fakt, iż pieśni występują w danej kolejności i w bezpośrednim
sąsiedztwie. Warunek ten oczywiście nie jest jeszcze wystarczający, aby odrębne utwory
tworzyły całość, jednak nie sposób sobie wyobrazić presuponowany samym rozmieszczeniem
utworów dialog, który byłby realizowany przez utwory niewystępujące w bezpośrednim
sąsiedztwie;
・wstęp odkompilatorski;
・potwierdzenie w końcowym komentarzu;
Tymczasem w wypadku pieśni 2139-2140 ani kompilator, ani komentator nie sugerują w
żaden sposób dialogowości, choć interpretację tę należy współcześnie uznać za powszechnie
obowiązującą271. Tym samym jedynym sygnałem odkompilatorskim, który sugerować może
dialog, jest sam porządek pieśni. I choć ostatecznie jednak odbiorca musi polegać na
kontekście, to nie sposób stwierdzić, aby nadawca nie miał absolutnie żadnego udziału w
271

Opowiadają się za nią redaktorzy wszystkich cytowanych tutaj naukowych opracowań antologii.
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powołaniu tekstu wyższego rzędu – tj. w powołaniu dialogu jako wyższego poziomu w
stosunku do solilokwium. O takim wypadku moglibyśmy mówić bowiem dopiero wówczas,
gdyby obie pieśni znajdowały się w niezwiązanych ze sobą partiach antologii. Warto też
swoją drogą zaznaczyć, iż tego typu niesygnalizowane dialogi należą w Man’yōshū do
rzadkości. Większość partii dialogowych została wyraźnie zaznaczona w przedstawiony
wyżej sposób.
Jak zatem widzimy, nadawca-kompilator, prócz wprowadzenia czytelnika w tematykę
pieśni czy też okoliczności jej powstania, może spełniać jeszcze jedną, znacznie ciekawszą
tekstologicznie, rolę. Wykorzystując tutaj przytoczoną wcześniej koncepcję Andrzeja
Bogusławskiego odnoszącą się do różnicy między zdaniem a tekstem 272 możemy stwierdzić,
iż nadawca-kompilator może pełnić rolę funktora, który zmienia status odrębnych pieśni z
niezwiązanych ze sobą solilokwiów w dialog liryczny, powołując tym samym typologicznie
odmienny poziom tekstu. Kompilator tym samym nie tylko wprowadza kontekst wypowiedzi
w postaci utworu, ale także powołuje określony status tekstologiczny pieśni. Najważniejszą
konsekwencją tego zabiegu jest ukonstytuowanie kolejnego odbiorcy: prócz bowiem samego
aktualnego czytelnika tekstu (odbiorcy kontekstowego), drugim odbiorcą (odbiorcą
tekstowym) i zarazem adresatem pieśni staje się partner dialogowy, czyli podmiot liryczny
odrębnej, choć tekstologicznie powiązanej, pieśni.
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż owych dwu, w zasadniczy sposób
odmiennych, funkcji kompilatora nie wyszczególniają opracowania japońskie, w których
problem nadawcy ropatrywany jest niemal wyłącznie w aspekcie historyczno-literackim, a nie
tekstologicznym. Za typowy przykład może posłużyć tutaj następujący komentarz Itō
odnośnie pieśni pytań i odpowiedzi273:
（．．．）男または女が問いかけて女または男が答えれば一組の問答歌がおの
ずからできあがる。
(...) otoko mata wa onnna ga toikakete onna mata wa otoko ga kotaereba hitokumi no
mondōka ga onozukara dekiagaru.
(...) gdy mężczyzna lub kobieta zada pytanie, a kobieta lub mężczyzna udzieli
odpowiedzi, związana całość, czyli pieśni pytania i odpowiedzi, powstaje sama z siebie.
Wprawdzie w całym artykule autor tej opinii nie tylko podejmuje szczegółową analizę
porządku, panującego w ramach pieśni pytań i odpowiedzi, ale także ukazuje wyraźnie, że
układ antologii w wielu miejscach nie jest wynikiem przypadku, lecz przemyślanego
działania kompilatora, to jednak pomija zupełnie jego funkcję tekstowórczą. Ujęcie Itō można
bowiem interpretować na dwa sposoby. Jeśli sam fakt zapytania i udzielenia odpowiedzi
tworzą już dialogowy poziom tekstu, to ujęcie autora jest zwyczajnie redundantne. Fakt
zapytania i udzielenia odpowiedzi są bowiem wówczas równe istnieniu dialogowego poziomu
tekstu, a zatem nie sposób mówić o żadnym powstawaniu dialogu z pytania i odpowiedzi. W
przeciwnym wypadku ujęcie to stanowi diametralne uproszczenie. Twierdzenie, iż dialog
powstawać ma niejako na sposób magiczny, jest bowiem absolutnie niezgodne z
podstawowymi zasadami funkcjonowania języka naturalnego. Status ten musi ktoś tekstowi
nadać. Jedyne bowiem, czego dostarcza wypowiedź jako taka, jest konstytuujący ją ciąg
znaków, ale z pewnością nie jej status tekstologiczny. Ten zaś musi zostać owej wypowiedzi
nadany. Jak wspominaliśmy wyżej, w większości wypadków czyni to właśnie nadawca272
273

Por. cytowany wyżej fragment z: Bogusławski 1983, str. 19.
Itō 1980, str. 10.
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kompilator, przekazując odbiorcy presupozycję, iż dane pieśni tworzą całość tekstową, a
także umieszczając je w określonej kolejności obok siebie. Status ten może dointerpretować
sam odbiorca, jak pokazywaliśmy na przykładzie pieśni 2139-2140. Opiera się on wówczas
nie na właśnej wyobraźni tylko na kontekście oraz na założeniu, iż kompilator zasadniczo
przestrzega, przynajmniej w minimalnym stopniu, określonych zasad rządzących
komunikacją językową. W ramach zaś tego założenia występowanie obok siebie pieśni,
których kontekst pozwala na stworzenie wyższego poziomu tekstu, musi być rezultatem
uprzedniego uporządkowania jako świadomego zabiegu nadawcy. Innymi słowy:
presupozycja, w ramach której pewien nadawca – w sposób bardziej lub mniej czytelny, ale
zdecydowanie nieprzypadkowy i w oparciu o podstawowe maksymy konwersacyjne – mógł
zasugerować istnienie pewnego typu tekstu, warunkuje możliwość tego typu interpretacji
przekazu językowego. Nie jest zresztą oczywiste to, do przestrzegania której konkretnie
maksymy Grice’owskiej odbiorca miałby się tutaj odwoływać. Najodpowiedniejsze wydaje
się odwołanie do zasady ilości i relewancji, przy czym ta druga odnosiłaby się nie tyle do
zmiany tematu tekstu 274 , co do zmiany jego typu: z solilokwium na dialog. To zaś, jak
wspominaliśmy, pociąga za sobą całkowicie odmienny status pragmatyczny.
Jak zatem widzimy, nadawca-kompilator może pełnić istotne funkcje tekstotwórcze,
nieograniczające się bynajmniej do wprowadzania glos przybliżających czytelnikowi kontekst
skomponowania danego utworu. W ramach owych funkcji może on bowiem wyznaczać
kolejne poziomy złożoności tekstu. Ich analizą zajmiemy się w następnym rozdziale
poświęconym budowie tekstu. Teraz natomiast przejdziemy do omówienia kolejnego typu
nadawcy, jakim jest komentator, ewentualnie grono tychże.

4.4. Komentatorzy
Spośród wszystkich klasycznych japońskich antologii poetyckich to właśnie Man’yōshū
zawiera zdecydowanie najwięcej komentarzy, które stanowią integralną część współcześnie
funkcjonującego w obiegu czytelniczym tekstu. Obejmują one przypisy do wstępów
odkompilatorskich, do utworów lirycznych oraz do samych komentarzy. Pomimo jednak tak
bogatego materiału, kwestia nadawcy tej warstwy tekstu antologii stanowi nadspodziewanie
trudny problem.
O faktycznym źródle owych trudności wspominaliśmy już wyżej, przytaczając uwagi
Nakanishiego odnośnie faktu, iż wiedza historyczno-literacka i zabytki piśmiennicze, jakimi
dysponuje współcześny odbiorca, nie rozwiewają wątpliwości odnośnie tego, czy dany
przypis został naniesiony celowo przez samego kompilatora jako integralna część tekstu, czy
też były to jego notatki przeznaczone do usunięcia w ostatecznej formie antologii, czy może
wreszcie pochodzą od późniejszych komentatorów 275. Analizę utrudnia dodatkowo fakt, iż
kwestie poruszane w przypisach są najczęściej bardzo zbliżone do tych, o których mowa we
wstępach odkompilatorskich. W większości komentarze te dotyczą autora rzeczywistego lub
okoliczności powstania utworu. I choć zbieżność ta nie jest pełna, gdyż przypisy
wprowadzają często m.in. glosy odnoszące się do obocznych wersji danych zwrotów
pojawiających się w pieśniach276, to nie stanowi to jeszcze dowodu na to, iż pochodzą one od
274

„(...) how to allow for the fact that subjects of conversation are legitimately changed (...)”. Por. Grice 1987,
str. 27.
275
Stanowisko to potwierdzają także autorzy Wielkiego słownika poezji japońskiej (1986, str. 393, hasło sachū
左注 ‘przypisy lewostronne’).
276
Por. m.in. pieśń 218 ze zwoju II:
志賀津子等何一云、志賀乃津之子我
Shigatsu no kora ga ichi ni iwaku, Shiga no tsu no ko ga
Dzieci z Shigatsu w jednej z wersji widnieją jako: „Dziecko z Tsu w Shiga”

136

innego nadawcy. Tym samym w większości wypadków jedynym sygnałem, który dopuszcza
wysunięcie hipotezy o istnieniu odrębnego nadawcy, jest sama fizyczna postać tekstu, tj. fakt,
iż dany fragment wprowadzony został po pieśni, ale przed wstępem do następnego utworu,
lub że przypisy wplecione są w tekst za pomocą mniejszego druku. Spójrzmy na poniższy
przykład pochodzący z pieśni 978 ze zwoju VI:
Wstęp odkompilatorski:
山上臣憶良沈痾之時歌一首
Yama no Ue no omi Okura, jin’a no toki no uta isshu
Jedna pieśń urzędnika pałacowego Yama no Ue no Okury, [skomponowana] podczas
przewlekłej choroby
Komentarz po pieśni:
右一首、山上憶良臣沈痾之時、藤原朝臣八束、使河辺朝臣東人令問所疾之
状。於是憶良臣報語已畢。有須、拭涕悲嘆、口吟此歌。
Migi no isshu wa, Yama no Ue no Okura omi no jin’a no toki ni, Fujiwara no Asomi Yatsuka,
Kawae no Asomi Azumato o tsukawashite yameru sama o tohashimu. Koko ni Okura omi,
kotauru kotoba owaru. Shimaraku arite, namita o nogoi kanashibinagekite, kono uta o utau.
Jeśli chodzi o pieśń po prawej stronie, to [powstała ona, gdy] podczas przewlekłej choroby
Yama no Ue no Okury – urzędnika pałacowego – Fujiwara no Asomi Yatsuka nakazał Kawae
no Asomi no Azumato spytać [Okurę] o stan zdrowia. Wówczas Okura przestał udzielać
odpowiedzi, a po chwili zalał się łzami, wybuchnął gorzkim szlochem i wyrecytował tę pieśń.
Jak możemy tu dostrzec, komentarz następujący po pieśni ma charakter rozwinięcia wstępu
odkompilatorskiego i wprowadza dalsze informacje, które doprecyzowują kontekst samej
pieśni. Kwestia nadawcy pozostaje jednak nierozsrzygnięta. Z jednej bowiem strony w
naturalny sposób nasuwa się następujące pytanie: skoro fragment ten miałby pochodzić od
kompilatora, to dlaczego nie został włączony do wstępu? Z drugiej jednak strony sama jego
treść jak najbardziej dopuszcza taki typ stopniowego dookreślania kontekstu. W podobny
sposób możemy postrzegać kwestię nadawcy w wypadku komentarza do pieśni 437 w zwoju
III, choć dotyczy on nie kontekstu powstania utworu, lecz samej kompilacji antologii:
右、案、年紀并所処及娘子屍作歌人名、已見上也、但、歌辞相違、是非難別。
因以累載於茲次焉。
Migi, kamugauru ni, toshi awasete tokoro mata otome no kabane no uta o tsukuru hito no na
to, sude ni ue ni mietari, tadashi, kaji ai tagai, zehi wakikatashi. Yorite kono tsugite ni kasane
nosu.
Jeżeli chodzi o pieśni po prawej stronie, to gdy się nad tym zastanowić, to rok, miejsce i imię
osoby, która skomponowała pieśń o zwłokach dziewczyny, pojawiają się już wcześniej. Tym
niemniej, słowa pieśni różnią się od siebie, tak że teraz trudno rozsądzić, która wersja jest
poprawna. Stąd też umieszczone zostają (?umieszczam je) w tej kolejności.
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Komentarz nawiązuje tu bowiem do pieśni 228 i 229 ze zwoju II, poprzedzonych bardzo
zbliżonym wstępem odkompilatorskim. Wg współczesnej interpretacji Tady277 ze względu na
fakt, iż treść pieśni z II i III zwoju wykazuje pewne podobieństwo, kompilator opatrzył przez
pomyłkę jedną z tych serii niemal identycznym komentarzem, jak drugą.
Jak widać, brak informacji historycznych oraz sama treść wielu komentarzy pozwala
jedynie postulować możliwość istnienia odrębnego nadawcy, ale model taki jest jedynie
prawdopodobny. Wydaje się jednak, iż występują komentarze, w których nieco bardziej
szczegółowa analiza pragmatyczna pozwala znacznie lepiej uargumentować fakt przypisania
danego fragmentu nadawcy-komentatorowi, niezależnemu i odrębnemu w stosunku do
kompilatora.

4.4.1. Analiza pragmatyczna a postulowanie nadawcy-komentatora
W obliczu braku informacji historyczno-literackich metodą znacznie lepiej ugruntowaną
metodologicznie od stawiania hipotez w oparciu o źródła zewnętrzne wydaje się wewnętrzna
analiza lingwistyczna samej antologii. W ramach tego typu podejścia to tekst stanowi główne
źródło wszelkich informacji, toteż wszystkie wnioski wysnuwane są z analizy tekstologicznej,
opartej na wiedzy o podstawowych mechanizmach językowych. Informacje pozostałe,
zaczerpnięte z kontekstu, stają się informacjami relewantnymi dopiero w wyniku konfrontacji
z samym tekstem. Przykłady tego typu analizy prezentowaliśmy wyżej, odnosząc się do
niektórych prac Nakanishiego, jednak żadne spośród przytoczonych tutaj opracowań
japońskich, omawiających problem nadawcy Man’yōshū, nie podejmuje analizy
pragmatycznej. Te dwie metody wydają się w pewien sposób paralelne do tradycyjnego
rozróżnienia dokonywanego w ramach metodologii językoznawstwa ogólnego, tj. podejścia
diachronicznego i synchronicznego. Nie trzeba, jak się wydaje, współcześnie wysuwać
specjalnych argumentów na rzecz prymarności analizy synchronicznej w badaniach
lingwistycznych, głównie, rzecz jasna, za sprawą przełomu, jaki wniosła myśl de Saussure’a.
Analogiczny tok postępowania, uzupełniony dodatkowo osiągnięciami dokonanymi na polu
badań pragmatycznych, może z powodzeniem znaleźć zastosowanie w analizie tekstu
literackiego pojmowanego nie jedynie jako tekst fikcyjny, ale właśnie jako świadomie nadany
komunikat językowy.
Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż w japońskiej literaturze poświęconej Man’yōshū
opis zagadnienia, jaki stanowią komentarze, jest zdecydowanie uboższy, od opracowań
poświęconych wstępom odkompilatorskim, wprowadzającym poszczególne utwory liryczne.
Jako charakterystyczny przykład możemy tutaj przytoczyć imponujący zbiór artykułów
zebranych w ramach trzydziestodwutomowego opracowania pt. Man’yōshū kenkyū 萬葉集研
究 „Badania nad Man’yōshū” wydawnictwa Hanawa Shobō, gdzie problemowi komentarzy
został poświęcony zaledwie jeden artykuł 278 . W pracy tej autor dokonuje analizy
poszczególnych wyrażeń, obserwowanych m.in. w komentarzach lewostronnych, jednak
zupełnie nie zwraca uwagi na fakt, iż przytaczane przez niego fragmenty stanowią istotną
przesłankę na rzecz postulowania istnienia innego typu nadawcy. Przykłady te omówimy
dokładniej w następnym podrozdziale.
W naszym opisie, skupiającym się w tym miejscu na problemie nadawcy, wskażemy
trzy fakty, stosunkowo oczywiste w obliczu perspektywy tekstologicznej, ale pomijane w
opracowaniach japońskich. Są to: niezgodności powstałe pomiędzy komentarzem
277

Tada (2009, tom I, str. 347-348). Inną, choć naszym zdaniem mniej przekonującą interpretację, przedstawiają
redaktorzy wydania Shōgakukan 1971 (tom I, str. 268) i Iwanami 1999 (tom I, str. 276).
278
Sema 2004.
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wprowadzonym po pieśni i wstępem odkompilatorskim, wyodrębnianie dwóch bardzo
zbliżonych treściowo typów komentarzy oraz zdecydowanie marginalne występowanie
komentarzy dolnych do istniejących już komentarzy. Problemy te naświetlimy bliżej w
kolejnych podrozdziałach.

4.4.1.1. Komentarz
odkompilatorskiego

jako

dookreślenie

lub

sprostowanie

wstępu

Mówiliśmy juz wcześniej o tym, iż braki w wiedzy historyczno-literackiej uniemożliwiają
precyzyjne określenie tego, czy komentarz po pieśni pochodzi od tego samego autora
rzeczywistego, co wprowadzenie do danego utworu. Nie ma też jednak powodu, aby w
obliczu niedoboru tego typu informacji problem ten całkowicie pomijać 279 . Jedynym
sensownym wyjściem wydaje się tutaj postulowanie możliwości wystąpienia odrębnego
nadawcy tekstowego w postaci komentatora w oparciu o analizę wykładników czysto
tekstowych. Skoro zaś analiza prowadzona ma być w odniesieniu do danych tekstowych, a
nie historyczno-literackich, to identyfikacja tego typu nadawcy musi opierać się na pewnych
fundamentalnych zasadach pragmatyki języka naturalnego.
Naszą analizę materiałową zaczniemy od dość nietypowego jak na Man'yōshū
przykładu, szczególnie charakterystycznego z opisywanego tutaj punktu widzenia nadawcy
tekstu. Przyjrzyjmy się bowiem pieśni 1635 ze zwoju VIII:
尼作頭句并大伴宿祢家持所誂尼続末句等和歌一首
Ama, tōku o tsukuri, awasete Ōtomo no Sukune Yakamochi, ama ni atoraerarete, makku nado
o tsugite kotauru uta isshu
Pieśń, w której mniszka skomponowała pierwszą część, zaś Ōtomo no Sukune Yakamochi,
poproszony przez ową mniszkę, dokomponował w odpowiedzi drugą część.
佐保河之
水乎塞上而
殖之田乎尼作
苅流早飯者
独奈流倍思家持続

Sahogawa no
Mizu o sekiagete
Ueshi ta o Ama tsukuru
Kareru hatsu ii wa
Hitori naru beshi Yakamochi tsugu

Pole to uprawiałam,
Wodę czerpiąc
Z rzeki Saho Skomponowała mniszka
A posiłek z pierwszych żniw
Odbyłem w samotności
Dokomponował Yakamochi

W przytoczonym przykładzie możemy wskazać dwa komentarze dolne, których istota jest
widoczna dopiero po wniknięciu głębiej w semantykę dwóch wyrazów, widocznych we
wstępie. Otóż zarówno termin tōku 頭句 jak i makku 末句 nie są precyzyjne: oznaczają
bowiem tyle, co ‘pierwsza część pieśni’ i ‘końcowa część pieśni’, jednak nie wyznaczają
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Zwraca tutaj uwagę fakt, iż w całym opracowaniu antologii wydawnictwa Shōgakukan (1975) redaktorzy w
jednym tylko miejscu podejmują tę kwestię. W przypisach do pieśni 3885 ze zwoju XVI stwierdzają bowiem
dość lakonicznie, iż komentarz umieszczony po pieśni pochodzi od kompilatora (tom IV, str. 153). Argumentem
na rzecz tego stwierdzenia jest pewna niespójność, jaka zachodzi między wprowadzeniem („Dwie pieśni
żebraka”), a komentarzem po pieśni („Jeśli chodzi o pieśń po prawej stronie, to wyraża ona smutek wywołany
[pojawieniem się] jelonka.”). Problemu tego nie podejmują żadne inne cytowanej tutaj naukowe opracowania
antologii, włącznie z nowym opracowaniem tego samego wydawnictwa, por. Shoōgakukan 2002, tom IV, str.
137-139.
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precyzyjnie podziału na wersy280. Komentarze pełnią więc funkcję glosy wyznaczającej te
partie tekstu, które różnią się osobą nadawcy tekstowego, jakim jest podmiot liryczny. Warto
przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż nie jest to sytuacja, w której komentarz dostarcza nowej
informacji odnośnie kontekstu powstania danej pieśni. Jest to sprostowanie użytego wcześniej
wieloznacznego terminu. Podobnie jak ma to miejsce w wielu innych wypadkach, także tutaj
możemy sobie wyobrazić sytuację, iż są to np. notatki kompilatora, czy też po prostu
dodatkowa informacja jego autorstwa. Jeśli jednak zakładamy, iż kompilator przestrzegał
Grice’owskiej maksymy ilości – a nie ma powodu, aby w to wątpić, gdyż są to fundamentalne
zasady przestrzegane z zasady przez użytkowników języka naturalnego – to użycie terminów
dwuznacznych i ponowne ich doprecyzowanie przez tę samą osobę wydaje się mało
prawdopodobne. Trudno także wskazać tu dodatkowy powód, jak np. zabieg stylistycznoliteracki, który miałby takiemu działaniu przyświecać. Pragmatycznie znacznie bardziej
prawdopodobna wydaje się hipoteza, iż komentarze te zostały naniesione przez odrębnego
nadawcę-komentatora, który doprecyzował w ten sposób wcześniejszy tekst pochodzący od
kompilatora. Tym samym więc samo otoczenie tekstowe, w jakim pojawiają się owe
komentarze, tj. fakt, iż funkcjonują one jako doprecyzowanie użytego wcześniej terminu
wieloznacznego, sugeruje odrębnego nadawcę.
Jak się jednak okazuje, tego typu funkcję możemy przypisać także niektórym
wykładnikom leksykalnym, których nacechowanie czysto semantyczne sugeruje istotne
wnioski w omawianej tu kwestii. Wspominaliśmy wyżej, iż w swoim artykule 281 Sema,
stawiając sobie za cel analizę wyrażeń używanych we wstępach i komentarzach do pieśni,
przytacza fragmenty, które otwierają pole do rozważań nad problemem nadawcy, jednak nie
podejmuje w tej kwestii dalszej dyskusji. Przyjrzyjmy się jednak poniższej parze komentarzy,
pochodzącym z tego samego zwoju:
(3820, XVI)
右歌二首、小鯛王宴居之日、取琴登時必先、吟詠此歌也。
Migi no nishu, Kodai no Ōkimi enkyo no hi ni, koto o toreba sunawachi kanarazu mazu, kono
uta o gin’ei su.
Jeżeli chodzi o dwie pieśni po prawej stronie, to zostały one wyrecytowane282 przez Kodai no
Ōkimi w dniu, kiedy odpoczywał w swoim domu, bezpośrednio po tym 283, jak wziął do ręki
intrument koto.
(3824, XVI)
右一首、伝云一時衆集宴飲也。
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Wieloznaczność tę możemy zaobserwować w samym Man’yōshū, gdzie pierwszy termin może odnosić się
przykładowo: do pierwszych trzech wersów (1635, VIII), jak również do pierwszych czterech (3299, XIII), zaś
drugi termin do ostatniego (3175, XII), ostatnich dwóch (3476, XIV), czy wreszcie do ostatnich trzech wersów
(3364, XIV).
281
Sema 2004, str. 226.
282
Szczegółowy opis japońskich czasowników mówienia, w tym tych związanych z liryką japońską, podaje
Pietrow (2013). Autor zwraca przy tym uwagę, iż w licznych wypadkach czasowniki oznaczające recytację
poezji należy tłumaczyć na język polski jako wypowiedzieć ułożony wiersz, zareagować poezją, wyrazić swoje
uczucia wierszem, czy wyrecytować, nie tylko w dosłownym tłumaczeniu odśpiewać.
283
Stwierdzenie to jest niejasne. Z konstrukcji gramatycznej wynika, iż najpierw wziął do ręki instrument, a
później zaśpiewał, jednak kłóci się to z użytym wyrazem mazu 先 ‘najpierw’. Najprawdopodobniej chodzi o to,
iż bohater wypowiedzi zaśpierwał pieśń po tym, jak wziął instrument do ręki, ale zanim zdążył coś na nim
zagrać.
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Migi no isshu, tsutaete iwaku aru toki ni moro-moro tsudoite en’in su.
Jeżeli chodzi o pieśń po prawej stronie, to wg przekazów miało kiedyś miejsce spotkanie, na
którym pito i bawiono się.
Otóż, pomijając samą treść, komentarze te w zasadniczy sposób różnią się od siebie pod
względem intertekstualności: tylko drugi z nich bowiem odwołuje się do zewnętrznego, choć
niesprecyzowanego, źródła informacji. Podkreślony zwrot tsutaete iwaku ‘wg przekazów’,
choć mało informatywny z historyczno-literackiego punktu widzenia, sugeruje bardzo ważną
cechę pragmatyczną, a mianowicie fakt, iż nadawca opiera się w swoich sądach na pewnych
źródłach, które w dodatku zdają się stanowić już pewną tradycję; są bowiem, jak określa sam
komentator, efektem „przekazów”. To zaś wskazuje ewidentnie na pewien dystans czasowy,
powstały pomiędzy zapisaniem owej pieśni a dołączeniem do niej rozpatrywanego tu
komentarza. Podobnie jak w wypadku wcześniejszych przykładów, istnieje czysto
teoretyczna możliwość, iż sam kompilator opierał się na źródłach istniejących przed
powstaniem Man’yōshū, lub ewentualnie dołączył swoje uwagi po ukończeniu pierwszych
prac kompilacyjnych. Hipoteza taka budzi jednak poważne wątpliwości na gruncie
pragmatycznym, gdyż wydaje się mało spójna ze znaczeniem i implikaturą powoływaną przez
zwrot wg przekazów 284 . Zdecydowanie bardziej wiarygodną, gdyż spójną z czysto
językowymi wykładnikami, interpretację zdaje się stanowić postulowanie odrębnego
nadawcy, który, z pewnego dystansu czasowego i w odwołaniu do powstałych następnie
źródeł, uzupełnia wypowiedź odkompilatorską. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż wykładnik,
sugerujący tego typu nadawcę, ma charakter czysto leksykalny i niezależny od kontekstu
wypowiedzi, w przeciwieństwie do omawianej wyżej pieśni 1635, w której niezbędne jest
odniesienie się do otoczenia tekstowego.
Nieco zbliżony, choć jeszcze ciekawszy pragmatycznie, przykład leksykalnego
wykładnika sugerującego istnienie odrębnego nadawcy, stanowi stosunkowo rzadko
dołączane do komentarza wyrażenie ima kamugauru ni 今 案 ‘gdy teraz się nad tym
zastanowić (zastanawiam)’. Przyjrzyjmy się najpierw poniższemu wstępowi
odkompilatorskiemu i komentarzowi następującemu po pieśni 530 ze zwoju IV:
Wstęp odkompolatorski:
天皇賜海上女王御歌一首寧楽宮即位天皇也
Sumeramikoto Unakami no Ōkimi ni tamau miuta isshu Nara no miya ni amatsuitsugishirashime
shitamau sumeramikoto nari

Czcigodna pieśń, którą cesarz podarował Unakami no Ōkimi Mowa o cesarzu, który był łaskaw
objąć rządy na dworze Nara

Komentarz po pieśni:
右、今案、此歌擬古之作也。但以時当便賜斯歌歟。
Migi, ima kamugauru ni, kono uta wa giko no saku nari. Tadashi toki no atareru o mochite
sunawachi kono uta o tamau ka.
Jeśli chodzi o [pieśń] po prawej stronie, to gdy teraz się nad tym zastanowić, to jest to utwór
skomponowany na wzór starszego [dzieła]. Jednakże prawdopodobnie z uwagi na fakt, iż
284

Implikaturę stanowi tutaj przeświadczenie odbiorcy tekstu o istnieniu wspomnianego dystansu czasowego.
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[utwór wzorcowy] odpowiadał nastrojowi tej chwili, cesarz [zdecydował się] podarować tę
właśnie pieśń.
Sama treść komentarza stanowi uzupełnienie wstępu. Przykładów tego typu można w
opisywanej tu antologii wskazać bardzo wiele. Tym niemniej, występujące tutaj wyrażenie
'gdy teraz się nad tym zastanowić' jest zdecydowanie rzadsze. Choć nie dysponujemy
dostatecznymi materiałami historyczno-literackimi, które wskazywałyby kontekst nadania
tego zwrotu, trudno byłoby przyjąć sąd, iż został on użyty w sposób całkowicie bezcelowy
bądź przypadkowy, tym bardziej, iż wypadek ten nie jest odosobniony 285 . Tym samym
najlepszym wyjściem wydaje się analiza pragmatyczna. Otóż pierwszym faktem, na który
trzeba należt uwagę, jest to, iż omawiane wyrażenie odnosi się do okoliczności, które
doprowadziły do samego sformułowania komentarza. Nie jest to więc wyrażenie
metajęzykowe, gdyż nie odnosi się ono do jednostek tworzących komentarz, lecz do
kontekstu jego nadania. Drugim ważnym aspektem jest pragmatyczne nacechowanie
okazjonalizmu ima ‘teraz’. Otóż w normalnych okolicznościach, towarzyszących zarówno
konwersacji, jak również przekazowi pisanemu, odbiorca spodziewa się, iż wygłaszane przez
rozmówcę sądy prezentują taką opinię na dany temat, jaką podziela on w momencie
wypowiadania danej treści. Odwoływanie się do swoich wcześniejszych zapatrywań jest
dopiero sygnalizowane za pomocą określonych wykładników, które kasują wyjściową
presupozycję. Tym samym więc wprowadzenie dodatkowego (koniecznie rematycznego!)
wyrażenia typu gdy teraz się nad tym zastanowić (zastanawiam) uruchamia następującą
implikaturę: teraz wydaje się prawdziwe stwierdzenie x, ale wcześniej za prawdziwe uważano
(uważałem) coś innego niż x 286 . Rzecz jasna, owe sądy mogą dotyczyć zarówno samego
nadawcy, jak i innych osób. Wróćmy teraz jednak do omawianego problemu w Man’yōshū.
Otóż jest teoretycznie możliwe, iż w kolenych fazach opracowywania antologii kompilator
naniósł tego typu dopisek odnoszący się do jego własnych słów, jednak nie zdążył później
dokonać całościowej kompilacji. Znaczyłoby to jednak, iż w różnych miejscach antologii
kompilatorzy przez dłuższy czas opracowywali tekst, nanosząc zawsze notatki po pieśni, nie
zaś bezpośednio po wprowadzeniu 287 , korzystając z tego samego lub bardzo podobnego
wyrażenia, obserwowanego skądinąd w starszych tekstach. Sytuacja taka jest możliwa, ale,
jak się wydaje, stosunkowo mało prawdopodobna. Znacznie bardziej prawdopodobna wydaje
się hipoteza o istnieniu odrębnego nadawcy w postaci komentatora, który naniósł dodatkowe
uwagi po upływie pewnego czasu.
Choć analiza pragmatyczna powyższego przykładu stanowi już silny argument na rzecz
powołania odrębnego nadawcy-komentatora, w opisywanej antologii można wskazać
przykład komentarza, w którym nie tylko użyte zostało omawiane wyrażenie, ale które
zawiera jeszcze dodatkowy wykładnik, zdający się świadczyć o istnieniu odrębnego nadawcy.
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Tym bardziej więc dziwi fakt, iż to nietypowe wyrażenie, które dość wyraźnie wskazuje na odmienny
charakter całej wypowiedzi, jest pomijane w naukowych opracowaniach antologii. Pośrednio odnosi się do niego
Tada 2010 ( tom VI, str. 207), który wspomina, iż tego typu wypowiedź, w identycznej postaci grafemicznej,
pojawia się także właśnie w komentarzach do klasycznego słownika chińsko-japońskiego, jakim jest „Księga
wyrazów japońskich” Wamyōshō 和名抄 . Sugeruje tym samym innego typu nadawcę, tj. komentatora do
powstałej już uprzednio "Księgi wyrazów japońskich", ale nie podejmuje na ten temat dalszej dyskusji.
286
W wypowiedzi tego typu rematyczny charakter wyrazu teraz i jego wykładnik w postaci uwydatnienia
akcentowego, wynika z wyżej wspomnianej presupozycji: odbiorca spodziewa się, iż wyrażony sąd jest sądem
aktualnym. Stąd też nie moż on przynależeć do tematu wypowiedzi. Jego rematyczne uwydatnienie zaś odwołuje
ową presupozycję w stosunku do części tekstu i wprowadza czasowy dystans pomiędzy jego dwiema
fragmentami. Co ważne, akcent tego typu (nie mówimy tutaj o akcencie zwanym przez Andrzeja
Bogusławskiego korekcyjnym) nie może paść na żaden inny wyraz w omawianym tutaj zwrocie.
287
Komentarze wprowadzane bezpośrednio po wprowadzeniu są znacznie krótsze, mają charakter glos
językowych lub historycznych. Rzadko odnoszą się do samych prac kompilacyjnych, nigdy zaś nie wprowadzają
sprostowań do tekstu odkompilatorskiego.
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Przykład taki możemy odnaleźć w pieśni 15 w zwoju I. Utwór ten, wraz z pieśnią 14, stanowi
typowe podsumowanie pieśni długiej (13, I), co potwierdzone jest przez odkompilatorski
wstęp w postaci znacznika gatunku literackiego, tj. 反歌 hanka ‘pieśń odpowiedź’. W całej
antologii znacznik tego typu wyznacza zasadniczo pewien podrozdział obejmujący wszystkie
pieśni do momentu, dopóki nie pojawi się osobny wstęp odkompilatorski. W tym wypadku
następuje on przed pieśnią 16. Tym niemniej komentarz po pieśni 15 zdecydowanie odwołuje
słowa słowa kompilatora:
右一首歌、今案不似反歌。但旧本以此歌載於反歌。故今猶載此次。（．．．）
Migi no isshu no uta wa, ima kamugauru ni hanka ni nizu. Tadashi kyūhon ni kono uta o
mochite hanka ni nosetari. Kono yue ni ima mo nao shi kono tsugite ni nosu. (...)
Jeśli chodzi o pieśń po prawej stronie, to gdy teraz się nad tym zastanowić, nie przypomina
ona pieśni odpowiedzi. Jednak w starych odpisach [?antologii] zaklasyfikowana jest jako
pieśń odpowiedź. Z tego też powodu także tutaj wprowadzona jest ona [wprowadzam ją] w
ten sam sposób.
Pierwszą trudność interpretacyjną sprawia tutaj wyraz kyūhon 旧 本 , który z uwagi na
wieloznaczność morfemu hon, może oznaczać zarówno ‘starą księgę’, jak również ‘stary
odpis [danego dzieła]’. I w tym wypadku brak źródeł historycznych sprawia, iż nie wiadomo,
do czego dokładnie termin ten ma się odnosić 288. Warto jednak w tym miejscu ponownie
zwrócić uwagę na to, o czym wspominaliśmy wcześniej: nasza analiza ma charakter
tekstocentryczny. Tym samym to nie wiedza historyczna, ale analiza tekstu, przeprowadzona
w oparciu o cechy języka naturalnego, ma dostarczyć odpowiedzi. Jak postaramy się wykazać,
metodologia ta pozwala abstrahować od wiedzy zewnątrz-tekstowej. Załóżmy bowiem nawet,
iż nadawcą rozpatrywanego tutaj komentarza jest rzeczywista osoba, która kontynuowała
prace kompilatorskie na podstawie posiadanych materiałów. Z przyjętego jednak przez nas
punktu widzenia fakt, iż jedna osoba fizyczna mogła pełnić różne funkcje, w żaden sposób nie
rozstrzyga jeszcze problemu nadawcy, gdyż, jak pamiętamy, autor rzeczywisty nie jest osobą
tekstową, lecz co najwyżej kontekstową. Tym samym dana osoba, która być może pełniła
funkcję kompilatora w wypadku innych partii Man’yōshū, dla konkretnej wypowiedzi
(utterance), jaką jest komentarz do pieśni 15, przyjmuje wyłącznie status nadawcykomentatora. Ten zaś odnosi się krytycznie do tekstu zachowującego wyraźną odrębność i
będącego wprowadzeniem do pieśni 14. Odrębność ta gwarantowana jest przez wykładniki
czysto tekstowe, których pominięcie uniemożliwia sensowną rekonstrukcję nadawcy, i które
stanowią samodzielny system, niezależny od przesłanek historycznych. Te ostatnie mogą
stanowić jedynie dodatkowe tło, sugerujące ich interpretację. Ewidentną odrębność układu
tekstu potwierdza odrębność treściowa, a konkretniej implikatura powołana przez zwrot ima
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Przekonującego rozwiązania tego problemu nie podaje żadne z cytowanych tutaj naukowych opracowań
Man’yōshū. Proponowane hipotezy, choć w dużej mierze do siebie zbliżone, nie sugerują także identycznych
odpowiedzi. Redaktorzy wydawnictwa Shōgakukan (1971, tom I, str. 72) mówią o „podstawowych materiałach
dla kompilacji tego zwoju”. Podobne stanowisko przyjmuje Tada (2009, tom I, str. 28). Redaktorzy
wydawnictwa Iwanami (1999, tom I, str. 25) wspominają o „antologii pieśni, która posłużyła za materiał do
kompilacji pierwszego zwoju”; podobne stanowisko zajmują redaktorzy Shōgakukan (2003, tom I, str. 33) oraz
Omodaka (1957, tom I, str. 174). Sugerują tym samym nie tyle istnienie materiałów, co gotowego dzieła, które
następnie było rozbudowywane. Redaktorzy wydawnictwa Shinchōsha (1976, tom I, str. 52) mówią o
„oryginalnej wersji pierwszego zwoju”. Wszystkie opracowania opatrują jednak własne propozycje znakiem
zapytania. Jeszcze odmienną hipotezę proponuje Matsuda (Matsuda 1973a, str. 233), który w ogóle nie odnosi
się tutaj do kwestii oryginalnej wersji, czy podstawowych materiałów, lecz twierdzi, że cały układ pieśni 13-15
stanowi efekt stopniowego dokompilowywania poszczególnych fragmentów.
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kamugauru ni 'gdy teraz się nad tym zastanowić'. Tym samym więc argumentem, który
uzasadnia wprowadzenie osobnego nadawcy, jest obecność wykładników tekstowych oraz
fakt utrzymania odrębności płaszczyzny tekstowej i kontekstowej języka.

4.4.1.2. Komentarz końcowy i komentarz dolny – przyczyny rozróżnienia
źródłowego
We współczesnych badaniach poświęconych opisywanej tu antologii wyodrębnia się –
zarówno terminologicznie, jak również materiałowo w postaci formy zapisu samego tekstu w
naukowych wydaniach Man’yōshū – dwa rodzaje przypisów do utworów lirycznych, które nie
odbiegają od siebie typem wnoszonej informacji. Przyjrzyjmy się fragmentowi pieśni 4299 ze
zwoju XX, wraz z dołączonymi do niej komentarzami:
安我毛布伎美波
安伎太良奴可母古今未詳

A ga mou kimi wa
Akidaranu kamo

Tak kocham pana mego
Nigdy wzroku nim nie nasyce

Wciąż nie wiadomo, czy jest to pieśń stara, czy późniejsza

右一首民部少丞大伴宿祢村上
Migi no isshu, minbu no shōjō Ōtomo no Sukune Murakami
[Autorem] pieśni po prawej stronie jest Ōtomo no Sukune Murakami, urzędnik trzeciej rangi
w ministerstwie do spraw ludności.
Jak więc widzimy, do jednej pieśni dołączone zostały dwa komentarze, których odrębność
sygnalizowana jest odmiennym usytuowaniem oraz formą zapisu. Nie bez znaczenia jest przy
tym fakt, iż sama treść komentarzy nie sugeruje wyraźnie odmiennych nadawców, gdyż oba
dotyczą zupełnie różnych kwestii. Warto zresztą zauważyć, iż w skali całego Man’yōshū
można wskazać pewne ogólne tendencje, w ramach których poszczególne typy komentarzy
wprowadzane są poprzez określone sposoby zapisu i umiejscowienie w tekście. Stąd też
nanoszone bezpośrednio po danym wyrażeniu tzw. ‘komentarze dolne’ kachū 下注 obejmują
glosy językowe, przeważnie dotyczące alternatywnej formy danego wyrażenia 289. Kontrastują
one wyraźnie z ‘komentarzami końcowymi’ kyakuchū 脚注 i ‘komentarzami lewostronnymi’
sachū 左注. Te dwa ostatnie typy przypisów różni bowiem tylko i wyłącznie usytuowanie w
tekście oraz forma zapisu: komentarze dolne następują bezpośrednio po utworze lirycznym i
wprowadzone są mniejszą czcionką. Komentarze końcowe także wprowadzone są mniejszą
czcionką, ale występują wyłącznie na końcu pieśni; komentarze lewostronne następują także
po całej pieśni, ale wprowadzone są czcionką takiej samej wielkości, jak tekst oryginalny,
obok utworu, do którego się odnoszą. Oba typy komentarzy, tj. końcowe i lewostronne, są
jednak w szeregu wypadków niemal identyczne, jeśli chodzi o typ wnoszonej informacji,
gdyż wprowadzają przede wszystkim dodatkowe objaśnienia doprecyzowujące kontekst.
Porównajmy przytoczony wcześniej komentarz końcowy z pieśni 4068 z komentarzem
lewostronnym z pieśni 4072:
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Por. np. pieśń 167 ze zwoju II:
天下一云食国
Ame no shita Ichi ni iu „Osu kuni”
To, co pod niebiosami Wg jednego [z przekazów]: „Kraj objęty rządami”
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(4068, XVIII):
二日應立夏節。故謂之明旦将喧也
Futsuka wa rikka no setsu ni ataru. Yue ni akemu ashita ni nakamu to iu.
Drugi dzień miesiąca przypadł na pierwszy dzień lata. Stąd też mowa [w pieśni o pragnieniu],
aby słowik zaśpiewał następnego dnia.
(4072, XVIII):
右此夕月光遅流和風稍扇 即因属目聊作此歌也
Migi, kono yūe gekkō osoku nagare, wafū yaku-yaku ōgu. Sunawachi shokumoku ni yori,
isasaka ni kono uta o tsukuru.
W pieśni po prawej stronie owe promienie księżyca płyną spokojnie [przez ciemnię nocy] 290,
wieje delikatnie lekki wiaterek. Pieśń tę napisał więc [autor] w oparciu o widok rysujący [mu]
się przed oczyma.
Tym samym, o ile formalna odrębność komentarzy dolnych może być w jakiś sposób
usprawiedliwiona innym typem treści (informacja metatekstualna, objaśniająca dany termin),
to wytłumaczenie takie nie stosuje się w żaden sposób do rozróżnienia komentarzy
końcowych od lewostronnych. Sam jednak fakt istnienia takiego zróżnicowania nakazuje
odbiorcy szukać jakiejść przyczyny, choćby z uwagi na zakładane przestrzeganie
Griceowskiej maksymy ilości. Jeśli zatem istnieje pewien dodatkowy, formalny wykładnik
odrębności danego fragmentu tekstu, a sama treść nie wskazuje odmiennego typu informacji,
to w naturalny sposób powstaje implikatura, iż wykładnik ten sugeruje coś innego. W tym
świetle jedną z najnaturalniejszych interpretacji wydaje się postulowanie odrębnego nadawcy.
Jeśli więc przyjmiemy, że jeden z komentarzy pochodzi z notatek kompilatora, to drugi z nich
należy uznać za fragment odkomentatorski. Jeśli natomiast przyjmiemy, iż żaden z
komentarzy nie pochodzi od kompilatora, to oba z nich należy uznać za teksty pochodzące od
odrębnych nadawców-komentatorów.
Jak zatem widzimy, sama forma tekstu może służyć jako istotna pragmatycznie
wskazówka nadawcy tekstu. I choć analiza taka jest jedynie prawdopodobna, to
przemawiające za nią arguemnty wydają się czynić ją lepiej uargumentowana od dociekań
historycznych opartych na szczególnie skąpych zabytkach piśmiennictwa.

4.4.1.3. Komentarz do komentarza – marginalność zjawiska jako
wskazówka pragmatyczna
Trzecim faktem godnym uwagi jest to, iż liczba komentarzy do samych komentarzy
następujących po danej pieśni jest znikoma w stosunku do komentarzy dołączonych do
wstępów odkompilatorskich. Tym samym występowanie tego typu zjawiska budzi naturalne
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Dodany w tłumaczeniu fragment w nawiasie kwadratowym zaburza nieco oryginalne brzmienie komentarza.
Został on dobrany na podstawie treści samej pieśni 4072, w której mowa jest wprost o ‘księżyciu
przemierzającym noc’ yo wataru tsuki 夜 渡 る 月 . Interwencję tę zdecydowaliśmy się podjąć w celu
podtrzymania znaczenia przemierzania przestrzeni, zawartego w słowie nagaru ‘płynąć’; dosłowne polskie
tłumaczenie ‘promienie księżyca płyną spokojnie’ może budzić natomiast pewne wątpliwości natury
stylistycznej.
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pytania o jego naturę i ewentualną informację pragmatyczną, jaką ono wnosi. Jeden z
nielicznych tego typu przykładów możemy zaobserwować w pieśni 3809 w zwoju XVI:
右、伝云、時有所幸娘子也姓名未詳。寵薄之後、還賜寄物俗云可多美。（...）
Migi, tsutaete iwaku, toki ni utsukushibirareshi otome ari Seimei imada tsubairaka narazu.
Utsukushibi usuretaru nochi ni, kibutsu Zoku ni katami to iu o kaeshitamau. (...)
[Jeśli chodzi o pieśń] po prawej, to wg przekazów żyła kiedyś dziewczyna, którą zajmowano
się ze szczególną troską Imię wciąż nieznane. Gdy [okres tak troskliwej] opieki dobiegł końca,
jej partner oddał jej rzeczy, które u niego pozostawiła Powszechnie rzeczy te nazywa się katami
‘pamiątkami’.
Podobnie, jak miało to miejsce w wypadku komentarzy do wstepów odkompilatorskich, także
tutaj komentarze drugiego stopnia mogą pochodzić od tego samego nadawcy kontekstowego,
co komentarz podstawowy. Skoro jednak, jak wspominaliśmy, przykłady takie należą do
rzadkości, to występowanie takiego zjawiska zdecydowanie sugeruje, iż kryje się za tym jakiś
powód. Podobnie jak w wypadku komentarzy lewostronnych i wstępów odkompilatorskich
istnieje możliwość, iż są to notatki tego samego nadawcy-komentatora. Fakt jednak, iż tego
typu wypadki można w antologii zaobserwować niesłychanie mało stanowi istotny argument
na rzecz tego, iż mamy tu do czynienia z odrębnym nadawcą, który albo wprowadził
komentarz do tekstu odkompilatorskiego, albo do uwag innego komentatora. I w tym
wypadku jednak wykładnikiem sugerującym inny typ nadawcy jest sama forma zapisu. Za
dodatkowy argument może posłużyć także fakt, iż w pieśni 3808 w tym samym zwoju niemal
identyczny fragment, tj.
姓名未詳也
Seimei wa imada tsubairaka narazu
Imię wciąż nieznane.
nie jest zapisany mniejszą czcionką. Stanowi to tym samym wskazówkę, iż rozmiar czcionki
nie jest narzucany przez treść tekstu; musi być zatem wykładnikiem czegoś innego. Hipoteza,
iż należy tutaj postulować odrębnego nadawcę, wydaje się stosunkowo przekonująca.

4.4.2. Komentatorzy – podsumowanie.
W podrozdziale tym staraliśmy się zwrócić uwagę na pewne wykładniki tekstowe – zarówno
te czysto leksykakalne, jak i materialne, wynikające z samej formy zapisu tekstu – które nie
tylko zezwalają, ale wręcz sugerują odbiorcy powołanie komentatora, pojmowanego jako
nadawca pewnych fragmentów całego tekstu jaki stanowi antologia. Dalecy jesteśmy rzecz
jasna od wykluczania wszelkich nieregularności i przyjmowania wszystkich możliwych
wykładników za dowody na zachodzenie postulowanych zjawisk. I tak przykładowo w pieśni
4224 w zwoju XIX możemy wskazać stosunkowo rzadko obserwowane zjawisko, w ramach
którego druga część komentarza ropoczyna się od nowego wiersza:
右一首歌者、幸於芳野離宮之時、藤原皇后御作。但年月未審詳。
十月五日、河辺朝臣東人伝誦云尓。
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Migi no isshu no uta, Yoshino no miya ni idemashishi toki ni, Fujiwara no Ōkisaki no
tsukuraseru nari.
Jūgatsu itsuka, Kawae no Asomi Azumato no denshō seru nari to iu
Jeżeli chodzi o pieśń po prawej stronie, to skomponowała ją małżonka cesarza pochodząca z
rodu Fujiwara, gdy udawała się do pałacu Yoshino.
Jej przekazu dokonał Kawae no Asomi Azumato piątego dnia dziesiątego miesiąca.
Nasuwająca się niemal automatycznie interpretacja nakazuje szukać przyczyny w treściowej
odrębności obu fragmentów. Jak jednak możemy przekonać się na podstawie bardzo
zbliżonego w charakterze fragmentu, istnienia tego typu ogólnej zasady nie da się utrzymać:
(4062, XVIII):
右件歌者、御船以綱手泝江、遊宴之日作也。伝誦之人田辺史福麻呂是也。
Migi no kudari no uta wa, ōmifune tsunate o mochite kawa o sakanobori, yūen seshi hi ni
tsukuru. Denshō suru hito wa Tanabe no Fubito Sakimaro kore nari.
Jeśli chodzi o serię [pieśni] po prawej stronie, to zostały one skomponowane w dniu, w
którym na statku cesarskim, holowanym pod prąd rzeki, odbywała się biesiada. Tym, który
dokonał przekazu tej [pieśni], był Tanabe no Fubito Sakimaro.
W tym bowiem wypadku, pomimo bardzo zbliżonej struktury semantycznej, całość zapisana
jest w jednolitej formie, bez przerwy między zdaniami 291. Tym niemniej jednak, choć jednym
z powodów takiego materialnego rozróżnienia dwóch części komentarza mogłoby być
istnienie dwóch odrębnych komentatorów, brak w tym miejscu ściśle językowych
wykładników, które potwierdziłyby słuszność tej hipotezy i pozwoliłyby odrzucić inne
możliwe interpretacje lub ewentualnie osądzić je jako zdecydowanie mniej przekonujące.
Ponieważ proponowane tu podejście odznacza się zasadniczo odmiennym stanowiskiem
metodologicznym niż ma to miejsce w tradycyjnych ujęciach japońskich, w ramach których
wyodrębnia się przypisy, ale już nie wprowadza wielopoziomowego modelu nadawcy,
pozwolimy sobie powtórzyć wielokrotnie postulowany tu pogląd. Otóż albo stwierdzimy, że
Man’yōshū stanowi przypadkowy zbiór niepozwiązanych ze sobą wypowiedzi, albo musimy
patrzeć nań jak na – przynajmniej w ramach pewnych większych partii – świadomie nadany
tekst. Proces tego nadania przebiegać musiał zaś z zachowaniem pewnych fundamentalnych i
uniwersalnych zasad użycia języka naturalnego. Ponieważ zaś nawet pobieżna lektura
antologii pozwala odrzucić pierwszą możliwość, to dalsze tekstologiczne badania nad
Man'yōshū muszą być prowadzone zgodnie z zasadami pragmatyki językowej. W ramach
takiego podejścia zaś szereg zjawisk, zdających się świadczyć o niespójnym charakterze
tekstu, działa na zasadzie implikatury, sugerującej pewne tekstologicznie istotne cechy. Jedną
z nich jest właśnie możliwość występowania odrębnego, choć niesugerowanego expressis
verbis, nadawcy.

4.5. Podmiot liryczny

291

Inna forma zapisu wprowadzona jest wyłącznie w wydaniu Shinchōsha (1984, tom V, str. 128).
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Jak staraliśmy się ukazać do tej pory, w głównych partiach Man’yōshū możemy wyróżnić
zasadniczo trzy rodzaje tekstu, tj. wprowadzenia, komentarze oraz same pieśni 292 . Temu
podstawowemu rozróżnieniu odpowiadają trzy typy nadawcy, tj. kompilator, komentator i
podmiot liryczny. O ile jednak określanie typu nadawcy w wypadku części komentarzy musi
być opatrzone znakiem zapytania, to wyraźna odmienność partii lirycznych od części
napisanych prozą pod względem usytuowania, języka i treści problem ten, niejako w sposób
w sposób automatyczny, pomaga rozstrzygnąć. Nie ma też wątpliwości co do faktu, iż nawet
w opisywanej tu antologii, w której partii nielirycznych jest szczególnie wiele, to właśnie
pieśni stanowią jej centralną i samodzielną materię tekstową. Wszystkie pozostałe
wypowiedzi zaś odnoszą się do różnych aspektów tychże części lirycznych. Jednym z nich
jest także nadawca.
Jak wspominaliśmy wyżej, przy okazji wprowadzania proponowanego modelu nadawcy
tekstu pisanego, podmiot liryczny odpowiedzialny jest za przekaz treści danego utworu
lirycznego, ale już nie za informacje konotowane przez samą postać grafemiczną tekstu. O ile
jednak samo stwierdzenie istnienia odrębnego nadawcy w postaci podmiotu lirycznego jest
czymś najzupełniej oczywistym i niebudzącym powszechnie wątpliwości, choćby za sprawą
typologicznej różnicy między liryką a prozą czy dramatem, to znalezienie i opisanie
wykładników, które dostarczają dodatkowych informacji o tymże nadawcy, stanowi ciekawy
problem tekstologiczny. Man’yōshū zaś, jako tekst wielorako złożony, stanowi dla tego typu
analizy materiał szczególnie bogaty.
Zawarte w tekście informacje wskazujące nadawcę, jakim jest podmiot liryczny,
podzielimy na cztery typy, definiowane na podstawie źródła owych informacji. Może ich
bowiem dostarczyć sam rozpatrywany podmiot liryczny, odnosząc się do siebie samego, inny
podmiot, przeważnie w ramach dialogu, wreszcie kompilator oraz komentator. Każdy z tych
nadawców dysponuje do pewnego stopnia pokrywającymi się środkami językowymi, z
których, jak postaramy się pokazać, najciekawszym pragmatycznie jest kategoria
honoryfikatywności. Odgrywa ona ważną rolę nie tylko z tego powodu, iż akurat w
japońszczyźnie realizowana jest przy użyciu szczególnie bogatego zasobu wykładników w
postaci środków leksykalnych, gramatycznych, jak również czysto pragmatycznych. Otóż
honoryfikatywność, której natura polega na konstytuowaniu pewnego typu relacji 293 , z
definicji określa nie tylko obiekt czy adresata, do którego odnosi się bezpośrednio, ale także
samego nadawcę. Dzieje się tak za sprawą tego, iż każda relacja z definicji wyznacza cechę
nie jednego, lecz co namniej dwóch argumentów. Nadawca używający formy
honoryfikatywnej siłą rzeczy dostarcza także pewnych informacji o sobie samym. Warto przy
tym pamiętać, iż w niektórych typach kontekstów funkcję tę może w nietrywialny sposób
pełnić nacechowanie neutralne. Zjawisko takie obserwujemy najogólniej w wypadkach, w
których forma neutralna w sposób zasadniczy kontrastuje z necechowaniem wartościującym,
zarówno w znaczeniu pozytywnym jak i pejoratywnym. Odbiorca ma wówczas bowiem
możliwość zinterpretować dodatkową informację, niewidoczną na semantycznym poziomie
292

Indeksów wprowadzonych na początku każdego zwoju nie wliczamy do tekstu głównego antologii. Kwestia
ta jest omówiona bardziej szczegółowo w trzecim rozdziale.
293
Por. m.in. Huszcza 2006, str. 47; Levinson 1983, str. 90. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż tak
pojmowana honoryfikatywność bardzo trafnie wpisuje się w pewną fundamentalną cechę języka dostrzeżoną i
zwerbalizowaną już przez Humboldta. Wg niej bowiem to właśnie język miał być tym, co wprowadza kluczowe
rozróżnienie pomiędzy podmiotem i obiektem (Humboldt 2002, str. 152-153):
Przeto język zaczyna się bezpośrednio wraz z pierwszym aktem refleksji, a gdy człowiek z mroku
pożądania, w którym podmiot wchłania przedmiot, zbudzi się do samowiedzy, także i słowo jest już
obecne (...)
Otóż kategoria honoryfikatywności wprowadza właśnie szczególnego rodzaju odrębność, rozróżniając dwa
obiekty w odniesieniu do ich rangi społecznej. Sam nadawca zaś, poprzez użycie tej kategorii, z definicji określa
też, przynajmniej częściowo, siebie samego.
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języka. I tak przykładowo zakodowana informacja może dotyczyć tego, że nadawca odnosi
się w danym miejscu do kogoś innego, niż wspomniane wcześniej osoby usytuowane od
niego wyżej lub niżej w hierarchii społecznej. Przykład takiego informatywnego i zarazem
neutralnego nacechowania możemy odnaleźć w pieśni 159 w zwoju II:
我大王之
(…)
明日毛鴨
召賜万旨
其山乎
振放見乍
(…)

Wa ga ōkimi no
(…)
Asu mo kamo
Meshitamawamashi
Sono yama o
Furisake mitsutsu
(…)

Nasz dostojny władca,
(...)
Także i jutro,
Zechce łaskawie spojrzeć.
Gdy zaś na górę tę,
Spoglądam z oddali,
(…)

Podmiot liryczny rozpoczyna utwór od odniesienia się do władcy i opisuje dalej jego osobę.
W ostatnim z przytoczonych przez nas wersów następuje przesunięcie obiektu owego
odniesienia z władcy na sam podmiot. Jedynym jednak wykładnikiem owej zmiany jest forma
honoryfikatywna zestawiona z kontekstem, w ramach którego władca określany był za
pomocą aprecjatywnych czasowników. Brak bowiem jakichkolwiek zaimków bądź
rzeczowników wskazujących bezpośrednio inny obiekt odniesienia. Tym samym odbiorca
odnotowuje zmianę obiektu wyłącznie dzięki kotrastowi honoryfikatywnemu pomiędzy
aprecjatywnym ‘zaszczycić dostojnym spojrzeniem’ meshitamau, a neutralnym ‘spojrzeć’
miru.
Jak spróbujemy pokazać w następnych podrozdziałach, kategoria ta jest w opisywanej
tu antologii wykorzystywana szczególnie często i efektywnie, a jej analiza przenosi niekiedy
rozważania z opisu tradycyjnie pojętego utworu lirycznego na rekonstrukcję pragmatycznie
nacechowanego tekstu.

4.5.1. Podmiot liryczny o sobie. Jakich informacji dostarcza odbiorcy
nadawca utworu lirycznego.
Czytelnik pieśni Man’yōshū właściwie w żadnym utworze nie znajdzie niczego na kształt
autoprezentacji, której celem miałoby być wyposażenie go w informacje o podmiocie
lirycznym. Co więcej, podmiot ten nader często jedynie relacjonuje wydarzenia bądź stany
emocjonalne bohaterów, ale nie podejmuje w opisywanej rzeczywistości żadnych działań. W
wypadku solilokwiów zaś daje najczęściej wyraz swoim uczuciom, ale nie dołącza żadnych
dodatkowych informacji odnośnie samego siebie. Czytelnik podejmujący się choćby
częściowej rekonstrukcji nadawcy, jakim jest podmiot liryczny, zmuszony jest zatem szukać
tych wykładników tekstowych, które informacji odnośnie tego typu nadawcy dostarczają w
sposób niebezpośredni.

4.5.1.1. Podmiot liryczny i problem zaimków.
Przyjrzyjmy się najpierw jednemu z bardziej oczywistych wykładników, jakimi są zaimki. Co
jednak szczególnie ciekawe, interesująca nas tutaj informacja dotycząca podmiotu lirycznego
zakodowana może być nie tylko w zaimkach pierwszej, ale także drugiej osoby. Ten pozornie
wyraźny wykładnik okazuje się miejscami stosunkowo mylący. Otóż stosowane w
opisywanej tu antologii bardzo często zaimki drugiej osoby, tj. kimi 君 oraz imo 妹 miały w
ówczesnej japońszczyźnie pewne pragmatyczne ograniczenia. Pierwszy z nich był nader
często używany przez kobietę w stosunku do mężczyzn, w szczególności do własnego męża,
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drugi zaś na odwrót. Tym samym w wielu wypadkach na podstawie samego użycia zaimka
możemy określić nie tylko płeć adresata, ale także samego nadawcy. Tym niemniej
pojawienie się któregoś z tych zaimków stanowi jedynie wskazówkę, jednak ich użycie nie
jest wytyczone przez sztywne reguły. I tak na przykład pieśń 495 ze zwoju IV stanowi rzadki
przejaw dwuznacznego użycia zaimka kimi:
朝日影
尓保敝流山尓
照月乃
不猒君乎
山越尓置手

Asa hikage
Nioeru yama ni
Teru tsuki no
Akazaru kimi o
Yamagoshi ni okite

Niczym na górę połyskującą,
W promieniach brzasku,
Tak twym księżycowym obliczem,
Nie sposób nasycić oczu,
Siedząc u podnóża gór

Poszczególne wykładniki tekstowe sugerują różne możliwe rozwiązania. Z jednej strony
bowiem pieśń ta wieńczy ciąg czterech utworów autorstwa mężczyzny, który w trzech
poprzednich pieśniach w wyraźny sposób odnosi się do swojej ukochanej. Otoczenie tekstowe
ostaniej pieśni wskazuje więc, iż podmiotem lirycznym utworu jest mężczyzna. Z drugiej
strony jednak nie tylko sam zaimek, ale także metafora wykorzystana w pierwszych trzech
wersach, sugeruje raczej wypowiedź kobiecą294. W rezultacie, sam zaimek stanowi przesłankę
bardzo silną, ale nie wyklucza odstępstw od najczęściej przyjmowanej normy.
Jedyny pewny, tj. dający gwarancję tożsamości nadawcy, wykładnik tego typu stanowi
zaimek pierwszej osoby zastrzeżony dla osoby cesarza. Problem ten jednak okazuje się
złożony, a to za sprawą systemowej asymetrii, obserwowanej między mową a pismem, którą
staraliśmy się naświetlić w poprzednim rozdziale. Mowa tu bowiem o jednostce
reprezentowanej w piśmie za pomocą ideogramu 朕 i interpretowanej z reguły w mowie w
sinojapońskiej postaci chin, rzadziej chimu lub jin. Zaimek ten był na gruncie języka
chińskiego ograniczony do osoby władcy od końca III w. p. n. e., tj. od momentu, kiedy
zaczął go używać w odniesieniu do samego siebie Pierwszy Cesarz 秦 始 皇 帝 Qín
Shǐhuángdì (259-210, panował w latach 221-210). W takim też ograniczonym użyciu został
przeszczepiony na grunt japoński. W celu zachowania owego honoryfikatywnego
rozróżnienia, ideogramowi temu nie przypisano rodzimych odpowiedników, które nie
wykazywały tego typu zróżnicowania, i odczytywano go w sinojapońskiej reprezentacji
fonicznej. Wyjątek stanowią utwory liryki japońskiej, której zasady poetyckie nakazywały
odczytywanie zapisanych jednostek wyłącznie w ich rodzimej reprezentacji fonicznej, nigdy
zaś w ksenicznej. W Man’yōshū więc, w celu pogodzenia aprecjatywnego nacechowania
osoby władcy z zasadami poetyki japońskiej, w grafemicznej postaci tekstu użyty bywał
ideogram chin 朕 , ale przyporządkowywano mu rodzimą, honoryfikatywnie neutralną,
reprezentację foniczną ware, ewentualnie jej formy alomorficzne tj. wa czy are. Tym samym
już z grafemicznej postaci pieśni czytelnik może zidentyfikować nadawcę 295 jako cesarza, np.:
(236, III)
朕恋尓家里

Are koinikeri

(4094, XVIII)
朕御世尓

Wa ga miyo ni

Ogarnia Nas tęsknota

Za Naszego panowania
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Najbardziej drobiazgowo przeprowadzoną analizę znajdzie Czytelnik w opracowaniu Omodaki (1959, tom IV,
str. 46-48). Autor rozpatruje w niej także możliwość, iż mężczyzna zwraca się w owej pieśni do przyjaciela.
295
W ramach proponowanego przez nas modelu nadawcy, w pierwszym wypadku jest to podmiot liryczny, w
drugim bohater wygłaszający wypowiedź liryczną.
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安良波之弖安礼婆

Arawashite areba

Ziścił się ten cud

Zupełnie inny przykład stanowi pod tym względem fragment pieśni 4265 ze zwoju XIX, w
której ani kontekst, ani otoczenie tekstowe nie tylko nie pozwalają domyślić się, iż
podmiotem lirycznym jest cesarz, lecz co więcej sugerują one zupełnie inną interpretację.
Pieśń ta stanowi bowiem odpowiedź na utwór ją poprzedzający (4264, XIX), który opatrzony
jest następującym wprowadzeniem:
勅従四位上高麗朝臣福信遣於難波、賜酒肴入唐使藤原朝臣清河等御歌一
首并短歌
Ju shii jō Koma no Asomi Fukushin ni mikotonori shite Naniwa ni tsukawashi, shukō o
nyūtōshi Fujiwara no Asomi Kiyokawara ni tamau miuta isshu Awasete tanka
Czcigodna pieśń o alkoholu i rybach, które [cesarz] podarował m.in. swojemu posłańcowi do
Chin imieniem Fujiwara no Asomi Kiyokawa, wydając [prócz tego] posiadającemu czwartą
niższą rangę dworską [urzędnikowi o imieniu] Koma no Asomi Fukushin rozkaz wyruszenia
do Naniwy. Wraz z pieśnią krótką.
Otóż zapowiedziana w komentarzu końcowym pieśń krótka, wprowadzona następnie jako
hanka 反歌 ‘pieśń odpowiedź’, może pełnić funkcję podsumowania do poprzedniej pieśni i
wywodzić się od tego samego nadawcy, ale może także stanowić drugą partię dialogu,
implikując wówczas istnienie odrębnego podmiotu lirycznego. Tym samym czytelnik pieśni
4265 może precyzyjnie zidentyfikować jej nadawcę jedynie dzięki zaimkowi wskazującemu
jednoznacznie postać cesarza:
朕裳裙尓
鎮而将待

Wa ga mo no suso ni
Iwaite matamu

Czekam i wróżę zarazem,
Z obszycia Naszej szaty

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewne szczególnie interesujące zjawisko, które
zachodzi w rezultacie przyjęcia zaproponowanego przez nas modelu nadawcy. Z uwagi
bowiem na fundamentalne rozróżnienie między tekstem a kontekstem, podmiotowi
lirycznemu przypisaliśmy funkcję komunikowania treści, ale nie samej formy graficznej
tekstu. Podmiot liryczny, jak wspominaliśmy, może być tym samym odpowiedzialny tylko za
te informacje, które stanowią część wspólną wszystkich możliwych form wyrażania. Za
wszystkie pozostałe zaś odpowiedzialny jest kompilator. Ponieważ zaś wykładnik kategorii
aprecjatywnej ma tutaj charakter czysto grafemiczny i nie znajduje swojego odpowiednika po
stronie subkodu mówionego, więc za jego nadawcę uznać należy właśnie tegoż kompilatora.
Tym samym nie możemy stwierdzić, iż podmiot liryczny odnosi się do siebie samego z
nacechowaniem auto-aprecjatywnym. Obserwujemy tu raczej zjawisko, w ramach którego
kompilator wyposaża czytelnika w informację, która sytuuje podmiot liryczny na
odpowiednio wysokim szczeblu w hierarchii społecznej. Czyni to jednak bez odnoszenia się
samemu do owego podmiotu w formie odrębnej wypowiedzi, lecz jedynie za pośrednictwem
sensu zapisanego tekstu, powoływanego przy pomocy czysto grafemicznego wykładnika. Jak
zatem widać, proponowany przez nas model daje możliwość precyzyjnego rozwiązania
istotnego problemu, jakim jest ten niesymetryczny, gdyż nieznajdujący odbicia w fonicznej
postaci utworu, wykładnik kategorii honoryfikatywnej. Postać kompilatora zwalnia nas
bowiem z konieczności przypisywania abstrakcyjnemu podmiotowi lirycznemu funkcji
materialnego utrwalania tekstu. Pokazuje jednocześnie, iż w tym nietypowym przykładzie ani
podmiot liryczny nie odwołuje się do siebie, ani też kompilator do owego podmiotu.
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Kompilator odwołuje się do odbiorcy, mówiąc mu coś w sposób niebezpośredni (tj. nie
zaznaczając, że zwraca się w danym momencie do niego w kwestii samego nadawcy
przekazywanego tekstu) o podmiocie lirycznym.

4.5.1.2. Forma auto-aprecjatywna
Jak się jednak okazuje, w Man’yōshū możemy zaobserwować także przykłady użycia form
auto-aprecjatywnych pochodzących od samego podmiotu lirycznego. Przykładów tego typu
nie ma być może w opisywanej antologii szczególnie wielu, jednak z naszego punktu
widzenia są one o tyle cenne, iż funkcjonalnie odpowiadają omawianemu wyżej zaimkowi296
chin 朕. Wskazują bowiem jednoznacznie na osobę cesarza. Wykładniki honoryfikatywne
przyjmować tutaj mogą różną postać. I tak przykładowo w pieśni 1638 w zwoju VIII jest to
wykładnik leksykalny w postaci samodzielnego wyrazu masu:
奈良乃山有
黒木用
造有室者
雖居座不飽可聞

Nara no yama naru
Kurogi mochi
Tsukureru muro wa
Masedo akanu

Nie sposób nasycić się Nam,
Przebywaniem w tym przybytku,
Wzniesionym z czarnego drzewa,
Na górze Nara

O tym, iż podmiotem lirycznym tej pieśni jest cesarz, dowiadujemy się już ze wstępu
odkomiplatorskiego. Sam tekst utworu jednak pozostawia odbiorcy pewną dowolność:
poprawna wydawałaby się bowiem także interpretacja, wg której to ktoś inny mówi o cesarzu.
Interpretacja taka jednak nie jest możliwa – a w każdym razie: nie jest możliwa bez
dodatkowego komentarza – w wypadku pieśni 973 ze zwoju VI. Ta sama jednostka jest tu
użyta w funkcji wyrazu posiłkowego współtworzącego aprecjatywnie nacechowany
czasownik, jednak wykładniki tekstowe wydają się jednoznacznie wskazywać podmiot
liryczny:
吾者将遊
手抱而
我者将御在
天皇朕

Ware wa asobamu
Ta mudakite
Ware wa imasamu
Sumera ware

I My, w swej dostojności,
Przyłączmy się do zabawy,
Złączywszy razem ręce,
My, jego cesarska mość

W wypadku tej pieśni problem okazuje się jednak znacznie bardziej złożony. We wszystkich
współczesnych opracowaniach literackich antologii odnajdujemy bowiem powszechnie
podzielany pogląd, który czyni z omawianego fragmentu zjawisko szczególnie ciekawe
lingwistycznie. Rzecz bowiem w tym, iż wszystkie opracowania zwracają uwagę na fakt, iż
tego typu forma auto-aprecjatywna (sinojap. jikei-hyōgen 自敬表現, rzadziej jishō-keigo 自
称敬語) nie ma bynajmniej pochodzić od samego agensa, lecz od innego typu nadawcy. W
ramach naszego modelu przypisać ją należy kompilatoromi, w ramach opracowań japońskich
brak natomiast ustalonego terminu lingwistycznego 297. Najprecyzyjniejszy opis wprowadzają
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Ta funkcjonalna odpowiedniość pozwalająca jednoznacznie stwierdzić, iż podmiotem lirycznym jest cesarz,
obowiązuje w wypadku Man’yōshū, gdzie nie odnajdujemy innych przykładów użycia formy auto-aprecjatywnej.
Wiadomo jednak, iż tego typu zwroty używane były w starożytnej Japonii także przez przedstawicieli
arystokracji (Nishida 1986, str. 19). Tym niemniej, forma auto-aprecjatywna miała zostać zarezerwowana dla
cesarza od nastania kodeksu ritsuryō w 701 r.; por. ibidem, str. 24.
297
Jedynie Tada problem nadawcy pomija tutaj całkowicie, ograniczając się do komentarza, iż jest to zwrot
zarezerwowany na szczególne okazje, jak święta czy obrzędy. Por. Tada 2009, tom II, str. 370.
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redaktorzy nowego wydania Shōgakukan 298 : ma to być osoba recytująca dany utwór lub
urzędnik dworski odpowiedzialny za pisanie przemówień cesarskich. Redaktorzy
wydawnictwa Iwanami mówią o osobie odpowiedzialnej za osobiste zwracanie się do cesarza
(sinojap. densōsha 伝 奏 者 ), zaś wydawnictwa Shinchōsha o mgliście pojętym autorze
(sinojap. sakusha 作者) lub osobie przekazującej dany tekst (sinojap. dentatsusha 伝達者), a
Omodaka o osobie sporządzającej notatki do antologii (sinojap. kisōsha 起草者) 299 . Tego
typu mało informatywne lingwistycznie propozycje wysuwają japońscy filolodzy na
podstawie bardzo interesującego zwyczaju, który miał być ponoć praktykowany w starożytnej
Japonii. Polegał on na tym, iż teksty, których autorstwo przypisywane było cesarzowi, były
nie tylko wygłaszane, ale także najczęściej układane przez odrębne osoby fizyczne. W ten
sposób z punktu widzenia osoby odczytującej dany tekst zachodziła pewna sprzeczność. Z
jednej strony bowiem tekst był przypisywany cesarzowi, a użyte w nim zaimki pierwszej
osoby i czasowniki odnosiły się bezpośrednio do cesarza; osoba odczytująca tekst cesarzowi
była wówczas jedynie jej przekaźnikiem, pełniła funkcję swoistego nadawcy zastępczego. Z
drugiej jednak strony była to cały czas realna osoba i poddany cesarza, który dany tekst
odczytywał właśnie samemu władcy. Tym samym odczytujący, poprzez sam fakt
pragmatycznej realizacji tak skonstruowanego tekstu, odnosił się do tegoż cesarza. Tego typu
odnoszenie się zaś koniecznie 300 wymagało używania odpowiednio wysokich form
aprecjatywnych. Ujmując to nieco precyzyjniej z językoznawczego punktu widzenia możemy
zauważyć, iż z jednej strony nadawca wygłaszający daną wypowiedź nie był narratorem (tym
był cesarz), i powinien jedynie przytaczać wypowiedź tegoż narratora w trybie nazywanym za
Andrzejem Bogusławskim cytacyjnym mówieniem: „_”. Z drugiej strony adresatem aktualnie
realizowanej wypowiedzi (tj. konkretnego odczytu) był sam cesarz. To natomiast kłóciło się z
użytym w tekście zaimkiem pierwszej osoby, odnoszącym się właśnie bezpośrednio do
cesarza. Fakt zwracania się do osoby cesarza wymagał zaś odpowiedniej formy, toteż autor
rzeczywisty (który nie był tożsamy z cesarzem-narratorem) zmieniał formy niektórych
zwrotów na aprecjatywne, nieużywane na co dzień przez cesarza w odniesieniu do siebie.
Wówczas jednak osoba wygłaszająca tekst komunikowała pewne treści w trybie mówienia, że,
gdyż wygłaszany przez nią tekst nie był identyczny z tekstem narratora-cesarza.
Wprowadzone tu wykładniki aprecjatywne stanowiły dodatek w stosunku do tych, których
użyłby sam narrator-cesarz w standardowym tekście odnoszącym się do niego samego. Z
uwagi zaś na wspomniany fakt, iż oba te sposoby mówienia są od siebie logicznie różne i
wzajemnie nieredukowalne, sytuacja taka w zrozumiały sposób budzi poważne trudności w
analizie pragmatycznej.
Można to, jak się wydaje, tłumaczyć w dwojaki sposób. Pierwszy, najprostszy sposób
wyjaśnienia sprowadza się do odrzucenia hipotezy o tym, iż nacechowanie aprecjatywne
pochodzi od innego nadawcy. Wówczas cesarz odnosi się w ten sposób sam do siebie. Za tezą
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Shōgakukan (2002, tom II, str. 136).
Iwanami (2000, tom II, str. 52), Shinchōsha (1978 tom II, str. 142), Omodaka (1960, tom VI, str. 129-130).
300
Warto tutaj wspomnieć o terminie ‘absolutne [nacechowanie] honoryfikatywne’ zettai-keigo 絶対敬語,
przejęte przez Kikuchiego (Kikuchi 1994, str. 107-108) za Kindaichim (Kindaichi 1959). Ujmując to w
terminologii przyjętej w tej pracy możemy powiedzieć, iż jest to nacechowanie honoryfikatywne, które nie
zależy w żaden sposób od kontekstu wypowiedzi, w szczególności zaś od konkretnego nadawcy i odbiorcy.
Jedynym wyznacznikiem tego, czy dana forma użyta została poprawnie, jest sam typ obiektu, do którego ma się
ona odnosić. Jego przeciwieństwo stanowi ‘relatywne [nacechowanie] honoryfikatywne’ sōtai-keigo 相対敬語,
które wykazuje zdecydowaną wrażliwość kontekstową, zarówno jeśli chodzi o samych użytkowników języka,
jak również o dany moment dziejowy. Tym, co decyduje o adekwatności danej formy, jest kontekst wypowiedzi.
Tym samym adekwatność danej formy zastosowanej w odniesieniu do danej osoby zmienia się w zależności od
kontekstu.
299
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tą, jako bardziej wiarygodną, opowiada się Kikuchi301. Jeśli jednak uznać dane historyczne za
prawdziwe, to jedynym wyjaśnieniem, które uchroni tego typu wypowiedź od zarzutu
nielogiczności, jest doprecyzowanie Searlowskiego tła, jakim dysponować musi odbiorca
oraz wszyscy nadawcy tego typu tekstu. Posługując się zaproponowanym przez nas modelem
nadawcy tekstu pisanego, tło owo można przedstawić następująco:
Osoba wygłaszająca tekst i niebędąca cesarzem wypowiada się w formule mówienia:
„_”. Podmiotem lirycznym, ale już nie autorem rzeczywistym, tej wypowiedzi jest
cesarz. Wszyscy ci zaś, którzy odnoszą się do jego osoby, zmuszeni są używać
absolutnego nacechowania honoryfikatywnego. Tym samym formy aprecjatywne
pochodzą od autora rzeczywistego lub osoby deklamującej dany tekst, a komunikowana
przez nie treść, logicznie odrębna w stosunku do wypowiedzi podmiotu lirycznego,
choć nie wyodrębniona na poziomie powierzchinowym tekstu, wypowiadana jest w
formule mówienia, że.
Tym samym sytuacja taka zakłada wiedzę użytkowników języka o tym, iż kontekst, w jakim
nadany jest tego typu tekst, konstytuuje odmienny status semiotyczny samego nacechowania
honoryfikatywnego od reszty tekstu302. Jest to przykład o tyle interesujący, iż to właśnie sam
kontekst, a nie wykładniki czysto leksykalne czy gramatyczne, stanowi wyznacznik
odmiennego typu poszczególnych części całego złożonego tekstu303.
301

Kikuchi 1994, str. 107. Jak zresztą zaznacza Nishida (Nishida 1986, str. 24), opinie odnośnie omawianego
tutaj problemu są refleksem odmiennych dyscyplin badawczych. Językoznawcy optują przeważnie za uznaniem
tego typu wpowiedzi za zwyczajną formę auto-aprecjatywną, pochodzącą wyłącznie od cesarza.
Literaturoznawcy zaś uznają najczęściej prym przekazów historyczno-literackich i opowiadają się za
przyporządkowaniem nacechowania aprecjatywnego odrębnemu nadawcy. Dokładną charaktrystykę formy autoaprecjatywnej w japońszczyźnie, wraz z historycznym przekrojem badań nad tym zagadnieniem, znajdzie
Czytelnik w: Nishida 1995.
302
Warto też w tym miejscu przytoczyć tezę pochodzącą z klasycznej już, bo wydanej po raz pierwszy w 1924 r.,
pracy szczególnie uznanego w środowisku japońskim filologa, jakim był Yamada Yoshio 山田孝介 (18751958). Przyjmuje on dość szczególną linię argumentacyjną. Wg Yamady (Yamada 2010, str. 315) tego typu
forma auto-aprecjatywna miała być wyrazem szczególnego związku uczuciowego między władcą a poddanymi.
Jeśli zatem słusznie interpretujemu tutaj słowa Yamady, nacechowanie auto-aprecjatywne miało funkcjonować
jako swoisty akt mowy: cesarz umożliwiał poddanym postrzeganie siebie jako osobę szczególną. Autor wyraźnie
używa bowiem stwierdzenia: ai o arawasase tamaeru tokoro nari 愛をあらはさせ賜へる所なり 'łaskawe
umożliwienie okazania miłości'. To zaś miało stanowić swoisty wyraz miłości do samych owych poddanych. W
ramach tak powołanej sytuacji władca zostaje wyraźnie wyodrębniony spośród innych obywateli, dzięki czemu
w kraju panuje porządek. Interpretacja taka wydaje się naszym zdaniem dość ryzykowna, gdyż jej uznanie
pociąga za sobą konieczność istnienia szczególnie złożonego i nieintuicyjnego językowo tła w postaci pewnej
umowy odnośnie kodowania i interpretowania stosunków społecznych. Nie jest ona jednak niemożliwa.
303
Kikuchi (ibidem, str. 108) zwraca uwagę, iż podobne zjawisko obserwowane jest czasami we współczesnej
japońszczyźnie, jednak, jak słusznie zauważa autor, nie można absolutnie stwierdzić, iż występuje tu forma autoaprecjatywna, gdyż nacechowanie aprecjatywne pochodzi od nadawcy:
社長は、今日は午後からいらっしゃるとおっしゃいました。
Shachō wa kyō gogo irassharu to osshaimashita.
Prezes był uprzejmy powiedzieć, że dziś będzie łaskaw być obecny dopiero po południu.
Kikuchi nie zwraca jednak uwagi, iż zdania te zasadniczo różnią się od siebie co do wykładników statusu
pragmatycznego. W wypadku wypowiedzi współczesnej prawidłowa interpretacja wskazywana jest wyłącznie
przez wykładniki czysto językowe (leksykalne i gramatyczne), które pozwalają stwierdzić, iż mamy do
czynienia z odwołaniem się nadawcy do osoby niebędącej ani odbiorcą, ani tymże nadawcą (zakładamy rzecz
jasna, że nikt nie mówi o sobie per „[ja-] prezes”). Natomiast w wypadku omawianej wyżej pieśni 973 odbiorca
żadnymi sygnałami tego typu nie dysponuje. Samo nacechowanie aprecjatywne cesarza pojawia się w tekście, w
którym tenże cesarz jest narratorem, i który to tekst jest nadany do owego cesarza. Tym samym jedyne, na czym
może opierać się odbiorca, to znajmość obyczaju i prawidłowe zidentyfikowanie kontekstu, które pozwoli mu na
wykorzystanie tejże wiedzy do prawidłowego zinterpretowania danej wypowiedzi. W przeciwnym wypadku
musi on rzecz jasna uznać, iż to cesarz odnosi się aprecjatywnie do siebie samego.
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4.5.1.3. Struktury dialogowe w ramach pojedynczej pieśni sedōka.
Wykładniki podmiotów lirycznych.
Przykłady gatunku literackiego, zwanego w poetyce japońskiej sedōka 旋頭歌, odnajdujemy
już w najstarszych zabytkach piśmiennictwa, tj. w Księdze dawnych wydarzeń oraz w
Kronice japońskiej. Gatunek ten z całą pewnością sięga korzeniami pieśni ludowych, gdzie w
ramach jednego utworu występowały partie wprowadzane w konwencji dialogu lirycznego.
Jak zobaczymy poniżej, owa dialogowa forma poddana została pewnym zmianom. Nastąpić
musiały one stosunkowo szybko, gdyż już w Man’yōshū występują zarówno pieśni w formie
solilokwiów, jak i dialogów, a także utwory, w wypadku których problem nadawcy, w zaś
szczególności liczby podmiotów lirycznych, pozostaje otwarty.
Solilokwia, z interesującego nas tutaj punktu widzenia nadawcy, nie odbiegają
zasadniczo charakterem od pozostałych gatunków poezji japońskiej, toteż nie będziemy
poświęcać im dodatkowej dyskusji 304 . Natomiast w wielu innych miejscach pieśni sedōka
stanowią interesujący materiał dla naszych rozważań. Przyjrzyjmy się na początku dwóm
przykładom tego typu utworów:
(3852, XVI)
鯨魚取
海哉死為流
山哉死為流
死許曽
海者潮干而
山者枯為礼

Isana tori
Umi ya shini suru
Yama ya shini suru
Shinure koso
Umi wa Shio hite
Yama wa kare suredo

(1288, VII)
水門
葦末葉
誰手折
吾背子
振手見
我手折

Minato no
Przystań
Ashi no uraba o
Tare ka taori shi
Wa ga seko ga
Furu te o mimu to
Ware so taori shi

Obdarowujące nas wielorybami,
Morze. Czy przyjdzie mu wymrzeć?
A góry? Czy przyjdzie im wymrzeć?
Dlatego właśnie, że wymrzeć im przyjdzie,
W morzu wody wysychają,
Góry zaś słońce wypala

A któż to ułamał,
gałązkę trzciny,
U ujścia rzeki?
Ja go ułamałam,
Aby spojrzeć na ukochanego
Gdy machał do mnie ręką

Treść obu pieśni wykazuje pewną wspólną cechę, a mianowicie widoczną cezurę następującą
po trzecim wersie. W pierwszym wypadku czwarty wers, z rematyzującą partykułą koso,
stanowi początek odpowiedzi na pytania postawione w dwóch poprzednich wersach. Z tego
punktu widzenia kolejna pieśń wykazuje zbliżoną strukturę. I tu bowiem trzeci wers kończy
się pytaniem, zaś rematyzująca partykuła so występuje w szóstym wersie. Obie pieśni mogą
więc z powodzeniem uchodzić za dialog realizowany przez parę podmiotów lirycznych. Tym
niemniej, wykładniki tekstowe, jakimi dysponuje współczesny odbiorca, zdają się dopuszczać
także interpetację monologu, w ramach którego jeden podmiot liryczny odpowiada na zadane
przez siebie pytanie. Brak wykładników, zarówno zaimkowych czy honoryfikatywnych
drugiej osoby działa na zasadzie implikatury: wskazuje bowiem jednostkowego nadawcę. Z
takiego punktu widzenia jednak utwory te wykazują już pewną nieznaczną odmienność:
interpretacja taka jest bowiem w pełni dopuszczalna w wypadku pierwszej pieśni, natomiast
304

Za przykłady tego typu utworów mogą służyć m.in. pieśni: 2311 ze zwoju X czy 2362 ze zwoju XI.
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dopuszczalna, ale nieco mniej uprzywilejowana, w wypadku drugiego utworu. Zasadniczym
powodem jest przede wszystkim pojawienie się zaimka pierwszej osoby ware. Rzecz jasna,
samo jego użycie nie wyklucza monologu, jednak interpretacja powołująca odrębnego
nadawcę wydaje się tutaj nieco bardziej naturalna i tym samym uprzywilejowana. Stąd też
redaktorzy wydania Shōgakukan mówią o ‘lirycznej odpowiedzi’ shōwa 唱和305. Natomiast
za przykład utworu, który naszym zdaniem nie dopuszcza innej interpretacji, niż dialog
prowadzony pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami lirycznimi, może posłużyć pieśń 1275
ze zwoju VII:
住吉
小田苅為子
賎鴨無
奴雖在
妹御為
私田苅

Suminoe no
Oda o karasu ko
Yatsuko kamo naki
Yatsuko aredo
Imo ga mitame to
Watakushida karu

Czy nie ma tutaj sługi,
Co łaskaw jest robić żniwa,
Na polu w Suminoe?
Sługa to jest, lecz,
Dla czcigodnej żony,
Robi żniwa na jej polu

Pieśń ta nie powiela już konstrukcji obserwowanych w poprzednio przytoczonych utworach. I
tutaj bowiem całość dzieli się widocznie na dwie trzy-wersowe części, jednak wykładnikiem
cezury nie jest pytanie czy obecność zaimka, lecz sama struktura tematyczno-rematyczna.
Czwarty wers rozpoczyna się bowiem od tematycznego nawiązania do osoby sługi: ‘sługa, to
jest, lecz (...)’ yatsuko aredo (...). Tym jednak, co wg nas przesądza ostatecznie o
konieczności powołania dwóch odrębnych podmiotów lirycznych, są wykładniki
honoryfikatywne. W części pierwszej użyte są dwie formy poufałe. Pierwszą z nich jest ko 児
(dosł. „dziecko”), używane niegdyś zwłaszcza w stosunku do kobiet, osób młodszych lub
niższego pochodzenia. Druga to yatsuko 奴 oznaczająca ‘sługę, niewolnika, osobę niskiego
stanu’, stosowana dawniej wręcz w funkcji deprecjatywnej, także w celu obrażenia danej
osoby. Dochodząca do czasownika karu ‘żąć’ zasadniczo aprecjatywna końcówka -su użyta
jest tutaj najprawdpodobniej w tonie prześmiewczo-protekcjonalnym 306 . Dla odmiany w
drugiej części pojawia się szczególnie rzadko spotykane 307 wyrażenie aprecjatywne mitame,
będące aprecjatywnie nacechowaną partykułą ‘dla KOGO’. Tym samym rekonstrukcja
podmiotów lirycznych opierać się musi na następujących faktach, sygnalizowanych przy
pomocy wykładników honoryfikatywnych: w pierwszej części wypowiada się osoba, której
ranga społeczna jest wyższa od sługi; w drugiej części wypowiada się ktoś niższy rangą od
kobiety, która jest najprawdopodobniej właścicielką lub współwłaścicielką uprawianego
przez wspomnianego sługę pola. Pewne trudności mógłby wnosić wyraz imo, ze względu na
swoją dwuznaczność308. Tutaj jednak interpretacja może zostać przeprowadzona w oparciu o
kontekst i znajomość mechanizmów honoryfikatywnych. Ponieważ zaimkowe użycie
305

Shōgakukan (1972, tom II, str. 253). Redaktorzy nowego wydania (Shōgakukan 2002, tom II, str. 243)
wysuwają już ostrożniejszą tezę, a mianowicie, iż jest to część solilokwium posiadającego formę lirycznej
odpowiedzi. Jak przy tym zaznacza Inaoka (Inaoka 1974, str. 205), koncepcja ta wywodzi się jeszcze od
Nakanishiego. Jedynie redaktorzy wydania Iwanami biorą pod uwagę solilokwium (2000, tom II, str. 163). Tada
(2009, tom III, str. 113) i redaktorzy wydania Shinchōsha (1978, tom II, str. 242) sugerują dialog między
mężczyzną a żegnającą go kobietą. Podobnie czyni Omodaka (1960, tom VII, str. 249) poddając jednak dwie
możliwości (żona lub ukochana) i opatrując obie znakiem zapytania.
306
Taką intepretację proponuje Iwashita (Iwashita 1980, str. 121), powołując się na bardzo zbliżony przykład z
pieśni 4082 ze zwoju XVIII (ibidem, str. 120). Taką samą interpretację przyjmuje Tada (2009, tom III, str. 107).
307
W całej antologii pojawia się ono ponowanie zaledwie w jednym miejscu, tj. w pieśni 3882 ze zwoju XVI.
Uwagę na ten fakt zwraca Iwashita (1980, str. 119-120).
308
Wyraz ten mógł najogólniej funkcjonować jako zaimek drugiej osoby używany w bezpośrednim zwrocie do
adresata, a także być używany w znaczeniu ‘żona’.
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drugoosobowego imo zarezerwowane było raczej dla męża przy zwracaniu się do własnej
żony, ewentualnie dla osób równych rangą, w tym wypadku wyraz ten należy zdecydowanie
interpretować w znaczeniu ‘żona’. W przeciwnym wypadku aprecjatywnie nacechowane
mitame ‘dla KOGO’ musiałoby zostać użyte we wspomnianym tonie prześmiewczoprotekcjonalnym. Cała pieśń przedstawiałaby zatem swego rodzaju farsę, w której nadawcy
deprecjonują siebie nawzajem. Taka interpretacja jednak wydaje się mało prawdopodobna w
odniesieniu do stylu starożytnej poezji japońskiej. Stąd też wysuwamy wniosek, iż osoba
wypowiadająca się w pierwszej części nie jest kobietą, o której mówi podmiot liryczy w
części drugiej. Na podstawie tych wszystkich przesłanek najbardziej prawdopodobna wydaje
się interpretacja, iż podmiotem lirycznym wypowiadającym się w pierwszej części jest
właściciel pola i jednocześnie mąż, zaś w drugiej – sługa, uprawiający owo pole. Wers
czwarty zaś to modestywnie nacechowany zwrot podmiotu lirycznego w odniesieniu do
samego siebie.
Jednakże ta zdawałoby się poparta nie tylko samym tekstem, ale także mechanizmami
języka naturalnego, interpretacja, choć przedstawiana jako bardziej prawdopodobna, bywa
poddawana w wątpliwość. Za przykład może tutaj posłużyć dyskusja podjęta przez Inaokę309.
Fakt ten może dziwić dodatkowo, gdyż autor ten w ramach, przytoczonej za Ozakim
klasyfikacji pieśni sedōka, przyjmuje za jedno z kluczowych kryteriów właśnie problem
nadawcy, wprowadzając osobne kategorie dla dialogowych i monologowych pieśni pytań i
odpowiedzi 310 . Twierdzi natomiast, iż cały utwór oznaczony numerem 1275 można
przypisywać jednemu nadawcy wypowiadającemu się w formie modestywnej. Taka
interpretacja wydaje się jednak mało prawdopodobna ze względu na wyraźne występowanie
trzech form honoryfikatywnych, tj. protekcjonalnej, modestywnej i aprecjatywnej. O ile
natomiast zwracanie się do samego siebie, a następnie udzielanie odpowiedzi na zadane
pytanie, jest najzupełniej naturalnym zabiegiem literackim, to wprowadzenie rozróżnienia
honoryfikatywnego na ja-wyższego, ty-niższego i wreszcie ja-niższego podczas zwracania się
do samego siebie wydaje się niezgodne z pewnymi podstawowymi intuicjami językowym.
Jak zatem widzimy, to właśnie dyskusja nad kontekstowo relewantnymi wykładnikami
kategorii honoryfikatywnej pozwala odbiorcy nie tylko wprowadzić uzasadniony tekstowo
model nadawczy obejmujący dwa podmioty liryczne, ale także nakreślić ich ogólną
charakterystykę, także w sześciowersowych utworach poetyckich. Okazuje się bowiem, iż
nawet tak krótkie formy mogą stanowić pragmatycznie interesujący tekst, w którym nadawcy
komunikowani są przy użyciu bardzo oszczędnych środków.

4.5.1.4. Podmiot liryczny jako uczestnik i sprawozdawca wydarzeń
Na koniec dyskusji poświeconej identyfikacji cech podmiotu lirycznego na podstawie jego
własnych wypowiedzi przyjrzymy się zjawisku, w ramach którego cechy podmiotu
lirycznego interpretowane na podstawie tekstu okazują się zasadniczo odmienne od tych,
których odbiorca ma prawo się spodziewać na podstawie kontekstu. Spójrzmy na początku na
pieśń 1996 ze zwoju X:
天漢
水左閇而照
舟竟
舟人
妹等所見寸哉
309
310

Ama no gawa
Mizu sae ni teru
Fune hatete
Fune naru hito wa
Imo ni mieki ya

Na niebiańskiej rzece,
Błyszczy się nawet woda,
Do brzegu przybiła łódź,
Lecz czy przybyły nią człowiek,
Ukazał się swej ukochanej?

Inaoka 1974, str. 203.
Ibidem, str. 195.
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Pieśń ta rozpoczyna całą serię 98 utworów poświęconych tzw. świętu siódmej nocy.
Przypadało ono na siódmy dzień siódmego miesiąca wg kalendarza księżycowego, kiedy
dwie gwiazdy, symbolizujące rozdzieloną parę: pasterza oraz szwaczkę i znajdujące po
dwóch stronach drogi mlecznej, były najbliżej siebie. Podmiotem lirycznym jest tutaj bez
wątpienia osoba relacjonująca wydarzenia, lecz niebędąca żadnym z dwójki bohaterów.
Językowym potwierdzeniem tego faktu są formy trzecioosobowe (człowiek, dziewczyna)
użyte w czwartym i piątym wersie. Sytuacja zmienia się jednak zasadniczo w następnej
pieśni:
(1997, X)
久方之
天漢原丹
奴延鳥之
裏歎座都
乏諸手丹

Hisakata no
Ama no kawara ni
Nuedori no
Ura nakemashitsu
Sube naki made ni

Na bezkresnej,
Niebiańskiej rzeki brzegu,
Niczym drozd,
Cichutko raczysz płakać,
I nie wiem jak mam pomóc

Nie mamy tutaj żadnego wprowadzenia odkompilatorskiego czy komentarza, który
informowałby o zmianie nadawcy. Również pierwsze trzy wersy nie sugerują tego typu
zjawiska, toteż odbiorca w naturalny sposób spodziewa się, iż podmiot liryczny pozostaje ten
sam, co w pieśni poprzedniej. Tak jednak nie jest, a wyłącznym tego sygnałem jest
gramatyczny wykładnik kategorii aprecjatywnej w postaci końcówki -mas-, dołączonej do
czasownika nageku ‘płakać, rozpaczać’. Rzecz bowiem w tym, iż to nie forma
honoryfikatywna sama w sobie wskazuje na nadawcę, jakim jest tutaj szwaczka. Odbiorca
wprowadzony w podstawowym zakresie w poezję japońską interpretuje tę informację w
oparciu o wiedzę, iż podmiot liryczny, który jest jedynie sprawozdawcą wydarzeń, ale w nich
nie uczestniczy, odnosi się do bohaterów z nacechowaniem neutralnym. Honoryfikatywne
nacechowanie wobec tego typu bohaterów nie jest bowiem absolutne, żeby posłużyć się
wspomnianym wyżej terminem wprowadzonym przez Kindaichiego i rozwiniętym przez
Kikuchiego. Sama ranga bohaterów sprawia jednak, iż postulowanie ich aprecjatywnego
nacechowania ze strony osoby relacjonującej wydarzenia wydaje się nienaturalne.
Zdecydowanie bardziej przekonująca wydaje się wobec tego interpretacja, w ramach której
podmiot liryczny nie jest neutralny, ale staje się tożsamy z jedną spośród dwojga postaci.
Najbardziej prawdopodobne wydaje się więc stwierdzenie, iż podmiotem lirycznym jest
szwaczka, która zwraca się do pasterza wykorzystując formę aprecjatywną. Wówczas bowiem
relacja nakreślona przez wykładniki honoryfikatywne stanowi naturalne odbicie relacji
społecznych311.
Co interesujące z pragmatycznego punktu widzenia to fakt, iż forma aprecjatywna
wykazuje tutaj silne uzależnienie od kontekstu. To bowiem, iż użyta jest ona w formie
311

Nie jest to, swoją drogą, powszechnie przyjęta interpretacja we współczesnych opracowaniach antologii. Tym
niemniej, niemal wszystkie zwracają uwagę na trudności interpretacyjne związane z pojawieniem się formy
aprecjatywnej. Interpretację, za którą opowiadamy się w niniejszej pracy, proponują redaktorzy wydawnictwa
Shōgakukan (1973, tom III, str. 88; 2002, tom III, str. 75). Tada 2009 (tom IV, str. 102) oraz redaktorzy
wydawnictwa Shinchōsha 1980 (tom III, str. 70) twierdzą, iż nadawcą jest trzecia, neutralna osoba, która
przedstawia stan szwaczki. Ujęcie takie jest jednak albo niejasne, albo wewnętrznie sprzeczne. Jeżeli bowiem
nadawca ten miałby w sposób neutralny opisywać uczucia szwaczki, to niejasne pozostaje tego typu
nacechowanie honoryfikatywne wobec pasterza. Jeśli zaś nacechowanie to ma ustalać relację między samą
szwaczką a pasterzem, to znaczy, iż nadawcą jest sama szwaczka, a w związku z tym nie może być mowy o
żadnej trzeciej osobie. Analogiczne stanowisko zajmuje Omodaka 1962 (tom X, str. 212), choć nie
przeprowadza żadnej dyskusji. Redaktorzy wydawnictwa Iwanami w ogóle nie podejmują tego problemu.
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lirycznej wskazuje, iż nadawcą nie jest osoba nieuczestnicząca w wydarzeniach. Bez trudu
można bowiem przytoczyć przykłady kontekstów, jak chociażby codzienna rozmowa, w
których nadawca używa formy aprecjatywnej w stosunku do przedstawianych postaci, choć
sam nie brał udziału w opisywanych wydarzeniach. I tak na przykład student, relacjonując
zasłyszane skądinąd wydarzenia, może z powodzeniem odnosić się do występującego w nich
nauczyciela w formie aprecjatywnej. Taka wypowiedź implikuje jego relację w stosunku do
opisywanej postaci, ale kwestię uczestnictwa w zdarzeniach pozostawia otwartą. Mechanizmy
rządzące tekstem lirycznym, powołujące w umyśle odbiorcy inne tło, umożliwiają powstanie
innego rodzaju kontekstu, w którym kategoria honoryfkatywna odznacza się innego rodzaju
informatywnością. Mechanizm ten dotyczy rzecz jasna tylko tych wypadków, w których
nacechowanie honoryfikatywne ma charakter absolutny. Kontekstowo czułe nacechowanie
relatywne funkcjonuje tutaj, jak widzieliśmy, zupełnie inaczej. Uwaga ta jest o tyle cenna, iż
potwierdza słuszność stanowiska Kikuchiego, także w ramach bardziej współczesnej dyskusji
pragmatycznej biorącej pod uwagę zależność kontekstową, której autor już nie podejmował.

4.5.2. Dialog a informacje o rozmówcy
O ile w poprzednim podrozdziale próbowaliśmy przyjrzeć się tym wykładnikom tekstowym,
za pomocą których podmiot liryczny dostarcza odbiorcy informacji o samym sobie, to w tej
części zwrócimy uwagę na to, co o danym podmiocie lirycznym może wywnioskować
odbiorca na podstawie analizy wykraczającej poza jedną pieśń. Mechanizmy językowe,
umożliwiające wykorzystanie opisanych niżej metod interpretowania pewnych informacji o
nadawcy, oparte są w głównej mierze na zjawisku, o którym wspominaliśmy wcześniej, tj. na
relacyjnym charakterze kategorii honoryfikatywnej. Jej wykładniki określają bowiem nie
tylko sam obiekt, w odniesieniu do którego zostały użyte, ale ustanawiają także relację
pomiędzy nim a nadawcą 312 . Tym samym tego typu informacja dotyczy w sposób
automatyczny co najmniej dwóch obiektów. Tym, co różni ten podrozdział od poprzedniego,
jest typ omawianego tekstu. Do samego siebie podmiot liryczny odnosi się także w ramach
solilokwium. Natomiast warunkiem koniecznym dla zaistnienia zjawiska, w ramach którego
odbiorca dowiaduje się czegoś o podmiocie lirycznym także z innego utworu, jest
współtworzenie przez owe pieśni spójnego tekstu, w ramach którego jeden z podmiotów
lirycznych odnosi się do drugiego. Odbiorca musi bowiem wiedzieć, że zasadniczo odrębne
utwory, umożliwiające niezależną i percepcję, odnoszą się do siebie nie tylko semantycznie,
ale przede wszystkim pragmatycznie, współtworząc pewną całość tekstową. W Man’yōshū
partie takie wprowadzane są przede wszystkim, choć nie wyłącznie, w ramach dialogów
lirycznych.

312

Świadomi wprowadzanego uproszczenia, ograniczymy się tutaj do tych wykładników honoryfikatywnych,
które ustalają relację społeczną między nadawcą a obiektem, do którego się odnoszą. W języku naturalnym
można bowiem bez trudu wskazać również przykłady, w których są one użyte przez nadawcę w celu ustalenia
relacji pomiędzy dwoma obiektami, jak na przykład w zdaniu:
太郎は犬に餌をやった。
Tarō wa inu ni esa o yatta.
Tarō dał psu jedzienie.
w którym nadawca ustala pewien dystans społeczny między osobą o imieniu Tarō oraz psem, sytuując tego
pierwszego wyżej w hierarchii społecznej. Czasownik yaru 'dać' sygnalizuje wyraźnie wyższą pozycję agensa.
Analogiczne zdania możemy rzecz jasna odnotować w języku polskim, np.
Baron zaszczycił zebranych na balu swoją obecnością
Tego typu przykłady zajmują jednak dość peryferyczne obszary całego rozległego wachlarza, jaki oferuje
kategoria honoryfikatywności. Dominuje w nim bowiem użycie nakreślające relację, której jednym z
argumentów jest sam nadawca.
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Najbardziej pospolitą i przez to stosunkowo trywialną informację o podmiocie
lirycznym innej pieśni wnosi zaimek. Jak bowiem wspominaliśmy wyżej, najczęściej
używane w opisywanej antologii zaimki drugiej osoby, tj. kimi 君 oraz imo 妹, były z reguły
dość ograniczone pragmatycznie: pierwszy był używany głównie przez kobiety w stosunku
do mężczyzn, zaś drugi na odwrót. Przyjrzyjmy się pokrótce dwóm poniższym pieśniom,
tworzącym dialog:
(2305, X)
旅尚
襟解物乎
事繁三
丸宿吾為
長此夜

Tabi ni sura
Himo toku mono o
Koto shigemi
Marone so a ga suru
Nagaki kono yo o

Choć nawet w podróży,
Rozwiązałem tasiemki swej szaty,
Przez ludzki brak dyskrecji,
Śpię w swych dziennych szatach,
W tę końca nie mającą noc

(2306, X)
四具礼零
暁月夜
紐不解
恋君跡
居益物

Shigure furu
Akatokizukuyo
Himo tokazu
Kouramu kimi to
Oramashi mono o

W tym jesiennym deszczu,
Czerwonym blaskiem księżyca zalani,
Jakże bym pragnęła,
Być tak przy tobie, kochany,
Nie rozwiązując tasiemek naszym ubrań

Interesującym zjawiskiem obserwowanym w przytoczonym dialogu jest fakt, iż w pierwszej
pieśni nie mamy żadnych wykładników leksykalnych bądź gramatycznych, które określałyby
płeć nadawcy. Nie istniał też nigdy żaden zwyczaj określający, która osoba (mężczyzna czy
kobieta) powinna rozpoczynać dialog, toteż w Man’yōshū kolejność ta bywa różna313. Jedyną
wskazówkę w tym utworze stanowi więc sama treść i pewien powtarzający się w japońskiej
liryce wzór pieśni, wg którego to mężczyna wyrusza w podróże i pisuje stamtąd utwory
zaadresowane do czekającej na niego w domu żony. Wykładnik leksykalny zaś znajdujemy
dopiero w odopowiedzi na tę pieśń, w której użyty zaimek kimi potwierdza przypuszczenia
wysnute na podstawie treści poprzedniego utworu i pozwala nam stwierdzić, że podmiot
liryczy pierwszej pieśni jest mężczyzną, zaś drugiej – kobietą.
Przykłady tego typu, są dość typowe na opisywanej tu antologii. Tym niemniej, jak
wspominaliśmy wyżej, choć wspomniane zaimki były w większości wypadków używane
zgodnie z nakreślonym przez nas ograniczeniem pragmatycznym, istniały także odstępstwa
od tej normy. Ich marginalny charakter zaś w łatwy do przewidzenia sposób wiązać się mógł
z trudnościami w określeniu nadawcy. Sytuacja taka ma miejsce w poniższym przykładzie:
(1976, X)
宇能花乃
咲落岳従
霍公鳥
鳴而沙度
公者聞津八

U no hana no
Sakichiru oka yu
Hototogisu
Nakite sa wataru
Kimi wa kikitsu ya

Na wzniesieniu kwiaty hortensji,
Kwitną by zaraz opaść,
A słowik,
Lata wokół śpiewając,
Ale czy ty go dosłyszałeś?

(1977, X)
313

Por. np. dialog 2508-2509 w zwoju XI ropoczynany przez kobietę, w przeciweństwie do pary utworów 31093110 ze zwoju XII, w której jako pierwszy wypowiada się mężczyzna.
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聞津八跡
君之問世流
霍公鳥
小竹野尓所沾而
従此鳴綿類

Kikitsu ya to
Kimi ga towaseru
Hototogisu
Shinononi nurete
Ko yu nakiwataru

Raczysz mnie pytać,
Czy go dosłyszałem,
A przecież słowik,
Przemoczony cały,
Lata wokół śpiewając

Jak bowiem widzimy, w obu pieśniach, stanowiących dialog, nadawcy zwracają się do siebie
przy pomocy tego samego zaimka, tj. kimi. Wyraz ten funkcjonował pierwotnie wyłącznie
jako rzeczownik i oznaczał władcę kraju, co na gruncie japońszczyzny zawężało się do
cesarza Japonii lub Chin. Z czasem jego aprecjatywny charakter ulegał osłabieniu. Zaczęto go
używać bowiem nie tylko w funkcji zaimka drugiej osoby – co samo w sobie stanowi już
pewne skrócenie dystansu społecznego – ale także w odniesieniu do przedstawicieli możnych
rodów czy wysokich urzedników. Wreszcie powszechnym stało się użycie tego zaimka przez
kobiety w stosunku do mężczyzn, w tym do własnych mężów. Zdecydowanie rzadziej
zdarzało się stosowanie tej jednostki przez mężczyznę w odniesieniu do mężczyzny, podobnie
jak przez mężczyznę do kobiety. Co więcej, żaden z wykorzystanych w niniejszej pracy
słowników nie odnotowuje użycia omawianego tu zaimka przez kobietę w stosunku do
kobiety. Na ten właśnie etap rozwoju języka przypadają też pierwsze zabytki piśmiennictwa
języka japońskiego. Nic więc dziwnego, że wszystkie cytowane w tej pracy słowniki
klasycznej japońszczyzny zgodnie przedstawiają użycie tego zaimka przez kobietę w
odniesieniu do mężczyzny jako zdecydowanie dominujące. Wg redaktorów Wielkiego
słownika klasycznego języka japońskiego wydawnictwa Kadokawa314 zaimka tego używano
także bez względu na osobisty związek nadawcy i adresata wyłącznie w odniesieniu do
przedstawicieli wysokiej arystokracji. Taka zmiana nadejść miała jednak dopiero z końcem
okresu Heian (1192 r.), a zatem ok. 300 lat po domniemanym zakończeniu prac
kompilacyjnych nad Man’yōshū.
Pieśni opisywanej tu antologii zdają się faktycznie potwierdzać nakreślony wyżej opis.
Co więcej, w tekście Man’yōshū zachowały się wyraźne dowody na to, że odstępstwa od tej
normy budziły niekiedy wątpliwości komentatorów. I tak na przykład w pieśni 3261 w zwoju
XIII 315 , tworzącej całość tekstową z poprzedzającym ją utworem, odbiorca ma prawo
spodziewać się, iż podmiot liryczny jest mężczyzną. Tymczasem użyty zaimek kimi zdaje się
sugerować coś zupełnie przeciwnego. Właśnie do powstałej niespójności odnosi się
komentarz następujący po całej pieśni:
今案、此反歌謂之於君不相者於理不合也、宣言於妹不相也。
Ima kamugauru ni, kono hanka wa „kimi ni awazu” to iereba ri ni awazu, yoroshiku „imo ni
awazu” to iu beshi.
Gdy teraz się nad tym zastanowić, to [zwrot] w tej pieśni odpowiedzi „kimi ni awazu” [‘nie
spotkawszy się z tobą [, mój panie]’] jest niespójny [z poprzednim utworem]. Poprawnie
powinno być „imo ni awazu” [‘nie spotkawszy się z tobą [, moja pani]’].
Wiadomo jednak, iż nie wszystkie tego typu użycia opatrzone zostały dodatkowym
komentarzem. Żadnych uwag nie napotykamy wobec tego w pieśni 831 w zwoju V, w której

314
315

Wielki słownik klasycznego języka japońskiego 1999, tom II, str. 78.
Bardzo podobny przykład znajdzie Czytelnik także w pieśni 3284 w zwoju XIII.
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podmiot liryczny odnosi się za pomocą tego zaimka do kwiatu śliwy316. Nawet jeśli traktować
ten zwrot jako przenośnię, to mało prawdopodobne jest, aby tego typu metaforą posługiwała
się kobieta w stosunku do mężczyzny.
W wypadku omawianych tu pieśni 1976-1977 tego typu komentarz się nie pojawia.
Może to być rzecz jasna efekt zwykłego pominięcia tej kwestii, ale należy brać także pod
uwagę ewentualność, iż w użytym tutaj kontekście zwrot ten po prostu nie raził ówczesnych
użytkowników języka japońskiego. Rekonstrukcja podmiotów lirycznych, w tym miejscu
wyłącznie na podstawie wiadomości o funkcjonowaniu zaimka kimi w ówczesnej
japońszczyźnie, obejmować więc musi trzy możliwości:
(1) dialog pomiędzy mężczyzną (1976) a kobietą (1977)
(2) dialog pomiędzy kobietą (1976) a mężczyzną (1977)
(3) dialog pomiędzy mężczyznami
Spośród cytowanych tutaj naukowych opracowań antologii, problem ten podejmują tylko
niektóre. Redaktorzy nowego wydania Shōgakukan, Tada oraz Omodaka 317 twierdzą, że
dialog prowadzony jest pomiędzy mężczyznami. Nieco ostrożniejszą propozycję wysuwają
redaktorzy wydawnictwa Iwanami 318 , zaznaczając tylko, iż wymiana pieśni odbywa się
pomiędzy przyjaciółmi. Nie sugerują jednak żadnej hipotezy odnośnie płci rozmówców. Jak
więc widać, w kwestii tej nie panuje bynajmniej powszechnie ustalony pogląd. Warto w tym
miejscu zwrócić jeszcze uwagę na jedną kwestię, odnotowywaną we wszystkich
opracowaniach, ale nie uznawaną jako wskazówka przydatna w określaniu nadawcy. Otóż w
drugiej pieśni użyta została aprecjatywna forma czasownika tou ‘pytać’, z honoryfikatywnym
wykładnikiem -s-. Fakt ten kontrastuje z pierwszą pieśnią, w której podmiot liryczny zwraca
się do rozmówcy w prostej formie kikitsu ya ‘czy słyszałeś?’. Fakt ten nie stanowi ostatecznej
przesłanki, ale dostarcza pewnych istotnych informacji. Przede wszystkim pozwala z dużym
prawdopodobieństwem wykluczyć możliwość (2), gdyż wydaje się stosunkowo mało
prawdopodobne, aby w ówczesnej Japonii mężczyzna zwracał się do kobiety nie tylko za
pomocą zaimka kimi, ale dodatkowo z wykorzystaniem formy aprecjatywnej. Pozostałe
możliwości to opcja (1) lub (3) z zastrzeżeniem, iż nadawca pierwszej pieśni sytuuje się
wówczas wyżej w hierachii społecznej od swojego rozmówcy. To zaś stanowi istotny wkład
do analizy przeprowadzonej w cytowanych opracowaniach.
Jak zatem widzimy, analiza struktury honoryfikatywnej pozwala nam na odczytanie
pewnych wskazówek przybliżających postać nadawcy. Wskazówki te nie ograniczają się przy
tym do jednego utworu, ani nawet do otoczenia tekstowego, lecz interpretowane są na
podstawie pewnych całości tekstowych. Odbiorca musi bowiem wiedzieć, iż nadawca
jednego utworu odnosi się do nadawcy drugiego utworu. Tego zaś samo otoczenie tekstowe
nie gwarantuje. W tak interpretowanym tekście natomiast każda ze stron okazuje się źródłem
pewnych dodatkowych informacji o swoim rozmówcy. Odbiorca ma tym samym możliwość
podjęcia częściowej rekonstukcji nadawców każdej z pieśni na podstawie obowiązującej
hierarchii społecznej. Ta zaś powołana jest poprzez akt mowy, jakim jest sam
honoryfikatywny status użytych jednostek języka, którymi w omawianym wyżej przykładzie
są zaimki oraz końcówka czasownika. Omawiana rekonstrukcja odbywa się więc nie tylko w
oparciu o treść zakomunikowaną odbiorcy nie wprost (nadawcy pieśni zwracają się bowiem
do siebie, nie zaś do aktualnego czytelnika), ale także dzięki wykorzystaniu spójności
tekstowej pomiędzy dwoma pieśniami, stanowiącymi zasadniczo odrębne utwory.

316

Wg redaktorów wydawnictwa Shōgakukan (1972, tom II, str. 72; 2002, tom II, str. 45) i Iwanami 1999 (tom I,
str. 471) tego typu zwrot miał być wzorowany na wczesnych chińskich powieściach epoki Táng (618-907).
Opracowania pozostałych wydawnictw nie odnoszą się w żaden sposób do tego problemu.
317
Shōgakukan 2002 (tom III, str. 69), Tada 2009 (tom IV, str. 90), Omodaka 1962 (tom X, str. 187.)
318
Iwanami 2000 (tom II, str. 459). Pozostałe opracowania nie odnoszą się do tego problemu.
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4.5.3. Do kogo odnosi się kompilator i komentator?
We wszystkich zwojach antologii Man’yōshū, zarówno we wstępach odkompilatorskich, jak i
w komentarzach, napotkać można bardzo wiele odniesień do nadawcy partii lirycznych. Za
typowe przykłady tego typu zwrotów mogą posłużyć m.in. poniższe fragmenty:
(1444, VIII)
高田女王歌一首高安之女也
Takata no Ōkimi no uta isshu Takayasu no musume nari
Pieśń Takaty no Ōkimi Jest to córka Takayasu
(942, VI)
過辛荷嶋時山部宿祢赤人作歌一首
Karani no shima ni yoru toki ni Yamanobe no Suku shō suru ni Akahito no tsukuru uta isshu.
Pieśń skomponowana przez Yamanobe no Suku zwanego Akahito, gdy ten dotarł na wyspę
Karani.
(74, I)
右一首、或云、天皇御製歌
Migi no isshu, aruiwa iu, tennō no ōmiuta.
Jeśli chodzi o pieśń po prawej, to mówi się też, iż jest to czcigodna pieśń cesarska
[skomponowana przez samego] cesarza.
W obliczu jednak wprowadzonego przez nas modelu nadawcy tekstu pisanego w naturalny
sposób nasuwa się pytanie: czy przytaczane wypowiedzi odnoszą się do nadawcy
rzeczywistego, czy też do podmiotu lirycznego? Pytanie to nie pojawia się w japońskich
badaniach filologicznych, nakierowanych raczej na historyczno-literackie niż tekstologiczne
analizy zabytków rodzimej literatury. Tego typu kwestia powinna stanowić jednak część
fundamentalnej analizy w badaniach tekstologicznych, strukturalistycznych, czy w dyskusji z
zakresu filozofii języka. W każdej z tych dziedzin bowiem szczególnie jasno stawiana jest
cezura pomiędzy dwiema warstwami komunikatu językowego, które w zależności od
dziedziny mogą być różnie nazywane. I tak na gruncie tekstologii mówilibyśmy o próbie
ustalenia granicy między tekstem a kontekstem, w bardziej tradycyjnym językoznawstwie zaś
o wewnątrz- i zewnątrz-systemowym poziomie języka, wreszcie w studiach semiotycznych o
semantyce i pragmatyce. Jak spróbujemy pokazać niżej, tego typu analiza tekstu stworzonego
w całkowicie odmiennym kręgu kulturowym, mająca na celu wyznaczenie poszczególnych
warstw postulowanych przez metodologię ‘zachodnią’, otwiera pewne nowe możliwości
interpretacyjne.
Wspomniany brak klarownego rozróżnienia poszczególnych typów nadawcy tekstu
pisanego znajduje swoje odbicie we współczesnych trudnościach widocznych wyraźnie w
interpretacjach niektórych utworów. Za przykład może posłużyć pieśń 4293 otwierająca zwój
XX. Problem pojawia się już przy wstępie odkompilatorskim:
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幸行於山村之時歌二首
先太上天皇詔陪従王臣曰、夫諸王卿等宣賦和歌而奏、即御口号曰
Yamamura ni idemashishi toki no uta nishu
Saki no Ōki sumeramikoto beiju no ōshin ni mikotonori shite noritamawaku, „Sore shoōkyōra
yoroshiku koturu uta o fu shite mōsu beshi” to noritamaite, sunawachi orabashite
noritamawaku
Dwie pieśni [skomponowane] podczas cesarskiej wyprawy do górskiej wioski.
Cesarzowa Saki no Ōki 319 zwróciła się do towarzyszących jej arystokratów i wysokich
urzędników: „Wielmożni Państwo! Zróbcie mi tę uprzejmość i odpowiedzcie na moją pieśń!”.
Wyrzekłszy te słowa wyrecytowała:
安之比奇能
山行之可婆
山人乃
和礼尓依志米之
夜麻都刀曽許礼

Ashihiki no
Yama yukishikaba
Yamabito no
Ware ni eshimeshi
Yamazuto so kore

Tymo, co mi podarowali,
Ludzie góry zamieszkujący,
Gdy mozolnie się wspinając,
Pokonywaliśmy góry
Jest właśnie górski podarunek

Nie mamy pewności nie tylko odnośnie tego, czy cesarzowa jest podmiotem lirycznym tej
pieśni, ale także tego, czy jest jej autorem rzeczywistym. Na podstawie kontekstu możemy
bowiem jedynie domniemywać, iż w utworze tym faktycznie wypowiada się cesarzowa,
jednak tak bynajmniej być nie musi. Nie dysponujemy bowiem żadnymi wykładnikami
językowymi, które taką intepretację by potwierdzały. Jedyny wyraz odnoszący się do samego
podmiotu lirycznego, czyli zaimek pierwszej osoby ware, zapisany jest bowiem przy pomocy
zdesemantyzowanych ideogramów 和礼, które nie wskazują osoby cesarzowej320. Dodatkowy
problem wnosi użyty we wprowadzeniu odkompilatorskim wyraz 口号 (chińsk. kǒuhào ;
sinojap. kōgō; tutaj odczytywane po japońsku orabu). Z jednej strony może on bowiem
funkcjonować jako termin literacki oznaczający improwizowane komponowanie wiersza od
razu w ramach jego recytacji, bez wcześniejszego zapisywania. Z drugiej strony jednak może
oznaczać także głośną wypowiedź, w szczególności zaś wydany krzykiem rozkaz 321. Stąd też
widoczne rozbieżności odnośnie tego, czy cesarzowa sama skomponowała przytoczony utwór,
czy jedynie wyrecytowała pieśń autorstwa innej osoby. Źródłem wątpliwości u
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Najprawdopodobniej mowa tutaj o cesarzowej Genshō (680-748; panowała w latach 715-724), jednak istnieją
też teorie identyfikujące tę postać z cesarzową Genmei (661-721; panowała 707-715).
320
Stanowisko sugrujące tutaj cesarzową jako postać wypowiadającą się w pieśni sugerują redaktorzy
wydawnictwa Shōgakukan (1975, tom IV, str. 371; 2002, tom IV, str. 373) i Iwanami 2003 (tom IV, str. 375),
którzy w wersji uwspółcześnionej zapisują zaimek ware przy pomocy ideogramu 朕, zarezerwowanego dla
osoby cesarza. Pozostałe wydania nie podzielają tej intepretacji. O problemie tym wspominaliśmy pokrótce
wyżej.
321
Warto zwrócić uwagę na pewien ciekawy fakt z zakresu fonologii chińskiej. Choć bowiem ideogram 号 w
znaczeniu ‘krzyczeć’ oddawany był w mowie nie w czwartym, a w drugim tonie, tj. nie hào lecz háo, sam wyraz
口号 posiada tylko jedną reprezentację foniczną kǒuhào . Podobnie podawany jako synonim wyraz ‘wydawać
rozkaz krzykiem’ 号令 odczytywany był jedynie w postaci hàolìng (por. Wielki słownik języka chińskiego 1986;
tom III str. 11 oraz tom VIII, str. 842). Stąd też wniosek, iż wyraz ten obejmuje po prostu wypowiedzenie czegoś
na głos, ale nie specjalnie głośno. Wobec takich danych tezę redaktorów wydania Shōgakukan 2002 (tom IV, str.
101, 295), iż termin ten oznacza ‘wydawać z siebie głośny dźwięk’, należy traktować ostrożnie; tak też czynią
redaktorzy wydania Iwanami 2003 (tom IV, str. 4).
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współczesnych literaturoznawców 322 jest zaś fakt, iż pieśń ta nie jest poprzedzona tytułem
‘czcigodna pieśń cesarska’ ōmiuta, który niemal zawsze dołączany jest do pieśni uznanych
przez kompilatora za utwory autorstwa cesarza. Jest to argument na rzecz tezy, iż cesarzowa
wyrecytowała jedynie pieśń, która skomponowana została przez inną osobę.
Jak więc widzimy, próba wprowadzenia pewnych podstawowych rozgraniczeń
powołanych przez współczesną pragmatykę i teorię literatury okazuje się w pewnych
miejscach opisywanej antologii problematyczna. W obliczu przedstawionych wyżej
przykładów niebezpodstawne wydaje się pytanie, czy możliwe jest w ogóle określenie takich
czysto tekstowych wykładników, które przesądzałyby w sposób niepozostawiający
wątpliwości, iż kompilator czy komentator odnoszą się do podmiotu lirycznego. Otóż naszym
zdaniem wykładnik tego typu występuje i możemy go określić jako wywodzący się z
następującej zasady pragmatycznej: odbiorca ma prawo stwierdzić, że kompilator lub
komentator odnosi się do podmiotu lirycznego, jeśli dostarczają mu oni informacji o nadawcy
tekstu w sposób niebędący przytoczeniem czyjejś kwestii, wypowiadając zdania odnośnie
treści samego utworu. Mamy zatem na myśli te wypowiedzi metatekstualne, które nie dotyczą
samej materialnej postaci zapisu, ale dostarczają – bezpośrednio lub pośrednio, np.
wykorzystując kategorię honoryfikatywności – informacji odnośnie nadawcy. Zasadnicze
znaczenie ma przy tym fakt, iż jest to nadawca wypowiedzi niebędących cytatami.
Kompilator i komentator mogą bowiem odnosić się także do nadawcy-bohatera. Ten jednak,
jak pamiętamy, odpowiedzialny jest jedynie za fragment wypowiadanego przez siebie utworu.
Jego wypowiedź zaś, podobnie jak on sam, wprowadzana jest w wypadku poezji przez
podmiot liryczny. Wszystkie informacje odnośnie nadawcy, wprowadzone w ramach tekstu
traktującego o powstaniu utworu, odnoszą się natomiast do autora rzeczywistego.
Rozróżnienie to zachowuje swoją moc także wówczas, gdy autor rzeczywisty okazuje się
tożsamy (z zachowaniem świadomości o ich odmiennym typie) z podmiotem lirycznym, tj.
gdy autor rzeczywisty powołuje nadawcę, wypowiadającego się w jego imieniu. Fakt bowiem,
iż w odrębnym fragmencie tekstu kompilator czy komentator odnosi się do danego nadawcy
pozostaje bez zmian. Podobnie samego odniesienia w postaci typu nadawcy danej
wypowiedzi nie zmieniają ewentualne dodatkowe informacje historyczno-literackie, które
mogą zaprzeczyć adekwatności czy prawdziwości informacji komunikowanych przez
kompilatora lub komentatora. Przykładowo rzecz biorąc, nawet jeśli okaże się, iż pieśń
przypisaną cesarzowi skomponował w rzeczywistości ktoś inny, to sam fakt, iż kompilator
wprowadzający dany utwór odnosi się do cesarza jako nadawcy danego typu (autora
rzeczywistego bądź podmiotu lirycznego) pozostaje bez zmian.
Warto też zauważyć, iż nasze teksto-centryczne kryterium, nakazujące identyfikować
informacje o nadawcy w oparciu o sam typ wypowiedzi, pozostaje w pełnej zgodzie z
zaproponowanym przez nas wielopoziomowym modelem nadawcy tekstu pisanego. Zdania
odnośnie okoliczności samego sformułowania specyficznej wypowiedzi, która przybiera
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Redaktorzy wydania Shōgakukan (1975, tom IV, str. 371) pozostawiają tę kwestię nierozstrzygniętą. Tada
(2010, tom VII, str. 227) przypisuje cesarzowej autorstwo pieśni, zaś redaktorzy wydania Shinchōsha (1984, tom
V, str. 243) jedynie sam akt recytacji. Najdłuższą dyskusję na ten temat podejmuje Omodaka (1968, tom XX, str.
13) zwracając uwagę, że użyte końcówki –k– oraz –shi w wyrazie yukishikaba oraz eshimeshi komunikują, że
podmiot liryczny relacjonuje wydarzenia, w których osobiście uczestniczył. Wówczas zaś znacznie bardziej
prawdopodobne byłoby nawiązanie przez cesarzową do podobnego zdarzenia jak obecna wyprawa, które miało
miejsce w przeszłości. Taka interpretacja zaś stanowiłaby argument na rzecz tezy, iż cesarzowa jedynie
wyrecytowała dany utwór, ale nie jest jego autorem rzeczywistym. Jest to jednak jedynie interpretacja
prawdopodobna i pozostawiająca szerokie pole do dyskusji. Redaktorzy wydania Iwanami nie podejmują tej
kwestii.
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postać utworu literackiego 323 , odnoszą się bowiem właśnie do kontekstu, podobnie jak
nadawcą kontekstowym jest autor rzeczywisty. Wypowiedź odnośnie treści samego utworu
odnosi się zaś do nadawcy tekstowego, jakim jest przede wszystkim podmiot liryczny,
komunikujący właśnie treść utworu, ale zupełnie niezwiązany z czasem i miejscem jego
powstania, a także osobą, która go skomponowała.
Skoro zatem określiliśmy już, przynajmniej w najogólniejszym zarysie, kryterium
odnoszenia się kompilatora i komentatora do podmiotu lirycznego, spróbujmy teraz przyjrzeć
się temu, jak funkcja ta jest przez obu nadawców realizowana w Man’yōshū. Otóż okazuje się,
że odniesienia tego typu możemy napotkać jedynie sporadycznie i mają one charakter
pośredni. Co więcej, ich identyfikacja jest często nieoczywista. Wskazywaliśmy już
wcześniej, iż kompilator przybliża kontekst danego utworu, dostarczając informacji odnośnie
okoliczności jego skomponowania. Odnosi się jednak wówczas wyłącznie do autora
rzeczywistego. Tym niemniej wydaje się, iż można wskazać takie typy wypowiedzi
odkompilatorskiej, które odnosząc się do treści utworu sugerują przez to odbiorcy pewne
informacje o podmiocie lirycznym. Otóż naszym zdaniem funkcję taką pełnią niektóre
gatunki literackie, wprowadzane przez kompilatora jako nazwy rozdziałów lub podrzodziałów
w ramach poszczególnych zwojów. Aby przedstawić nieco jaśniej naszą tezę, przyjrzymy się
trzem różnym sposobom wprowadzania pieśni, z których jeden to informacja kontekstowa, a
dwa to gatunki literackie. Pomimo zbliżonej formy, różnią się od siebie zasadniczo z
omawianego tutaj punktu widzenia.
額田王歌
雑歌
挽歌

Nukada Ōkimi no uta
Zōka
Banka

Pieśń Nukady Ōkimi
Pieśni różne
Pieśni żałobne

W pierwszym przykładzie kompilator odnosi się do autora rzeczywistego danej pieśni (w tym
wypadku jest to pieśń 8 ze zwoju I). Sprawa ta nie wydaje się budzić specjalnych wątpliwości.
W drugim przykładzie tekst kompilatora komunikuje gatunek literacki. Są to pieśni różne, co
oznacza tyle, iż utwory w danym rozdziale nie zostały doń włączone ze względu na jakąś
charakterystyczną cechę, jak wspólna tematyka, autor czy forma. Jedyna informacja o
podmiocie lirycznym, jaką możemy z takiej wypowiedzi wywnioskować, jest stosunkowo
mało przydatna. Sprowadza się ona bowiem do tego, iż nie ma żadnych wskazówek odnośnie
tego typu nadawcy. Rzecz przedstawia się jednak nieco inaczej w trzecim przykładzie, tj. w
wypadku pieśni żałobnych. Gatunek ten obejmował bowiem utwory liryczne, które
zwyczajowo były recytowane podczas uroczystości pogrzebowych. Ceremonia ta stanowiła
zatem kontekst ich realizacji w mowie. Nie oznacza to jednak bynajmniej, iż pogrzeb stanowi
treść owych utworów, a podmiot liryczny jest rzeczywistą postacią, biorącą udział w
konkretnym wydarzeniu. Istotny jest nastrój powoływany przez treść związaną jedynie z
tematem śmierci. Potwierdzenie tych słów możemy zresztą odnaleźć w samej antologii, w
komentarzu do pieśni 145 ze zwoju II:
右件歌等、雖不挽柩之時所作、准擬歌意。故以載于挽歌類焉。
Migi no kudari no uta domo wa, hitsuki o hiku toki ni tsukuru tokoro ni arazu to iedomo, uta
no kokoro o shungi su. Kono yue ni banka no rui ni nosu.
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W znakomitej większości wypadków jest to wypowiedź grafemiczna, gdyż akt nadania realizowany jest w
piśmie. W niczym to jednak nie umniejsza faktu, iż jest to pełnoprawna wypowiedź języka naturalnego,
posiadająca swój kontekst, a także metodę interpretowania, zasadniczo odmienną od wypowiedzi mówionej.
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Choć ciąg pieśni po prawej stronie nie został skomponowany podczas odprowadzania trumny,
to z uwagi na fakt, iż ich nastrój odpowiada pieśniom żałobnym, zostały skompilowane [w tej
kategorii].
Osobą faktycznie biorącą udział w samych uroczystościach mógł być ewentualnie autor
rzeczywisty, choć wiadomo także, iż bardzo często zawodowi literaci, jak np. Kakinomoto no
Hitomaro, pisali pieśni żałobne na zamówienie. Sama treść utworu natomiast nader często ma
za zadanie nie tyle powiedzieć coś o rzeczywistych uroczystościach pogrzebowych czy o
osobie zmarłego, co wprowadzić jej odbiorców w odpowiedni nastrój związany z żałobą.
Innymi słowy, nie ma ona dostarczać informacji o kontekście, ale tworzyć pewną tekstową
rzeczywistość. Tym samym więc wprowadzenie odkompilatorskie w postaci gatunku
literackiego pieśń żałobna dostarcza pewnych informacji o samym podmiocie lirycznym, nie
zaś o autorze rzeczywistym. Czytelnik jest bowiem wyposażony w wiedzę, że jest to postać w
jakiś sposób związana z tematem przemijania, oraz, co znacznie ważniejsze z punktu
widzenia pragmatyki utworu, że jej funkcją jest wprowadzenie czytelnika w odpowiedni
nastrój. Sam podmiot liryczny jednak z definicji w tych wydarzeniach nie uczestniczy. I choć
charakterystyka ta jest zdecydowanie ogólnikowa, to ukazuje ona znacznie większą
informatywność nazwy opisywanego gatunku, niż wspomniane oznaczenie rozdziału jako
pieśni różne. Pozostałe tego typu metody wprowadzenia, sugerujące pewne ogólne informacje
o podmiocie lirycznym, to przede wszystkim:
・悲別歌

wakare o kanashiburu uta
‘pieśń wyrażająca smutek przy rozstaniu’
(por. pieśni 3180-3220 ze zwoju XII)
・羇旅発思 tabi ni shite omoi o okosu ‘przywodzenie uczuć podczas podróży’
(por. pieśni 3127-3180 ze zwoju XII)
W przeciwieństwie bowiem do wielu innych kategorii pieśni, powyższe tytuły rozdziałów
sugerują pewne wydarzenia, jakich doświadcza sam podmiot liryczny, nie zaś typologicznie
odmienny autor rzeczywisty.
Tego typu przykładów odnoszenia się kompilatora do podmiotu lirycznego jest jednak
bardzo niewiele i mają one charakter pośredni. Jeszcze skromniej funkcja taka
reprezentowana jest przez komentatora. Jedyne tekstologicznie interesujące przykłady
informacji o podmiocie lirycznym, jakie zawarte są w komentarzach, wskazać można we
wspomnianych już wyżej utworach 3261 i 3284 ze zwoju XIII. Znajdująca się w nich
informacja o podmiocie lirycznym dotyczy jego płci i wprowadzona jest w postaci
komentarza, iż podmiot ten, zwracając się do swego rozmówcy, powinien był użyć innego
zaimka. Zaimek drugiej osoby zaś, jak wspominaliśmy, z bardzo dużym
prawdopodobieństwem określa także płeć samego nadawcy.
Jak zatem widzimy, informacje o podmiocie lirycznym komunikowane przez
kompilatora lub komentatora są w opisywanej tu antologii raczej marginalne. Niemal
wszystkie, występujące z kolei bardzo często, wypowiedzi tego typu odnoszą się do
typologicznie odmiennego autora rzeczywistego. Nieliczne wskazane przez nas przykłady
pozwalają nam jednak stwierdzić, iż informacje o podmiocie lirycznym, w tym o jego funkcji
pragmatycznej, mogą być niekiedy zakodowane w bardzo subtelny sposób, jak np. w gatunku
utworu czy kategorii honoryfikatywnej danego wyrażenia. Na uwagę zasługuje tym samym
fakt, iż dopiero powołanie wielowarstwowego nadawcy tekstu pisanego, w którym szczególną
uwagę zwraca się na oddzielenie warstwy tekstowej, kontekstowej i metatekstowej, pozwala
na dostrzeżenie dodatkowych funkcji pragmatycznych, jakie pełnić mogą poszczególne partie
wypowiedzi w ramach utworu literackiego.
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4.6. Bohaterowie
Mówiąc o ‘bohaterze’ nie mamy tu na myśli osób, o których mowa w poszczególnych
partiach tekstu, lecz o wyróżnionym przez nas wyżej typie nadawcy, który komunikuje
pewien fragment całego tekstu. Od nadawcy odpowiedzialnego za całościową treść
wypowiedzi grafemicznej odróżnia go to, iż zarówno sama postać owego bohatera, jak
również (co zdecydowanie ważniejsze) wygłoszona przez niego wypowiedź konstyutuująca
go jako nadawcę, wprowadzane są do tekstu przez nadrzędnego nadawcę. W naszym modelu
wydzieliliśmy zasadniczo trzy typy bohaterów rozróżnianych w oparciu o typ tekstu. W
tekście głównym bohater ten wprowadzony być może, w zależności od rodzaju literackiego,
przez podmiot liryczny, narratora bądź podmiot dramatyczny; w partiach pobocznych – przez
kompilatora bądź komentatora. Co szczególnie ważne z tekstologicznego punktu widzenia to
fakt, iż bohater będący nadawcą konstytuowany jest przez nadawcę nadrzędnego poprzez
użycie cytatu, czyli innymi słowy wypowiedzi w trybie mówienia: „_”. To właśnie sam ten
tryb stanowi tekstowy wykładnik bohatera w naszym rozumieniu. Odwołanie się jedynie do
treści słów danej osoby w trybie mówienia, że wprowadza dopiero kolejną postać do utworu,
ale w żadnej mierze nie powołuje odrębnego nadawcy. Jak jednak zaraz zobaczymy, kwestia
rozróżnienia obu form przytaczania stanowi w języku japońskim stosunkowo złożony
problem.

4.6.1. Mówienie, że oraz cytacyjne mówienie: „_” w języku japońskim –
zarys rozróżnienia
Stwierdzenie, iż problem rozróżnienia dwóch powyższych formuł przytaczania ma
fundamentalne znaczenie dla mechanizmów rządzących użyciem języka naturalnego, można
uznać za niewymagające specjalnej argumentacji. Jego omówienie w odniesieniu do
dowolnego języka stanowi jednak problem wyjątkowo rozległy i zasługuje na osobną
monografię, dalece wykraczającą poza ramy niniejszej pracy. W związku z tym ograniczymy
się tutaj jedynie do bardzo ogólnych uwag, mających na celu zarysowanie całej problematyki
powstałej na gruncie japońszczyzny, jak również wprowadzenie Czytelnika do pewnych
konkretnych zjawisk obserwowanych już w samej antologii Man’yōshū.
W prezentowanym tu podejściu przyjmujemy w dużej mierze za punkt wyjścia
koncepcję Andrzeja Bogusławskiego 324 , w ramach której mówienie, że oraz cytacyjne
mówienie: „_” stanowią dwa odrębne i – co najważniejsze – wzajemnie nieredukowalne325
tryby referencji. O ile drugi z nich przyjmuje za swój desygnat czyjąś wypowiedź ujętą w
supozycji materialnej, to pierwszy odnosi się do komunikowanej przez daną osobę wiedzy326.
Jak się jednak okazuje, rozróżnienie to stanowi w wypadku języka japońskiego nieco bardziej
złożony problem za sprawą tego, iż same wykładniki gramatyczno-leksykalne bardzo często
nie wprowadzają jasnego rozgraniczenia. Pozostaje bowiem faktem bezspornym, iż ta sama
jednostka gramatyczna w postaci partykuły to 327 służy zarówno do przytaczania czyjejś
324

Jej najpełniejszy opis znajdzie Czytelnik w: Bogusławski 2007.
Podobne stanowisko w tej kwestii zajął swego czasu m.in. Davidson (Davidson 1968, str. 98-99), krytykując
należycie utożsamianie (lub nie dość klarowne rozróżnianie) obu predykatów.
326
W tym miejscu koncepcja Bogusławskiego zasadniczo się rozmijają się z tą proponowaną przez Davidsona.
Ten drugi bowiem stara się formułować swoją teorię w oparciu o pojęcie prawdy, która z kolei u
Bogusławskiego nie stanowi pojęcia niedefiniowalnego i jest eksplikowalna właśnie przy użyciu pojęcia wiedzy.
Por. Bogusławski 2007, str. 79-86.
327
Partykuła ta nie stanowi jedynego wykładnika przytoczenia. Nasz opis ograniczamy do tego jednego z uwagi
na fakt, iż jest on zdecydowanie najbardziej typowy i odznacza się największą frekwencją zarówno w pisanej,
jak i mówionej odmianie japońszczyzny.
325
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wypowiedzi, jak również do odnoszenia się do komunikowanej przez nadawcę wiedzy. Tym
samym zdanie:
山崎氏は、私が正しいと言った。
Yamazaki-shi wa, watashi ga tadashii to itta.
może być tłumaczone na język polski dwojako, tj. ‘Pan Yamazaki powiedział, że mam rację’,
jak również ‘Pan Yamazaki powiedział: „To ja mam rację!”.’. Jak jednak słusznie zauważa
Katō, owa dwuznaczność jest jednie cechą w ten sposób zapisanego zdania, w którym nie
został użyty cudzysłów328. Nie oznacza to jednak bynajmniej, iż japońszczyzna nie dysponuje
innymi niż leksykalne czy gramatyczne wykładnikami, które pozwoliłyby odbiorcy
zidentyfikować jednoznacznie tryb przytoczenia.
Zacznijmy przede wszystkim od tego, iż języki naturalne muszą z zasady posiadać
wykładniki pozwalające jego użytkownikom stwierdzić, do czego odnosi się nadawca. Nie
oznacza to, iż język naturalny nie może dopuszczać zdań pod tym względem wieloznacznych.
Rzecz w tym, iż wieloznaczność ta może zostać zlikwidowana za pomocą środków
kontekstowo niezależnych. Nie ma tym samym powodu, dla którego wyjątek miałby stanowić
tutaj sam język pojmowany jako desygnat wypowiedzi: język naturalny musi dostarczać
wykładników pozwlających stwierdzić, czy odniesieniem zdania jest ciąg znaków
językowych, czy też ich treść. W niniejszej pracy stoimy ponad to na stanowicsku przyjętym
za Bogusławskim, iż jasnym musi być, czy dany obiekt (treść lub ciąg znaków) jest bądź nie
jest desygnatem aktualnej wypowiedzi. Oznacza to, iż nie mogą istnieć żadne tryby pośrednie,
tworzące z predykatu przytaczania jednostkę o nieostrej denotacji. Tego typu skalę szarości,
łamiącą absolutnie fundamentalne zasady logiczności języka, próbował wprowadzić Kamada.
Stwierdził bowiem, iż nadawca, w zależności od własnej woli, może decydować, w jaki
sposób odnosi się do przytaczanej wypowiedzi 329 . Powołał w związku z tym, oprócz
standardowego rozróżnienia na mowę zależną (sinojap. kansetsu wahō 間接話法 lub kansetsu
in’yō 間接引用) i niezależną (sinojap. chokusetsu wahō 直接話法 lub chokusetsu in’yō 直接
引用) dwie kategorie pośrednie: ‘mowę quasi zależną’ jun-kansetsu in’yō 準間接引用 oraz
‘mowę quasi niezależną’ jun-chokusetsu in’yō 準直接引用. Rozróżnienie to ma, wg autora,
na celu uwzględnienie punktu widzenia osoby, do którego odnosić się ma przytaczana fraza330.
Wg Kamady o trybie pośrednim możemy mówić wówczas, gdy fraza przytaczana i
przytaczająca różnią się co do osób, z punktu widzenia których sformułowane są wypowiedzi.
Pomijając już jednak sam fakt, iż autor używa tutaj nader mglistego pojęcia „punkt widzenia”,
to przede wszystkim nie zauważa on tego, iż w jego definicji brak jest pewnej bardzo istotnej
informacji . Kamada stwierdza bowiem, iż osoba przytaczająca wypowiedź może
zadecydować, w jaki sposób się do niej odnosi. Pomija jednak fakt, iż o sposobie odnoszenia
się możemy mówić dopiero wówczas, gdy określony jest sam obiekt owego odniesienia.
Enigmatycznie pojęta „wypowiedź” zaś obiektu tego jeszcze absulutnie nie stanowi: może nią
być bowiem aspekt materialny owej wypowiedzi lub jej treść. Jest przy tym faktem
powszechnie znanym, iż istnieje szereg wypowiedzi, w których nadawca odwołuje się do
czyjejś wypowiedzi, ale jej treść włącza jednocześnie do własnego komunikatu, np.:
Bartek powiedział mi, że ten projekt „jest dla mnie szczególnie ważny”.
328

Katō 2010, str. 29. Fakt ten będzie miał istotne znaczenie w dalszej dyskusji, gdyż znaków cudzysłowia nie
używano w klasycznej japońszczyźnie.
329
Kamada 2000, str. 60-61.
330
Ibidem, patrz przede wszystkim: str. 116-119 oraz 157-164.
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Tego typu sposób przytaczania opatrywany jest najpowszechniej nieco mylącym terminem
cytat mieszany (ang. mixed quotation lub impure quotation). Warto jednak zauważyć, iż
bezpośrednie odniesienie przytaczanej frazy następującego po wyrazie projekt nie jest
dwuznaczne: jest nim bowiem ciąg znaków nadanych przez Bartka. Prostym dowodem na to
jest fakt, iż wyraz mnie nie odnosi się tutaj do nadawcy całej wypowiedzi, ale do samego
Bartka. Opuszczenie cudzysłowia natomiast w zasadniczy sposób zmienia odniesienie
zaimka331. Fakt ten jest o tyle istotny, iż potwierdza jasno to, o czym mówiliśmy wyżej: nawet
w tzw. cytacie mieszanym zachowana musi być jednoznaczność odniesienia, tj. musi być
jasne, czy dany obiekt (treść bądź ciąg znaków) jest bądź nie jest desygnatem danej
wypowiedzi. Koncepcję Kamady możemy tym samym odrzucić jako nieprzydatną.
Przedstawia ona bowiem model języka, w którym jego użytkownicy nie mają żadnych
podstaw do określenia tego, do czego odnoszą się nadawcy interpretowanych przez nich
wypowiedzi332. Natomiast w ramach owe dualnego rozróżnienia język japoński oferuje dwa
bardzo proste środki, jakimi są cydzysłów (「 _ 」) dla tekstu pisanego oraz odpowiednie
wykładniki prozodyczne, jak pauza, intonacja czy zmiana tonu, stosowane w wypadku mowy
niezależnej w mówionej odmianie języka. Należy przy tym podkreślić, iż owe wykładniki
prozodyczne nadawane części cytowanej, choć stosunkowo trudne do precyzyjnego
fonetycznego opisania, rozpoznawane są jednoznacznie przez kompetentnych użytkowników
japońszczyzny i stanowią pełnoprawny materiał językowy, na podstawie którego
użytkownicy ci rozpoznają tryb przytaczania333.
331

Tego typu argument wysuwają Cappelen i Lepore (2007, str. 29-30). Szczególnie jasne wytłumaczenie tego
zjawiska językowego podaje Read (1997, str. 14, 20) pokazując wyraźnie, iż tryb cytowania nie pozbawia w
żaden sposób cytowanej wypowiedzi jej wartości semantycznej poprzez wprowadzenie nowej jednostki.
Wykładniki mowy niezależnej zwracają jedynie uwagę odbiorcy na fakt, iż nadawca odnosi się do samej
wypowiedzi, a nie że odwołuje w jakiś sposób jej treść. Ta hipoteza teoretyczna znajduje swoje wyraźne
potwierdzenie w materiale językowym. Nawet bowiem w wypadku tzw. mieszanego trybu cytowania język
naturalny wyposażony jest w standardowe wykładniki pozwalające na zidentyfikowanie zakresu frazy
przytaczanej. W piśmie funkcję tę pełni cudzysłów, w mowie zaś takie środki, jak pauza, intonacja, zmiana tonu
czy modulacja głosu, upodabniająca cytowaną wypowiedź do oryginału. Cennej analizy empirycznej dokonanej
na spontanicznym dyskursie mówionym dostarcza tutaj na przykładzie języka niemieckiego Günther (1999, str.
689-690). Autorka ukazuje, jak w mieszanym cytacie fraza przytaczana wyróżniana jest dodatkowymi
wykładnikami w postaci podniesionego tonu, zwiększonego tempa i głośności wypowiedzi. Najpełniejszą
koncepcją semantyczną poświęconą cytatowi mieszanemu znajdzie Czytelnik w Maier 2014, który informację
gramatyczną koduje na poziomie presupozycji, w przeciwieństwie do samego ciągu aktualnie użytych znaków.
332
Dodajmy też, że koncepcja ta została skrytykowana także w środowisku japońskim, m.in. w: Katō 2010, str.
42; Sunakawa 2000, str. 158. Szczególnie klarowną linię rozumowania przyjmuje druga z wymienionych tu
autorek. Sunakawa swoją krytykę opiera na tym, iż niezależnie od tego, czyj punkt widzenia został przyjęty w
danym zdaniu, mowa zależna posiada tę samą moc illokucyjną, w przeciwieństwie do cytacyjnego mówienia:
„_”, które mocy takiej nie posiada. Psychologistyczne rozróżnienie wprowadzone przez Kamadę nie znajduje
tym samym faktycznego potwierdzenia w strukturach języka, co stanowi kolejny argument na rzecz jego
odrzucenia. Podejście Sunakawy, choć opisujące problem z nieco innej strony, pozostaje zaś w zgodzie z
naszym. Przytoczenie cytacyjne nie może mieć bowiem mocy illokucyjnej z uwagi na fakt, iż nie przekazuje
wiedzy, w przeciwieństwie do trybu jakim jest mówienie, że. Obie wprowadzone przez Kamadę kategorie
pośrednie nie wprowadzają natomiast żadnego odmiennego trybu przytaczania, lecz odwołują się najzwyczajniej
do treści przytaczanej frazy. Obiekt przytoczenia zaś (wiedza bądź wypowiedź w supozycji materialnej)
pozostaje bez zmian.
333
Uwagę na ten fakt zwraca m.in. Katō (Katō 2010, str. 30-31). Warto też zauważyć, iż tego typu
dwuznaczność, przejawiająca się w braku gramatycznych bądź leksykalnych wykładników trybu przytoczenia,
nie jest wyłączną cechą japońszczyzny. Podobne zjaiwsko możemy zaobserwować bowiem w całkowicie
poprawnym zdaniu angielskim, np.: „She said I should go there.”. Podobnie jednak jak w japońskim, jako tryb
przytoczenia służyć mogą nie tylko wykładniki grafemiczne, w postaci cydzysłowia, lecz fonetyczne, w postaci
pauzy i intonacji. Jak zwraca uwagę Ladd (Ladd 1980, str. 164-165) przy omawianiu zdań typu „Get out of here,
he yelled.” uwydatnienie odrębności fraz jest nadrzędne wobec tonu, gdyż pauza, następująca po partii
przytaczanej, wprowadza przerwę w ramach ciągu wypowiadanego bez zmian tonu. Jak się zresztą okazuje, tego
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Opis powyższych wykładników stanowi raczej techniczny aspekt dyskusji nad językiem.
Niezależnie jednak od owych dwóch środków istnieją także pewne ograniczenia wynikające z
samych cech języka naturalnego i stanowiące niemniejsze wyzwanie dla badań
lingwistycznych. Nie do wszystkiego możemy się bowiem odnosić w ramach mowy zależnej,
jak również nie wszystkie formy przytaczania mogą być używane w mowie niezależnej.
Problem ten, w odniesieniu do języka japońskiego, podejmuje m.in. Fujita, którego
opracowanie zwraca uwagę nie tylko poziomem szczegółowości i obszerności, ale też
klarownym i systemowym opisem problemu. Autor przede wszystkim wydziela te zdania, w
których to otoczenie tekstowe stanowi wskazówkę przemawiającą na rzecz określonej
identyfikacji przytoczenia334. I tak na przykład w wypadku zdania:
山崎氏は、私の言うことを聞いていて、大きな声で私が正しいと言った。
Yamazaki-shi wa, watashi no iu koto o kiite ite, ōkina koe de watashi ga tadashii to itta.
znacznie bardziej naturalna wydaje się interpretacja w ramach mówienia: „_”, tj.:
Pan Yamazaki, wysłuchawszy tego, co powiedziałem, zauważył głośno: „To ja mam rację!”.
Interpretacja taka jest jednak jedynie uprzywilejowana przez otoczenie tekstowe, ale
bynajmniej nie jednoznacznie wytyczona, toteż istnieje także możliwość odczytania tego
zdania w ramach mowy zależnej:
Pan Yamazaki, wysłuchawszy tego, co powiedziałem, zauważył głośno, że mam rację.
W swojej koncepcji Fujita 335 proponuje przede wszystkim wprowadzenie kategorii ‘tryb
przekazu’ dentatsu no mūdo 伝達のムード, rozumianej jako klasa wszystkich okoliczności
zewnątrz-językowych, w jakich dana wypowiedź funkcjonuje. Jest to zatem termin bardzo
zbliżony do pragmatycznie pojmowanego kontekstu, jednak Fujita operuje nim tutaj
wyłącznie na polu semantyki. Wprowadzone bowiem rozróżnienie opiera się na tym, czy
treść przytaczanej wypowiedzi odnosi się w jakikolwiek sposób do owych okoliczności
zewnątrz-językowych w ramach swojego czysto leksykalnego znaczenia, a nie weryfikacji
kontekstowej336. Autor zwraca uwagę na fakt, iż jakkolwiek w cytacyjnym mówieniu: „_”
przytaczane mogą być dowolne wyrażenia języka, to fraza, do której odnosi się nadawca w
ramach mówienia, że nie może zawierać żadnych treści odnoszących się właśnie do owych
treści kontekstowych. Tym samym więc poniższe zdanie, zawierające partykułę emfatyczną
na, odpowiadającą w przybliżeniu polskiej frazie 'aaa(!)' 337 , może być interpretowane
wyłącznie w trybie mowy niezależnej:

typu wyróżnienie fonetyczne ma miejsce nie tylko przy okazji przytaczania czyjejś wypowiedzi, ale także w
zbliżonym w charakterze metatekstualnym użyciu języka, gdzie część wypowiedzi funkcjonuje w supozycji
materialnej. Jak bowiem pokazuje Beckman i Pierrehumbert (1986, str. 289-290), w zdaniach typu „'I' means
insert.” wyraźną zmianę częstotliwości tonu podstawowego po definiendum oraz pauzę przed odnoszącym się do
niego definiensem obserwujemy niezależnie od tego, czy zdanie zostało wypowiedziane z wyraźnym podziałem
na frazy, czy też jako spójna całość.
334
Fujita 2002, str. 151.
335
Ibidem, str. 149-150.
336
Termin ten odpowiada tym samym raczej typom lub klasom kontekstów niż aktualnemu kontekstowi.
337
Cechą charakterystyczną, upodabniającą japońską partykułę do polskiej frazy, jest możliwość jest
przedłużania do formy nā.
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山崎氏は、私が正しいなと言った。
Yamazaki-shi wa, watashi ga tadashii na to itta.
Pan Yamazaki powiedział: „Aaa, to ja mam rację!”.
*Pan Yamazaki powiedział, że aaa mam rację!
Przyczyną, dla której tego typu zdania nie mogą funkcjonować w języku naturalnym, jest
konieczność istnienia pewnego porządku epistemicznego: użytkownicy muszą wiedzieć, jak
zinterpretować obiekt, do czego odnosi się ich rozmówca. W tego typu wypowiedzi natomiast
predykat mówić, że odnosić by się musiał jednocześnie do informacji zakodowanej w ramach
wypowiedzi głównej, jak również do zawartej niezależnie informacji kontekstowej, tj. do
stosunku nadawcy do okoliczności towarzyszących danej wypowiedzi. Taka wypowiedź z
dwuznacznym desygnatem byłaby rzecz jasna absurdalna tam, gdzie celem jest właśnie
przytoczenie czyjejś wiedzy.
Szczególnie ważny w wypadku języka japońskiego jest fakt, że ograniczenie to
obejmuje także pewne typy honoryfikatywnego nacechowania wypowiedzi. Wydaje się
bowiem, iż wśród wyrażeń honoryfikatywnych możemy wyróżnić dwa typy, odznaczające się
odmiennymi mechanizmami semantycznymi i pragmatycznymi. Pierwszy z nich odnosi się
do obiektu – najczęściej osoby – i funkcjonuje na zasadzie frazy przydawkowej jako
nastęująca deskrypcja: obiekt (ew. osoba) któremu (ew. której) nadawca nadaje taką-a-taką
rangę towarzyską w hierarchii społecznej. I tak przykładowo gdy nadawca, odnoszący się do
faktu zgonu danej osoby, używa wyrażenia okakure ni naru お隠れになる, wiadomo, iż
nadaje temu, do kogo się odnosi, pewną szczególnie wysoką rangę społeczną. Zwrot ten,
oznaczający aprecjatywnie nacechwane ‘umrzeć’ (dosł. „raczyć się ukryć”), stosowany jest
bowiem wyłącznie w stosunku do osoby cesarza. Istnieje jednak jeszcze jeden typ
nacechowania honoryfikatywnego, który nie odnosi się bezpośrednio do żadnej osoby i nie
może być zastąpiony przez powyższą deskrypcję. Jest to bowiem takie nacechowanie, które
konstytuuje sam grzecznościowy poziom wypowiedzi. Tym samym więc należy tutaj mówić
nie tyle o obiekcie, do którego odnosi się deskrypcja, co o obiekcie, do którego odnosi się
performatywna funkcja tego typu jednostki języka. Obiektem tym jest sam kontekst
wypowiedzi, który w tym wypadku z powodzeniem odpowiada ‘trybowi wypowiedzi’ w
rozumieniu Fujity. W języku japońskim funkcja ta pełniona jest przede wszystkim przez
końcówkę fleksyjną -mas- / -s- dodawaną do czasowników lub do spójki de aru338.
Z powyższego rozróżnienia wynika pewna istotna dla naszych rozważań konsekwencja.
Otóż wyłącznie wypowiedź z nacechowaniem aprecjatywnym pierwszego typu może być
przytaczana w obu trybach. Tym samym poniższe zdanie może być interpretowane dwojako:
彼は天皇がお隠れになったと言った。
Kare wa tennō ga okakure ni natta to itta.

338

W języku polskim końcówce tej do pewnego stopnia odpowiada dodawanie frazy proszę pana / pani, lub
samo pan / pani, często w formie wołacza, por. np. Dzień dobry oraz Dzień dobry pani. Odpowiedniość ta nie
jest, rzecz jasna, całkowita. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż rozróżnienie to nie jest tożsame ze
wspomnianym wyżej podziałem na absolutne i relatywne nacechowanie honoryfikatywne, dyskutowane przez
Kikuchiego. O ile tam bowiem zróżnicowanie odnosiło się do zależności kontekstowej danego wyrażenia, to
tutaj dotyczy ono obiektu nacechowania, którym może być sam kontekst wypowiedzi.
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On powiedział: „Cesarz odszedł.”
On powiedział, że cesarz odszedł.
Jak pokażemy na przykładzie Man’yōshū, nacechowanie honoryfikatywne odnoszące się do
obiektu może jedynie powołać kontekst, w ramach którego odczyt w trybie mowy niezależnej
jest zdecydowanie bardziej naturalny i tym samym uprzywilejowany. Natomiast w wypadku
drugiego typu nacechowania przytoczenie w ramach mowy zależnej jest niemożliwe, toteż
zdanie to może być interpretowane wyłącznie jako odwołanie się do czyjejś wypowiedzi w
trybie mówienia: „_”, np.:
山崎氏は、私は正しいですと言った。
Yamazaki-shi wa, watashi ga tadashii desu to itta.
Pan Yamazaki powiedział: „To ja mam rację, proszę pana.”.
*Pan Yamazaki powiedział, że ja-pan, mam rację.
Zjawisko to, jak się zdaje, należy tłumaczyć następująco. Drugi typ wypowiedzi odznacza się
bardziej złożoną strukturą, gdyż obejmuje zarówno odniesienie semantyczne, jak i funkcję
pragmatyczną. Tego typu dwoistość obiektów w wypadku hipotetycznej próby przytoczenia
w trybie mówienia, że nie tylko prowadziłby do powstania pewnej dwuznaczności
epistemicznej polegającej na tym, iż odbiorca nie wie, do czego konkretnie odnosić się ma
przytoczony fragment. Sam performatyw bowiem najzwyczajniej nie może być wprowadzony
w ramach mowy zależnej, co widać wyraźnie na przykładzie najbardziej typowych aktów
mowy:
山崎氏は、今日はと言った
Yamazaki-shi wa konnichi wa to itta
Pan Yamazaki powiedział: „Dzień dobry!”
*Pan Yamazaki powiedział, że dzień dobry.
W tym wypadku jednak przyczyna ograniczenia leży gdzie indziej i nie obejmuje tego
rozróżnienia, które wprowadził Fujita. Nie mamy tu bowiem do czynienia z sytuacją, w której
nadawca przytoczenia odnosiłby się do wiedzy o dwóch odmiennych obiektach. Tego typu
akt mowy z definicji nie komunikuje żadnej wiedzy, lecz funkcjonuje właśnie jako
performatyw. Tym samym nie może być przytaczany w ramach komunikującego wiedzę
mówienia, że.
Pewne ograniczenia odnoszą się także do samych form przytaczania. Ciekawy przykład
przedstawia tutaj Fujita339, pozostawiając go niestety bez szerszego komentarza. Ograniczenie
to dotyczy właśnie predykatu wiedzieć odnoszącego się w oczywisty sposób do wiedzy
bezpośrednio. Dlatego też poniższe zdanie:

339

Ibidem, str. 149.
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山崎氏は、それが正しいと知った。
Yamazaki-shi wa, sore ga tadashii to shitta.
Pan Yamazaki dowiedział się, że to [np. zdanie – JW] jest poprawne.
*Pan Yamazaki dowiedział się: „To [np. zdanie – JW] jest poprawne.”.
nie może być interpretowane inaczej, niż w trybie mowy zależnej. Predykaty epistemiczne, w
tym podstawowy ‘wiedzieć _’, nie wiążą bowiem jako argumentu rematycznego samej
wypowiedzi cytowanej. Fakt ten jest jest o tyle interesujący, iż prócz najważniejszej
konstrukcji w postaci wiedzieć, że, predykat ten może rzecz jasna wchodzić w takie
konstrukcje, jak wiedzieć o CZYM / KIM (np. Wiem o jego chorobie.), a zatem wiązać
bezpośrednio frazę rzeczownikową. Cecha ta rozciąga się na szereg innych czasowników
epistemicznych, np. być przeświadczonym o CZYM, wątpić w CO, itd. 340. Z drugiej strony
wypowiedzi cytacyjne z reguły są ujmowane składniowo jako frazy rzeczownikowe, a ich
wykorzystanie w konstrukcjach epistemicznych tego typu jest wyraźnie dewiacyjne, np.
*Wiem o jego „Jestem chory.”.341
Predykat denotujący stan wiedzy nie może zwyczajnie odnosić się do czegoś, co tejże wiedzy
nie stanowi; tym zaś właśnie jest czysto materialny aspekt wyrażenia językowego 342. W takiej
sytuacji nie dziwi także fakt, iż w partii przytaczanej nie może pojawić się jednocześnie
odwołanie do treści głównej, jak i do kontekstu wypowiedzi:
*山崎氏は、それが正しいなと知った。
*Yamazaki-shi wa, sore ga tadashii na to shitta.
*Pan Yamazaki dowiedział się: „Aaa, to [np. zdanie – JW] jest poprawne!”.
*Pan Yamazaki wiedział, że aaa, to [np. zdanie – JW] jest poprawne.
Powyższy zarys, niepretendujący nawet do wyliczenia pełnej listy problemów związanych ze
zdaniami przytaczania w języku japońskim 343 , ma jedynie na celu zwrócenie uwagi
340

Szczegółowe studium semantyczne predykatów epistemicznych podaje Danielewiczowa 2002. W kwestii
poruszonej wyżej, patrz zwłaszcza str. 41-51.
341
Danielewiczowa (ibidem) zwraca uwagę na różną funkcję o, tj. tę wprowadzającą obiekt wiedzy, oraz tę
wprowadzającą właściwą wiedzę w postaci rematu całej konstrukcji. Zwróćmy uwagę, iż w zdaniu pierwszego
typu (Wiem o jego chorobie.) mamy do czynienia właśnie z wprowadzeniem konkretnego stanu wiedzy. W
takich wypadkach zamieszczenie wypowiedzi cytacyjnej prowadzi do dewiacji. Dewiacyjnej konstrukcji nie
powołują natomiast te zdania z predykatem epistemicznym, które wypowiedź cytacyjną wiążą w argumencie
tematycznym, także w konstrukcjach _, że, np.: Już teraz wiem, że jego „Jestem chory.” to tylko sposób na
unikanie trudnych pytań.
342
Warto zresztą zwrócić uwagę na fakt, iż jest to poważny argument przemawiający na rzecz przewagi
koncepcji Bogusławskiego nad Davidsonowską.
343
Por. m.in. bardzo ciekawe spostrzeżenia Sunakawy (Sunakawa 1989, str. 384) odnośnie faktu, iż symbolizmy
dźwiękowe, choć funkcjonują w zdaniu nader często jako przymiotniki, przysłówniki lub czasowniki, mogą być
przytaczane wyłącznie w trybie cytacyjnego mówienia: „_”, nawet wówczas, kiedy nie pełnią one roli aktu
mowy.
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Czytelnika na pewne fakty podstawowe obserwowane w japońszczyźnie. Pragniemy bowiem
zaznaczyć jedynie, iż, po pierwsze, oba tryby przytaczania stanowią z konieczności odmienne
struktury nawet wówczas, gdy środki gramatyczno-leksykalne nie zapewniają
jednoznacznego rozróżnienia; po drugie zaś, iż sygnałem trybu przytaczania może być także
treść przytaczanej partii, sam predykat przytoczenia lub kontekst całej wypowiedzi. Mając na
uwadze te podstawowe fakty przejdziemy teraz do omówienia cytacyjnych wykładników
bohatera-nadawcy w Man’yōshū.

4.6.2. Tekst Man’yōshū a problem identyfikacji wypowiedzi bohatera
Na początku przedsięwziętej tu dyskusji należy zwrócić uwagę na to, iż w czasach, kiedy
kompilowano antologię Man’yōshū, nie były używane znaki interpunkcyjne w postaci
cudzysłowu wskazujące cytacyjne przytoczenie czyjejś wypowiedzi. Tym samym nie
występują one ani w starych odpisach, ani też we współczesnych opracowaniach antologii. W
rezultacie odbiorca tekstu może nader często zetknąć się z sytuacją, o której mówiła Katō, tj.
z fragmentami tekstu funkcjonującymi w takiej postaci, która sama w sobie nie gwarantuje
możliwości zidentyfikowania trybu przytoczenia. I tak na przykład w pieśni 655 ze zwoju IV
dwa pierwsze wersy:
不念乎
思常云者

Omowanu o
Omou to iwaba

mogą być interpretowane zarówno jako przykład użycia mowy zależnej, jak i cytacyjnego
mówienia: „_”:
‘Jeśli nie kochając cię
powiem, że Cię kocham’

‘Jeżeli nie kochając cię
powiem: „Kocham Cię”’

Co więcej, z uwagi na lakoniczny charakter wypowiedzi lirycznej wymuszony krótką formą
poetycką, w tekstach nader często brak wyraźnego sygnału zakresu przytaczanej wypowiedzi.
O ile bowiem jej koniec wyznaczony jest prawie zawsze przez wspomnianą partykułę to, sam
początek przytoczenia musi być niekiedy rekonstruowany na podstawie otoczenia tekstowego
bądź kontekstu. Charakterystyczny przykład tego typu niejasności stanowi pieśń 624 ze zwoju
IV:
道相而
咲之柄尓
零雪乃
消者消香二
恋云君妹

Michi ni aite
Emashishi kara ni
Furu yuki no
Kenaba kenu ga ni
Kou to iu wagimo

Spotkana na drodze rzekła:
„Byłeś, panie, łaskaw się uśmiechnąć,
A ja tęsknię za tobą,
Niczym za śniegiem, który,
spadłszy zaraz topnieje”

Faktem bezdyskusyjnym jest to, iż nadawcą przytoczonej wypowiedzi jest kobieta. Ze wstępu
odkompilatorskiego wiemy, iż nadawcą całego utworu jest cesarz i jego tym samym
przyjmujemy tutaj za podmiot liryczny. Osobą zaś, o której wspomina on w swojej pieśni, jest
Sakabito no Ōkimi, wnuczka księcia Hozumi. Co więcej, na podstawie użytego w drugim
wersie czasownika emu ‘uśmiechać się’ nacechowanego aprecjatywnie za pomocą końcówki
fleksyjnej -s- do postaci ‘zechcieć się uśmiechnąć, być łaskaw się uśmiechnąć’ możemy z
dużym prawdopodobieństwem domniemywać, iż przytoczona wypowiedź jest cytatem. W
przeciwnym razie mamy bowiem dwie możliwości interpretacyjne. Wg pierwszej z nich
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przytoczenie zaczyna się nie wcześniej niż w trzecim wersie. Wówczas nacechowanie
honoryfikatywne jest skierowane przez cesarza do kobiety. Sytuacja taka, w której to cesarz
odnosi się do rozmówcy za pomocą zwrotów aprecjatywnych, podczas gdy do niego
adresowane są wyrażenia w prostej formie, jest zdecydowanie mało prawdopodobna. Nic
dziwnego więc, iż nie proponuje jej żadne z przytaczanych tutaj naukowych opracowań
Man’yōshū. Pozostaje więc druga możliwość, w ramach której fragment przytaczany
obejmuje drugi wers. Jeśli uznamy, iż przytoczenie odbywa się w trybie mówienia, że, to
wówczas okazuje się, iż cesarz używa formy auto-aprecjatywnej ‘powiedziała, że byłem
łaskaw się uśmiechnąć’. Jest to sytuacja możliwa, ale w obliczu tego, iż mamy tu dialog,
znacznie bardziej prawdopodobna wydaje się interpretacja w ramach mowy niezależnej, tj.
‘rzekła: „Byłeś, panie, łaskaw się uśmiechnąć.”’. Widzimy tym samym, iż przytoczenie
cytacyjne stanowi tutaj interpretację najbardziej naturalną. Tym niemniej, nie został
rozwiązany jeszcze problem zasięgu owego cytatu. Tłumaczenie stanowić będzie bowiem
treściowo spójną całość zarówno wówczas, gdy pierwszy wers włączymy do wypowiedzi
kobiety, jak i wówczas, gdy przypiszemy ją podmiotowi lirycznemu, jakim jest cesarz.
Kwestia ta okazuje się problematyczna także dla badaczy japońskich, czego ślady widnieją w
komentarzach w opracowaniu wydawnictwa Shōgakukan344. Redaktorzy bowiem zasadniczo
określają początek cytatu na drugim wersie, jednak w przypisach dodają, iż poszerzenie go o
pierwszy wers także wydaje się możliwe. Opinii tej nie podzielali redaktorzy żadnego z
pozostałych przytoczonych tutaj opracowań antologii. W najnowszym wydaniu
Shōgakukan 345 widnieje nieco zmieniona wersja, uznająca przytoczenie w ramach mowy
niezależnej począwszy od pierwszego wersu, ale z zastrzeżeniem, iż interpetacja taka jedynie
„wydaje się poprawniejsza”.
Jak widać, kwestia identyfikacji wypowiedzi cytacyjnej oraz jej zasięgu w grafemicznej
postaci tekstu antologii okazuje się dość problematyczna. W takich wypadkach
zaproponowanie jednoznacznego teksto-centrycznego modelu nadawcy jest niemożliwe.
Okazuje się jednak, iż pomimo braku wykładników materialnych w postaci znaków
cydzysłowu, odbiorca tekstu dysponuje wspomnianymi wyżej wskazówkami uniwersalnymi,
powołanymi w oparciu o analizę fundamentalnych cech języka naturalnego. Na potrzeby
prowadzonej tu dyskusji podzielimy je na dwa typy. Pierwszym z nich jest otoczenie tekstowe,
które iterpretację w ramach mówienia: „_” czyni bardziej uprzywilejowaną. Drugi typ
obejmuje te wyrażenia, które odnoszą się do samego kontekstu wypowiedzi i tym samym
wskazują mowę niezależną w sposób pewny.

4.6.2.1. Otoczenie tekstowe jako wykładnik przytoczenia cytacyjnego
Pierwszy z omawianych tutaj wykładników przytoczenia cytacyjnego stanowi, jak
wspominaliśmy wyżej, jedynie wskazówkę skłaniającą do danej interpretacji. Próbując
określić to zjawisko nieco precyzyjniej możemy stwierdzić, iż próba wprowadzenia mowy
zależnej tam, gdzie otoczenie tekstowe sugeruje tryb przytoczenia cytacyjnego, powołuje
tekst sensowny gramatycznie i semantycznie, ale nienaturalny pragmatycznie. Przedstawia
bowiem sytuację możliwą, jednak kłócącą się z obowiązującą pragmatyką językową.
Wypowiedzi tego typu stanowią więc przykłady dyskusyjne i zdecydowanie mniej
interesujące z lingwistycznego punktu widzenia, toteż więcej miejsca poświęcimy drugiej
kategorii.
W Man’yōshū zdecydowanie najbardziej wartościowymi dla naszej analizy
wykładnikami są te, przy pomocy których wprowadzone jest nacechowanie honoryfikatywne.
344
345

Shōgakukan (1971, tom I, str. 346).
Shōgakukan (2003, tom I, str. 325).
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Funkcja trybu przytoczenia polega tutaj na ustaleniu takiej relacji towarzyskiej między
bohaterami, która wprowadza całkowicie przewidywalną zależność, jeśli zdanie
wypowiedziane jest w trybie mówienia: „_”, ale zupełnie nienaturalną w ramach interpretacji
w trybie mowy zależnej. Charakterystyczny przykład stanowi tutaj pieśń 3897 ze zwoju
XVII346:
大海乃
於久可母之良受
由久和礼乎
何時伎麻佐武等
問之児良波母

Ōumi no
Oku kamo shirazu
Yuku ware o
Itsu kimasamu to
Toishi kore wa mo

Moja najdroższa, pytająca mnie,
„Kiedy będziesz łaskaw wrócić?”
Gdy płynę naprzód,
Przez wielkie morza,
Nie znając ich kresu

Czasownik kimasamu w przedostanim wersie składa się z rdzenia ku ‘przyjść, przybyć’,
aprecjatywnej końcówki -mas- oraz końcówki -m- funkcjonującej tutaj jako wykładnik
przypuszczenia, niepewności 347 . Tym samym więc, choć same reguły gramatyczne
dopuszczają tłumaczenie w trybie mowy zależnej, to w ramach takiej interpretacji podmiot
liryczny musiałby odnosić się sam do siebie z nacechowaniem aprecjatywnym. Taka sytuacja
zaś kłóci się z powszechnym użyciem kategorii honoryfikatywności w języku japońskim:
Moja najdroższa, pytająca mnie
kiedy będę łaskaw wrócić.
Zdecydowanie bardziej naturalne wydaje się natomiast wprowadzenie przytoczenia
cytacyjnego. Nadawcą aprecjatywnego nacechowania jest wówczas bohater w osobie żony, a
nie podmiot liryczny:
Moja najdroższa, pytająca mnie
„Kiedy będziesz łaskaw wrócić?”
Tryb przytoczenia jest więc identyfikowany na podstawie rozpoznania istotnych okoliczności
kontekstowych, jakimi są panujące w ówczesnej Japonii normy towarzyskie. Same zasady
języka dopuszczają jednak obie interpretacje. Warto jeszcze zwrócić na koniec uwagę, iż
tłumaczenie tych dwóch wersów w ramach mowy zależnej proponuje Suga348:
Oh, that lovely maid
Who asked me when I should come,
Zauważmy jednak, iż Suga odbiega tutaj od oryginału349 w kluczowym dla nas punkcie, gdyż
rezygnuje zupełnie z aprecjatywnego nacechowania honoryfikatywnego. Ten zabieg zaś czyni
jego tłumaczenie zupełnie naturalnym, ale zasadniczo zmieniającym pragmatyczny wydźwięk
wypowiedzi.
346

Bardzo zbliżony przykład stanowi pieśń 4436 ze zwoju XX.
Końcówka ta może być niekiedy wykładnikiem pierwszej osoby gramatycznej, wykluczając wówczas rzecz
jasna przytoczenie w trybie mówienia, że. Tak jednak być nie musi, gdyż końcówka ta była stosunkowo
wieloznaczna. Jej dokładniejszym omówieniem zajmiemy się w następnym podrozdziale.
348
The Man’yo-shu 1991, tom III, str. 154.
349
Tego typu odejście od oryginalnego znaczenia jest w przekładzie Sugi podyktowane próbą utrzymania
oryginalnego systemu wersyfikacyjnego, w ramach którego wersy mogą mieć wyłącznie 5 lub 7 sylab w
odpowiednim porządku.
347
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Nieco ciekawszy i bardziej złożony tekstologicznie przykład możemy natomiast
zaobserwować w pieśni 210 w zwoju II, poświęconej przez autora – Kakinomoto no
Hitomaro – swojej zmarłej żonie. Utwór ten przetłumaczymy w tym miejscu dosłownie, z
zachowaniem układu wersów
羽易乃山尓
吾恋流
妹者伊座等
人云者

Hagai no yama ni
Wa ga kouru
Imo wa imasu to
Hito no ieba

Na górze Hagai
Ukochana przeze mnie
Żona raczy być
Tyle mówią ludzie

Pojawiający się zaimek pierwszej osoby wa sygnalizuje wyraźnie mowę zależną. Wówczas
jednak nienaturalna, lub przynajmniej niejasna, staje się funkcja nacechowania
honoryfikatywnego w drugim wersie. W klasycznej japońszczyźnie bowiem dołączana do
czasownika końcówka -mas- funkcjonowała jako wykładnik aprecjatywnego nacechowania
danej osoby. Semantycznie odpowiadała tym samym deskrypcji opisującej pacjensa i nie była
używana – jak ma to miejsce współcześnie – jako końcówka nadająca grzeczny ton
wypowiedzi jako takiej. Uwzględniając oba teoretycznie możliwe tryby przytaczania
otrzymujemy dwa możliwe tłumaczenia na język polski, tj.:
(1)

Ponieważ ludzie mówią,
Że żona, którą kocham,
Raczy być
Na górze Hagai

(2)

Ponieważ ludzie mowią:
„Żona, którą kocham,
Raczy być
Na górze Hagai”

Jak widać, każde z tłumaczeń okazuje się pod pewnym względem defektywne. W wersji
pierwszej nadawca odnosi się aprecjatywnie do własnej żony. Wypowiedź tego typu kłóci się
z zasadami użycia kategorii honoryfikatywności w japońszczyźnie, które nakazują umniejszać
osoby należące do kręgu nadawcy, przede wszystkim członków najbliższej rodziny 350 .
Interpretacja w ramach przytoczenia cytacyjnego zaś jest jak najbardziej dopuszczalna
pragmatycznie, ale nie pasuje do treści całej pieśni. Wypowiedź tego typu nie odnosiłaby się
bowiem do podmiotu lirycznego, ale byłaby powtórzeniem czyichś (ewentualnie jego) słów.
Wypowiedź cytowana sformułowana jest bowiem wyraźnie w pierwszej osobie, na co
wskazuje zaimek wa 'ja'. Zwraca uwagę to, że utwór ten posiada także swoją wersję oboczną
350

Redaktorzy wydawnictwa Shinchōsha (1976, tom I, str. 147) twierdzą, iż praktyka wywyższania osoby
zmarłej była powszechnie stosowana przez rodzinę. Pomijają jednak problem tego, kto jest właściwie nadawcą
tej wypowiedzi: przytoczeni ludzie, kompilator, czy też może sam podmiot? Wg Tady (2009, tom I, str. 196)
nacechowanie aprecjatywne pochodzi od – podobnie anonimowej – „trzeciej osoby”. Swoją interpretację zdaje
się opierać na opracowaniu Omodaki (1958, tom II, str. 451), wg którego nadawcą owego nacechowania jest
„trzecia osoba” w postaci pojawiających się w trzecim wersie ludzi. Interpretację tę należy jednak odrzucić, gdyż
wymagałaby ona wprowadzenia trybu pośredniego między mówieniem, że oraz mówienie m: „_”, co – jak
dowodzi Bogusławski w przytaczanej wyżej publikacji z 2007 r. – jest niemożliwe. Wg redaktorów najnowszego
wydania Shōgakukan (2003, tom I, str. 141-142) tego typu metoda odnoszenia się, wywodząca się jeszcze ze
starożytnych Chin, funkcjonować ma jako sposób na niewymienianie imienia zmarłej osoby z jednoczesnym
nacechowaniem aprecjatywnym (tzw. keihi 敬避, dosł. „czcić i uniknąć [odniesienia wprost]”), przy czym
nadawcą jest sam podmiot liryczny. Redaktorzy wydania Iwanami problem ten pomijają.
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(tzw. aru hon no uta 或 本 ) opatrzoną numerem 213 w tym samym zwoju, w której
obserwujemy jedną, ale bardzo istotną zmianę w stosunku do oryginału. Otóż zaimek
pierwszej osoby wa 吾 zmieniony został tam na zaimek drugiej osoby na 汝. W takiej sytuacji
cały fragment staje się wyraźnym przytoczeniem cytacyjnym (choć wykładnik w postaci
zaimka i kategorii honoryfikatywnej nadal czynią interpretację cytacyjną jedynie bardziej
uprzywilejowaną, ale nie jednoznacnie wyznaczoną), w ramach którego nacechowanie
aprecjatywne wobec żony podmiotu lirycznego pochodzi od bohatera, jakim są ludzie351. Po
uwzględnieniu zmiany zaimka otrzymujemy najbardziej naturalną interpretację w postaci:
(2') Ponieważ ludzie mowią:
„Żona, którą kochasz,
Raczy być
Na górze Hagai”
Tłumaczenie natomiast w ramach mowy zależnej z uwzględnieniem zmiany zaimka z
pierwszoosobowego na drugoosobowy wprowadza zwrot do niezdefiniowanego adresata, co z
kolei zasadniczo nie pasuje do reszty utworu. Fakt natomiast, iż żadne z wydawnictw nie
przedstawia jasnego wytłumaczenia dla tego pragmatycznie niespójnego znaczenia
powołanego w ramach mowy zależnej, w połączeniu ze wskazówką intertekstualną w postaci
innej formy w obocznej wersji tekstu, pozwala nam domniemywać, iż zaimek użyty w pieśni
210 jest wynikiem pomyłki. Wprowadzona natomiast forma aprecjatywna skłania nas do
intepretacji trybu przypuszczenia jako mówienia: „_” i powołania tym samym zbiorowego
nadawcy-bohatera w postaci ludzi. Cała interpretacja, warto to powtórzyć, opiera się zatem
nie tylko na treści otoczenia tekstowego rozpatrywanego fragmentu, ale także na znajomości
pewnych mechanizmów pragmatycznych352.
Jak zatem widzimy, relacyjny charakter kategorii honoryfikatywnej, a także jej silne
uwarukowania kontekstowe, pozwalają nam na postulowanie określonego trybu przytoczenia
tam, gdzie nie dysponujemy wykładnikami fonicznymi lub interpunkcyjnymi. W następnej
części przyjrzymy się zaś tym jednostkom języka, które w omawianej antologii wskazują
jednoznacznie na obecność nadawcy-bohatera.

4.6.2.2. Kontekst wyznaczający przytoczenie cytacyjne
W przeciwieństwie do poprzedniej kategorii, wykładniki sklasyfikowane w tym podrozdziale
jednoznacznie wyznaczają cytacyjny tryb przytoczenia. W tym bowiem wypadku próba
interpretacji zdania w ramach mowy zależnej nie daje w efekcie tekstu sensownego. Tym
samym więc określenie trybu przytoczenia nie jest w żaden sposób dyskusyjne i zależne od
interpretacji, lecz jednoznacznie wyznaczone przez sam typ przytaczanej frazy. Dyskusję nad
tego typu wykładnikami obserwowanymi w Man’yōshū podzielimy na dwie części. Pierwsza
351

Wersję tę jako naturalniejszą wskazuje Tada (2009, tom I, str. 196) oraz redaktorzy starego wydania
Shōgakukan (1971, tom I, str. 174).
352
Suga (The Man’yo-shu 1991, tom I, str. 120) proponuje tłumaczenie w ramach mowy zależnej z
wykorzystaniem zaimka pierwszej osoby, widniejącego we właściwej wersji omawianej pieśni:
Then I heard them say,
On the mountain of Hagai
(...)
My dear wife might be living,
My dear beloved wife;
Warto jednak zwrócić uwagę, iż autor rezygnuje tutaj z nacechowania aprecjatywnego, zastępując je
powtórzonym zwrotem emotywnym. Fakt ten potwierdza powyższe rozważania nad funkcją i uzusem kategorii
honoryfikatywnej.
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obejmować będzie końcówki fleksyjne i partykuły zarezerwowane dla pierwszej osoby
gramatycznej, druga zaś akty mowy.

4.6.2.2.1. Emfatyczne i wolitywne wykładniki pierwszej osoby
Wspominaliśmy już wcześniej, iż mowa zależna komunikuje całkowicie odmienną postawę
epistemiczną nadawcy, niż cytacyjne mówienie: „_”. O ile bowiem drugi tryb informuje
odbiorcę jedynie353 o tym, iż nadawcy znany jest materialny aspekt przytaczanej wypowiedzi,
to przytaczanie w trybie mówienia, że komunikuje wyraźnie, iż nadawca odnosi się w sposób
świadomy do pewnej zrozumianej przez siebie treści. Otóż japońszczyzna wykazuje tutaj
dość szczególną wrażliwość, jeśli chodzi o możliwy zakres wiedzy wypowiadającej się osoby.
Nie obejmuje on bowiem niektórych stanów wewnętrznych osoby innej niż sam nadawca, o
której mówiący aktualnie się wypowiada. W szczególności dotyczy to stanów wolitywnych:
mówiący nie może wiedzieć, że dana osoba czegoś chce; może być o tym jedynie przekonany,
żywić w tej kwestii jakieś przypuszczenia, etc. Wykładnikiem tego typu postawy
epistemicznej może być nie tylko odrębny leksem bądź fraza, lecz także odpowiednia
końcówka gramatyczna. Tego typu ograniczenia dotyczą także tych zdań, które nie zawierają
leksykalnego bądź gramatycznego wykładnika formy wolitywnej, ale komunikowana
czynność jest wynikiem swobodnej decyzji agensa, aktem wolnej woli. Jak pokazuje Fujita354,
zdania tego typu mogą być przytaczane w trybie mowy zależnej, jednak wiąże się to ze
zmianą odcienia znaczeniowego przytaczanego predykatu, przy czym – co szczególnie ważne
– jedynym wykładnikiem jest właśnie tryb przytoczenia. Spójrzmy na dwa poniższe zdania:
「今日から幸二が良くなるまで、あたしゃ煙草を断つよ」ときっぱり宣言した。
„Kyō kara Kōji ga yoku naru made, atasha tabako o tatsu yo” to kippari sengen shita.
„Od dziś rzucam palenie aż do momnetu, kiedy Kōji nie wyzdrowieje!” ogłosiła stanowczo.
その男は、周囲を見回し、今後このあたり一帯は自分がとりしきると宣言した。
Sono otoko wa, shūi o mimawashi, kongo kono atari ittai wa jibun ga shikiru to sengen shita.
Tamten mężczyzna rozejrzał się wokół i ogłosił, że od teraz będzie sam zarządzał całym
terenem.
W obu przykładach przytoczone partie wyrażają pewne postanowienia odnośnie przyszłości.
O ile w pierwszym, przytoczonym cytacyjnie, zdaniu wyrażona jest wola nadawcy, a
realizacja postanowienia zależy wyłącznie od niego, to drugie zdanie, przytoczone w trybie
mowy zależnej, wprowadza wg Fujity inne tło: komunikuje bowiem, iż mężczyzna zyskał
uprzednio przyzwolenie innych osób na realizację swoich zamierzeń. Jest to właśnie rezultat
wspomnianej wyżej szczególnej wrażliwości języka japońskiego na komunikowanie wiedzy.
353

W ramach pragmatycznych badań nad językiem dość szeroko dyskutowane jest wspomniane wcześniej
przytoczenie mieszane. Jak jednak wspominaliśmy, samo użycie cytatu nie odwołuje bynajmniej jego treści, lecz
ustanawia ciąg znaków jako jego odniesienie. To zaś, iż fraza tego typu dodatkowo pozostaje spójna pod
względem semantycznym i gramatycznym z resztą zdania nie oznacza jeszcze, że nadawca przekazuje pewną
własną treść. Komunikuje jedynie, iż w danej sytuacji cytowana osoba wyraziłaby się o we wskazanej
bezpośrednio formie.
354
Fujita 2002, str. 270.
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Jeśli bowiem wiedza owa jest już komunikowana – a za to, jak przyjęliśmy za Bogusławskim,
odpowiada właśnie tryb mówienia, że – to odbiorca ma prawo wnioskować, iż istnieją pewne
obiektywne przesłanki, stanowiące fundament tejże wiedzy. Fundamentów tych nie mogą
stanowić natomiast w ramach predykatu japońskiego w pełni subiektywne dane o stanie
wewnętrznym danej osoby. Tego typu informacje mogą być przytaczane wyłącznie cytacyjnie.
Okazuje się, iż analiza klasycznej japońszczyzny również dostarcza pewnych
szczególnie interesujących sygnałów subiektywności, które w naszych rozważaniach pozwolą
na zidentyfikowanie przytoczenia w trybie mówienia: „_” i postulowanie tym samym
obecności nadawcy-bohatera. Nawet pobieżny przegląd klasycznej gramatyki japońskiej
pozwala zauważyć bowiem, iż niektóre formy gramatyczne posiadały co najmniej dwa
warianty: jeden stosowany do wypowiedzi subiektywnych, drugi zaś do obiektywnych.
Reprezentatywny przykład stanowi tutaj czas przeszły, który mógł być wprowadzany m.in. za
pomocą końcówki fleksyjnej -k- lub -ker-. W tradycyjnym japońskim opisie klasycznej
gramatyki355 pierwsza z nich komunikować miała wydarzenia, których mówiący doświadczył
osobiście, zaś druga – wydarzenia zasłyszane, w których nadawca osobiście nie uczestniczył.
Z tego typu opisem polemizuje Frellesvig356 twierdząc, iż rozróżnienie obu form nie ma nic
wspólnego z uczestnictwem w opisywanych wydarzeniach, lecz opiera się wyłącznie na
statusie epistemicznym przekazywanej wiedzy: za pomocą -k- orzekana ma być wiedza
obiektywna, zaś -ker- kodować ma pewną postawę modalną nadawcy. Nadawca ten ma być
przekonany, że sprawy potoczyły się tak, jak on mówi. Nas problem ten interesował będzie
tylko w kontekście przytoczenia.
W okresie, na który przypada kompilacja antologii, tego typu opozycji było w języku
japońskim stosunkowo niewiele, gdyż ich zasadniczy rozwój nastąpił od okresu Heian. W
samym Man’yōshū w ramach przytoczeń pojawiają się właściwie wyłącznie czasowniki z
dwoma wykładnikami powyższego typu. Jest to końcówka fleksyjna -m- oraz jej negacja w
postaci -ji. Problem ten okazuje się jednak stosunkowo złożony. Rzecz bowiem w tym, iż
wszystkie wykładniki wypowiedzi subiektywnej są wieloznaczne, toteż mogły kodować także
użycie obiektywne. I tak -ker- bywało używane do zupełnie obiektywnej narracji, -m- zaś
mogło znaczyć zarówno ‘być może, prawdopodobnie’, ale także ‘chciałbym, zrobię CO’ oraz
‘powinieneś, musisz’. Zasadniczo więc znaczenie, w jakim użyta została dana końcówka,
określane jest na podstawie otoczenia tekstowego bądź kontekstu. Okazuje się jednak, iż
pewne podstawowe cechy języka naturalnego nie pozostawiają tutaj miejsca na całkowitą
dowolność. Otóż przede wszystkim znaczenia te są wzajemnie rozłączne, tj. wykluczona jest
ich kontaminacja w dowolnej postaci mieszanej, jak np. *‘on prawdopodobnie by chciał’. Dla
naszych rozważań ma to pewną szczególnie istotną konsekwencję: otóż w japońszczyźnie, w
której nie istnieje odmiana przez osoby, końcówki tego typu użyte w znaczeniu
subiektywnym odpowiadają funkcjonalnie wykładnikowi pierwszej osoby gramatycznej jako
składowej swego znaczenia. Fakt ten, choć niewyrażony wprost, znajduje również
potwierdzenie w ujęciu Frellesviga, który znaczenie końcówki -ker- przedstawia jako ‘mówię
ci [co ja wiem odnośnie tego, jak było]’357, zaś -m- jako ‘chcę, zrobię CO’358. Uwaga ta jest
dla nas o tyle istotna, iż kwestia osoby gramatycznej ma kluczowe znaczenie dla formuły
przytaczania. Nie sposób bowiem przytoczyć wypowiedź w trybie mowy zależnej
pozostawiając pierwszą osobę gramatyczną z powodu, o którym wspominaliśmy już
355

Por. m.in. Suzuki, Hayashi 1985, str. 50, 54.
Frellesvig 2010 str. 78.
357
Ibidem, str. 76.
358
Ibidem, str. 55. Warto także odnotować, iż autor wprowadza dodatkowo osobę gramatyczną dla pzostałych
znaczeń, tj. ‘musisz’ oraz ‘on prawdopodobnie zrobi CO’. Ostatnie znaczenie przedstawione jest swoją drogą
zbyt pobieżnie, gdyż tryb przypuszczenia nie stanowi w tym wypadku jednoznacznego wykładnika trzeciej
osoby i może byc stosowany m.in także w odniesieniu do aktualnego nadawcy, jak również do zjawisk
naturalnych.
356
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niejednokrotnie: mówienie, że komunikuje bowiem wiedzę mówiącego. Stąd też odniesienie
osoby gramatycznej predykatu przytaczania i partii przytaczanej musi być ujednolicone.
Ograniczenia takiego nie stawia rzecz jasna mówienie: „_”, które z definicji służy
przytoczeniu czyjejś wypowiedzi w jej oryginalnej postaci materialnej. Tym samym więc
możemy stwierdzić, iż te przytaczane wypowiedzi, w których funkcja końcówki zostanie
zidentyfikowana jako powołanie wypowiedzi wolitywnej (a więc subiektywnej,
pierwszoosobowej), sformułowane są z całą pewnością w trybie cytacyjnym 359. Interpretacji
podlega natomiast sama funkcja końcówki fleksyjnej. Jak będziemy mieli okazję przekonać
się poniżej, japońskie opracowania omawianej antologii często podejmują pewien wybieg
interpretacyjny. Współczesna gramatyka japońska, jak pamiętamy, pozwala bowiem na takie
sformułowanie zdania, iż tryb przytoczenia pozostaje niejasny. Tym samym, w wielu
miejscach redaktorzy pozostawiają tę sprawę otwartą360. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt,
iż żadne z opracowań nie opowiada się jasno za interpretacją w trybie mówienia, że tam, gdzie
w przytaczanej partii końcówka fleksyjna może funkcjonować jako wykładnik kategorii
wolitywnej.
Przyjrzyjmy się na początku pieśni 527 ze zwoju IV:
将来云毛
不来時有乎
不来云乎
将来常者不待
不来云物乎

Komu to iu mo
Konu toki aru o
Koji to iu o
Komu to wa mataji
Koji to iu mono o

Choć mówisz „Przyjdę”,
Bywa, że nie przychodzisz.
Gdy mówisz „Nie przyjdę.”,
Nie oczekiwałam, że przyjdziesz.
Przecież powiedziałeś, „Nie przyjdę.”.

Podmiotem lirycznym jest bez wątpienia kobieta. W całej pieśni przytoczenie pojawia się aż
trzy razy (tj. w wersie pierwszym, trzecim i piątym), przy czym wszędzie w partii
przytaczanej znajduje się końcówka -m- lub -ji. Z gramatycznego punktu widzenia we
wszystkich czterech wypadkach możliwa jest dwojaka interpretacja, jakkolwiek semantyka
predykatu myśleć, pojawiającego się w czwartym wersie, wskazuje zdecydowanie mowę
zależną. Owa dwojaka interpretacja ma o tyle wpływ na znaczenie tych wersów, iż
przytoczenie w trybie mowy zależnej wyklucza, jak wspominaliśmy, użycie formy
wolitywnej. Co więcej jednak, konkretna interpretacja powołuje odmienny kontekst, który z
kolei narzuca inny model nadawcy, gdyż wprowadza osobnego bohatera wygłaszającego
własną wypowiedź. Poszczególne interpretacje nie są spójne, jednak żadna z nich nie
stwierdza jednoznacznie, iż wszędzie mamy mowę zależną. Redaktorzy wydania Shōgakukan
stwierdzają wyraźnie, iż pierwsze dwa przykłady reprezentują mowę cytacyjną, zaś kwestię
wersu piątego pozostawiają otwartą. Tada określa jako cytacyjne wszystkie trzy wersy.
Redaktorzy wydawnictwa Shinchōsha oraz Omodaka pozostawiają zasadniczo sprawę
otwartą, jednak sugerują wyraźnie, iż trzeci i piąty wers stanowią przytoczenia cytacyjne 361.
359

Zjawisko to zasługuje na szczególną uwagę, gdyż ukazuje bardzo ciekawe mechanizmy semiotyczne
prowadzące do identyfikacji pierwszej osoby. Wynikają one bowiem z presuponowanej wiedzy, iż czyjaś wola
nie może stanowić obiektu bezpośredniego przytoczenia, lecz wymaga dodatkowego wykładnika modalnego.
Tym samym więc predykat z końcówką wolitywną wskazuje jednoznacznie pierwszą osobę gramatyczną,
przytoczenie takiej wypowiedzi zaś – tryb cytacyjnego mówenia: „_”.
360
Wybieg ten stosują w odniesieniu do wszystkich pieśni redaktorzy wydania Iwanami (1999-2003), toteż w
rozważaniach nad kwestią trybu przytaczania w omawianej antologii opracowanie to pomijamy.
361
Shōgakukan 1971 (tom I, str. 315), Tada 2009 (tom II, str. 39), Shinchōsha 1976 (tom I, str. 274), Omodaka
1959 (tom IV, str. 133). Wspomniana silna sugestia widniejąca w dwóch ostatnich opracowaniach opiera się na
współczesnym tłumaczeniu wersu trzeciego i piątego z wykorzystaniem końcówki -mai. Końcówka ta może
funkcjonować zarówno jako przeczenie w trybie przypuszczającym, jak również jako wykładnik czyjejś woli lub
decyzji – stąd też pewna dwuznaczność. Praktyka językowa pokazuje jednak, iż w tego typu opracowaniach
literackich jednostka ta częściej bywa używana w drugim znaczeniu, właśnie w celu odróżnienia od użycia
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Powyższa pieśń stanowi przykład szczególnie interesujący ze względu na kompozycję
całego utworu. Jeśli chodzi jednak o samą interpretację trybu przytoczenia, to przykładów
tego typu możemy w opisywanej antologii wskazać więcej. I tak na przykład w pieśni 3113 w
zwoju XII możemy zaobserwować wyraźny kontrast agensów zakodowanych w ramach tego
samego czasownika au ‘spotykać się’, wprowadzony właśnie za pomocą końcówki fleksyjnej:
在有而
後毛将相登
言耳乎
堅要管
相者無尓

Ari arite
Nochi mo awamu to
Koto nomi o
Kataku iitsutsu
Au to wa nashi ni362

„Spotkajmy się później,
Tak jak jesteśmy teraz.”,
Obiecałaś z przekonaniem,
Lecz były to tylko słowa,
Spotkanie nie było mi dane

Jako inny charakterystyczny przykład, choć już nie tak symetryczny jak poprzedni, może
posłużyc fragment pieśni 2337 ze zwoju X:
将忘云者
益所念

Wasuremu to ieba
Mashite omooyu

Gdy mówi: „Czyż mogłam zapomnieć?”,
Kocham ją stokroć mocniej.

Występujący na początku przytoczonego fragmentu wyraz wasuremu intepretowany jest
powszechnie w trybie przypuszczającym jako ‘Czyżbym miał zapomnieć?’. Jest jednak
faktem dość oczywistym, iż mamy tu do czynienia nie z żadnym przypuszczeniem, lecz
bardzo prostą implikaturą, zdradzającą wyraźnie w pełni subiektywne postanowienie, tj ‘Z
pewnością nie zapomnę’. Nie dziwi więc fakt, iż wszystkie opracowania zgodnie interpetują
to jako przytoczenie w trybie cytacyjnego mówienia: „_”.
Zgodnie natomiast z tym, o czym mówiliśmy wyżej odwołując się do rozważań Fujity,
swoboda interpretacyjna wykluczona jest w tych wypadkach, w których w partii przytaczanej
występuje wykładnik emfatyczny. Tego typu jednostki odnoszą się bowiem nie do obiektu, o
którym mowa jest w danej wypowiedzi, lecz do samego kontekstu. Fakt ten znajduje wyraźne
odbicie we współczesnych opracowaniach antologii, gdyż wszystkie z nich jednoznacznie
interpretują poniższe wypowiedzi jako przytoczenia cytacyjne:
(581, IV)
将死与妹常
夢所見鶴
(2489, XI)
下枝取
成哉君
問子等

Shinamu yo imo to
Ime ni mietsuru

Widzę we śnie jak mówisz,
„Zapewne przyjdzie mi umrzeć.”

Shizue tori
Naramu ya kimi to
Toishi kora wa mo

Spytała mnie, ma ukochana,
Ułamawszy dolną gałązkę,
„Jeszcze zakwitnie, prawda?”

Jak zatem można zauważyć, pomimo gramatycznej identyczności wykładnika obu trybów
przytaczania, rozróżnienie może być dokonywane także w oparciu o bardzo subtelne
rozróżnienia semantyczne. Ich nieco pogłębiona analiza prowadzić bowiem może do
jednoznacznego wskazania osoby gramatycznej wypowiedzi. W wypadku japońszczyzny
obiektywnego w postaci -nai darō. Omodaka pozostawia cały problem najbardziej otwarty twierdząc, że nawet
pierwszy wers bynajmniej nie musi odnosić się do drugiej osoby.
362
Interpretację w ramach przytoczenia cytacyjnego proponują wszystkie opracowania prócz Tady (2009, tom V,
str. 141) i Omodaki (1964, tom XII, str. 217), którzy kwestię tę pozostawia otwartą.
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zjawisko to jest szczególnie cenne poznawczo z uwagi na fakt, iż koniugacja tego języka nie
obejmuje odmiany przez osoby. Tym samym więc osoba gramatyczna, ewentualnie zawężony
zbiór tychże, jest kodowana w wykładnikach gramatycznych w oparciu o pewne epistemiczne
cechy języka, niezwiązane ani z cechami morfosyntaktycznymi danej jednostki, ani z jej
odniesieniem, ani także rządzącymi nią mechanizmami uruchamianymi w określonym
kontekście.

4.6.2.2.2. Przytoczenie performatywnego aktu mowy
Prócz omówionych wyżej gramatycznych wykładników pierwszej osoby, wprowadzających
cytacyjny tryb przytoczenia, wykładnikiem mówienia: „_” mogą być także performatywy.
Tutaj jednak, jak wspominaliśmy, identyfikacja cytatu opiera się na zupełnie odmiennych
mechanizmach semiotycznych, widocznych dopiero na pragmatycznym poziomie języka.
Performatywny akt mowy stanowi bowiem działanie samo w sobie: nie odnosi się do
obiektów lub faktów w świecie, ale owe fakty powołuje. Choć w japońszczyźnie nie określa
on jednoznacznie osoby gramatycznej, to stanowi typ wypowiedzi, który nie komunikuje
wiedzy i tym samym nie może stanowić obiektu przytoczenia w ramach mowy zależnej. To
zaś pozwala odbiorcy na zinterpretowanie tejże osoby tam, gdzie nie jest ona kodowana
leksykalnie. W Man’yōshū przykłady tego typu wypowiedzi możemy odnaleźć zarówno w
partiach lirycznych, jak i prozatorskich.
Przyjrzyjmy się najpierw przykładom reprezentującym drugi typ tekstu. W opisywanej
antologii partie prozatorskie zdecydowanie ustępują, zarówno pod względem liczebności jak i
tekstowej istotności363, swoim odpowiednikom obserwowanym w partiach lirycznych. Partie
zapisane prozą są jednak o tyle interesujące, iż stanowią one teksty zapisane w języku
chińskim, ale stworzone przez użytkowników japońszczyzny i przeznaczone do
interpretowania w mowie po japońsku. Reprezentują one tym samym niekiedy pewne
odstępstwa od standardowej chińszczyzny. Na początku spójrzmy na stosunkowo klarowny
gramatycznie fragment wstępu do pieśni 3791 ze zwoju XVI, stanowiącemu typowy przykład
aktu mowy sformułowanego na płaszczyźnie grafemicznej w klasycznej chińszczyźnie:
于時娘子等、呼老翁嗤曰、叔父来乎吹此燭火也。
Koko ni otomera, okina o yobi waraite iwaku: „Oji kure, kono tomoshibi o fuke!” to iu.
Wtedy dziewczęta zawołały staruszka i śmiejąc się powiedziały: „Dziadku, podejdź tutaj i
rozdmuchaj ogień!”.
W zdaniu tym grafemicznym, w pełni systemowym, tj. kontekstowo niezależnym,
wykładnikiem aktu mowy jest ideogram 乎 (chińsk. hū; sinojap. ko, o; jap. m.in.: ka, ya,
kana), przy czym przyporządkowane mu standardowo partykuły odpowiedniki japońskie to
partykuły emfatyczne. W powyższym przykładzie jednak w ramach japońskiego odczytu nie
odpowiada mu żadna z powyższych partykuł, lecz rozkaźnikowa forma czasownika
reprezentowana przez końcówkę -re. Narzuca ona rzecz jasna także pewne ograniczenie na
sam rzeczownik dziadek, gdyż funkcjonalnie odpowiada polskiemu wykładnikowi wołacza.
Przykład ten jest zatem wyrazisty nie tylko translatorycznie, gdyż końcówka japońska
363

Ten drugi fakt znajdzie odzwierciedlenie w opisie kompozycji tekstu zaproponowanym w trzecim rozdziale
niniejszej pracy, a konkretnie w zaklasyfikowaniu części nielirycznych jako mikroplanów pobocznych,
dołączanych do mikroplanu głównego, jaki stanowią same pieśni.

184

odpowiada funkcjonalnie morfemowi chińskiemu, ale także pragmatycznie, gdyż
performatywny charakter tej wypowiedzi jest w jasny sposób wyznaczony przez wykładniki
gramatyczne. Nieco bardziej złożony przykład obserwujemy natomiast w komentarzu po
pieśni 3837 ze zwoju XVI:
於是饌食盛之、皆用荷葉。(…) 乃誘兵衛云、関其荷葉而作歌者、登時応声作斯歌也。
Koko ni senshi wa moru ni, mina hachisuba o mochitesu. (...) Sunawachi heiei ni susumete
iwaku, „Sono hachisuba ni kakete uta o tsukure?” to? iereba, sunawachi koe ni kotaete kono
uta o tsukuru to iu.
Choć potraw było tam pełno, to wszystkie były zrobione z liści lotosu. (..) Podobno ponieważ
zachęcił wówczas żołnierzy mówiąc:? „Skomponujcie? pieśń nawiązując w niej do tych liści
lotosu!”, oni zgodnie z tym, co usłyszeli, ułożyli powyższą pieśń.
Wszystkie cytowane tu opracowania antologii zgodnie interpretują interesujący nas fragment
jako przytoczenie cytacyjne. Nie dysponujemy jednak takim wykładnikiem językowym, który
określałby jednoznacznie tryb przytoczenia. Rzecz bowiem w tym, iż występujący na końcu
przytaczanej partii ideogram 者 (chińsk. zhě; sinojap. sha; jap. m.in. mono, koto) nie był
funkcjonalnie jednoznaczny. Z jednej strony mógł bowiem stanowić parę klamrową wraz z
predykatem przytaczania i wyznaczać tym samym partię przytaczaną. Po pierwsze jednak, był
to morfem opcjonalny i nie stanowił koniecznego składnika konstrukcji przytoczeniowej. Po
drugie natomiast był najprawdopodobniej wieloznaczny jeżeli chodzi o tryb przytaczania: nie
udało nam się bowiem dotrzeć do żadnych źródeł, które stwierdzałyby, iż morfem ten
wyznacza jednoznacznie tryb cytacyjny lub też tryb mowy zależnej. Wiadomo, iż w
klasycznej chińszczyźnie funkcjonował jako wykładnik ostensji. To jednak nie przesądza o
tym, że jest to wykładnik przytoczenia cytacyjnego; w tym celu morfem ten musiałby bowiem
funkcjonować jednoznacznie jako wskaźnik metatekstualny, a zatem odnosić się do czysto
materialnego aspektu wypowiedzi. Tymczasem choć interpretacja taka jest możliwa, to
wykluczyć nie można odnoszenia się owego morfemu do samej treści wypowiedzi. Wyraźną
wskazówką przemawiającą na rzecz tego typu dwuznaczności są dwa możliwe japońskie
odczyty rozpatrywanego tu ideogramu 者, tj.:
・(sono~, de aru~, to iu~) mono ‘rzecz (ta~, ~będąca CZYM, tego typu~)’ oraz
・(sono~, de aru~, to iu~) koto ‘fakt [rzecz w znaczeniu abstrakcyjnym] (ten~, ~będący
CZYM, tego typu~)’
Nieco bardziej szczegółowe opracowania zwracają jednak uwagę także na fakt, iż morfem
reprezentowany przez ideogram 者 był także używany jako wykładnik formy rozkaźnikowej.
Funkcja ta wciąż nie została dokładnie zbadana, toteż rozbieżności widniejące pomiędzy
poszczególnymi źródłami zmuszają nas do opatrzenia tej – dodajmy: bardzo pasującej do
przytoczonego wyżej fragmentu – interpretacji znakiem zapytania. W transkrypcji i
tłumaczeniu powyżej odpowiadają temu dwa podkreślenia ze znakami zapytania w indeksie
przy każdym możliwym odpowiedniku omawianego ideogramu. Tōdō i Kanō364 utrzymują, iż
użycie to było zdecydowanie dialektalne i pojawiło się dopiero od nastania dynastii Míng 明
(1368-1644); prawdziwość tej tezy wykluczałaby raczej tego typu użycie w Man’yōshū.

364

Nowy wielki słownik ideogramów chińskich wydawnictwa Gakken (2005), str. 1426.
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Innego zdania są jednak redaktorzy Wielkiego słownika języka chińskiego365, którzy datę tę
przesuwają na czasy panowania dynastii Táng 唐 (618-907), a zatem dokładnie na czasy, w
których nie tylko powstała większości pieśni zawartych w Man’yōshū, ale także dokonana
została kompilacja całej antologii. Jeśli więc przyjąć drugą z powyższych dwóch interpretacji,
to grafemicznym wykładnikiem trybu rozkazujacego, a tym samym także cytacyjnego
przytoczenia wypowiedzi i obecności narratora-bohatera, jest omawiany tu ideogram 者. W
przeciwnym razie jesteśmy zdani na kontekst, który dopuszcza także interpretację w ramach
mowy zależnej, tj. ‘zachęcił wówczas żołnierzy mówiąc, żeby skomponowali pieśń
nawiązując w niej do tych liści lotosu.’. Oznaczałoby to jednak wówczas, iż wszystkie
przytoczone w tej pracy opracowania przyjmują błędny japoński odczyt chińskiego tekstu; to
natomiast wydaje się mało prawdopodobne.
Zdecydowanie mniej problematyczne są przytoczenia w ramach partii lirycznych, gdzie
nie pojawiają się tak często wieloznaczne wykładniki chińskie. Zbliżonym w charakterze
aktem mowy do omawianego wyżej rozkaźnika jest zakaz, który w Man’yōshū, szczególnie
zaś w pieśniach, dość często wprowadzany jest przy użyciu dość rzadko używanego
ówcześnie cyrkumfiksu na-_-so. Przykładów tego typu możemy odnotować w całej antologii
stosunkowo wiele:
(2847, XII)
吾莫恋
妹雖云

A ni nakoiso to
Imo wa iedo

Choć mówi ma ukochana,
„Porzuć miłość do mnie.”

(3289, XIII)
莫寐等
母寸巨勢友

Naineso to
Haha kikosedomo

Mama mi poleciła,
„Nie dziel z nim swego łoża”

Niekiedy cyrkumfiks skracany bywał także do konstrukcji prefiksalnej na-, np.:
(140, II)
勿念跡
君者雖言

Naomoi to
Kimi wa iedomo

Choć mówisz mi,
„Nie myśl o mnie więcej”

Przykłady te, jeśli chodzi o interesującą nas tutaj kwestię przytoczenia cytacyjnego, są dość
jasne i nie wymagają dodatkowej dyskusji. Podobnie jednoznaczne wykładniki mówienia:
„_” stanowią różnego rodzaju performatywy okolicznościowe, jak np. modlitwy, składanie
życzeń, podziękowań czy gratulacji. W przeciwieństwie jednak do form rozkaźnikowych
występują one w opisywanej tu antologii zdecydowanie rzadziej. Przykład tego typu zwrotu
performatywnego będącego jednocześnie obiektem przytoczenia możemy wskazać w pieśni
3958 w zwoju XVII:
麻佐吉久登
伊比氐之物能乎

Masakiku to
Iiteshi mono o

Choć powiedziałam doń:
„Obyś zawsze był zdrów!”

Zwroty tego typu napotkać można jednak dość sporadycznie 366, co podyktowane jest rzecz
jasna lirycznym charakterem tekstu.
365

1986, tom VIII, str. 644. Autorzy zastrzegają jednak, iż problem ten wymaga jeszcze dokładniejszych badań.
Nietypowy przykład zwrotu performatywnego, ujętego w supozycji materialnej, możemy wskazać w pieśni
2352 w zwoju XI:
366
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Na koniec tego podrozdziału omówimy pewien bardzo charakterystyczny przykład tego,
jak kategoria honoryfikatywności może w bardzo subtelny sposób wskazywać cytacyjny tryb
przytoczenia. Przyjrzyjmy się fragmentowi pieśni 4425 ze zwoju XX:
佐伎毛利尓
由久波多我世登
刀布比登乎
美流我登毛之佐
毛乃母比毛世受

Sakimori ni
Iku wa ta ga se to
Tou hito o
Miru ga tomoshisa
Monomoi mo sezu

Choć myśleć o niczym nie mogę,
Jakże zazdrosna jestem,
Widząc osobę, co pyta:
„A czyj to mąż teraz,
Wybiera się na służbę?”

Otóż wszystkie opracowania interpretują zgodnie dwa pierwsze wersy jako partię przytaczaną
w ramach cytacyjnego mówienia: „_”. Wykładnikiem owego trybu cytacyjnego z całą
pewnością nie jest pytajny tryb zdania; mogłoby ono z powodzeniem stanowić obiekt
przytoczenia w ramach mowy zależnej, zarówno w języku japońskim jak i polskim. Otóż
wykładnikiem tym jest właśnie kategoria honoryfikatywności, sygnalizowana w postaci
poufałego wyrazu se. Owo nacechowanie poufałe jednak nadawane jest dopiero przez
kontekst – i na tym właśnie zjawisku opiera się identyfikacja przytoczenia cytacyjnego.
Przyjrzyjmy się na początku samej partii cytowanej. Otóż wyraz se, zapisywany najczęściej w
postaci 兄, 夫 lub 背, mógł funkcjonować dwojako. Z jednej strony mógł być bowiem
używany jako poufały zwrot bezpośredni; wówczas nadawcą najczęściej była kobieta
zwracająca się do swojego brata, męża lub partnera, rzadziej także przyjaciela. Z drugiej zaś
bywał także używany jako forma modestywna, także używana najczęściej przez kobiety, ale
nie w zwrocie bezpośrednim, lecz w rozmowie z kimś innym w odniesieniu jedynie do
własnego brata, męża, etc. . Funkcje te wykazują zasadnicze zróżnicowanie, o którym
wspominaliśmy wyżej. Pierwszy typ bowiem reprezentuje funkcję czysto performatywną,
konstytuującą poufały ton wypowiedzi. Drugi zaś odpowiada frazie przydawkowej. Warto
przy tym zwrócić uwagę, iż tym, co wprowadza pierwszy typ nacechowania
honoryfikatywnego, jest sam kontekst: musi to być bowiem bezpośredni zwrot do danej
osoby. Bardzo istotny jest przy tym fakt, iż żaden z przytoczonych słowników nie odnotowuje
użycia tego wyrazu jako poufałego określenia przydawkowego używanego przez nadawcę w
odniesieniu do rodziny osoby niebędącej rozmówcą367. Jest to o tyle ważne, iż informacja ta
内等白世
Uchi ni to mōse
Powiedzmy uniżenie „Prosimy do środka!”
Przykład ten nie powołuje jednak osobnego nadawcy-bohatera. Reprezentuje on raczej odwołanie się podmiotu
lirycznego do zwrotu, który miałby wypowiedzieć pewien nadawca zbiorowy; do owego nadawcy zbiorowego
przynależy natomiast sam podmiot liryczny.
367
Bardzo charakterystycznym i jednocześnie potwierdzającym powyższe swierdzenie faktem jest interpretacja
odniesienia wyrazu se w tych wypadkach, w których samo otoczenie tekstowe nie gwarantuje jednoznaczności.
Wówczas bowiem wszystkie opracowania zgodnie odnoszą go do rodziny nadawcy, co najwyżej problemu tego
nie podejmują. I tak przykładowo w pieśni 1007 w zwoju VI użyte sformułowanie ‘siostra i brat, syn i córka,
chłopak i dziewczyna etc.’ imo to se odnosić się może także do osób niezwiązanych z nadawcą. Co więcej, samo
literalne znaczenie wstępu odkompilatorskiego także pozostawia dwuznaczność. Zdanie chińskie:
市原王悲独子歌一首
odczytywane po japońsku w postaci:
Ichihara no Ōkimi hitorigo o kanashiburu uta isshu.
Może bowiem oznaczać zarówno ‘Pieśn Ichihary no Ōkimi rozpaczającego nad [pewnym] jedynakiem’, jak
również ‘Pieśn Ichiharay no Ōkimi rozpaczającego nad byciem jedynakiem’. Stąd też różne opracowania
przyjmują odmienne odczyty japońskie (odczyt pozostawiający oryginalną dwuznaczność proponują redaktorzy
wydawnictwa Shōgakukan 1972, tom II, str. 169 oraz Tada 2009, tom II, str. 392). Tym niemniej, wszystkie
wykorzystane tutaj opracowania są zgodne co do faktu, iż wyraz jedynak odnosi się do samego nadawcy, a więc
tym samym ‘siostra i brat’ imo to se denotują jego rodzinę. Komentarz odnośnie starych i, tym samym,
uważanych już za nieaktualne, opracowań utrzymujących w tej kwestii odmienne zdanie znajdzie Czytelnik w:
Omodaka 1960 (tom VI, str. 176). Nieco zbliżony przykład do przytaczanego wyżej odnaleźć można m.in. w
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pozwala nam wykluczyć sytuację, w której to podmiot liryczny, relacjonujący jedynie
wydarzenia, ale niezwracający się bezpośrednio do bohaterów, odnosiłby się poufale do
członków rodziny innych osób. Nie oznacza to jednak, iż użycie poufałego określenia w
stosunku do członków czyjejś rodziny jest absolutnie niemożliwe. Zjawisko takie niekiedy
występuje, ale honoryfikatywność pełni tutaj zupełnie inną funkcję. Użycie tego typu zwrotu
poufałego w odniesieniu do osoby trzeciej przynależącej do kręgu rozmówcy nie jest jedynie
wyrazem stosunku nadawcy do tejże trzeciej osoby, lecz – niebezpośrednio – także nadawcy
do owego rozmówcy. Nadawca odnosi się bowiem poufale do całego kręgu osób, których
najbliższym mu reprezentantem jest właśnie rozmówca. Jest to tym samym
honoryfikatywność relatywna, performatywna, konstytuująca ton wypowiedzi. Ta zaś, jak
pamiętamy, nie może być przytaczana w trybie mowy zależnej. Możemy tym samym
stwierdzić, iż bohater, który zadaje w przytoczonej pieśni pytanie, powołuje odpowiedni
poziom grzecznościowy. W powszechnej polszczyźnie odpowiadałby on bezpośednio
skierowanemu, poufałemu zaufaniu, w stylu: „Dziewczyny! Czyj to chłop jedzie na służbę?”.
Analiza tego typu pozwala nam tym samym na postulowanie istnienia bohatera
uczestniczącego w wydarzeniach, powołanego przez wypowiadający się w ramach
solilokwium podmiot liryczny. Jak zatem widzimy, to właśnie kontekst wprowadzony
poprzez pytanie oraz poufałe nacechowanie honoryfikatywne jest tutaj jedynym
wykładnikiem językowym pozwalającym określić jednoznacznie tryb przytoczenia.

4.6.2.3. Bohater intertekstualny
Nadawców-bohaterów występujących w Man'yōshū należy uzupełnić o jeszcze jeden typ,
stosunkowo nietypowy i niesprowadzalny do pozostałych z uwagi na nieco inny charakter
jego wykładnika tekstowego. Otóż warto zwrócić uwagę, iż, w tak zarysowanym modelu
nadawcy, na wyszczególnienie zasługuje bohater powołany przez odwołanie się nadawcy do
innego tekstu i przytoczenie jego fragmentu. Owym bohaterem staje się wówczas nie kto inny
jak wielowarstwowy nadawca innego tekstu. Nie ma bowiem powodu, aby spośród
funkcjonujących w tekście nadawców-bohaterów wyłączać tych którzy odpowiedzialni są za
samodzielne wypowiedzi grafemiczne, posiadające swój własny kontekst. Nadawca tego typu
jest wówczas konstytuowany w aktualnie rozpatrywanym tekście jako bohater dzięki temu, iż
został on wprowadzony przez nadawcę wyższego szczebla. Tym niemniej, immanentną cechą
tego bohatera jest jego funkcjonowanie w innym kontekście, w ramach którego powstała
odrębna wypowiedź grafemiczna. Przytoczenie jej oznacza nie tylko wprowadzenie owego
bohatera, ale także zakodowanie pewnego zewnętrznego kontekstu jako cechy przytoczonego
fragmentu. W wyniku analizy tego typu operacji otrzymujemy model shierarchizowany nie
tylko w odniesieniu do aktualnie rozpatrywanego intertekstualnego tekstu, ale także do
wielopłaszczyznowego nadawcy.
Podstawą do powołania bohatera intertekstualnego jest, rzecz jasna, wprowadzenie
cytatu w formie mówienia: „_”. Nie jest to jednak jeszcze warunek wystarczający. Sam cytat
oznacza bowiem tylko tyle, iż nadawca używa czyjegoś sformułowania; sam ten fakt nie
implikuje jednak obecności tekstowo rozumianego bohatera. W antologii możemy wskazać
bowiem szereg miejsc, gdzie do wypowiedzi wplatane są cytaty z klasycznej literatury –
głównie chińskiej – ale jako fragment wypowiedzi własnej, np. w wypowiedzi bohatera we
wstępie do pieśni 810 w zwoju V:
pieśni 3962 w zwoju XVII. I tu bowiem choć otoczenie tekstowe nie wskazuje jednoznacznie odniesienia frazy
‘siostra i brat, syn i córka, chłopak i dziewczyna etc.’ imo mo se mo, współczesne opracowania (Shōgakukan
1975, tom IV, str. 188; Tada 2010, tom VI, str 265; (Omodaka 1966, tom XVII, str. 100) wskazują
jednoznacznie, iż mowa o dzieciach nadawcy; opracowania wydawnictwa Iwanami i Shinchōsha pozostawiają
ten problem bez komentarza.
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長帯烟霞、逍遥山川之阿、遠望風波、出入鴈木之間。
Nagaku enka o megurashite, sansen no kuma ni shōyō shi, tōku kazanami o nozomite,
ganboku no aida ni ideiri su.
Wiecznie otoczona mgłami i bryzą, błąkałam się bez celu na krańcach gór i rzek, a
spoglądając na odległe wiatry i fale, czułam się jak zawieszona między chęcią działania i
niemożnością zrobienia kroku naprzód.
Podkreślony fragment pochodzi z chińskiej antologii Wybór dzieł 文選 (chińsk. Wénxuǎn;
sinojap. Monzen) z pierwszej połowy VI wieku 368 . Nie sposób jednak stwierdzić, iż
wypowiadający się nadawca wprowadza odrębnego bohatera, rozumianego jako postać
tekstową. Jak wspominaliśmy, do zaistnienia bohatera potrzebne jest coś więcej. Nadawca
musi bowiem udzielić głosu danej osobie, musi powołać odrębnego nadawcę tekstowego.
Innymi słowy: prócz cytatu konieczne jest także odniesienie się do faktu jego nadania w
innym tekście, czyli pewnego rodzaju rekontekstualizacja 369 . W wyniku tejże
rekontekstualizacji odbiorca tekstu zostaje odesłany do innego kontekstu, w którym nastąpiło
nadanie części przytaczanej.
Tego typu zjawisko możemy w Man’yōshū obserwować wyłącznie w partiach
napisanych prozą. O ile bowiem w samych pieśniach nawiązania do wątków z utworów
klasycznych zdarzają się stosunkowo często, to brak w nich zupełnie odwołania cytacyjnego,
powołującego odrębnego nadawcą. Najczęściej odwołania takie widnieją w komentarzach do
danej pieśni, np.:
(34, I)
日本紀曰、朱鳥四年庚寅秋九月、天皇幸紀伊国也。
Nihongi ni iwaku, akamitori yonen kōin no aki kugatsu, tennō Ki no kuni ni idemasu to iu.
W Kronice japońskiej jest powiedziane: „W czwartym roku ery Akamitori (rok starszego
brata metalu i tygrysa) cesarzowa Jitō udała się do prowincji Ki.”.
Odwołanie, o którym mówimy, może rzecz jasna odnosić się także do innego odpisu tej samej
antologii, jak przykładowo ma to miejsce w komentarzu do jednego z wersów pieśni 3175 ze
zwoju XII:
不所忘尓或本歌末句云、忘可祢都母
Wasuraenaku ni Aru hon no uta no makku ni iwaku, wasurekanetsu mo
Nie mogąc zapomnieć Końcowy wers w jednym z odpisów brzmi: „Nie mogę zapomnieć”
368

Jedyną różnicę stanowi pominięcie w Man’yōshū opcjonalnej partykuły hū 乎 stojącej przed okolicznikiem
miejsca lub czasu, por. Wybór dzieł 2001, str. 85.
369
O zagadnieniu tym powiemy więcej w następnym rozdziale. Warto natomiast zwrócić uwagę, iż jest to
pragmatycznie nietrywialny tryb cytacyjny, odmienny od tzw. cytatu mieszanego. Jest to bowiem zapożyczenie
czyjejś wypowiedzi bez wkodowywania w aktualny tekst osobnego kontekstu, w którym owa przytaczana
wypowiedź faktycznie powstała. Kontekst ten może być rzecz jasna zinterpretowany na poziomie
pragmatycznym, ale żaden z wykładników leksykalno-gramatycznych nie koduje obecności odrębnego nadawcy.
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Rzecz jasna, powoływanie bohatera nie jest w żaden sposób ograniczone ilościowo w tym
sensie, iż nadawca każdej wypowiedzi ma możliwość odniesienia się do czyichś słów i
powołania kolejnego nadawcy tekstowego. Tego typu przykład widnieje w komentarzu do
pieśni 6 w zwoju I, gdzie prócz komentatora możemy wyodrębnić dwóch shierarchizowanych
bohaterów intertekstualnych, tj. nadawcę Uporządkowanego lasu pieśni oraz nadawcę
Kroniki japońskiej:
右、檢日本書紀、無幸於讃岐国。亦軍王未詳也。但山上憶良大夫類聚歌林曰、記曰、
天皇十一年己亥冬十二月、己巳朔壬午、幸于伊与温湯宮云々。一書、是時、宮前在二
樹木。此之二樹、斑鳩比米二鳥大集。時勅多挂稲穂而養之。仍作歌云々。若疑従此便
幸之歟。
Migi, Nihonshoki ni tadasu ni, Sanuki no kuni ni idemashishi koto nashi. Mata ikusa no ōkimi
mo mishō nari. Tadashi Yama no Ue no Okura daibu no Ruijūkarin ni iwaku, Ki ni iwaku,
tennō no jūichi nen kigai no fuyu jūnigatsu, kishi no tsukitachi no jingo ni, Iyo no yu no miya
ni idemasu shikashika to iu. Issho ni, kono toki ni, miya no mae ni futatsu no jumoku ari. Kono
futatsu no ki ni, ikaruga to hime to no futatsu no tori itaku sudakeri. Toki ni mikotonori shite
ōku inaho o kakete kore ni kawashimetamau. Yorite tsukuru uta shikashika to iu to iu. Kedashi
koko yori sunawachi idemaseruka.
Jeżeli chodzi o [pieśń po] prawej stronie, to gdy odwołać się do Kroniki japońskiej, to
[cesarz] nie udał się [wówczas] do prowincji Saunki. Nie wiadomo też nic o przywódcach
wojsk. Jednakże w Uporządkowanym lesie pieśni [autorstwa] urzędnika cesarskiego Yama no
Ue no Okura widnieje następujący zapis: „W Kronice [japońskiej] powiedziane jest: „W
jedenastym roku panowania cesarza [Jomeia] (rok młodszego brata ziemi i dzika) zimą,
czternastego dnia dwunastego miesiąca [cesarz] udał się do pałacu z gorącymi źródłami w
prefekturze Iyo (...)”. W innym tekście widnieje zapis: „W tym czasie przed pałacem rosły
dwa drzewa. Na te dwa drzewa zleciało się wiele dwa rodzaje ptaków: grubodziób japoński i
grubodziób zwyczajny. Ponieważ zebrano obfite zbiory kłosów ryżu, padł wówczas rozkaz
cesarski, aby nakarmić nimi ptaki. W związku z tym skomponowano [tę] pieśń (...)”.”. Być
może [cesarz] udał się do Sanuki właśnie stąd.
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na pewną cechę tego nadawcy, która odróżnia go od
reszty bohaterów. Otóż jest nią typ wykładnika. Do tej pory mówiliśmy albo o bohaterze, w
wypadku którego tryb cytacyjnego mówienia: „_” postulujemy na podstawie otoczenia
tekstowego, albo o takim, którego wypowiedź możemy zidentyfikować dzięki odwołaniu się
do kontekstu. Tutaj natomiast sytuacja jest nieco inna: w żadnym z wymienionych
przykładów bowiem odbiorca nie dysponuje językowym wykładnikiem przytoczenia
cytacyjnego, ale to nie otoczenie tekstowe jest tym, co pozwala mu stwierdzić jednoznacznie
obecność bohatera. Identyfikacja ta jest możliwa najzwyczajniej poprzez odwołanie się do
cytowanego źródła i do faktu, iż obecność tego źródła jest zakodowana w tekście. I choć fakt
ten jest zupełnie trywialny w perspektywnie badań czysto historycznych, to stanowi pewne
ciekawe zjawisko pragmatyczne. Odbiorca jest zmuszony bowiem do dokonania pewnej
rekontekstualizacji, która weryfikuje obecność innego typu bohatera, tj. bohatera
intertekstualnego, jakim jest wielowarstwowy nadawca odrębnej wypowiedzi grafemicznej.
Bohater stanowi krańcowe ogniwo w ramach nadawców wpływających na samą treść
tekstu antologii. Ostatni typ nadawcy, nazwany w zaprezentowanym tu modelu kopistą,
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odpowiedzialny jest bowiem wyłącznie za materialny aspekt fizycznie istniejącego tekstu.
Nim właśnie zajmiemy się w następnym podrozdziale.

4.7. Kopiści
Jak podkreślaliśmy wielokrotnie wyżej, tym, co wyróżnia kopistę rozumianego jako ostatni
typ nadawcy w ramach proponowanego tutaj modelu, jest fakt, iż nie ingeruje on w sposób
świadomy w znaczenie i sens tekstu. Jego wypowiedź reprezentuje tym samym wyłącznie
tryb mówienia: „_” i obejmuje tworzenie kolejnych, faktycznie istniejących odpisów. O
odpisach mówiliśmy już wcześniej, we wprowadzeniu poświęconym materiałowym źródłom
Man’yōshū, toteż teraz skupimy się przede wszystkim na funkcjach kopisty. W tym miejscu
musimy jednak wtrącić pewną dodatkową uwagę, podyktowaną złożonym charakterem
japońskiego systemu pisma. Rzecz bowiem w tym, iż obecność w ramach jednego systemu
dwóch alfabetów sylabicznych oraz ideogramów sinojapońskich używanych w ich
zdesemantyzowanej formie sprawia, iż nie każda zmiana grafemicznej postaci tekstu wiąże
się z nietrywialną ingerencją w jego treść czy mechanizmy semiotyczne. Niekiedy bowiem
różnica w zapisie wersji oryginalnej i danego odpisu nie wnosi żadnej dodatkowej informacji.
Tego typu zmiana formy, choć formalnie wprowadzająca inną jednostkę, to będąca trywialną
z semantycznego czy pragmatycznego punktu widzenia, może być tym samym z
powodzeniem przypisana kopiście. Przykłady takiego zróżnicowania możemy wskazać
zestawiając m.in. dwa odpisy, tj.: Odpis Zachodniej Świątynii Prawdziwej Modlitwy,
reprezentujący Odpis ery Bun’ei wraz z drugim zwanym Kompilacją odpisów „Man’yōshū”,
przyjmującej za wzór Odpis ery Kangen.
(45, I)
Odpis Zachodniej Świątynii
Prawdziwej Modlitwy

Kompilacja odpisów „Man’yōshū”

神佐備世須等
Kamu sabisesu to
‘Jest łaskaw postępować jak bóstwo’

神佐備世須登
Kami sahisesu to
‘Jest łaskaw postępować jak bóstwo’

(171, II)
Odpis Zachodniej Świątynii
Prawdziwej Modlitwy

Kompilacja odpisów „Man’yōshū”

嶋宮波母
Shima no miya wa yo
‘Ach, tym pałacem na wyspie!’

嶋宮婆母
Shima no miya wa yo
‘Ach, tym pałacem na wyspie!’

W obu wypadkach różnica dotyczy sposobu zapisania partykuł (to oraz wa) za pomocą dwóch
odmiennych ideogramów. Oba jednak użyte zostały w funkcji zdesemantyzowanej, toteż
zmiana nie wnosi odmiennej informacji lingwistycznej. Podobnie jako tekst nadany przez
kopistę możemy uważać odpis, w którym zapis metody odczytu, wprowadzany obok tekstu
głównego, zmieniony został na inny alfabet sylabiczny. I tak przykładowo Skrócona kopia
„Uporządkowanej [antologii]” [zbierającej] klasyczne utwory, choć zasadniczo jest bardzo
zbliżona do oryginału, czyli do Antologii klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg]
rodzajów, to metoda odczytu ideogramów podana jest przy pomocy alfabetu katakana, a nie
hiragana, jak ma to miejsce w wersji wzorcowej. I choć często oba alfabety odznaczały się
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odmiennymi funkcjami, to w tym wypadku zróżnicowanie formalne pozostaje bez wpływu na
jakiekolwiek inne istotne cechy semiotyczne tekstu. Sylabogramy obu alfabetów, a także
odpowiadające im zdesemantyzowane ideogramy, nie tylko zachowują w wypadku
Man’yōshū całkowitą odpowiedniość funkcjonalną, ale także nie sygnalizują żadnego
odmiennego znaczenia. Tym samym są to zmiany istotne z punktu widzenia badań
paleograficznych czy historyczno-literackich, ale nie językoznawczych
Tym niemniej, dzięki złożonemu systemowi pisma japońskiego, a także stosunkowo
daleko posuniętej swobodzie w jego używaniu obserwowanej aż do połowy XX wieku,
możliwa była taka manipulacja formą zapisu, która zasadniczo wpływała na treść bądź sens
danej wypowiedzi grafemicznej. Co szczególnie ważne, manipulacja tego typu nie wymuszała
przy tym zmian w warstwie fonicznej, toteż rozróżnienie obejmowało wyłącznie tekst na
płaszczyźnie grafemicznej. Tym samym więc, w przeciwieństwie do przytoczonych wyżej
przykładów zaczerpnięte z utworów 45 i 171, pewne przeformułowania obserwowane m.in. w
poniższych pieśniach wnoszą pewne semantycznie nieobojętne zmiany.
(1921, X)
Odpis z komentarzami z ery genryaku

Odpis z księgozbioru świątyni [Ise]

孤悲渡鴨
Koiwataru kamo
‘Wciąż czekam sama pogrążona w smutku’

孤恋渡鴨
Koiwataru kamo
‘Wciąż czekam sama z wytęsknieniem’

(1129, VII)
Odpis z komentarzami z ery genryaku

詠倭琴
Yamatogoto o yomu
‘Pieśni o japońskim instrumencie koto’

Odpis z zachodniej świątyni
prawdziwego przyrzeczenia
詠和琴
Yamatogoto o yomu
‘Pieśni o japońskim instrumencie koto’

W pierwszym wypadku różnica znaczeń widoczna jest na poziomie semantycznym. W
Odpisie z komentarzami z ery genryaku czysto japoński wyraz koi ‘kochać, tęsknić,
wyczekiwać’ zapisany został za pomocą ideogramów, które konotują nie tylko swoją
sinojapońską reprezentację foniczną, ale także znaczenie: ‘samotność’ 孤 (sinojap. ko) oraz
‘smutek’ 悲 (sinojap. hi)370. W drugim odpisie natomiast ideogram ‘smutek’ zastąpiony został
przez ‘miłość’ 恋 (jap. koi), który nie wnosi już dodatkowej informacji w stosunku do tej
zakodowanej w wyrazie subkodu mówionego koi. Powyższe zróżnicowanie dokonane jest
więc na semantycznym poziomie samego tekstu grafemicznego. Zupełnie inne zjawisko
natomiast, tym razem z zakresu pragmatyki grafemicznej, możemy zaobserwować w drugim z
przytoczonych przykładów, którego historyczną ilustrację materiałową w postaci zdjęć
klasycznych odpisów antologii podajemy poniżej:

370

W klasycznej japońśzczyźnie wyraz koi wymawiany zapisywany był kohi, co najpawdopodobniej
odzwierciedlało ówczesną wymowę.
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Skan 7. Pieśń 1129 ze zwoju VII, Odpis z komentarzami z ery genryaku371.

Skan 8. Pieśń 1129 ze zwoju VII, Odpis ze świątyni prawdziwego przyrzeczenia372.

Rzecz bowiem w tym, iż widniejący w pierwszej wersji ideogram 倭 (chińsk. wō, wēi, wǒ;
sinojap. wa, i) był używany dawniej w chińszczyźnie jako honoryfikatywnie deprecjatywne,
lub co najmniej protekcjonalne, określenie państwa japońskiego. Oryginalnie oznaczał on
bowiem ‘karła, osobę garbatą’. Z uwagi jednak na fakt, iż Man’yōshū nie jest zabytkiem
literatury chińskiej, lecz stanowi dzieło japońskich literatów dworskich, wykluczyć należy
zdecydowanie hipotezę, iż używali oni w odniesieniu do własnego państwa zwrotów
pejoratywnych. Zapis tego typu jest po prostu dowodem na to, iż ideogram ten w takiej
funkcji (tj. w zapisie nazwy państwa), interpretowany w danym momencie na gruncie języka
japońskiego najzwyczajniej nie konotował nacechowania deprecjatywnego. Wiadomo
371

Zdjęcie pochodzi z 'Odpisu „Man'yōshū” z komentarzami z ery genryaku' Genryaku kōbon Man'yōshū 元暦
校本萬葉集, 1986, Tōkyō: 勉誠社, tom II, str. 525.
372
Zdjęcie pochodzi z 'Odpisu „Man'yōshū” ze świątyni prawdziwego przyrzeczenia' Nishihonganjibon
Man'yōshū 西本願寺本萬葉集, tom VIII, str. 25, 1994, Tōkyō: Ōfū, tom VII.
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natomiast, iż oficjalna decyzja o zmianie pisowni zapadła w drugiej połowie 757 r., a zatem
akurat w okresie, kiedy proces kompilacji antologii najprawdopodobniej dobiegał końca373.
Od tego momentu nazwa państwa Yamato miała przyjmować postać grafemiczną 大和 czyli
dosł. „wspaniała harmonia”. Zmiana ta nie pociągała za sobą zmian fonicznych. Z czasem zaś
stara i najwidoczniej pragmatycznie nieodpowiednia już wówczas forma zapisu zaczęła być
zmieniana w kolejnych odpisach. Jak jednak widzimy współcześnie dzięki zachowanym
odpisom, pogodzenie próby dochowania wierności oryginalnej postaci tekstu i
podporządkowania się wytycznym, które można by uznać za część ówczesnej polityki
językowej, stanowiła pewien nieoczywisty problem. I tak z jednej strony w pochodzącej z
XVI w. wersji widniejącej w Odpisie księgozbioru świątynii Ise użyty jest już zapis zgodny z
nowymi wytycznymi, podczas gdy w sporządzonym kilkadziesiąt lat później Odpisie
Uniwersytetu Kyōto kopiści pozostają przy starszym zapisie. Co jednak istotne to fakt, iż to
nie sam ideogram ‘karzeł’ zyskał nowe znaczenie, ani też Japonia nie zaczęła być inaczej
nazywana. Zmianie uległ związek między nazwą kraju a zapisem ideograficznym,
powoływany w ramach późniejszych interpretacji na gruncie języka japońskiego. Choć zatem
znaczenie jednostki grafemicznej nie uległo zmianie, to jej przyporządkowanie do nazwy
kraju zasadniczo zmieniło charakter w ramach nowego uzusu, jaki został stworzony poprzez
późniejsze normy interpretowania chińskiego ideogramu. Jak zatem widzimy, tego typu
zmiany formy zapisu wyraźnie pociągają za sobą ingerencję w treść lub przynajmniej sens
wypowiedzi. Za ich pomocą bowiem tekst nabierał nowych cech poetyckich bądź
pragmatycznych. Tym samym więc nie mogą być one przypisywane nadawcy-kopiście w
przedstawionym wyżej znaczeniu, lecz kompilatorowi.
Jak wspominaliśmy wyżej podczas wprowadzania ogólnego modelu nadawcy, kopista
w naszym ujęciu reprezentuje typ nadawcy kontekstowego. Fakt ten jest szczególnie istotny i
nie może być pomijany, jeśli chcemy, aby odrębność wspominanych wielokrotnie typów
wypowiedzi, tj. mówienia, że oraz mówienia: „_” nie została zniesiona w ramach – być może
użytecznego w badanich literackich czy paleograficznych, ale często niejednoznacznego
tekstologicznie – terminu kompilacja. Otóż w niniejszej pracy kompilacją nazywamy proces
obejmujący spisywanie utworów oraz nadawanie im kolejności w ramach określonego
porządku, ewentualnie opatrywanie tychże uwagami odkompilatorskimi lub usuwanie
niektórych komentarzy lub wstępów odkompilatorskich 374 . Są to tym samym świadome
działania zarówno w odniesieniu do formy grafemicznej, jak i treści komentarzy. Działania te
mają za zadanie powołanie nowego tekstu przy użyciu istniejących niezależnie od siebie
tekstów wobec nich podrzędnych. Kompilacja reprezentuje więc całkowicie odmienny typ
działalności językowej, niż powielanie już istniejącego tekstu. Zajmujący się owym
powielaniem kopista, ewentualnie grono tychże, nie wpływa bowiem w żaden sposób ani na
373

Por. Shōgakukan 2002, tom II, str. 253. Fakt ten należy najprawdopodobniej uznać za przyczynę pojawiania
się nowej formy zapisu szczególnie w późniejszych pieśniach. Charakterystyczne przy tym jest, iż można także
wskazać utwory, np. pieśń 4277 zw zwoju XIX, powstałe przed oficjalnym rozporządzeniem, w których
widnieje już nowszy zapis, tj. 大和 („wspaniała harmonia”).
374
Ten ostatni aspekt bywa często traktowany zbyt powierzchownie. Choć bowiem kwestia rozróżniania
odmienności formy i treści jest często przywoływana (por. m.in. Kinoshita 2000, str. 116 i podkreślane przez
niego rozróżnienie pomiędzy terminami ‘odmienne odpisy’ ihon 異本 oraz ‘odmienne teksty’ ibun 異文), to
pragmatyczne konsekwencje tego typu zróżnicowania wciąż odsuwane są na plan dalszy, niekiedy zaś zupełnie
lekceważone. Faktem bowiem jest, iż w wielu odpisach, jak np. w Antologii klasycznych [utworów
sklasyfikowanych wg] rodzajów, w różnym stopniu i niekiedy dość dowolnie pomijany był szereg komentarzy
czy wstępów dołączanych do partii lirycznych. Jak jednak pokazaliśmy wyżej, owe partie dodatkowe powołują
kontekst lub dookreślają tło wypowiedzi, jaką stanowi dana pieśń. Stanowią tym samym integralną część całego
komunikatu. Ich usunięcie zmienia tym samym status semiotyczny całego tekstu, a zatem nie stanowi tylko
trywialnej operacji ograniczającej się do trywialnej zmianie w formie tekstu. W tym sensie nie tylko zamiana
danej jednostki grafemicznej na inną, lecz także usunięcie danej informacji uznajemy za świadomą ingerencję w
treść właściwą kompilatorowi, a nie kopiście.
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dobór, ani na układ syntaktyczny bądź tekstowy samych jednostek. Tworzone przez niego
faktycznie istniejące kopie mogą posiadać rzecz jasna różny walor estetyczny, ale ich
tworzenie nie powołuje nowego tekstu 375 . W tym miejscu dochodzimy do momentu, w
którym uwidacznia się istota rozróżnienia nadawcy tekstowego od kontekstowego. Zdarzało
się bowiem stosunkowo często, iż dana osoba, tworząc odpis tekstu, dokonywała w nim także
pewnych zmian nie tylko jeśli chodzi o formę zapisu, ale też kompilację całego tekstu.
Zdecydowanie najciekawszy materiał stanowi tu wspomniany już wyżej odpis pt. Antologia
klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów. Choć jego kompilacja miała miejsce
stosunkowo szybko po powstaniu oryginału, bo już na przełomie X i XI w., to, jak
wspominaliśmy, prezentuje on całkowicie odmienną klasyfikację utworów, burzącą zupełnie
kompozycję oryginalną. Choć bowiem zachowany został najprawdopodobniej podział na 20
zwojów376, powołane podrozdziały nie mają związku z oryginalnymi, tak iż pieśni zostały nie
tylko przeniesione do innych zwojów, ale także ustrukturyzowane w ramach nowych
podrozdziałów. Zmiany te mogą być najzupełniej pospolite, jak przykładowo ma to miejsce w
wypadku pieśni 1843 ze zwoju X. Jej oryginalna klasyfikacja w ramach rozdziału Wiosna,
podrozdziału Pieśni o mgle, została bowiem w pełni zachowana, z tą różnicą, iż w nowym
odpisie znalazł się w zwoju pierwszym pod numerem 2. Spójrzmy jednak na poniższe dwie
pieśni widniejące w omawianym odpisie:
(235, I)
春山之
馬酔花之
不悪
公尓波思恵也
所因友好
問答

Haruyama no
Asemi no hana no
Nikukaranu
Kimi ni wa shime ya
Yoniu to mo yoshi
Mondō

Urok twój cudowny,
Niczym kwiatów wrzosu,
Na wiosennej górze,
Dla twej miłości znieść mogę,
Ludzki brak dyskrecji
[Pieśni] pytań i odpowiedzi

375

Mówimy tutaj rzecz jasna wyłącznie o działaniu świadomym. Nie zaliczamy do niego zwyczajnych pomyłek,
popełnianych często przy tworzeniu kolejnych odpisów. Nad zjawiskiem tym nie będziemy także podejmować
dyskusji w ramach nieniejszej pracy. Choć stanowi bowiem ona bardzo rozbudowaną domenę badań w
środowisku japońskim, to stoimy tutaj na stonowisku, iż zjawiska te nie reprezentują wyników działania
językowego, lecz jedynie przygodne skutki uboczne.
376
Współcześnie zachowało się tylko 16 z nich. Brakuje zwoju IX, X, XVIII i XX.
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Skan 9. Antologia klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów. Pieśni figurująca w standardowej
numeracji pod numerem 1926 w zwoju X, w ramach zaś niniejszego odpisu pod numerem 235 w zwoju I.
Na dole widać niewyraźny komentarz 問答 Mondō '[Pieśni] pytań i odpowiedzi' wskazujący pierwotny
dialogowy charakter377.

(1776, VII)
石上
振乃神杉
神備西
吾八更々
恋尓相◦尓家留

Iso no kami
Furu no kamisuki
Kamisai ni shi
Ware ya sara sara
Koi ni ainikeru

Choć postarzałem się już,
Niczym boski cedr,
Z Furu w Isonokami,
Przyszło mi właśnie teraz,
Poddać się urokowi miłości

377

Zdjęcie pochodzi z 'Antologii klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów' Ruijukoshū 類聚古集,
2000, Kyōto: 思文閣, tom I, str. 77.
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Skan 10. Antologia klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów. Pieśni figurująca w standardowej
numeracji pod numerem 1927 w zwoju X, w ramach zaś niniejszego odpisu pod numerem 1776 w zwoju
VII. Brak jakiegokolwiek śladu pierwotnego charakteru dialogowego378.

Jak widać, obie pieśni skompilowane są w dwóch odrębnych częściach antologii, oddalonych
od siebie przynajmniej na powierzchniowym poziomie tekstu. Do pierwszego utworu jest
przy tym dołączony komentarz379 wskazujący, iż utwór ten współtworzy dialog liryczny. Brak
jednak dalszych informacji odnośnie tego, z którą pieśnią ma on tenże dialog stanowić. W
ramach standardowej klasyfikacji natomiast obie pieśni sklasyfikowane są w zwoju X pod
numerami 1926 i 1927 oraz poprzedzone wstępem odkompilatorskim, zapowiadającym dialog.
Przytoczony odpis zaś żadnego związku między zasadniczo odrębnymi utworami nie
wprowadza. Komentarz wspominający o tym, że pierwszy utwór stanowi część pieśni pytań i
odpowiedzi, w rzeczywistości bowiem nie powołuje dialogu, lecz wspomina jedynie, iż jedna
pieśń stanowi część większej całości. Tym samym obie pieśni nie stanowią jednego tekstu, w
przeciwieństwie do wersji standardowej. Możemy zatem stwierdzić, iż powtórzenie formy
grafemicznej 380 utworów pochodzi od kopisty, ale ich klasyfikacja jest informacją nadaną
przez kompilatora381.
Choć w tego typu wypadkach odpis i ingerencja w tekst o charakterze kompilatorskim
dokonane zostały najprawdopodobniej przez jedną osobę fizyczną, to w ramach przyjętego tu
modelu poszczególne funkcje nadawcze są nadal reprezentowane przez dwa osobne typy
nadawców, jakimi są kopista i kompilator. Przyjęte kryterium jest zatem ściśle językowe i
378

Zdjęcie pochodzi z 'Antologii klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów' Ruijukoshū 類聚古集,
2000, Kyōto: 思文閣, tom I, str. 562.
379
W oryginale zapisany jest on innym kolorem, co, jak możemy stwierdzić w oparciu o panujący dawniej
zwyczaj wprowadzania komentarzy, sugeruje, iż został on dopisany później.
380
Pieśni te różnią się w kilku miejscach jeśli chodzi o sposób odczytu ideogramów. Zmiany te nie są przy tym
trywialne, lecz stanowią efekt przyporządkowania ideogramowi 悪 innej reprezentacji fonicznej, tj. ashi ‘zły’
zamiast nikushi ‘nielubiany’. Zmianę tę przypisujemy rzecz jasna kompilatorowi, nie kopiście.
381
Nie wszystkie pieśni pytań i odpowiedzi są w Antologii klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg]
rodzajów sklasyfikowane osobno. Przykładowo pieśni 3121 i 3122 z XII zwoju zaklasyfikowane są w tym
odpisie pod numerami 1210 i 1211 w zwoju V. Powołanie spójnego tekstu wprowadzone jest – tym razem już
nie innym kolorem, który sygnalizowałby późniejszy komentarz – po drugiej pieśni. Wprowadzona jest tym
samym nowa informacja wzbogacająca tło, ale post factum. Narzuca to zasadniczo odmienną percepcję, niż
miało to miejsce w wypadku zapowiedzi odkompilatorskiej, która z góry powołuje dialog liryczny. Mamy tu
bowiem do czynienia z odwołaniem pewnej presupozycji i wprowadzenie nowej sytuacji, tj. sytuacji dialogowej.
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opiera się na tak podkreślanym m.in. przez Bogusławskiego rozróżnieniu informatywnego i
nieinformatywnego trybu wprowadzania wypowiedzi. Rozróżnienie to powoływane jest, co
więcej, poprzez interpretację wykładników językowych, a nie w oparciu o dane historyczne.
W wypadku kopisty wykładnikiem owym jest sama fizyczna postać tekstu, wypowiedziana w
trybie przytoczenia cytacyjnego w stosunku do wersji, służącej jako partia przytaczana;
kompilator zaś ingeruje w treść bądź sens tekstu. Charakterystyczny przykład pozawalający
na wyraźne ukazanie ograniczeń wynikających z funkcji kopisty możemy zaobserwować w
pieśni 627 w zwoju IV. Otóż we wstępie odkopilatorskim stwierdzone jest wyraźnie, iż jest to
druga część dialogu lirycznego:
娘子報贈佐伯宿祢赤麻呂歌一首
Otome Saeki no Sukune Akamaro ni kotaeokuru uta isshu.
Pieśń, którą pewna dziewczyna podarowała w ramach odpowiedzi Saekiemu no Sukune
Akamaro.
Tymczasem w żadnym dostępnym współcześnie odpisie nie zachował się utwór, na który
odpowiedzią miałaby być pieśń 627. Tym samym wstęp odkompilatorski okazuje się
niefortunny w austinowskim rozumieniu tego słowa. Powołuje on bowiem pewien kontekst,
który nie może powstać z uwagi na brak niezbędnego fragmentu tekstu. Żaden kopista jednak
nie zaingerował w tym wypadku w owo wprowadzenie i nie zlikwidował całej niefortunności,
przedkładając właściwą funkcję kopisty nad sensowność tekstu.
Nieco zbliżony przykład nierugowania pewnej niespójności możemy zaobserwować w
pieśni 1581 w zwoju VIII. Przykład ten o tyle zasługuje na przytoczenie, iż reprezentuje on
stosunkowo rzadko obserwowany rozdźwięk pomiędzy treścią wstępu odkompialtorskiego a
treścią indeksu. Seria, którą rozpoczyna ten utwór, została bowiem zapowiedziana
następująco:
橘朝臣奈良麻呂結集宴歌十一首
Tachibana no Asomi Naramaro shūen o musubu uta jūisshu.
11 pieśni [skomponowanych] podczas przyjęcia wydanego przez Tachibanę no Asomi
Naramaro.
Otóż wiadomo skądinąd, na podstawie komentarzy do pieśni 1580 oraz 1591, iż opisywane
zdarzenie miało miejsce 17 dnia 10 miesiąca 738 roku. Tachibana no Naramaro miał
wówczas 17 lub 18 lat, jednak nie nosił jeszcze wówczas tytularnego infiksu Asomi 朝臣, lecz
Sukune 宿禰 382. Ten pierwszy został mu bowiem nadany dopiero w roku 750. Co jednak
ciekawe, w indeksach wszystkich klasycznych odpisów zachowany został właściwy dla tego
kontekstu tytuł, tj. Sukune 383 . Powstałą niespójność znosi tylko jeden odpis, tj. Antologia
klasycznych [utworów sklasyfikowanych wg] rodzajów. W kolejnych odpisach kopiści
przedkładali najwidoczniej dochowanie wierności wersji kopiowanej nad wprowadzenie –
nawet, wydawałoby się, usprawiedliwionych – poprawek do całego tekstu.
Jak widać, kolejne odpisy klasycznych utworów stanowić mogą nie tylko domenę badań
paleograficznych czy hisotryczno-literackich, ale również tekstologicznych i pragmatycznych.
382
383

Niekiedy zapisywane we współczesnej prostszej formie, tj. 宿祢.
Kinoshita 2000, str. 103.
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Koniecznym warunkiem do tego, aby tego typu lingwistyczna analiza mogła być
przeprowadzona, jest wyodrębnienie kopisty jako funkcjonalnie odmiennego typu nadawcy
od tego, którym jest kompilator. Ten domykający cały model nadawca, jak wspominaliśmy,
reprezentuje nie poziom tekstowy, ale kontekstowy. Dzięki temu kwestia tworzenia
faktycznie istniejącej kopii tekstu oddzielona jest w ramach modelu nadawcy od
informatywnej i świadomej ingerencji w tekst, reprezentowanej jako tryb mówienia, że.
Trudności związane z określeniem tego, czy dana forma tekstu jest oryginalna, czy też wtórna,
mogą wynikać z braku danych empirycznych. Analiza tekstologiczna musi jednak
wprowadzać jasne rozgraniczenie funkcjonalne, lub przynajmniej podawać jednoznacznie
zasady tego typu rozgraniczenia.

5. Nadawca Man'yōshū jako tekstu grafemicznego – uwagi końcowe
W niniejszym rozdziale przedstawiliśmy zaproponowany przez nas ogólny, wielowarstwowy
model nadawcy tekstu grafemicznego i pokazaliśmy następnie, odwołując się do konkretnych
przykładów, jak poszczególne typy tegoż nadawcy realizowane są w antologii Man’yōshū.
Przyjęta tutaj perspektywa opiera się na dwóch zasadniczych faktach. Po pierwsze, w naszym
podejściu tekst pisany jest nie tylko całkowicie niezależny od swojej postaci fonicznej, ale
ponadto jego grafemiczna forma przesądza o daleko posuniętej odmienności mechanizmów
semiotycznych w stosunku do jego potencjalnej reprezentacji w subkodzie mówionym.
Różnice te obejmują nie tylko kwestię samego systemowego poziomu języka, który – jak
pokazywaliśmy w poprzednim rozdziale – wykazuje zasadniczą odmienność w stosunku do
mowy. Tekst foniczny i grafemiczny różnią także cechy pragmatyczne. I w tym właśnie
miejscu dochodzimy do drugiego faktu, stanowiącego punkt wyjścia dla naszego ujęcia. Otóż
tekst pisany potraktowany został jako pełnoprawny komunikat językowy, osadzony w
określonym kontekście. Kontekst ten wprowadzony zostaje poprzez sam fakt nadania tekstu
grafemicznego, a nie poprzez jego transformację do subkodu mówionego. Nie wdając się w
dyskusję nad problemem kontekstu w języku naturalnym stwierdzimy tylko, iż jest on z całą
pewnością uwarunkowany istnieniem nadawcy. Ten zaś, zgodnie z poprzednio postulowaną
odrębnością i odmiennością tekstu grafemicznego i fonicznego, nie musi być – i faktycznie
nie jest – identyczny z nadawcą obecnym w dyskursie realizowanym w mowie.
Zasadniczym celem powołania tak wielowarstwowego modelu było uchwycenie
problemu nadawcy tekstu, w którego akcie nadania nie tylko odbiorca przeważnie nie
uczestniczy, ale, co więcej, którego literacki charakter przesądza często o złożonej strukturze.
Man’yōshū sytuuje się pod tym względem wśród najbardziej rozbudowanych tekstów, czego
dowodem jest fakt, iż w antologii reprezentowany jest nadawca każdego poziomu. Na fakt ten
wpływają przy tym zarówno czynniki czysto historyczne, jak i tekstowe. Jest to bowiem nie
tylko tekst, którego tradycja przekazu – i to, jak widzieliśmy, przekazu twórczego – liczy
sobie przeszło 1200 lat, co z kolei zaoowocowało powstawaniem kolejnych odpisów o
różnych właściwościach ściśle tekstowych. Co więcej, jest to tekst o szczególnie złożonej
kompozycji, w którym poszczególne partie pozostają do siebie w pragmatycznie odmiennych
relacjach, np.:
・pieśń I : pieśń II
・pieśń I (jako pierwsza część dialogu lirycznego) : pieśń II (jako druga część tego samego
dialogu)
・pieśń : wstęp odkompilatorski
・wstęp odkompilatorski : komentarz po pieśni
・indeks pieśni : pieśń
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Pragmatyczne zróżnicowanie tych przykładowych relacji musi rzecz jasna znajdować odbicie
w odpowiedniej strukturze nadawcy. W przeciwnym wypadku bowiem całą antologię
zmuszeni jesteśmy uznać za przypadkowy zbiór nieuporządkowanych utworów lirycznych i
ustępów prozą.
Warto zwrócić także uwagę na fakt, iż zaproponowany model umożliwia także
klarowniejsze zastosowanie teorii aktów mowy do utworu literackiego. Jeśli bowiem przyjąć,
dość powszechnie akceptowany w ramach pragmatycznych rozważań nad tekstem literackim
pogląd, iż powstanie danego utworu wiąże się z powołaniem nowej rzeczywistości, to
wówczas sam akt jej stworzenia nie jest homogeniczny. Można w nim bowiem wyróżnić
pewne odrębne, lecz stanowiące całość warstwy. Każda z nich, jak zauważa Levin 384 ,
powoływana jest dzięki pewnej mocy illokucyjnej. Autor wprowadza jednak jedynie
rozróżnienie na illokucję powołującą sam odrębny, nierzeczywisty świat w postaci treści
dzieła, oraz pewne jej dodatkowe wskaźniki w postaci formy utworu (rym, metrum etc.). Nie
tylko jednak nie odnosi się do typologicznej odmienności tych dwóch płaszczyzn, która
powinna wszakże znaleźć odbicie w strukturze nadawcy. Jego uwagi dotyczą bowiem
wyłącznie jednostkowego utworu, natomiast nie stanowią wystarczającego opisu dla bardziej
złożonych form, z jakimi mamy do czynienia m.in. w Man’yōshū, gdzie pojedynczy utwór
liryczny stanowi część większej całości. W ramach naszego modelu możemy tym samym
mówić o różnych typach illokucji, reprezentowanych przez różnych nadawców. I tak
kompilator ustanawia całe tło i mówi o rzeczywistości opisanej w dany sposób; podmiot
liryczny mówi o tym, co się w tym świecie dzieje; bohater wprowadza do tego świata swoją
perspektywę i naświetla pewne wydarzenia z innego punktu widzenia; komentator wreszcie
uzupełnia lub odwołuje tło ustanowione przez kompilatora. W każdym wypadku mamy rzecz
jasna do czynienia z właściwie pojętym z aktem mowy, który możemy w ramach interpretacji
danego utworu uznać za niefortunny, ale nie za fałszywy.
Przedstawiony w niniejszym rozdziale opis nie pretenduje absolutnie do kompletnej
ilustracji wszystkich wykładników poszczególnych typów nadawcy, obserwowanych w całym
dziele. Zaproponowany tutaj model prezentować ma przede wszystkim narzędzie do tego typu
analizy, zaś konkretne badania materiałowe mają potwierdzić jego stosowalność w
odniesieniu do tego szczególnie złożonego tekstu.
W dotychczasowym opisie antologii przedstawiliśmy dwie kwestie, a mianowicie: kto i
w jakim języku nadał omawiany grafemiczny tekst. Oba problemy okazały się warte
rozważenia, jeżeli za obiekt badań przyjąć właśnie tekst grafemiczny, pojmowany jako
niezależny komunikat, podlegający pełnoprawnej percepcji bez konieczności odwoływania
się do jego reprezentacji fonicznej i zasadniczo się od niej różniący pod względem pewnych
mechanizmów semiotycznych. W następnym rozdziale przyjrzymy się temu, jak ten
grafemiczny tekst został ustrukturyzowany w ramach pewnej spójnej, choć niehomogenicznej,
całości.

384

Levin 1976, str. 147-153.
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Rozdział III.
Grafemiczna kompozycja Man’yōshū. Antologia poetycka jako
tekst.
Do tej pory przedmiotem prowadzonej tu dyskusji były zasadniczo dwa zagadnienia, tj.
kwestia języka oraz nadawcy Man’yōshū. W odróżnieniu od pierwszego problemu,
stanowiącego w przeważającej mierze domenę gramatyki zdań i wyrażeń, drugi z nich
wymagał poszerzenia zakresu opisywanego materiału o dodatkowy poziom, tj. o poziom
tekstu. Jak bowiem pamiętamy, podstawowe rozróżnienie, warunkujące nakreślenie takiego
modelu nadawcy, który spełnia nie tylko wymogi narzucone przez cechy tekstu pisanego, ale
także te wynikające ze szczególnie złożonej budowy opisywanej tu antologii poetyckiej,
opierało się na rodzieleniu nadawcy tekstowego od kontekstowego. O ile bowiem ten drugi
istniał jedynie w danym kontekście, tj. przynajmniej w określonym miejscu i czasie, i był tym
samym reprezentowany przez rzeczywistą osobę 385 , to jako wykładniki nadawców
tekstowych przyjęte zostały wyłącznie cechy wypowiedzi grafemicznej zakodowane w
tekście jako takim. Celem tak obszernego i złożonego ujęcia było przedstawienie klasycznego
dzieła literackiego jako pełnoprawnego komunikatu językowego, konotującego wszystkie
pragmatyczne cechy wypowiedzi. Bezdyskusyjnym warunkiem takiego ujęcia jest natomiast
przedstawienie koncpecji nadawcy owej wypowiedzi.
W niniejszym rozdziale przystąpimy do rekonstrukcji antologii poetyckiej właśnie na
owym wyższym poziomie, tj. na poziomie wypowiedzi, którą w odniesieniu do wypowiedzi
grafemicznej nazywać będziemy, zgodnie z przyjętą tradycją, tekstem. Będąca tutaj
przedmiotem opisu antologia nie będzie więc traktowana ani jako mgliście pojęte dzieło
literackie, ani jako zbiór utworów lirycznych, lecz jako pewna spójna całość, składająca się z
ustrukturyzowanych planów i reprezentująca szczególnie złożony typ wypowiedzi
grafemicznej. Naszym zasadniczym celem będzie ukazanie tego, jak z istniejącego fizycznie
zbioru zdań i fraz powoływany jest tekst poprzez akt świadomej percepcji. Nakreślając
schemat konstruktu, jaki stanowi abstrakcyjnie pojęty tekst, postaramy się pokazać, na czym
polega powoływanie owego wyższego poziomu i jak proces ten przebiega w wypadku
omawianej tu antologii poetyckiej.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewną kwestię natury metodologicznej. Otóż
badania tego typu w ramach różnie nazywanych, choć często nader zbliżonych w charakterze
dziedzin, jak tekstologia, lingwistyka tekstu, pragmatyka, teoria dyskursu etc. sięgają w
tradycji zachodniej przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Dziedzina ta
cieszy się przy tym cały czas niegasnącym zainteresowaniem, głównie za sprawą istotnego
postępu w dociekaniach pragmatycznych, poczyninonego w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych386. I choć ze zrozumiałych względów jej głównym polem zainteresowania
jest mówiona odmiana języka, to jeden z jej nurtów w postaci badań z pogranicza lingwistyki,
literatury i filozofii języka387 wniosła nieoceniony wkład w badania nad tekstami pisanymi.
Metodologia ta zaczęła być następnie stopniowo przeszczepiana do badań japońskich.
Zainteresowanie tą dziedziną zdecydowanie ustępuje jednak tradycyjnemu filologicznemu
opisowi tekstu pisanego i jest na gruncie japońskim nieporównywalnie mniejsze, niż ma to
385

Ewentualnie, jak w wypadku kopisty, konstytuowany przez faktycznie istniejący przedmiot w postaci odpisu;
sama tożsamość twórcy miała mniejsze znaczenie.
386
Nie zamierzamy tu rzecz jasna podejmować nawet próby przybliżenia najnowszej historii badań
pragmatycznych. Przede wszystkim mamy tu jednak na myśli rozwój poczyniony w środowisku anglosaskim,
związany z tak dobrze znanymi postaciami, jak Grice, Stalnaker, Searle, Strawson, Levinson etc.
387
Za prekursora tego typu podejścia, który wprowadził szereg szeroko zakrojonych uściśleń i formalizacji w
odniesieniu do struktury tekstu, w tym tekstu literackiego, uznać należy holenderskiego badacza Teuna van
Dijka.
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miejsce w Europie, Ameryce Północnej czy Australii. Cechą wspólną natomiast dla obu
obszarów badawczych jest fakt, iż właściwie zupełnie metodologia ta nie jest stosowana do
opisu dzieł klasycznych, które pozostają nadal domeną historii literatury. Fakt, iż odnosi się to
także do Japonii, jest o tyle zaskakujący, że prowadzone tam badania nad tekstami
klasycznymi, sięgającymi VIII wieku, prowadzone są bardzo intensywnie, lecz niezmiennie w
tej samej formie od ok. 400 lat. Ograniczają się tym samym przede wszystkim do oceniania
wartości nagromadzonych do tej pory komentarzy i zestawiania ze sobą coraz większej ilości
danych. Nie można tu dostrzec natomiast przykładów zakrojonego na szeroką skalę
zastosowania metodologii tekstologicznej do opisu owych tekstów. Podjęte bowiem z rzadka
próby ograniczają się do lakonicznych uwag, iż np. w Man’yōshū traktowanym jako
całościowy tekst wstępy, pieśni i przypisy stanowią spójną całość 388 . Z drugiej strony
natomiast ci badacze, którzy podejmują prace z zakresu lingwistyki tekstu pisanego, opierają
się niemal wyłącznie na materiale współczesnym i nie stawiają pytań o mechanizmy
pragmatyczne w tekstach klasycznych389. Niniejsza praca, a w szczególności ten rozdział, ma
za zadanie wykazać, iż metodologia ta może być owocnie stosowana do najstarszych
zabytków literatury japońskiej, nie tylko rzucając nowe światło na dzieła klasyczne, ale także
ukazując pewne mechanizmy językowe nieobserwowane w szeregu języków indoeuopejskich.
W rozdziale tym oprzemy się przede wszystkim na klasycznej koncepcji makrostruktury
autorstwa van Dijka, jakkolwiek zostanie ona w szeregu miejsc uzupełniona, głównie w
oparciu o badania pragmatyczne z lat dziewięćdziesiątych i zupełnie współczesnych. Po
zarysowaniu właściwej koncepcji makrostruktury przedstawimy problemy związane z
budową i percepcją Man’yōshū, aby ostatecznie przejść do kompozycji tekstologicznie pojętej
antologii.

1. Pojęcie makrostruktury
Pojęcie makrostruktury zostało wprowadzone w formie szczegółowego i sprecyzowanego
opisu przez van Dijka na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, po czym następnie było
poprawiane i rozwijane przez ok. 20 lat. Holenderski badacz oparł się na rozróżnieniu
zaczerpniętym z gramatyki generatywnej, ale zastosował je do odmiennego obiektu, tj. nie do
zdania, ale do tekstu. Powołał tym samym gramatykę tekstu (T-grammar). Podstawowe
rozróżnienie w koncepcji van Dijka ma charakter dychotomiczny: obejmuje bowiem mikrooraz makrokomponenty 390 . Stanowią one zbiory reguł, które określają odpowiadającą
każdemu z nich mikro- oraz makrostrukturę. Mikrostruktura to powierzchniowa struktura
tekstu, na którą składają się następujące po sobie zdania lub wyrażenia. Jest ona opisywana w
koncepcji autora za pomocą standardowych narzędzi opracowanych w ramach gramatyki
generatywnej. Makrostruktura natomiast to struktura głęboka tekstu, będąca pewnym
abstraktem, który stanowi o holistycznym znaczeniu całego tekstu. Przekształcenia z jednej
struktury w drugą odbywają się poprzez transformacje391. Wszystkie zdania, których fizycznie
388

Por. Konno 2003, str. 50-51.
Za jednego z czołowych reprezentantów tej stosunkowo nielicznej grupy należy uznać lingwistkę Yuriko
Sunakawę; w swej pracy (Sunakawa 2005) autorka bada jednak teksty grafemiczne powstałe najpóźniej w latach
siedemdziesiątych.
390
Dijk 1972, str. 17.
391
Jest to tym samym zupełnie inne ujęcie od tych, proponowanych niekiedy w ramach późniejszych
interpretacji. Przykładowo Ballmer (1976, str. 2) postrzega makrostrukturę jako rodzaj funkcji (a nie wartości
funkcji, jak u van Dijka), przekładającej nielinearną strukturę tekstu rozumianego jako obiekt percepcji, na
linearny, ustrukturyzowany tekst. Transformacja ta dokonywana jest w wyniku aktu świadomego odbioru tekstu
(ibidem, str. 11). Jak zatem widać, ujęcie Ballmera jest nieco bardziej tradycyjne, podczas gdy w koncepcji van
Dijka większy nacisk położony został na problem rozróżnienia między holistyczną i atomistyczną percepcją
389
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uformowany ciąg tworzy strukturę powierzchniową tekstu, mają swoją niezależną zdaniową
strukturę powierzchniową i głęboką, powołaną przez budowę morfologiczną i składniową392.
Także cechy pragmatyczne, powoływane dopiero w odniesieniu do kontekstu, zakodowane są
w pojedynczych zdaniach. Abstrakcyjna struktura głęboka, stanowiąca o właściwym
znaczeniu tekstu, powoływana jest jednak nie tylko poprzez semantyczne i pragmatyczne (np.
powoływanie implikatur) właściwości odpowiednio uszeregowanych jednostek. Powstaje ona
w wyniku uruchomienia mechanizmów pragmatycznych widocznych dopiero w skali całego
tekstu, czyli właśnie na poziomie makrostrukturalnym 393. Jego znaczenie stanowi tym samym
wynik innego typu operacji i nie równa się sumie znaczeń kolejnych zdań struktury
powierzchniowej, nawet po uwzględnieniu cech pragmatycznych każdego z nich z osobna394.
W zależności od typu tekstu pomiędzy obiema strukturami może natomiast zachodzić różny
stopień spójności. Zdarza się bowiem, iż brak spójności w strukturze powierzchniowej nie
zaburza spójności znaczeniowej widocznej dopiero w strukturze głębokiej. Najbardziej
charakterystycznym przykładem tego typu tekstu jest, rzecz jasna, poezja395. Warto przy tym
zauważyć, iż wytyczenie warunków, jakie musi spełniać struktura powierzchniowa tekstu,
aby umożliwiać powołanie struktury głębokiej, nie jest możliwe, a próba taka prowadzi do
błędnego koła. To bowiem spójność tekstu oceniana jest na podstawie wyników percepcji, a
nie na odwrót. Jak słusznie zauważa Fetzer396:
Textual coherence is a product insofar as it represents the result of a process of
inferencing by interlocutors which makes a bounded sequence of discourse units
meaningful.
Spójność tekstu, czyli pozostając w terminologii van Dijka: możliwość powołania struktury
głębokiej na podstawie struktury powierzchniowej, jest zatem powoływana w wyniku pewnej
aktywności językowej. Błędem jest natomiast stwierdzenie, iż to spójność tekstu warunkuje
ową percepcję. Nie istnieją żadne aprioryczne warunki zachodzenia transformacji pomiędzy
obiema strukturami tekstu. Aprioryczna jest jedynie możliwość ich dokonywania; stanowi
ona nadrzędny sprawdzian spójności wypowiedzi.

1.1. Makrostruktura a problem percepcji tekstu
Jak zaznaczyliśmy w powyższym, stosunkowo ogólnym, zarysie, pomiędzy oboma
poziomami tekstu zachodzi pewna zasadnicza, typologiczna różnica. O ile struktura
powierzchniowa ma charakter czysto fizyczny, tj. tworzona jest przez ciąg substancjalnie
uformowanych jednostek języka, to struktura głęboka ma charakter epistemiczny. Jak ujmuje
to dość jasno van Dijk397, wykładniki fizyczne w postaci wyodrębnionych zdań, paragrafów,
intonacji czy pauz są dopiero wskaźnikami makrostrukturalnej organizacji tekstu. Sugerują
tym samym możliwość powołania makrostruktury i stanowią istotne wskazówki, ale same jej
nie tworzą. Do tego potrzebny jest wyższy poziom powołany przez akt percepcji. Szczególnie
tekstu; typom tym odpowiadają odpowiednie poziomy struktury. Ballmer natomiast skupia się przede wszystkim
na ostatecznym produkcie w postaci tekstu zinterpretowanego jako pewna całość.
392
Dijk 1972, str. 38.
393
Graesser (1981, str. 46) wyodrębnia trzy zmienne współtworzące makrostrukturę, tj. narracyjność
(narrativity), wiedzę o danych faktach (familiarity) oraz rzeczowniki stanowiące nowe argumenty (new
argument nouns). Zwrócenie uwagi zwłaszcza na kwestię wiedzy i nowej informacji jest w tym miejscu nader
istotne, choć zostało ono pominięte przez van Dijka.
394
Dijk 1977, str. 143.
395
Dijk 1972, str. 278-279.
396
Fetzer 2012, str. 460.
397
Dijk 1977, str. 152-153.
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wyraźnie jest to widoczne właśnie w odniesieniu do wypowiedzi grafemicznej, w wypadku
której odbiorca nie uczestniczy przeważnie w akcie formowania i nadania tekstu. Akt
powoływania makrostruktury realizowany jest z konieczności bez odnoszenia się do
kontekstu nadania czy konsultacji z nadawcą; kontekst ten jest z reguły wyłącznie
odtwarzalny na podstawie samego tekstu, ewentualnie na podstawie danych dodatkowych.
Zjawisko to jest współcześnie stosunkowo powszechnie przyjęte i nie stanowi
szczególnie kontrowersyjnej tezy pomimo faktu, iż w ramach poszczególnych modeli
interpretacyjnych bywa ono różnie ujmowane. I tak przykładowo Lerchner398 opiera swój opis
na standardowym rozróżnieniu na typ (type) i egzemplarz (token). Tekst przedstawia bowiem
dwuaspektowo: jako dzieło zakodowane przez autora (work A) oraz jako dzieło powstałe w
wyniku procesu interpretacji wdrożonego przez odbiorcę (workR)399:
(...) although the literary text is primarily a token, it is only such in the specific chain of
action author-workA-text, as a realization of the type /workA/. In the text-reader
relationship, meanwhile, it asumes the function of a type, for which the individual
readings (=workR) are, in turn, tokens.
Ujęcie to jest o tyle istotne, iż klasyczne rozróżnienie Peirce’a (type-token) zastosowane
zostało do lingwistycznego opisu tekstu, a nie jedynie do jednostek języka czy zdań. W
kwestii kluczowej jednak podejście to pozostaje w tym samym nurcie, co koncepcja van
Dijka. Istniejący przed procesem interpretowania tekst ma bowiem status typu, a zatem nie
możemy mówić ani o jego odniesieniu, ani o wartości logicznej, lecz co najwyżej o denotacji
i warunkach prawdziwości. Dopiero w ramach interpretacji całej hierarchicznej struktury
tekstowej zyskuje on status egzemplarza, który reprezentuje konkretną informację. Jak zatem
można zauważyć, to samo zjawisko językowe ukazane może być za pomocą odmiennych,
choć niemających oryginalnie nic wspólnego z badaniami tekstologicznymi, narzędzi, tj.
gramatyki generatywnej i Peirceowskiego rozróżnienia na typ i egzemplarz. Jedyną
faktycznie istotną kwestią jest konieczność terminologicznego 400 rozróżnienia dwóch
typologicznie odmiennych aspektów tekstu: ciągu jednostek oraz struktury powołanej w
ramach świadomej percepcji.
Z tego dychotomicznego rozróżnienia wynikają pewne istotne konsekwencje. Otóż po
pierwsze, jest faktem oczywistym, iż dla jakichkolwiek dłuższych wypowiedzi niemożliwe
jest spamiętanie wszystkich zdań i pragmatycznych zależności między nimi. Tym samym
więc odbiorca takiego tekstu zmuszony jest do abstrahowania niektórych informacji z ciągu
zdań i powoływania pewnych całości zwanych planami. Na czynność tę składają się przede
wszystkim cztery operacje, tj. selekcja najważniejszych informacji, redukcja treści zbędnych,
uogólnienie i rekonstrukcja, czyli ostateczne powołanie pewnego planu 401. Po drugie zaś, w
przeciwieństwie do mikrostruktury, która może przyjmować strukturę homogeniczną, wiedza
– przynajmniej w przejętej tutaj za Andrzejem Bogusławskim 402 koncepcji – o której
398

Lerchner 1990, str. 414-415.
Ibidem, str. 415.
400
Różne koncepcje konstruowane są przy użyciu bardziej lub mniej pokrewnych, ale zasadniczo zbieżnych i
reprezentujących często nieco przerośnięty aparat terminologiczny terminów, m.in.: superstruktura, rama,
schemat, spis, dynamiczna superstruktura itp.
401
Dijk 1985b, str. 116. Wcześniejsze, nieco mniej precyzyjne, ale szerzej omówione spojrzenie van Dijka na
ten problem znajdzie Czytelnik w: Dijk 1977, str. 145-146. Warto zaznaczyć, iż powoływanie tego typu planów
może okazać się niekiedy dość trywialną kopią mikrostruktury, zwłaszcza w wypadku tekstów krótkich, o
prostej budowie, jak np. proste utwory poetyckie (Dijk 1972, str. 274). Nie oznacza to jednak, że makrostruktura
jest redukowalna do struktury powierzchniowej, lecz jedynie że jest w stosunku do niej mało informatywna.
402
U Bogusławskiego pełna struktura generowana przez funktor wiedzieć, że ma postać:
(K) _ know about _i (about_j, ...,about_n) that _i/(j)/.../(n), notL _i/(j)/.../(n)
399
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wzbogacaniu może być mowa dopiero przy powołaniu struktury głębokiej, ma strukturę
hierarchiczną. Jej odzwierciedleniem w języku jest podstawowa struktura zdania
orzekającego z podmiotem epistemicznym, obiektem, atrybutem i jego negatywnym
dopełnieniem logicznym. Tym samym więc makrostruktura stanowi hierarchiczny plan
informacji 403 , nie zaś dowolny zbiór faktów. Tego typu plan powołany dla całego tekstu,
ewentualnie jego – semantycznie bądź pragmatycznie – wyodrębnionego fragmentu,
nazywamy makroplanem.
Wykorzystując powyższą terminologię możemy ująć stosunkowo precyzyjnie pewne
fakty dotyczące percepcji tekstu. Otóż tekst możemy uznać za sensowny (w holistycznym
ujęciu) jeżeli umożliwia on powołanie jakiejś makrostruktury; odwołując się do słów van
Dijka404:
The point is that without macro-rules the native speaker is not even able to construct his
‘own’ plan or interpretation of a text, whereas human communication with the aid of
discourses would be impossible if their macrustructures would profoundly differ for one
discourse.
Dwie interpretacje danego tekstu uznajemy tym samym za odmienne, jeżeli makrostruktury
powołane przez każdy z aktów percepcji nie są identyczne 405 . Co więcej, choć każda
derywacja tekstowa wiąże się w oczywisty sposób ze wzbogaceniem struktury
powierzchniowej, to jej wpływ na strukturę głęboką może być trojaki. Po pierwsze, może ona
nie wywołać żadnego wpływu na makrostruktuę – mówimy wówczas, iż dany ciąg zdań nie
stanowi spójnej całości z rozpatrywanym tekstem. Po drugie, może dostarczać nowych
informacji wyłącznie w ramach zmiany ilościowej. Struktura głęboka jest wówczas
wzbogacana poprzez dodanie nowych makroplanów, ale nie zmienia się w żaden sposób ich
typ bądź hierarchia epistemiczna. Wreszcie derywacja tekstowa może wnosić zmianę
jakościową, dokonując zmian w układzie bądź statusie makroplanów. Zmiana ta następuje
wówczas, gdy derywacja tekstowa przynosi odwołanie presupozycji, tła, implikatury lub
informacji zakomunikowanych wprost w poprzednich partiach tekstu. Różnicę pomiędzy
drugim a trzecim typem derywacji tekstowej przybliżymy nieco, ilustrując każdy z nich
fragmentem zaczerpniętym z Man’yōshū. Przyjrzyjmy się najpierw poniższemu fragmentowi
pieśni:
(4226, XIX)
雪日作歌一首
Yuki no hi ni tsukuru uta isshu
Pieśń skomponowana w śnieżny dzień

Por. Bogusławski 2007, str. 69.
403
Dijk 1972, str. 133. Więcej na temat hierarchiczności: ibidem, str. 307.
404
Ibidem, str. 161.
405
W swojej późniejszej pracy van Dijk zaproponował nieco inne ujęcie makrostruktury, tj. jako wachlarza
możliwych konceptów (Dijk 1977, str. 152). Jest to zatem nie tyle konstrukt powoływany w ramach interpretacji,
ale nieco niższy poziom percepcji, na którym odbiorca uchwycił całość tekstu, ale wciąż dysponuje różnymi
wersjami interpretacji. Ujęcie to jednak zdradza nie tylko tendencje psychologistyczne, ale pozostaje
stosunkowo niejasne. Co miałoby bowiem decydować o przejściu na jeszcze wyższy poziom, tj. na poziom
konkretnej interpretacji? Co właściwie znaczyć ma rozdzielenie zrozumienia tekstu jako całości, przy
jednoczesnym braku interpretacji? W niniejszej pracy pozostajemy tym samym przy wcześniejszym,
klarowniejszym ujęciu.
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此雪之
消遺時尓
去来帰奈
山橘之
実光毛将見

Kono yuki no
Kenokoru toki ni
Iza yukana
Yamatachibana no
Mi no teru mo mimu

Niechże wyruszę,
Dopóki śnieg ten,
Nie stopniał jeszcze,
I ujrzę błyszczące owoce,
Na drzewie górskiej brzoskwini

右一首、十二月大伴宿祢家持作之
Migi no isshu, jūnigatsu ni Ōtomo no Sukune Yakamochi tsukuru.
Jeśli chodzi o pieśń po prawej stronie, to skomponował ją Ōtomo no Sukune Yakamochi
dwunastego miesiąca.
Jak widzimy, komentarz po pieśni dostarcza nowych informacji o kontekście powstania
utworu, które nie wynikają ani ze wstępu odkompilatorskiego, ani z samego utworu.
Komentarz ten nie odwołuje jednak w żaden sposób ani tego, co zostało powiedziane explicite
wcześniej, ani też żadnej presupozycji bądź implikatury, wynikającej ze wstępu bądź części
lirycznej. Jest to tym samym derywacja wnosząca zmianę ilościową, w przeciwieństwie do tej,
której przykład możemy zaobserwować poniżej.
(81-83, I)
和銅五年壬子夏四月、遣長田王于伊勢斎宮時、山辺御井作歌
Wadō go nen jinshi no natsu shigatsu, Nagata no Ōkimi o Ise no Itsuki no miya ni tsukawasu
toki ni, Yamanoe no mii ni shite tsukuru uta.
Pieśni, które Nagata no Ōkimi skomponował przy cesarskiej studni w Yamanoe,
pielgrzymował do świątynii Ise w kwietniu w piątym roku ery Wadō (rok starszego brata
wody i szczura).
山辺乃
御井乎見我弖利
神風乃
伊勢處女等
相見鶴鴨

Yamanohe no
Mii o migateri
Kamukaze no
Ise otome domo
Aimitsuru kamo

Gdy oglądałem czcigodną,
Studnię w Yamanohe,
Wzrok mój napotkał dziewczę,
Z boskim wiatrem owianego,
Przybytku w Ise

浦佐夫流
情佐麻祢之
久堅乃
天之四具礼能
流相見者

Urasaburu
Kokoro samaneshi
Hisakata no
Ama no shigure no
Nagareau mireba

Jakże całe me serce,
Przepełnia gorzki smutek,
Gdy przed oczyma widzę,
Z bezkresnego,
Nieba płynące strugi

海底
奥津白波
立田山
何時鹿越奈武
妹之當見武

Wata no soko
Okitsu shiranami
Tatsuta yama
Itsuka koenamu
Imo ga atari mimu

Kiedyż przyjdzie mi przebyć,
Przez powstające z głębin,
Wirów białe fale,
Czy przez górę Tatsu,
By ujrzeć dom ukochanej
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右二首、今案不似御井所作。若疑当時誦之古歌歟。
Migi no nishu wa, ima kamugauru ni mii ni shite tsukuru ni nizu. Sono toki ni yomeru furuuta
ka.
Jeśli chodzi o dwie pieśni po prawej stronie, to gdy teraz się nad tym zastanowić, to nie
przypominają one [pieśni] skomponowanych przy cesarskiej studni. Być może są to stare
utwory, które w tym momencie zostały wyrecytowane.
Zauważyć można przy tym, że poprzedzający całość wstęp odkompilatorski dostarcza
informacji kontekstowej odnośnie okoliczności powstania pewnej liczby utworów. Ponieważ
aż do pieśni 83. nie pojawia się żadna inna informacja odkompilatorska, więc fakt, iż wstęp
ten obejmuje trzy pieśni, jest pragmatycznie implikowany. Widniejący natomiast na koniec
całej serii komentarz sugeruje, iż owa informacja kontekstowa zachowuje ważność tylko w
stosunku do pierwszego utworu. Dwóm pozostałym natomiast należy przypisać nieco inny
kontekst. Komentarz ten odwołuje więc implikaturę, zmienia zakres informacji wniesionej
przez poprzedzająca partię tekstu i wnosi jakościową zmianę do makrostruktury dwóch
ostatnich pieśni.
Problemem odrębnym i dającym szerokie pole do dyskusji jest to, czy za zmianę
struktury należy uważać wprowadzenie tematu niejako z opóźnieniem, tj. w sytuacji, gdy
odwołuje się on do informacji podanych wcześniej za pomocą zdań lub fraz czysto
rematycznych, jak np. ma to miejsce w słynnym fragmencie Balu w operze Tuwima:
Nocą – tylko w kasach kolejowych
Beznamiętnie
Ciurkające,
Zaspane,
A w szulerniach gejzerem gorączkowym,
A w burdelach – nieodżałowane,
Na dancingach – syczące szampanem,
Wytrysnęły z brzaskiem dnia – kipiące,
Zapienione, robaczywe pieniądze.
Formalnie bowiem jest to zmiana tematu z zerowego na w jakimś stopniu sprecyzowany
sprecyzowany. Warto jednak zauważyć, iż o tego typu zmianie w makrostrukturze nie może
być mowy, bowiem nie może istnieć tekst beztematyczny. O ile bowiem trudno nie zgodzić
się z faktem, iż mogą istnieć zdania czysto rematyczne 406 (a zdania to, jak pamiętamy,
jednostki mikrostrukturalne tekstu), to obecność tematu tekstowego na poziomie
makrostrukturalnym wymuszona jest przez samą strukturę wiedzy w przyjętej tutaj za
Bogusławskim koncepcji. Sama logiczna struktura wiedzy wymusza bowiem istnienie
argumentu odpowiadającemu obiektowi, o którym jest ona orzekana 407 . Skoro natomiast
makrostruktura, jak mówiliśmy wyżej, jest konstruktem o charakterze epistemicznym, to jej
cechy nie mogą pozostawać w sprzeczności z uniwersalną strukturą wiedzy. Temat w
rozumieniu tekstowym (makrostrukturalnym) jest więc czymś innym niż temat zdaniowy
(mikrostrukturalny). Tekstowa budowa tematyczno-rematyczna dotyczy bowiem nie
powierzchniowego, gramatycznego kodowania tematu i rematu, ale orzekania atrybutów o
406
407

Por. Huszcza 1990.
Por. Bogusławski 2007: str. 124-125
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pewnym argumencie na poziomie głębokim, reprezentującym wiedzę strony interpretującej
dany fragment dyskursu. Tym samym więc nawet tam, gdzie sama konstrukcja gramatyczna
zdania czyni je beztematycznym, struktura tekstowa reprezentująca wiedzę nadawcy danej
wypowiedzi nie może być tematu pozbawiona. Innymi słowy, zdanie: Ame ga furu. 雨が降る。
‘Pada deszcz.’ uważamy za beztematyczne na poziomie mikrostrukturalnym, gdyż
gramatyczna funkcja partykuły ga sygnalizuje tutaj stwierdzenie jednostkowego faktu, a nie
przypisanie pewnej właściwości (tj. padania) deszczowi, o którym skądinąd orzekane są także
inne fakty. Tym niemniej, struktura epistemiczna takiego zdania na poziomie
makrostrukturalnym, w której uwzględniona musi być wiedza strony interpretującej,
wymusza uznanie deszczu za temat, o którym właśnie orzekana jest pewna własność. Warto
przy tym dodać, iż obie koncepcje nie wykluczają się wzajemnie; różnica dotyczy zwyczajnie
innego rozumienia tematu w zależności od poziomu interpretacji tekstu.

1.2. Budowa makrostruktury
Kluczowe znaczenie dla van Dijka przy tworzeniu koncepcji struktury głębokiej tekstu ma
fakt, iż jest ona izomorficzna w stosunku do struktury zdaniowej 408 (ale nie do struktury
aktualnie składającej się na nią zdań!). Oznacza to tyle, iż powołanie nowego znaczenia tekstu
w rozumieniu holistycznym w stosunku do poszczególnych zdań jest opisywalne za pomocą
reguł, które nie wychodzą poza gramatykę języka naturalnego. Powołane na wyższym –
tekstowym – poziomie znaczenie reprezentuje inny typ o tyle, iż jest generowane przez
dodatkowy poziom struktury, ale nie przez strukturę o innym typie. Dla van Dijka bowiem
tym, co zapewnia spójność poznawczą, jest uniwersalna forma zdania409:
We will assume that any ‘minimal’ meaning structure, be it micro-structural or macrostructural, has the (modalized, quantified) ‘proposition’-form. Such a form would
correspond with a semantic phrase marker in linguistic descriptions. We will assume
also that the general, abstract structure of semantic representations is somehow linked
with the ‘interpretability’ of meaning in general (...)
Koncepcję tę potwierdza w ciekawy sposób analiza Okady410, skupiająca się na szczególnie
istotnym dla tekstu zagadnieniu, jakim jest struktura tematyczno-rematyczna. W wyniku
analizy konstrukcji anaforycznych autor proponuje wprowadzenie ‘zasady związania
zdania’411. W dużym skrócie sprowadza się ona do tego, iż aby zdanie typu412:
This is the dress that Mary took out from the closet, tried on, put back, took out again, and
then put on.
było sensowne, każde zdanie składowe musi zachowywać spójność tematyczno-rematyczną
ze zdaniem głównym, a także być związane semantycznie z pozostałymi zdaniami
składowymi. Tym samym więc poniższe zdanie warunku takiego nie spełnia, z uwagi na brak
spójności między zdaniem głównym a dwoma pierwszymi zdaniami przydawkowymi 413:
408

Dijk 1972, str. 140.
Ibidem, str. 140-141. Koncepcji tej pozostał autor wierny także w późniejszych dziełach, wprowadzając
niekiedy tylko pewne uściślenia lub dodatkowe terminy. Przykładowo, w: Dijk 1977, str. 137 autor mówi o
„proposition entailed by sequence”, zaś w Dijk 1985b, str. 117 używa dodatkowo terminu macroproposition.
410
Okada 1997, str. 250-251.
411
Ibidem, str. 244.
412
Ibidem, str. 239.
413
Ibidem, str. 243.
409
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*This is the brandy that John left his office, came home, went out again, and bought at a
liquor shop.
Otóż kluczowe w koncepcji Okady jest to, iż zasada ta zachowana jest dla tekstu. Weźmy pod
uwagę poniższy bardzo prosty tekst, składający się zaledwie z trzech zdań (jest on
wzorowany na dłuższym przykładzie podawanym przez Okadę).
(1) Skoro już mówimy o tym budynku, to jest to dzieło polskiego architekta. (2)
Obecnie mieszka on wraz z rodziną w Japonii. (3) Właśnie tam zainteresował się
azjatycką architekturą i to zainspirowało go do zaprojektowania tak nietypowej budowli.
Otóż jak łatwo zauważyć, tekst uznamy jako pewną spójną wypowiedź na temat budynku
tylko wówczas, gdy rozpatrywać będziemy zdanie (1) lub całość, tj. (1) + (2) + (3), ale już nie
np. (1) + (2) czy (1) + (3). Połączenie (1) + (2) stanowi bowiem pewien ciąg zdań
wnoszących sensowną informację, ale nie stanowiących tematycznie spójnego tekstu. Układ
(1) + (3) natomiast nie umożliwia ustalenia odniesienia zaimka tam. Używając zatem
wprowadzonej za van Dijkeim terminologii możemy stwierdzić, iż makrostruktura jest
konstruktem, który pozwala powołać spójność tematyczną na poziomie ponad-zdaniowym,
ale jej struktura i warunki powoływania są wspólne dla tych, obowiązujących dla zdania.
Budowę makrostruktury opiera van Dijk na shierarchizowanej siatce kategorii
tekstotwórczych, jak np. modalność, negacja czy agens414. Każda z nich stanowi więc pewną
zmienną reprezentowaną w konkretnej wypowiedzi przez daną jednostkę języka. Budowa
zdania wytycza hierarchię kategorii dla całej makrostruktury. Dzięki jednoznacznemu
przyporządkowaniu każdego wyrażenia do danej kategorii struktura jest klarowna.
Dodatkowo autor wprowadza niezależną kategorię określającą to, jakiego typu performatyw
stanowi rozpatrywana wypowiedź – w naszym wypadku jest to zdanie orzekające,
afirmatywne. Wszystko to stanowi mocne strony powyższej koncepcji. Jak jednak zaraz
pokażemy, pomija ona dwa nader istotne zagadnienia związane ze zjawiskiem powoływania
tekstu, a mianowicie: strukturę tematyczno-rematyczną oraz problem (re)kontekstualizacji.

1.2.1. Tematyczno-rematyczna
powoływaniu makrostruktury

budowy

wypowiedzi

i

jej

rola

w

Choć kwestia budowy tematyczno-rematycznej pojawia się w opracowaniu van Dijka nader
często, nie została ona w żaden sposób uwzględniona w modelu makrostruktury dla
konkretnej wypowiedzi. Warto zwrócić uwagę, iż zaproponowany model, zilustrowany
powyższym przykładem, nie daje możliwości rozróżnienia w ramach analizy tekstologicznej
dwóch całkowicie odmiennych struktur wiedzonośnych, powołanych przez kontekst, a
niekiedy nawet samo otoczenie tekstowe. Przypuśćmy bowiem, iż omawiane tu zdanie
stanowi wypowiedź osoby B odnoszącą się do wypowiedzi osoby A. W ramach tak
zaproponowanego modelu jego struktura przedstawiałaby się bowiem identycznie, niezależnie
od tego, które z poniższych dwóch zdań stanowiłoby wypowiedź A:
A: I'm affraid John will not give all pens to Peter.
A: I'm affraid John will not give all books to Richard.

414

Dijk 1972, str. 155. Zachowana została oryginalna symbolika, w nawiasach kwadratowych podaję jedynie
rozwinięcie terminów, które autor objaśnia wcześniej.
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W zależności od całej sytuacji tekstowej informacja dana oraz informacja nowa mogą różnić
się od siebie w sposób najzupełniej oczywisty415, powołując tym samym inną makrostrukturę.
Rozpatrywane natomiast przez van Dijka zdanie może być rozpatrywane jedynie w ramach
konstruktu zwanego najczęściej w badaniach pragmatycznych i fonologicznych out-of-theblue context, czyli jako odpowiedź na pytanie Co się stało?416. Co więcej, taka analiza może
mieć miejsce tylko wówczas, gdy wykluczymy z naszych rozważań jakąkolwiek wiedzę
uczestników dialogu odnośnie całego kontekstu 417 . Co więcej, struktura tematycznorematyczna, wraz z różnego rodzaju odcieniami istotności danej informacji, wynikać może
nie tylko z bezpośrednio poprzedzającego dany fragment otoczenia tekstowego, ale także z
całego tekstu. Poszczególne wątki mogą być bowiem chwilowo pomijane, aby następnie
zostać wydobyte na plan pierwszy. Wszystko to przesądza o odmiennej strukturze
informacyjnej całości, która nie może być sprowadzona do informacji zakodowanej w
zdaniach czy fragmentach ograniczonych tylko na podstawie struktury powierzchniowej
tekstu, np. na podstawie podziału na rozdziały. Konieczny jest pewien ogląd holistyczny418.
Mówiąc więc nieco precyzyjniej możemy stwierdzić, iż van Dijk nie rozpatruje w swoim
modelu wypowiedzi będącej fragmentem tekstu, ale zdanie struktury powierzchniowej tekstu.
Uchybienie to powtórzone jest także w innych miejscach 419 , w tym także w opisie zasad
specyfikacji derywacji tekstowej 420 . Otóż tego typu oczywisty błąd wydaje się czymś
najzupełniej paradoksalnym nie tylko wobec celu autora, jakim jest właśnie badanie
znaczenia powołanego przez cały tekst, ale także wobec koncepcji tematu zdania421:
(...) it is becoming clear that the definition of topic and comment is a function of at least
two sentences in a text. Only with the aid of specific topicalization operations of surface
strukture might we isolate the topic and comment of individual sentences. These
operations however are automatically triggered when the deep structures of subsequent
sentences are given.
Co więcej, van Dijk wprowadza także – niestety nie do końca sprecyzowane – pojęcie
struktury tematycznej, którą z niejasnych powodów traktuje jako całkowicie odrębną od
makrostruktury422. Byłoby więc nieuzasadnionym zarzutem stwierdzenie, iż autor pomija w
swoich rozważaniach nader istotny problem jakim jest zagadnienie tematu i rematu, ale
pozostaje faktem, że nie uwzględnia go w pojęciu makrustruktury. To zaś, jeśli
makrostruktura ma być ową strukturą głęboką o charakterze epistemicznym, stanowi istotny
błąd. W swojej późniejszej koncepcji autor, omawiając pojęcie makrostruktury, zdaje się
znacznie silniej wiązać je z budową tematyczno-rematyczną. Podział informacji zawartej w
415

W mowie rozróżnienie to znalazłoby odbicie w odpowiednim zastosowaniu środków prozodycznych. W
piśmie, poza lekkimi formami lub specjalistycznymi opracowaniami lingwistycznymi, w których
wykorzystywane są takie środki, jak podkreślenie, pochylona czcionka etc., rozróżnienie to jest powoływane
niemal wyłącznie na podstawie otoczenia tekstowego.
416
W naszym wypadku kontekstowe zdanie pytające należałoby, rzecz jasna, zmodyfikować do postaci: Co się
stanie?.
417
Uwagę na ten, często pomijany w badanich pragmatycznych, fakt zwraca Kahnemuyipour (2009, str. 136137) pokazując bardzo wyraźnie, iż tak określony kontekst nie determinuje jeszcze struktury tematycznorematycznej, znajdującej odbicie w różnych możliwych wzorcach prozodycznych. Niezbędne jest bowiem
uwzględnienie wiedzy podzielanej przez obu rozmówców. Dopiero wówczas możemy mówić o dookreślonym
kontekście, wyznaczającym starą i nową informację.
418
Na fakt ten zwraca uwagę Sunakawa (2005, str. 22-23), która podobnie jak my stosuje w swoim opracowaniu
koncepcję van Dijka (por. m.in. ibidem, str. 41-44, 50).
419
Patrz m.in.: Dijk 1972, str. 296-297, 294, 301.
420
Ibidem, str. 158-159.
421
Ibidem, str. 114.
422
Ibidem, str. 279-280.
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sekwencji zdań na stare i nowe włącza tutaj do procesu specyfikacji znaczenia 423 i stwierdza
wprost, iż424:
only those propositions entailed by (a part of) a discourse are topics which DOMINATE
[uwydatnienie oryginalne – JW] all semantic information of the sequence (...)
Pozostaje jednak faktem, iż w żadnej z przytoczonych tutaj prac nie przedstawia ogólnego
modelu makrostruktury, który uwzględniałby tematyczno-rematyczne cechy danej
wypowiedzi.
Warto też zwrócić uwagę, iż tego typu przeoczenie nie jest wymuszone przez przyjętą
przez autora koncepcję gramatyki generatywnej. Ciekawe uzupełnienie, pozostające w dość
ścisłym związku z poruszanym tutaj problemem, przedstawia bowiem Zubizarreta, nie
wyłamując się przy tym z całego aparatu metodologicznego opracowanego w tej tradycji
lingwistycznej. Polemizując z Chomskym zauważa bowiem, iż istnieją zdania, w których
struktura tematyczno-rematyczna nie może być przedstawiona w formie logicznej jedynie
poprzez przy użyciu kwantyfikatorów 425. O ile bowiem dla zdań z pojedynczym rematem
rozwiązanie takie jest faktycznie możliwe, np.:
[John [ate [F the pie]]]
the x, such that John ate x, is the pie
to metody tej nie sposób zastosować do zdań, w których istnieją dwa rematy, a nie znajduje to
odbicia w składni, lecz wyłącznie w prozodii np.:
[[F John [[F ate [the pie]]]
Jak stwierdza dalej autorka426, tego typu przykłady:
(...) suggest that the focus structure of a sentence S should be captured in terms of a
more abstract representation derived from LF via some interpretive mechanisms
[podkreślenie moje – JW]. I will refer to this representation as the Assertion Structure
(AS) of S. (...) I suggest that the AS of a statement is represented “in context.” In other
words, in the case of question-answer pairs, the presupposition provided by the context
question is part of the AS of the answer statement.
Tym samym, zaproponowany przez nią model gramatyczny przedstawia się następująco 427:
↓
∑-Structure
↓
LF
↙ ↘
PF
Assertion Structure

423

Dijk 1977, str. 133.
Ibidem, str. 136. Autor koncepcję tę podtrzymuje także później, patrz: Dijk 1985b, str. 115-116.
425
Zubizarreta 1998, str. 3.
426
Ibidem, str. 4.
427
Ibidem, str. 32.
424
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Propozycja Zubizarrety wnosi do naszych rozważań pewną szczególnie ważną wskazówkę.
Pokazuje bowiem, iż możliwe jest włączenie do ogólnego modelu językowego struktury
tematyczno-rematycznej opartej na wiedzy nadawcy, ale bez uciekania się do modeli
kognitywnych czy psychologistycznych, a także bez przeformułowywania całej koncepcji van
Dijka, wyprowadzonej z aparatu generatywistycznego. Wykorzystując tę cenną uwagę i
starając się jednocześnie zachować jak najwięcej z modelu oryginalnego możemy teraz
zaproponować własną rekonstrukcję. Tym samym pierwsze trzy poziomy makrostruktury w
odniesieniu do rozpatrywanego wyżej zdania „John probably will not give all books to Peter.”
przedstawiamy w nieco uzupełnionej formie. Warto przy tym podkreślić, iż dwa pierwsze z
nich są uniwersalne dla każdego tekstu (model podajemy od razu w polskiej terminologii).

Ostatecznym produktem, znajdującym się na najwyższym poziomie, pozostaje tekst.
Ponieważ przedmiotem analizy są wypowiedzi grafemiczne, formę foniczną z modelu
Zubizarrety zastąpimy przez formę tekstu. Wreszcie z uwagi na fakt, iż rozpatrywany jest
tekst w sensie fragmentu dyskursu, strukturę asertoryczną zdecydowanie adekwatniej będzie
zastąpić strukturą nadawczą. Określamy ją analogicznie do stworzonej przez Bogusławskiego
koncepcji struktury generowanej przez funktor mówić, że428, czyniąc jednak pewną uwagę
uściślającą. Otóż u Bogusławskiego eksplikcacja funktora mówić, że ma w pełni charakter
systemowy, tzn. jest wprowadzana w ramach kodu, na jego poziomie semantycznym, a nie
pragmatycznym. Fakt ten dotyczy także nadawcy, przy czym u Autora nadawca ten jest od
razu wskazany za pomocą zmiennej. Otóż ten ostatni krok wydaje nam się
nieuprawomocniony, gdyż wytycza on istotną granicę między zdaniem a tekstem właśnie.
Sama obecność nadawcy jest faktycznie podyktowana strukturą logiczną omawianego
funktora, tj. strukturą niezależną od kontekstu i otoczenia tekstowego. Natomiast jego
dookreślenie za pomocą zmiennej bądź indeksu (co na jedno wychodzi) stanowi właśnie
odwołanie się do poziomu wyższego, jakim jest tekst, ewentualnie tekst osadzony w
kontekście sytuacyjnym. Struktura nadawcza wygląda więc następująco:
_ (ktośi) mówi do _ (kogośj) o _ (czymśk/kimśk), że _ (cośl), nie _ (coś innego2)
w przeciwieństwie do struktury mówienia, że, która nie powinna naszym zdaniem zawierać
indeksowanych argumentów wiązanych przez główny funktor.

428

Pełną eksplikację znajdzie czytelnik w: Bogusławski 2007, str. 444.
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Wracając natomiast do dwóch możliwych struktur tematyczno-rematycznych,
zasygnalizowanych przez otoczenie tekstowe, możemy precyzyjnie określić strukturę
nadawczą dla dwóch wspomnianych sytuacji:
A: I'm affraid John will not give all pens to Peter.
B: John probably will not give all books to Peter.
B mówi do A o Johnie i Peterze, że John prawdopodobnie nie odda Peterowi wszytkich
książek, nie: długopisów
A: I'm affraid John will not give all books to Richard.
B: John probably will not give all books to Peter.
B mówi do A o Johnie i książkach, że John prawdopodobnie nie odda wszytkich książek
Peterowi, nie: Richardowi.
Warto na koniec zwrócić uwagę jeszcze na jedno uzupełnienie, jakie zaproponowana
koncepcja struktury nadawczej wnosi do modelu van Dijka. Otóż w swoich rozważaniach
autor właściwie całkowicie pominął kwestię nadawcy. Tym samym makrostruktura
rozpatrywanego zdania przedstawiałby się identycznie bez względu na to, czy jej nadawcą
byłby, przykładowo, narrator, czy też bohater. Kwestia nadawcy natomiast, jak mieliśmy
okazję przekonać się w poprzednim rozdziale, może stanowić nie tylko problem istotny, ale
jej pominięcie uniemożliwia opis niektórych interesujących zjawisk pragmatycznych.

1.2.2. Makrostruktura a problem (re)kontekstualizacji wypowiedzi
Ostatnią kwestią, jaką chcielibyśmy poruszyć w ramach czysto teoretycznych rozważań nad
tekstem, jest kwestia (re)kontekstualizacji, czyli reprodukowania lub powoływania kontekstu.
Kwestia ta, w świetle obranego tutaj rozróżnienia między powierzchniową a głęboką strukturą
tekstu, jest nie tylko nietrywialna, ale jej opis wydaje się wciąż pozostawiać pewne obszary
zasługujące na bardziej szczegółowy opis. O ile bowiem zagadnienie kontekstu jest poruszane
w niemal każdej rozprawie pragmatycznej, to problem jego odtwarzania podejmowany jest
zdecydowanie rzadziej.
Szereg koncepcji – zarówno w ramach dociekań czysto lingwistycznych, jak i w tych,
stosujących narzędzia pragmatyczne do badań literackich – obejmuje procesem
(re)kontekstualizacji niemal każde działanie związane w jakikolwiek sposób z percepcją
tekstu. I tak przykładowo wg koncepcji Verschuerena429 kontektsualizacji może dokonywać
zarówno nadawca, odbiorca, jak i sam tekst, zaś proces ten może obejmować negocjację,
podejmowanie, odrzucanie, adaptację lub renegocjację kontekstu. Tak ogólne ujęcie nie tylko
nie dostarcza nam zbyt użytecznego narzędzia, ale, co gorsza, nie mówi zbyt wiele o procesie
samej percepcji tekstu. Zdecydowanie precyzyjniejsze ujęcie prezentuje natomiast Fetzer. W
jej koncepcji narzędziem służącym do przeprowadzenia (re)kontekstualizacji jest tematycznorematyczna 430 budowa tekstu, natomiast funkcją tzw. ‘wskaźników kontekstualizacyjnych’
(contextualization cues) jest instruowanie odbiorcy odnośnie tego, jak reprodukować
informację zakodowaną w dyskursie431. Ten trop, nakierowujący na jedną z fundamentalnych
cech tekstu, jaką jest jego informatywność, wydaje się nam bliższy, ale nie możemy się z nim
całkowicie zgodzić. W swojej koncepcji autorka zdaje się bowiem nie oddzielać dostatecznie
429

Verschueren 1999, str. 111-112, 195.
Fetzer 2012, str. 453.
431
Fetzer 2008, str. 1550.
430
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wyraźnie hierarchii informacji zawartej w samym tekście od okoliczności (tj. czasu, miejsca,
etc.) powstania tekstu i informacji wynikających z wiedzy o owych okolicznościach.
Z zarysowanego tu punktu widzenia tekst rozumiany jako dyskurs grafemiczny stanowi
szczególnie interesujący obiekt dla tego typu dociekań. Wspominaliśmy o tym już wcześniej,
a całe zagadnienie można sprowadzić w największym skrócie do następującej uwagi:
ponieważ, w przeciwieństwie do dyskursu mówionego, odbiorca tekstu pisanego najczęściej
nie uczestniczy w procesie jego nadawania, przybliżenie okoliczności tego nadawania
wymagają pewnej rekonstrukcji. I właśnie z tym procesem wiążemy omawiane zagadnienie.
Przez (re)kontekstualizację rozumiemy bowiem podejmowany przez odbiorcę proces
rekonstrukcji okoliczności nadania danego tekstu przez autora rzeczywistego, ewentualnie
przez kopistów, tj. przez nadawców kontekstowych. Przez rekontekstualizację będziemy
wobec powyższego rozumieć proces reprodukowania kontekstu z danych dostarczonych przez
sam tekst. Kontekstualizacją zaś nazwiemy proces powoływania kontekstu na podstawie
danych, które nie są zakodowane w samym tekście i pochodzą tym samym z odrębnego i
odmiennego źródła. Tam, gdzie będziemy brali pod uwagę obie możliwości, czyli w
znakomitej większości wypadków, używany będzie zapis '(re)kontekstualizacja'. Dodatkowo
całkowicie odrębny proces (re)kontekstualizacji może mieć miejsce w odniesieniu do
kontekstu literackiego, powołanego przez treść tekstu. Wówczas odtwarzane są okoliczności
wypowiedzi nadawców tekstowych.
Osobnym i równie ważnym problemem jest natomiast związek procesu
(re)kontekstualizacji z aktem powoływania makrostruktury. Otóż w świetle przyjętego tu
rozróżnienia tekstu i kontekstu, oba poziomy interpretacji zachowują odrębność. Powołanie
makrostruktury nie wymaga bowiem w ogólnym wypadku szczegółowego odtworzenia
okoliczności wypowiedzi, lecz jedynie struktury nadawczej oraz treści zakodowanej w
strukturze powierzchniowej. (Re)kontekstualizacja stanowi akt ponadtekstowy, wieńczący
cały proces interpetacji tekstu. Sam tekst nakłada na rekonstruowany kontekst pewne
ograniczenia, ale nie wyznacza go w sposób jednoznaczny. Jego powołanie, podobnie jak
proces tworzenia makrostruktury, ma charakter epistemiczny i w związku z tym odznacza się
pewną (ograniczoną) dowolnością. Pozostaje natomiast faktem całkowicie odrębnym to, że
(re)kontekstualizacja może wpływać w sposób wtórny na (re)intepretację samego tekstu i
prowadzić w ten sposób do rekonstrukcji makrostruktury. Podobnie nader często zdarza się, iż
pewne typy makrostruktury identyfikowane są w oparciu o pewne dane kontekstowe, tak iż
interpretacja struktury głębokiej tekstu wiąże się automatycznie z pewną kontekstualizacją.
Nie oznacza to jednak, iż wiedza o kontekście jest warunkiem koniecznym dla uchwycenia
tekstu jako sensownej całości. Wiadomości kontekstowe pozwalają jedynie na powoływanie
makrostruktury bogatszej o owe informacje. Wiedza o kontekście umożliwia więc tylko
uzupełnianie makrustruktury o pewne dodatkowe argumenty, co wiąże się także niekiedy ze
zmianą jakościową (a więc ze zmianami w układzie bądź statusie makroplanów); nie
warunkuje jednak w ogólnym wypadku aktu percepcji tekstu.
Dodajmy na końcu, iż dopiero w dokonaniu ostatniego procesu, jakim jest
(re)kontekstualizacja, widzimy zrealizowanie faktycznego performatywnego aktu mowy, jaki
niekiedy przypisywany bywa mgliście pojętej interpretacji tekstu 432 . Skoro bowiem
performatyw ma być aktem powołania pewnej rzeczywistości, to niezbędnym jest
wprowadzenie pewnych okoliczności postrzegalnych empirycznie. O ich zaistnieniu możemy
natomiast mówić nie na poziomie tworzenia abstrakcyjnego konstruktu, jakim jest
makrostruktura, ale dopiero na najwyższym szczeblu, jakim jest właśnie akt
(re)kontekstualizacji.

432

Por. m.in. Bollobás 2007, str. 2333-2335.
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1.3. Makrostruktura – podsumowanie
Przedstawioną wyżej koncepcję, opracowaną w ramach badań z pogranicza językoznawstwa,
pragmatyki oraz teorii literatury, a następnie uzupełnioną w wyżej zarysowany sposób,
przyjmujemy za narzędzie metodologiczne i punkt wyjścia w badaniach nad kompozycją
tekstu Man’yōshū. Nie widzimy bowiem narzędzia umożliwiającego klarowniejszą
lingwistycznie, niepsychologistyczną analizę, która umożliwiałaby ujęcie struktury tak
złożonego tekstu.
Zaproponowane tutaj ujęcie wyznacza ścisłą hierarchię zbiorów możliwości, jakie dla
danego poziomu analizy tekstu wyznacza poziom go poprzedzający. Mikrostruktura stanowi
bowiem pewien zbiór możliwości makrostruktury, ta zaś stanowi zbiór możliwości dla
odtwarzanego kontekstu. Każdy poziom nakłada zatem pewne ograniczenia na poziom
wyższy, nie wytyczając go przy tym jednoznacznie. Warto też zauważyć, iż poszczególne
partie tekstu, które komponują się do postaci holistycznie pojętego tekstu, nie mogą być
analizowane w oderwaniu od zaproponowanego w poprzednim rozdziale wielowarstwowego
modelu nadawcy tekstu pisanego, odnajdowanego w strukturze nadawczej. Spójność tekstu
może być powoływana w akcie percepcji tylko w odniesieniu do pewnej spójności nadawczej.
Podobnie istnienie odrębnych lecz uzupełniających się partii tekstowych znajduje do pewnego
stopnia swoje odbicie w strukturze nadawczej. Opisem tak powołanej kompozycji,
stanowiącej w Man’yōshū konstrukcję szczególnie złożoną, zajmiemy się w dalszych
podrozdziałach.

2. Man’yōshū a problem makrostruktury
Jak mieliśmy okazję przekonać się już podczas analizy nadawcy antologii, Man’yōshū
stanowi tekst różnorodny pod względem typów wypowiedzi. To zaś w zasadniczy sposób
wpływa na problem ustalenia hierarchii istotności poszczególnych informacji. Sama
informacja bowiem nie posiada jeszcze żadnej rangi; ta ostatnia zaś, choć wytyczana jest
przede wszystkim podczas powoływania makrostruktury, jest w oczywisty sposób
sugerowana przez sam rodzaj interpretowanego tekstu433.
Otóż na początku musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na dwa istotne fakty. Po
pierwsze, opisywane tutaj dzieło jest antologią pieśni i to one stanowią centralny obiekt
interpretacji. Antologia ta tworzy shierarchizowany zbiór utworów lirycznych, które stanowią
właściwy przedmiot odczytu i dalszego opisu. Racją bytu wszystkich pozostałych partii tekstu
w ramach tej antologii jest wyłącznie odnoszenie się do części lirycznych: żadna pieśń nie
odnosi się ani do wstępu odkompilatorskiego, ani do komentarza, ani rzecz jasna do indeksu;
wszystkie te trzy typy tekstu odnoszą się natomiast do danej pieśni. Odnoszenie to może
przybierać rzecz jasna wiele form: może dostarczać informacji kontekstowej, teoretycznoliterackiej, lingwistycznej, etc. Kluczowe jest jednak to, iż relacja partii lirycznych do całej
reszty jest relacją tekstu głównego do jego uzupełnień. Drugim faktem natomiast jest
wzajemna odrębność i samodzielność pieśni. Choć bowiem układ całej antologii daje
możliwość powoływania makroplanów i łączenia większej liczby pieśni – w wypadku
szczególnie luźnego kryterium, nawet kilkuset – w spójną całość, to każda z pieśni stanowi
pełnoprawny utwór. Tym samym każdy utwór może być interpretowany w oderwaniu od
reszty pieśni. W takim wypadku będziemy mówić o powołaniu odmiennej makrostruktury,
ale interpretacja taka jest w pełni dopuszczalna. Jest to tym samym sytuacja odmienna od tej,
w której z całości integralnego tekstu zostałby wyrwany pewien fragment. Tutaj bowiem
433

Por. uwagę van Dijka (Dijk 1977, str. 147), iż sam typ dyskursu może rgulować wagę poszczególnych
informacji.
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sama postać tekstu na zabieg taki zezwala, choć wiąże się on w oczywisty sposób ze
zmianami natury tekstologicznej.
Jako podstawową jednostkę, stanowiącą samodzielny obiekt opisu, traktujemy pieśń
wraz z ewentualnym wstępem, komentarzem i informacją zawartą na jej temat w indeksie434.
Te cztery, wyodrębnione fizycznie, obiekty analizy tekstologicznej nazywać będziemy
mikroplanami; dostarczają one kolejnych informacji, przy czym trzy ostatnie odnoszą się do
głównego mikroplanu jakim jest samodzielna pieśń.
Aby zilustrować to, o czym mówimy, odwołamy sie do fragmentu opisywanej antologii.
Klarowny przykład tego typu wzbogacania informacji w ramach kolejnych mikroplanów
możemy wskazać bowiem w zwoju XX w pieśni 4298. Przyjrzyjmy się najpierw samej części
lirycznej:
霜上尓
安良礼多婆之里
伊夜麻之尓
安礼波麻為許牟
年緒奈我久

Shimo no ue ni
Arare tabashiri
Iyamashi ni
Are wa maikomu
Toshi no o nagaku

Niczym grad co w burzy,
As hailstones tumbling on frost,
Na szron spada z hukiem,
To this place year after year,
Gdy minie jakiś czas,

Najczęściej jednak interpretacja pieśni w naturalny sposób rozpoczęłaby się od
poprzedzającego ją wstępu, który w tym wypadku dostarcza informacji zarówno odnośnie
kontekstu, jak i kompozycji tekstu:
六年正月四日、氏人等賀集于少納言大伴宿禰家持之宅宴飲歌三首
Rokunen shōgatsu yokka, shizoku no hito nado shōnagon Ōtomo no Sukune Yakamochi ga ie
ni hokitsudoite en’in suru uta sanshu.
Trzy pieśni uświetniające spotkanie, na którym przedstawiciele jednej z rodzin z rodu Ōtomo
pili i bawili się na cześć gospodarza domu – mniejszego radcy stanu Ōtomo no Sukune
Yakamochiego – czwartego dnia pierwszego miesiąca szóstego roku.
Po tekście pieśni zaś wprowadzone zostały ponadto dwa komentarze: jeden stosunkowo
trywialny, dołączony do ostatniego wersu pieśni, drugi zaś w postaci bardziej
informatywnego przypisu lewostronnego.
古今未詳
Kokin mishō
Nie wiadomo, czy była to [pieśń] stara, czy nowa.
右一首、左兵衛督大伴宿祢千室
Migi no isshu, sahyōe no kami Ōtomo no Sukune Chimuro
434

Jeśli wstęp bądź komentarz nie występują, to jednostka tego typu na poziomie tekstowym nie równa się, rzecz
jasna, samej owej pieśni. Jest ona bowiem wzbogacona o dodatkową informację, iż wstęp i komentarz
odpowiadają w danym wypadku wykładnikowi zerowemu (  ), co w szeregu wypadków okazuje się
nietrywialnie relewantne.
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Jeśli chodzi o [pieśń] po prawej stronie, to [skomponował ją] dowódca straży lewej strony
Ōtomo no Sukune Chimuro.
Jednak jak można zauważyć, informacja zawarta we wstępie odkompilatorskim jest pod
pewnym względem niepełna: nie wiadomo bowiem do którego okresu odnosi się wyrażenie
„szósty rok”. Jej wyjaśnienie możemy uzyskać odnosząc się do indeksu, jakkolwiek
odtworzenie poszukiwanej informacji wymaga odwołania się do różych jego fragmentów.
Zapis dotyczący samej omawianej pieśni różni się bowiem od wstępu jedynie pierwszym
ideogramem stanowiącym okazjonalizm. Tym samym początkowa fraza wygląda
następująco:
同六年正月四日(...)
Onaji rokunen shōgatsu yokka (...)
Szóstego roku tej samej [ery], czwartego dnia pierwszego miesiąca (...)
Aby dowiedzieć się o którą erę chodzi, odbiorca musi cofnąć się w indeksie do momentu, w
którym podana jest odpowiednia informacja 435 . Tę zaś znajdujemy przy pieśni 4295;
dowiadujemy się z niej, iż mowa jest tutaj o wydarzeniach mających miejsce w erze tenbyō
shōhō (749-757).
W tym miejscu dochodzimy do kresu informacji dotyczących omawianej pieśni i
zakodowanych w tekście antologii. Tak przedstawioną shierachizowaną całość tekstową – już
nie wyłącznie mikrostrukturalną, ale wzbogaconą o strukturę głęboką – traktujemy jako
jednostkę tekstową opisywanej antologii. Tego typu jednostki tekstowe będą następnie
wykorzystywane do budowy makroplanów. Problem okazuje się jednak bardziej złożony.
Kompozycja Man’yōshū nie jest bowiem jednopoziomowa. Poszczególne partie tworzą
całości na podstawie różnego typu kategorii. Te zaś nie są względem siebie uszeregowane
linearnie, lecz stanowią w szeregu wypadków całości shierarchizowane, w ramach których
poszczególne partie odznaczają się różnego typu istotnością jak również zależnością od
innych fragmentów tekstu. Aby wyjaśnić nieco ten fakt przyjrzyjmy się poniższemu
fragmentowi pochodzącemu ze zwoju I. Rozpoczyna go pieśń cesarska:
(76, I)
天皇御製
Tennō no ōmiuta
Czcigodna pieśń cesarska
大夫之
鞆乃音為奈利
物部乃

Masurao no
Tomo no oto su nari
Monofu no

Słychać chrzęst zbroi,
Przez dzielnych mężów wkładanej,
Być może przywódcy,

435

Rzecz jasna, sam fakt tego typu cofania się po linii tekstu warunkowany jest tym, iż odbiorca spodziewa się,
że tekst faktycznie zachowuje pewną spójność, wobec czego okazjonalizm odnosi się do najbliższej daty
poprzedzającej dany fragment. Czynność ta jest więc presuponowana przez postulowanie istnienia struktury
głębokiej, a także – jak starliśmy się pokazać w poprzednim rozdziale – pewnej spójności nadawczej. Do
problemu tego wrócimy w dalszej części niniejszej pracy.
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大臣
楯立良思母

Ōmaetsukimi
Tate tachirashi mo

Armii wojowników,
Biorą w garść swe tarcze

Utwór ten okazuje się jednak związany tekstowo z następującą po nim pieśnią, tworzącą cykl
dialogowy:
(77, I)
御名部皇女奉和御歌
Minabe no Himeko no kotaematsuru miuta
Czcigodna pieśń, którą Minabe no Himeko ofiarowała w ramach odpowiedzi.
吾大王
物莫御念
須賣神乃
嗣而賜流
吾莫勿久尓

Wa ga ōkimi
Mono na omowashi so
Sumekami no
Soete tamaeru
Wa ga nake naku ni

Mój dostojny panie,
Nie niepokój się, proszę,
Przecież ja wciąż nie odeszłam,
Dziedzicząc całą spuściznę,
Po naszych boskich przodkach

Kolejny makroplan można zbudować z jednostek stworzonych z pieśni 78 i 79, gdyż obie
łączy kontekst (opuszczenie dworu w Narze) i tematyka (żal po opuszczanej siedzibie). Z
kolei pieśni 81-83 mogą stanowić makroplan niezwiązany tematycznie z żadną z czterech
poprzednich, ale stanowiący z nimi jeden makroplan który można powołać na mocy
częściowo wspólnego kontekstu. Wszystkie utwory, począwszy od pieśni 76 aż do 83
włącznie, pochodzą z ery Wadō (rok starszego brata ziemi i małpy). Makroplan ten,
składający się z trzech makroplanów niższego szczebla, stanowi natomiast część większej
całości, jaką jest kategoria pieśni tworzących I zwój, tj. pieśni różnych 436. W ramach pięciu
omówionych jednostek tekstowych możemy tym samym powołać trzy makroplany
pierwszego szczebla. Te następnie tworzą łącznie makroplan drugiego szczebla, który stanowi
część makroplanu ostatniego, trzeciego szczebla.
Jak zatem widzimy, kompozycja tekstu Man’yōshū umożliwia dość złożony proces
rekonstrukcji, w ramach którego wyodrębnione mikroplany (najwyżej czterech typów,
minimum dwóch – wówczas na jednostkę składa się pieśń i informacja w indeksie) łączą się
w jednostki tekstowe, a te w ustrukturyzowane makroplany kolejnych stopni. Wyznaczenie
każdego makroplanu wymaga z zasady określenia pewnego kryterium, na podstawie którego
wyodrębniany jest dany zbiór utworów. Nie wprowadzając jeszcze w tym miejscu własnego
ujęcia, przyjrzymy się poniżej tradycyjnej metodzie klasyfikowania pieśni opisywanej
antologii i zobaczymy, do jakiego stopnia ta filologiczna klasyfikacja okazuje się
funkcjonalna w opisie tekstologicznym.

3. Tradycyjna typologia pieśni Man’yōshū.
Pozostając w duchu tradycyjnej poetyki japońskiej, opis pieśni Man’yōshū można prowadzić
w oparciu o dwa odmienne kryteria. Z jednej strony bowiem można przyjąć klasyfikację
formalną, która za układ odniesienia przyjmuje budowę wersyfikacyjną; z drugiej zaś
436

W tym wypadku ostatni makroplan jest stosunkowo trywialny w stosunku do struktury powierzchniowej,
bowiem nie różni się niczym od całego pierwszego zwoju. W szeregu wypadków jednak klasyfikacja pieśni na
kategorie nie jest tożsama z podziałem na zwoje.
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klasyfikację całkowicie odmienną, przyjętą przez kompilatorów antologii. W ramach
pierwszej opcji pieśni całej antologii437 możemy podzielić na cztery typy, tj.:
・‘pieśni krótkie’ 短歌 (sinojap. tanka lub jap. mijikauta) – najczęściej reprezentowana
forma w Man’yōshū; pieśni przynależące do tego gatunku składają się z pięciu wersów
tworzących układ sylab 5-7-5-7-7;
・‘pieśni długie’ 長歌 (sinojap. chōka lub jap. nagauta) – utwory składający się z więcej niż
siedmiu wersów438, w których najczęściej powtarzane są układy sylab 5-7 (ale nigdy 5-7-7);
・sedōka 旋頭歌 (dosł. „pieśń zataczająca [ponownie] krąg wokół pierwszej strofy”) –
utwory o układzie sylabicznym 5-7-7-5-7-7;
・bussokusekika 仏足石歌 (dosł. „pieśń z cokołu [posągu] Buddy”) – utwór o nietypowej
budowie 5-7-5-7-7-7, powstały najprawdopodobniej poprzez rozbudowanie pieśni krótkiej o
jeden wers439; forma ta była zdecydowanie unikatowa, toteż w Man’yōshū znajduje się tylko
jeden tego typu utwór (3884, XVI);
Warto zwrócić jednak uwagę, iż tego typu taksonomia automatycznie wprowadza całkowicie
odmienny ogląd na całą antologię, burząc jej oryginalną strukturę na rzecz wprowadzenia
porządku formalnego. Układ pieśni obowiązujący w ramach kolejnych zwojów podyktowany
jest bowiem całkowicie inną kategoryzacją. Tym samym, o ile np. sedōki stanowią niekiedy
pewien spójny fragment antologii, który umożliwia powołanie odrębnego makroplanu na
podstawie kryterium formalnego, to będzie to jedynie makroplan niższego szczebla,
podporządkowany którejś z kategorii głównych. Opis przyjmujący taką perspektywę staje się
więc siłą rzeczy opisem filologicznym, cennym dla badań z zakresu poetyki, ale nie
tekstologii440.
W ramach drugiego kryterium, przyjmującego za wyznacznik kategorii oryginalny
układ antologii, możemy wyróżnić natomiast kilkanaście kategorii, przy czym jej dokładnej
liczby nie sposób określić ze względu na brak danych historycznych. Nie jest, przykładowo,
jasne czy występującą w zwoju VII kategorię ‘[pieśni skomponowanych] spontanicznie’ 臨時
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Pomijamy tutaj nieliczne wiersze chińskie, głównie ze względu na fakt, iż nie są opatrzone osobną numeracją.
Stanowią tym samym fragment wypowiedzi zapisanych prozą, ale nie stanowią osobnych jednostek tekstowych
na równi z pieśniami japońskimi. Są to zdania składające się na jeden z mikroplanów
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跡歌 (wymowa bez zmian), co należy wówczas tłumaczyć jako ‘pieśni z odcisków stóp Buddy’.
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(1975). Odmienną próbę kategoryzacji proponuje Harada (Harada 1991, str. 255-256). Autor wprowadza
jedenaście kategorii, wg których, jak utrzymuje, można skategoryzować wszystkie pieśni we wszystkich
zwojach. Koncepcja ta budzi jednak szereg zastrzeżeń. Po pierwsze, niektóre kategorie zdefiniowane są w
sposób bardzo ogólnikowy (przykładowo ostatnia kategoria została zdefiniowana jako: „klasyfikacja ze względu
na temat pieśni i okoliczności ich skomponowania”). Po drugie, kategorie te nie zachowują podstawowej
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do kategorii drugiej: „klasyfikacja ze względu na treść pieśni typową dla pieśni różnych, pieśni wzajemnych
pytań i pieśni żałobnych” i do niemal każdej innej, gdyż niewiele jest utworów nieprzynależących do któregoś z
tych trzech klasycznych gatunków). Wreszcie po trzecie cały układ kategorii nie przedstawia ani żadnego
uporządkowania linearnego, ani hierarchicznego. Nie wiadomo, czy w zamierzeniu autora kategorie te mają być
względem siebie rozłączne (ten warunek z pewnością spełniony nie jest), czy zachodzi między nimi inkluzja, czy
też może posiadają jedynie pewną część wspólną.
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(sinojap. rinji) należy uznać za odrębny gatunek441. Stosunkowo powszechnie panuje zgoda
co do tego, iż najogólniej pieśni antologii sklasyfikowane są w ramach trzech głównych
gatunków, tj.:
・‘pieśni różne’ 雑歌 (sinojap. zōka) – kategoria najmniej sprecyzowana, obejmująca utwory
o różnej formie i tematyce;
・ ‘pieśni żałobne’ 挽 歌 (sinojap. banka) – utwory komponowane z okazji pogrzebu,
nawiązujące do chorób, śmierci, opłakiwania zmarłego lub po prostu wyrażające uczucia do
zmarłej osoby; obejmują pieśni o różnych formach;
・‘pieśni wzajemnych pytań’ 相聞 (sinojap. sōmon) – pieśni w których podmiot liryczny
zwraca się do danej osoby, ale które nie presuponują istnienia dialogu, w przeciwieństwie do
pieśni pytań i odpowiedzi;
Oprócz tego czwartą kategorię, rzadziej reprezentowaną, ale pod pewnym względem
równorzędna z trzema wyżej wymienionymi, reprezentują tzw. ‘pieśni metaforyczne’ 譬喩歌
(sinojap. hiyuka). Te cztery gatunki łączy jedna wspólna cecha tekstowa, a mianowicie: żadna
z nich nie stanowi w żadnym zwoju podkategorii dla gatunku innego niż jedna z wyżej
wymienionych. Innymi słowy: w ramach tych kategorii mogą być, w zależności od
interpretacji, ustanawiane gatunki powołujące makroplany niższego szczebla, jak chociażby
wspomniane wyżej pieśni pytań i odpowiedzi czy pieśni skomponowane spontanicznie. Może
także zachodzić sytuacja, w ramach której jedna z głównych kategorii stanowi makroplan
niższego szczebla wobec innej głównej, jak przykładowo ma to miejsce w zwoju X, gdzie
pieśń metaforyczna sklasyfikowana jest w ramach wiosennych pieśni różnych. Istnieją także
zwoje (XVII-XX) stanowiące zbiór niesklasyfikowanych w powyższy sposób pieśni. Nigdzie
jednak którakolwiek z czterech kategorii głównych nie stanowi makroplanu niższego szczebla
wobec dowolnej kategorii spoza tego kręgu. Dlatego też kategorie te zdecydowaliśmy się
nazywać 'głównymi'
Jeśli chodzi natomiast o pozostałe tradycyjne kategorie, umożliwiające powołanie
makroplanów niższego szczebla, to możemy wymienić zasadniczo cztery typy, tj.:
・ ‘[pieśni] wyrażające uczucia wprost’ 正 述 心 緒 (sinojap. seijutsushinsho, w tekście
antologii najczęściej odczytywane po japońsku w postaci tada ni omoi o noburu) – utwory
liryczne nienawiązujące szczególnie do żadnego istotnego artefaktu bądź symbolu;
・‘[pieśni] wyrażające uczucia poprzez nawiązanie do [konkretnych] przedmiotów’ 寄物陳
思 (sinojap. kibutsuchinshi, częściej odczytywane w postaci japońskiej mono ni yosete omoi o
noburu) – zbliżone w charakterze do poprzedniej kategorii jeśli chodzi o tematykę; uczucia
przedstawiane są natomiast poprzez nawiązanie do pewnego konkretnego przedmiotu,
ewentualnie są przezeń wywoływane;
・‘pieśni pytań i odpowiedzi’ 問答歌 (sinojap. mondōka) – seria co najmniej dwóch utworów
tworzących dialog liryczny;
・‘[pieśni] powiązane’ 有由縁 (sinojap. iuyuen) – dokładne znaczenie tytułu nie jest jasne,
gdyż nie wiadomo współcześnie z czym miałyby owe pieśni być powiązane. W ramach
kolejnych hipotez proponowane są bowiem całkowicie odmienne interpretacje, wg których
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Redaktorzy wydania Shōgakukan traktują ten typ pieśni jako odrębny gatunek (1972, tom II, str. 245; 2002,
tom II, str. 233), w przeciwieństwie do redaktorów wydania Shinchōsha (1978, tom II, str. 234), którzy sugerują
raczej traktowanie tej serii utworów jako część pieśni różnych. Omodaka (1960, tom VII, str. 197) z kolei
traktuje tę frazę (tj. rinji 臨時) tylko jako podtytuł, podobnie jak np. pieśni pytań i odpowiedzi, które zawarte są
w ramach trzech klasycznych gatunków, tj. pieśni różnych, pieśni metaforycznych i pieśni żałobnych (ibidem, str.
11, 193). Pozostałe opracowania nie zajmują w tej kwestii stanowiska.
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obiektem nawiązania miałaby być treść pieśni z danej kateogorii, wątki z innych dzieł
literackich, wydarzenia bierzące, faktycznie istniejące osoby, sprawy dotyczące samego
autora rzeczywistego lub danego kręgu ludzi, wreszcie praktyki magiczne442.
Jak zatem widzimy, tradycyjna typologia wytyczać może tekstologicznie odmienne
makroplany, jednak ujęcie to nie daje możliwości uchwycenia owych różnic. Nie uwzględnia
ono także oczywistych podobieństw między poszczególnymi kategoriami. O ile bowiem,
przykładowo, cechą wyróżniającą pieśni pytań i odpowiedzi jest powołanie pewnego
kontekstu, w ramach którego dochodzi do dialogu, to oba, wspomniane wyżej, typy ‘pieśni
wyrażających uczucia’ cechuje tematyka utworu, a zatem kryterium czysto tekstowe, a nie
kontekstowe. Z drugiej jednak strony typologii tej nie sposób tak po prostu pominąć, gdyż
przedstawia ona kategorie wyznaczające kolejne shierarchizowane poziomy rzeczywistego
tekstu antologii. Ich pominięcie wiązałoby się tym samym z powołaniem makrostruktry, ale w
odniesieniu do innej struktury powierzchniowej niż ta, z którą faktycznie styka się czytelnik
współczesnej wersji antologii. W następnym podrozdziale zaproponujemy więc trzy typy
makroplanów, które pozwolą nie tylko uporządkować nieco kategorie tradycyjne, ale
dostarczą także narzędzi umożliwających powoływanie makroplanów tam, gdzie
wykładników tekstowych nie dostarcza sama struktura powierzchniowa.

4. Tekstologiczna typologia pieśni Man’yōshū
Zanim przystąpimy do przedstawienia własnej, tekstologicznej, typologii pieśni omawianej tu
antologii, musimy zwrócić uwagę na pewien istotny fakt. Otóż, jak podkreślaliśmy wyżej,
makrostruktura stanowi obiekt o charakterze epistemicznym: jest powoływana poprzez akt
świadomej percepcji tekstu. Sam tekst zaś, w swojej płaszczyźnie powierzchniowej, stanowi o
pewnym zakresie możliwości makrostruktury, natomiast nie wyznacza jej jednoznacznie.
Makrostruktura ma więc w dużej mierze charakter subiektywny, a zadaniem tekstologii jest
zobiektywizowanie danej – możliwie ogólnej i spójnej z mikrostrukturą – struktury głębokiej
tekstu poprzez przedstawienie jej budowy za pomocą terminów lingwistycznych i
pragmatycznych. Nieunikniony pierwiastek subiektywny sprawia jednak, iż, podobnie jak
przedstawiony wyżej model makrostruktury, tak też i poniższa typologia pieśni antologii
stanowi jedynie propozycję przyjętą na podstawie pewnej interpretacji tekstu. Celem naszym
jest uzyskanie kategorii możliwie ogólnych, ale bynajmniej nie wykluczających możliwość
powołania innych rozwiązań.
Nasza propozycja w zasadniczy sposób odbiega od tradycji japońskich badań literackich
i filologicznych, gdyż za obiekt analizy przyjmuje nie pieśni jako takie (tj. ich formę bądź
treść), ale ich cechy makrostrukturalne, tj. formę tekstu, strukturę nadawczą oraz – tam, gdzie
interpretacja tekstu wiąże się nieodwołalnie z procesem (re)kontekstualizacji – kontekst.
Raczej więc niż o typologii pieśni (także z uwagi na zachowanie odrębności metodologicznej
od badań czysto literackich) należałoby mówić w naszym wypadku o kategoryzacji typów
tworzenia makroplanów przez poszczególne jednostki tekstowe, z pieśniami jako ich
mikroplanami centralnymi. Przynależność do danej kategorii określa w wypadku każdej
jednostki argument wypełniający miejsca w makrostrukturze, ewentualnie makrostrukturze
wzbogaconej o kontekst w ramach procesu (re)kontekstualizacji. Argument ten wiąże daną
pieśń z innymi utworami w jeden makroplan pierwszego szczebla. Tego typu makroplan
może powstać tylko wówczas, gdy makrostruktury dwóch lub więcej pieśni mają co najmniej
jeden wspólny argument. Pieśni, które nie wiążą się z innymi w większe całości, można
postrzegać jako makroplany jednostkowe, bądź jedynie jako jednostki tekstowe. Nie odgrywa
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to wielkiej różnicy, gdyż rozróżnienie jest w tym wypadku najzupełniej trywialne i czysto
terminologiczne. Makroplany wyższych szczebli ustanawiane są na tej samej zasadzie. W
ramach naszej klasyfikacji wyodrębnimy trzy kategorie:
(1) kategoria formalna – zaliczają się do niej pieśni wykazujące wspólne cechy samego
komponowania poezji lub jej kategoryzowania; przede wszystkim mamy tu na myśli
izotopię443 odrębnych jednostek tekstowych oraz arbitralne łączenie jednostek tekstowych w
kategorie. Przez arbitralność rozumiemy tutaj konwencję, która nie jest sprowadzalna do cech
zawartych w ramach struktury nadawczej i znajduje swoje odbicie tylko w strukturze
powierzchniowej tekstu;
(2) kategoria nadawcza – przynależą do niej pieśni, które na danym szczeblu
makrostrukturalnym wiążą się z innymi pieśniami w makroplany na podstawie co najmniej
jednego wspólnego argumentu w strukturze nadawczej;
(3) kategoria kontekstowa – zaliczają się do niej pieśni, których powiązanie w ramach
jednego makroplanu wymaga pewnej (re)kontekstualizacji wykraczającej poza dane zawarte
explicite w strukturze nadawczej;
Kategorie te charakteryzuje ponadto jeszcze jedna, szczególnie istotna, własność tekstowa.
Otóż mają one charakter hierarchiczny, tzn.: jeżeli dany ciąg jednostek tekstowych pozwala
na postulowanie związku dwóch typów, to powoływany makroplan reprezentuje kategorię
oznaczoną wyższym numerem. W celu zilustrowania tej cechy, przytoczymy raz jeszcze dwie
pieśni: 3117 i 3118 ze zwoju XII, do których odwoływaliśmy się już w poprzednim rozdziale:
(XII, 3117)
門立而
戸毛閇而有乎
何處従鹿
妹之入来而
夢所見鶴

Kado tatete
To mo sashitaru o
Izuku yu ka
Im ga irikite
Ime ni mietsuru

Zaryglowałem bramy,
I zamknąłem drzwi.
Skąd tedy,
Zdołałaś się przekraść,
I zjawić się we śnie?

(XII, 3118)
門立而
戸者雖闔
盗人之
穿穴従
入而所見牟

Kado tatete
To wa sashitaredo
Nusubito no
Horeru ana yori
Irite miekemu

Choć zaryglowałeś bramy,
I zamknąłeś drzwi,
To pewien złodziej,
Zdołał wejść i we śnie się ukazać,
Przez podkop w ziemi

右二首

Migi no nishu

Obie pieśni po prawej stronie

Otóż nie ulega wątpliwości, iż oba utwory łączy wspólny temat, znajdujący dodatkowy
wykładnik w postaci częściowej izotopii. Spójność tematyczna kwalifikowałaby obie pieśni
do zawarcia ich w ramach jednego makroplanu nadawczego – temat tekstu ujmowany jest
bowiem wg naszej koncepcji w strukturze nadawczej. Pieśni te jednak stanowią dialog
liryczny, a zatem uprawnione jest powołanie makroplanu kontekstowego. Warunkiem
koniecznym dialogu jest bowiem, o czym będziemy mówić dalej, istnienie pewnej określonej
sytuacji, a zatem czegoś ponad-tekstowego. Wobec powyższego właściwy makroplan
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składający się z obu pieśni reprezentuje kategorię kontekstową, pomimo zbieżności
tematycznej, a także częściowej izotopii struktur powierzchniowych.
Warto też zwrócić uwagę, iż zaproponowana tu kategoryzacja obejmuje także same
tradycyjne gatunki poetyki japońskiej. Nawet jeśli część z nich nie pojawia się w innych
antologiach, a i ich status formalny jest dyskusyjny, to w ramach samej antologii Man’yōshū
odgrywają one istotną funkcję delimitacyjną tekstu, dzieląc go na rozdziały i podrozdziały.
Pomijanie ich w analizie tekstu byłoby więc niedorzecznością. Nie widzimy jednak przeszkód,
aby zaproponowane tutaj kategorie objęły także japońskich gatunków literackich. I tak
gatunek funkcjonujący pod nazwą ‘pieśni różne’ przynależy do kategorii formalnej. Jest to
bowiem kategoria w pełni arbitralna, która ani nie określa wspólnego tematu, ani nadawcy,
ani też nie konotuje żadnego specyficznego kontekstu. ‘Pieśni wzajemnych pytań’ natomiast
stanowią gatunek przynależący do kategorii nadawczej: ich cechą prymarną jest bowiem to, iż
są one skierowane do kogoś innego niż sam nadawca 444 , a ich definicja opiera się na
wykorzystaniu wyłącznie struktury nadawczej. Utwory przynależące do trzeciego z głównych
gatunków, tj. ‘pieśni żałobne’ łączą natomiast pewne wspólne okoliczności w postaci
pogrzebu i opłakiwania zmarłego. Nie sposób bowiem stwierdzić, że łączy je wspólny temat,
jakim jest śmierć – wiele z nich bowiem wyraża jedynie uczucia do danej osoby. Wszystkie
natomiast zostały skomponowane w okolicznościach, takich jak śmierć i związane z nią
ceremonie, toteż w ramach naszej klasyfikacji gatunek ten reprezentuje kategorię kontekstową.
Tak przedstawia się kategoryzacja trzech głównych tradycyjnych gatunków w świetle
zaproponowanego tu ujęcia. Nie zamierzamy tutaj omawiać szczegółowo wszystkich typów,
których – w zależności od obranego kryterium – można w opisywanej tu antologii określić
około dwudziestu445. Naszym celem bowiem nie jest polemika z japońską teorią literatury.
Proponujemy raczej narzędzie, które umożliwia percepcję dzieła literackiego z innej
perspektywy, tj. z perspektywy tekstologicznej. Co więcej, wytyczone w tekście rozdziały i
podrozdziały obejmują swoim zakresem najczęściej bardzo wiele pieśni, niekiedy przeszło sto.
Analiza w takiej skali byłaby więc bardzo powierzchowna. W związku z tym w kolejnych
częściach tej pracy skupiać będziemy się na tym, jak konkretne, pojedyncze jednostki
tekstowe mogą służyć konstrukcji konketnych makroplanów niższego szczebla, z których
następnie powoływane być mogą makroplany wyższych szczebli.
Jak zatem widzimy, właściwym obiektem naszych dociekań nie będą utwory w
tradycyjnym filologicznym rozumieniu, ale raczej typy tekstowych relacji, występujących
między nimi. Kluczowe jest przy tym to, iż nasza analiza, dzięki tak przedstawionej budowie
makrostruktury odtwarzanej przy użyciu terminologii językoznawczej i pragmatycznej,
pozostaje analizą ściśle lingwistyczną. W następnych podrozdziałach postaramy się pokazać
444

Makroplan jest tu zatem powołany w oparciu o bardzo ogólnikowo zbieżny argument w strukturze nadawczej.
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w Man’yōshū, gdyż stanowi stadium pośrednie między solilokwium a dialogiem. Co jednak istotne, pośredniość
owa nie jest rozpięta na skali szarości, lecz stanowi przejście ostre, zero-jedynkowe. Ujęcie takie umożliwia
przyjęta tu koncepcja struktury nadawczej posiadającej dyskretne argumenty wiązane przez główny funktor
mówić, że.
445
Wśród najważniejszych gatunków sklasyfikowanych przez nas w ramach kategorii formalnej należałoby
wymienić przede wszystkim: sedōki, makroplany złożone z pieśni długiej i pieśni odpowiedzi, wersje oboczne
pieśni (aru hon no uta 或本歌), pieśni metaforyczne (hiyuka 譬喩歌), pieśni powiązane (iuyuen 有由縁), pieśni
odpowiedzi (hanka 反歌) dołączane do pieśni długich i wreszcie ‘pieśni wyrażające uczucia poprzez nawiązanie
do konkretnych przedmiotów’ (mono ni yosete omoi o noburu 寄物陳思). Kategorię nadawczą reprezentują
przede wszystkim, oprócz wspomnianych pieśni wzajemnych pytań, pieśni strażników i ich rodzin (sakimori no
uta 防人歌) oraz pieśni na konkretny temat ( _ ni kisuru 寄＿). W kategorii kontekstowej natomiast znajdą się
pieśni pytań i odpowiedzi, pieśni wschodnie oraz pieśni wyrażające smutek przy rozstaniu (wakare o
kanashiburu uta 悲別歌).
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na podstawie konkretnego materiału, w jaki sposób makroplany danego szczebla mogą być
powoływane w ramach poszczególnych kategorii.

4.1. Kategoria formalna
Pierwszą spośród zaproponowanych przez nas trzech kategorii makroplanów jest kategoria
formalna. Jak wspominaliśmy, wytyczenie tego typu makroplanu powoływane jest albo na
podstawie samego podobieństwa form tekstu (do czego wystarczy ich zestawienie na
poziomie mikrostrukturalnym), albo pełna arbitralność ze strony nadawcy tekstu w jej
ustanowieniu. Przez arbitralność mamy zaś na myśli to, że o jej powołaniu nie decydują żadne
istotne dane makrostrukturalne, tj. dane, które mogą być zdefiniowane w ramach struktury
nadawczej lub makrostruktury uzupełnionej o akt (re)kontekstualizacji. Jest to decyzja
nadawcy-kompilatora, która nie znajduje w żaden sposób odbicia w tekstowej strukturze
głębokiej utworów. Decyzja ta jest najczęściej podyktowana względami estetycznymi,
kompozycją całego dzieła, czy wreszcie chęcią zachowania pewnej jednorodności gatunkowej.
Nigdy natomiast nie wynika ona ze struktury informacyjnej lub pragmatycznej tekstu, ani też
nie wnosi tego typu informacji do makrostruktury danej jednostki. W wypadku dzieła
literackiego, jakim jest Man’yōshū, makroplany powoływane w ramach tej kategorii ukazują
przede wszystkim standardy i zwyczaje poetyckie i kompilatorskie, obowiązujące w okresie
jej tworzenia. Całości przynależące do kategorii formalnej, które wytyczone są wyłącznie w
oparciu o arbitralną decyzję, nazywać będziemy słabymi makroplanami formalnymi. Jeżeli
zaś, niezależnie od tego, czy decyzja taka zakomunikowana jest przez kompilatora w
mikroplanie głównym bądź w mikroplanach pobocznych czy też nie, forma tekstu danych
jednostek wykazuje pewną spójność w postaci nietrywialnej izotopii, będziemy mówili o
mocnych makroplanach formalnych.
Najbardziej oczywistymi i największymi makroplanami formalnymi są, rzecz jasna,
same zwoje. Podział ten nie jest w żaden sposób informatywny dla całego tekstu antologii;
jak zesztą wspominaliśmy wcześniej, niebezpodstawna jest hipoteza wysunięta przez
Nakanishiego 446 , że układ w postaci dwudziestu zwojów przeniesiony został z powstałej
znacznie później Antologii starych pieśni japońskich. Prawdziwości tej hipotezy
najprawdopodobniej nie uda nam się nigdy potwierdzić; sama tekstologiczna analiza
synchroniczna Man’yōshū pozwala jedynie dostrzec dwa typy zwojów: tylko pierwsze
piętnaście wyznaczonych jest bowiem wg klasycznych gatunków literackich. Ostatnich pięć
wykazuje zupełnie inną kompozycję 447 . Warto jednak zauważyć, iż przesunięcia
makroplanów niższego szczebla między poszczególnymi zwojami nie wpłynęłyby w żaden
sposób na pragmatyczne znaczenie poszczególnych utworów. Byłoby może nieuprawnionym
nadużyciem stwierdzenie, że widniejący we współczesnej wersji antologii układ na
dwadzieścia zwojów jest ad hoc, ale z całą pewnością jest on arbitralny. Zwoje klasyfikujemy
tym samym jako słabe makroplany formalne.
Jedyny gatunek literacki spośród trzech głównych widniejących w Man’yōshū, który w
ramach zaproponowanej tu koncepcji umożliwia powołanie makroplanów formalnych,
stanowią tzw. pieśni różne. O ile bowiem pieśni wzajemnych pytań i pieśni żałobne
charakteryzowane są w ramach kategorii tekstologicznych, tj. struktury nadawczej i typu
(re)kontekstualizacji, to tego typu definicja lingwistyczna nie jest możliwa dla pieśni różnych.
W ramach bowiem jednego makroplanu formalnego tego typu zawarte są nie tylko
pojedyncze solilokwia, ale także całości dialogowe (np. 1976-1977, X), jednostki związane
kontekstowo (np. 76-83, I), a także jednostki ułożone w mniej lub bardziej dowolny sposób,
446

Nakanishi 1995c, str. 162.
Nieco bardziej szczegółowym omówieniem czterech z nich (XVII-XX), stanowiących spójną całość,
zajmiemy się w ramach kategorii kontekstowej.
447
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pozbawione mikrostrukturalnych wykładników makroplanów niższego szczebla (np. 16641765, IX). Spójność tej kategorii nie jest więc ani wyznaczona, ani nawet weryfikowalna
przez cechy tekstowe, lecz arbitralnie narzucona przez kompilatora.
Nie jest to jednak pogląd powszechnie podzielany. Przeciwko tezie o pełnej
arbitralności występuje m.in. Watase. Autor przedstawia drobiazgową analizę pierwszego z
morfemów nazwy tego gatunku (zōka 雑歌 'pieśni różne'), tj. zō 雑 (w starszej formie 襍,
wymowa bez zmian). Cofając się do najwcześniejszych użyć widniejących w najstarszym
słowniku ideogramów chińskich Shuōwénjiězì 説文解字 (sinojap. Setsumonkaiji; ok. 100 r.
n.e.) stwierdza, iż oryginalnie chiński morfem zá, zapisywany za pomocą tego samego
ideogramu, oznaczał ‘szczególne, kluczowe, podstawowe, fundamentalne’448. Wg autora w
takim też znaczeniu morfem ten miał funkcjonować w tytułach dzieł i rozdziałów w
literaturze chińskiej. Miały to być zatem nie tyle ‘kompilacje różnych utworów’, co
‘kompilacje różnych szczególnie wartościowych utworów’; z tym też znaczeniem mieli
zetknąć się pierwsi japońscy badacze kultury chińskiej we wczesnej fazie przeszczepiania
pisma chińskiego449. Hipoteza ta rodzi jednak pewne zastrzeżenia. Nawet bowiem, jeśli tego
typu znaczenie podawane jest w Shuōwén, to nie znaczy bynajmniej, że po przeszło 600
latach w tym właśnie znaczeniu używali go japońscy kompilatorzy Man'yōshū. Wiadomo
natomiast z całą pewnością, iż ideogram ten był używany w literaturze chińskiej także w
znaczeniu ‘różny, przemieszany’ jeszcze przed powstaniem wspomnianego słownika. Autor
zwraca także uwagę na fakt, iż w ramach pieśni różnych sklasyfikowane są także utwory
dialogowe czy też pieśni o tematyce żałobnej. Jak jednak stwierdza 450, pomiędzy utworami
przyporządkowanymi do odmiennych kategorii daje się wyśledzić pewne różnice: nadawcy
dialogów lirycznych mają się bowiem znajdować w jednym miejscu, zaś utwory żałobne mają
być skierowane bezpośrednio do osoby zmarłej. Nie będziemy w tym miejscu podejmowali
polemiki z autorem, ponieważ opracowana tutaj metoda analizy tekstu pozwala uniknąć tego
typu dywagacji. Nawet bowiem jeśli uznamy, że koncepcja ta faktycznie jest przekonująca, to
cała kategoria tzw. pieśni różnych nie staje się przez to tekstologicznie spójna. Pozostaje
bowiem faktem, iż nie sposób podać żadnej pozytywnej definicji tej kategorii. Nie czyni tego
także Watase, którego wszystkie objaśnienia mają charakter negatywny, gdyż cechy
wyróżniające utwory tej kategorii podawane są wyłącznie poprzez wyznaczanie braku cech
definiujących pozostałe typy. Nie sposób natomiast wyznaczyć żadnej cechy tekstologicznej,
którą odznaczałyby się wszystkie utwory z tej kategorii.
Jak więć widzimy, jeden z trzech głównych gatunków literackich Man’yōshū
wytyczony jest wyłącznie na podstawie arbitralnej decyzji kompilatora, a obrany podział nie
znajduje odbicia w samych pieśniach. Podobnie problem ten przedstawia się w wypadku
pieśni metaforycznych. Istnieją jednak trzy typy makroplanów, których przynależność do
kategorii formalnej może budzić pewne zastrzeżenia. Są to pieśni nawiązujące do
konkretnych zjawisk lub przedmiotów, pieśni oboczne oraz pieśni odpowiedzi. Wszystkie
trzy kwestie przedyskutujemy osobno w kolejnych podrozdziałach.

4.1.1. Pieśni nawiązujące do konkretnych obiektów bądź zjawisk

448

Watase 2005, str. 110-111. Wg Shuōwén oryginalne znaczenie tego ideogramu to ‘pięć podstawowych
kolorów’, tj. niebieski, żółty, czerwony, czarny i biały, co w oczywisty sposób stanowi nawiązanie do teorii
pięciu pierwiastków 五行 (chińsk. wǔxíng; sinojap. gogyō). Z owych pięciu kolorów miałoby być możliwe
uzyskanie każdego innego, podobnie jak z pięciu pierwiastków składać miał się cały wszechświat; stąd też
znaczenie ‘podstawowe, fundamentalne’.
449
Ibidem, str. 114-115, 119.
450
Ibidem, str. 138-140, 143-146.
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Wspominaliśmy już wyżej, że w Man’yōshū istnieją typy utworów charakteryzujące się tym,
iż niezależnie od tematu muszą nawiązywać wprost do danego obiektu bądź zjawiska. Teraz
natomiast będziemy mieli okazję przyjrzeć im się nieco dokładniej z tekstologicznego punktu
widzenia. Wśród tego typu makroplanów możemy w omawianej antologii wyróżnić trzy
rodzaje. Po pierwsze, mogą to być utwory przynależące do gatunku, który zdecydowaliśmy
się tutaj przełożyć jako ‘pieśni wyrażające uczucia poprzez nawiązanie do konkretnych
przedmiotów’. Zebrane są one w zwoju XI i XII i nie posiadają mikrostrukturalnych
wykładników makroplanów niższego szczebla – te bowiem wytyczane być mogą tylko
poprzez zestawianie ze sobą kolejnych utworów, a zatem działanie na poziomie makro-, a nie
mikrostrukturalnym 451. Drugi i trzeci typ stanowią utwory zbliżone w charakterze, ale nie
ujęte w formie odrębnego gatunku literackiego. Umożliwiają one jedynie powołanie
konkretnych makroplanów o ogólnej postaci _ ni ki suru 寄_ ‘[pieśni] nawiązujące do _’ oraz
_ o yomu 詠_ ‘[pieśni] traktujące o _’. Zebrane są zaś w zwoju VII i X, przy czym pierwszy
typ występuje w ramach pieśni metaforycznych oraz pieśni wzajemnych pytań, a drugi w
pieśniach różnych, np. ame ni ki suru yonshu 寄雨四首 ‘cztery [pieśni] nawiązujące do
deszczu’ czy kawazu o yomu goshu 詠蝦五首 ‘pięć [pieśni] traktujących o żabach’. Jak więc
widać, utwory te skompilowane są wg stosunkowo ściśle przestrzeganego porządku. Fakt ten,
w połączeniu z samym typem makroplanów, w których obiekt, do którego odnosić mają się
dane utwory, jest wytyczony z góry, może sugerować wysunięcie dwóch zarzutów pod
adresem naszej klasyfikacji. Po pierwsze bowiem utwory te mogą uchodzić za jednostki
tekstowe spójne co do tematu bądź rematu, a zatem mogą stanowić makroplany nadawcze.
Druga możliwa uwaga może odnosić się do stopnia arbitralności w powoływaniu
makroplanów: pozostaje bowiem faktem, iż określone utwory łączy wspólny argument
uzupełniany w ramach formy tekstu. To z kolei może stawiać pytania odnośnie mocy
makroplanów i jej roli, a mianowicie: czy tego typu całości tekstowe stanowią mocne
makroplany formalne i jaki wpływ fakt ten może mieć na proces powoływania
makrostruktury. Problemy te omówimy po kolei.
Zarzut pierwszy jest zdecydowanie nie do utrzymanie z tego względu, iż obiekt, do
którego nawiązują utwory, nie ma nic wspólnego z budową tematyczno-rematyczną pieśni.
Ograniczenie w postaci konieczności nawiązania do danego obiektu miało bowiem w
ówczesnej poetyce japońskiej charakter czysto konwencjonalny, wykorzystywany także w
celach towarzyskich, m.in. podczas spotkań w kręgach arystokracji. Celem nie było
skomponowanie pieśni na temat danego obiektu, ani tym bardziej z wprowadzenie danego
motywu w ramach rematu pieśni, ale z wykorzystaniem konkretnego wyrazu
451

Nie oznacza to, iż utwory w ramach tego gatunku skompilowane są w Man’yōshū w sposób dowolny. W
każdym fragmencie bowiem (tj. 2415-2507, XI; 2619-2807, XI; 2851-2863, XII; 2964-3100, XII) można
wskazać mniej lub bardziej regularne makroplany niższego szczebla, w ramach których określone utwory
nawiązują do danego obiektu. I tak przykładowo dla pierwszego z wyżej wymienionych fragmentów układ tego
typu makroplanów wygląda następująco: 2415-2418 bóstwa shintoistyczne; 2419 niebo i ziemia; 2420-2426
góry; 2427-2433 rzeki; 2434-2440 morza; 2441 niedostępne mokradła; 2442 ląd; 2443-2444 kamienie; 24452448 skarby; 2449-2454 chmury; 2455 mgły; 2456-2457 deszcze; 2458 szron; 2459-2464 księżyc; 2465-2481
trawy; 2482-2483 glony; 2484-2489 drzewa; 2490-2492 ptaki; 2493 dzikie zwierzęta; 2494-2495 łodzie lub
jedwabniki; 2496-2497 obce narody; 2498-2499 miecze; 2500 grzebienie; 2501-2502 lustra; 2503 poduszki;
2504 ubrania; 2505 łuki; 2506-2507 wróżby. Jak więc widać, choć samo istnienie tych kategorii nie jest w żaden
sposób sygnalizowane przez nadawcę-kompilatora w strukturze powierzchniowej tekstu, to wymienione pieśni
wyraźnie pogrupowane są wg artefaktów, do których nawiązują. Co więcej, nawet pobieżne zwrócenie uwagi na
porządek tych kategorii pozwala zauważyć, iż sam ich układ nie jest dowolny, lecz daje się uszeregować w
ramach kategorii wyższego szczebla: widać bowiem wyraźnie, iż pieśni 2415-2493 nawiązują do elementów
natury, zaś następne do codziennego życia ludzi. Tym niemniej jednak tego typu układ może być powołany
wyłącznie poprzez zestawienie ze sobą kolejnych utworów i wskazanie wspólnych wyrażeń w ich formach
tekstu; to zaś stanowi już działanie w obrębie struktury głębokiej tekstu. Nie istnieją natomiast żadne wykładniki
mikrostrukturalne, które całości takie wyznaczałyby odgórnie.
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reprezentującego obiekt, który służył następnie jedynie jako luźno pojęty motyw utworu. Za
szczególnie charakterystyczny przykład może posłużyć pieśń 1106 ze zwoju VII:
河豆鳴
清川原乎
今日見而者
何時可越来而
見乍偲食

Kawazu naku
Kiyoki kawara o
Kyō mite wa
Itsuka koekite
Mitsutsu shinohamu

Obejrzeć dziś mogłem,
Tak czysty brzeg rzeki,
W którym kumkały żaby.
Kiedyż będzie mi dane
Ponownie nacieszyć nim oczy?

Utwór ten przynależy do makroplanu ‘[pieśni] traktujących o rzece’ kawa o yomu. Zwróćmy
jednak uwagę, iż nie może tu być absolutnie mowy o tematycznej bądź rematycznej funkcji
wyrazu ‘rzeka’ kawa, z tej prostej przyczyny, że wyraz ten nie występuje w ogóle w
przytoczonej pieśni. Jedynym powodem, dla którego utwór ten może być sklasyfikowany w
ramach powyższego makroplanu, jest występowanie w nim morfemu ‘rzeka’ kawa w wyrazie
‘łożysko rzeki, brzeg rzeki’ kawara. Nie może więc być tutaj mowy o współdzieleniu danej
jednostki leksykalnej w określonej funkcji, lecz co najwyżej o wspólnej rodzinie wyrazów. To
zaś w oczywisty sposób przenosi naszą dyskusję ze struktury nadawczej na formę tekstu452.
Ciekawszy problem stanowi natomiast druga z poruszonych kwestii, tj. w jakim stopniu
obecność wspólnych argumentów w ramach formy tekstu decyduje o przynależności do
danego makroplanu. Faktem jest bowiem, iż poza bardzo nielicznymi wyjątkami 453
warunkiem koniecznym do tego, aby dany utwór mógł przynależeć do tego typu makroplanu,
było pojawienie się danego wyrazu, ewentualnie wykorzystanie go jako komponentu w
większej jednostce, jak mogliśmy to zaobserwować w pieśni 1106. Przyjrzyjmy się jednak
poniższej pieśni:
(1085, VII)
妹之当
吾袖将振
木間従
出来月尓
雲莫棚引

Imo ga atari
A wa sode furamu
Ko no ma yori
Idekuru tsuki ni
Kumo na tanabiki

W stronę domu ukochanej,
Macham swymi rękawami,
Nich tylko chmury nie zachodzą,
Gdy spomiędzy drzew,
Wyłania się księżyc

Utwór ten zaliczany jest do pieśni z poetyckim tematem księżyc, któremu w japońszczyźnie
odpowiada wyraz tsuki. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż sama forma tekstu nie
pozwala na jednoznaczne określenie tego typu przynależności do określonego makroplanu.
Odnosząc się do tego aspektu przytoczonego utworu moglibyśmy go bowiem zaklasyfikować
także do następnego makroplanu, jakim są pieśni traktujące o chmurach (jap. kumo). W
sklasyfikowanych tam utworach ten sam wyraz ‘chmury’ zajmuje często analogiczną pozycję
w ramach całej pieśni, jak przykładowo ma to miejsce w pieśni 1089 ze zwoju VII:
大海尓
嶋毛不在尓

Ōki umi ni
Shima mo aranaku ni

Choć wyspy żadnej nie ma,
Na mórz szerokich wodach,

452

W pierwszym wersie pojawia się także wyraz kawazu 'żaba', który na poziomie powierzchniowym wykazuje
oczywiste podobieństwo do kawa 'rzeka'. Ewentualne, choć bynajmniej nie jednoznacznie potwierdzone,
pokrewieństwo może mieć tutaj jedynie charakter etymologiczny, a zatem nieistotny dla przedsięwziętej tutaj
analizy.
453
Odstępstwa od tej zasady zdarzają się dość rzadko, przeważnie w pieśniach wyrażających uczucia poprzez
nawiązanie do konkretnych przedmiotów. I tak przykładowo choć utwory 2434-2440 nawiązują do morza, to w
pieśniach 2434 i 2437 użyty został jedynie wyraz ‘fale’ nami.
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海原
絶塔浪尓
立有白雲

Unahara no
Tayutau nami ni
Tateru shirakumo

Na kołyszących się falach,
Bezkresnego morza,
Wykwitła biała chmura

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, iż w odniesieniu do jedynego utworu tego typu
sklasyfikowanego w oderwaniu od pokrewnych mu pieśni pod numerem 1270 w zwoju VII i
pozbawionego informacji odkompilatorskiej odnośnie obiektu nawiązania, ani jedno ze
współczesnych opracowań antologii nie podejmuje kwestii tego, czy utwór ten nawiązuje do
gór czy też do księżyca:
寄物発思
Mono ni yosete omoi o okosu
[Pieśń] zainspirowana nawiązaniem do konkretnego przedmiotu
隠口乃
泊瀬之山丹
照月者
盈欠為焉
人之常無

Komoriku no
Hatsuse no yama ni
Teru tsuki wa
Michikakeshikeri
Hito no tsune naki

Księżyc co blask swój rzuca,
Na ukrytą w głębi,
Górę Hatsuse,
Tarczę swą zaciemnia stopniowo,
Marny jest ludzki żywot

Obie interpretacje byłyby bowiem równie uprawomocnione; to arbitralna decyzja kompilatora
wnosi głos decydujący. W tym wypadku zaś głosu tego najzwyczajniej brak.
Możemy tym samym stwierdzić, iż przedstawione tutaj pokrótce utwory odnoszące się
do określonych obiektów współtworzą niemal zawsze silne makroplany formalne. Owa moc
formalna jest jednak jedynie warunkiem koniecznym do tego, aby arbitralna decyzja o
stworzeniu takiego makroplany mogła być uznana za fortunną podczas powoływania
makrostruktury. Sama struktura powierzchniowa pieśni nie pozwala jednak stwierdzić, do
jakiej kategorii dany utwór przynależy. Ani sama forma tekstu, ani żaden inny aspekt
tekstowy nie stanowi bowiem jednoznacznego odbicia tego typu decyzji. Tym, co decyduje o
przynależności do danego makroplanu, jest arbitralna decyzja kompilatora.

4.1.2. Pieśni odpowiedzi
Kwestią sporną, pozostawiającą pewne pole do dyskusji, jest problem tekstowej klasyfikacji
tzw. pieśni odpowiedzi (hanka 反 歌 ). Same pieśni długie komponujące się w całość z
pieśniami odpowiedzi, choć ustępują liczbowo pieśniom krótkim454, stanowią nader istotny
typ wypowiedzi grafemicznej w omawianej tu antologii, zaś ich związek z następującymi po
nich pieśniami odpowiedzi stanowi nieoczywisty w świetle badań tekstologicznych problem.
Otóż zacznijmy od tego, iż nazwa tego gatunku jest stosunkowo wieloznacznaczna.
Zarówno bowiem sinojapoński morfem han 反, jak i jego japoński odpowiednik w postaci
czasownika kaesu 反す, może oznaczać przede wszystkim szeroko pojętą reakcję na czyjeś
słowa bądź czyny, ale także m.in. odpowiedź na zadane pytanie. Otóż warto wyjaśnić od razu,
iż pieśni tego typu nie stanowią żadnej odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie. Nie
454

Na 265 pieśni długich widniejących w Man’yōshū do 220 dołączona jest przynajmniej jedna pieśń
odpowiedź; najdłuższy ciąg tego typu łączący się z jedną pieśnią długą obejmuje sześć utworów.
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wprowadzają także komentarza, który miałby wyraźnie pochodzić od innego nadawcy. Są to
pieśni krótkie dołączone do pieśni długich w celu powtórzenia, i tym samym uwydatnienia,
wybranych fragmentów pieśni długiej, ewentualnie podsumowania lub uzupełnienia ich treści.
Jest to zatem pieśń odnosząca się do danej pieśni długiej i tak też należy rozumieć nasze
tłumaczenie 'pieśni odpowiedzi': jest to odpowiedź nie w sensie dialogowym, ale w sensie
reakcji na pojawienie się danego utworu455. Kluczowy jest przy tym fakt, iż gatunek ten nie
określa w żaden sposób typu owego odniesienia. Stanowi on bowiem istotny argument na
rzecz przypisania tego gatunku do kategorii formalnej. Tekstologiczne dowiedzenie tej tezy
wymaga jednak odwołania się do konkretnych przykładów z antologii.
Za typowy przykład pieśni długiej i następującej po niej pieśni odpowiedzi może
posłużyć ciąg utworów 3245 i 3246 ze zwoju XIII:
天橋文
長雲鴨
高山文
高雲鴨
月夜見乃
持有越水
伊取来而
公奉而
越得之旱物
反歌

Amabashi mo
Nagaku mogamo
Takayama mo
Takaku mogamo
Tsukuyomi no
Moteru ochimizu
I tori kite
Kimi ni matsurite
Ochi eteshi kamo
Hanka

天有哉
月日如
吾思有
君之日異
老落惜文
右二首

Niechaj most do niebios,
Sięga jak najdalej,
I góra wysoka,
Sięgała jak najwyżej,
Abym mogła zaczerpnąć,
Wody odmłodzenia,
Przez bóstwo księżyca dzierżoną,
I tobie w podarunku złożyć,
By lata minione ci wrócić

Pieśń odpowiedź

Ame naru ya
Tsuki hi no gotoku
A ga omoeru
Kimi ga hi ni ke ni
Oyuraku oshi mo
Migi no nishu

Patrzę na ciebie ze smutkiem,
Niczym na widniejący na niebie,
Księżyc oraz słońce,
Że z każdym dniem nadchodzącym,
Wiek twój tak postępuje

Dwie [pieśni] po prawej [tworzą całość]

Jest jednak faktem niepozostawiającym wątpliwości, iż związku owych dwóch pieśni nie
należy postrzegać jako związku dialogowego, przy czym wskazówek dostarczają same
komentarze zawarte w tekście Man’yōshū. Tam bowiem, gdzie odmienne typy zaimków w
obu pieśniach zdają się sugerować dialog, jak np. ma to miejsce w wypadku pieśni 3284 i
3285 ze zwoju XIII do pieśni długiej dołączony jest komentarz sugerujący błąd456:
根毛一伏三向凝呂尓
吾念有
妹尓緑而者
反歌

Hanka

Nemokorogoro ni
A ga omoeru
Imo ni yorite wa

Dla mojej ukochanej
O której myślę
Z utęsknieniem

Pieśń odpowiedź

455

Z Podobnym problemem, jak możemy się domyślać, zmagał się Suga, który w swoim przekładzie antologii
na język angielski (Suga 1991) używa zwrotu Poemette of Response, zachowując oryginalną wieloznaczność.
456
Bardzo zbliżoną sytuację możemy zaobserwować w wypadku pieśni 3260-3261 w tym samym zwoju, o czym
wspominaliśmy w poprzednim rozdziale.
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心者縦
公之随意

Kokoro wa yoshie
Kimi ga manimani

Moje serce
Bije tak, jak on sobie życzy

今案、不可言之因妹者、応謂之縁君也。何則反歌云公之随意焉。
Ima kamugauru ni, imo ni yorite wa to iu bekarazu, masa ni kimi ni yori to iu beshi. Nani so
to naraba, sunawachi hanka ni kimi ga manimani to iereba nari.
Gdy teraz się nad tym zastanowić, to w rzeczy samej nie powinno być tutaj zwrotu „dla mojej
ukochanej”, ale „dla mojego ukochanego”, z tego powodu, że w pieśni odpowiedzi widnieje
zwrot „bije tak, jak on nakaże”.
O dialogu wprowadzanym przy pomocy pieśni odpowiedzi nie sposób też mówić – wbrew
temu, co proponuje Seko 457 – w wypadkach, w których sam dialog powołany jest już w
ramach pieśni długiej, a dołączona do niej pieśń krótka stanowi dopowiedzenie do kwestii
ostatniego z wypowiadających się nadawców. Taką sytuację zobserwować możemy m.in. w
pieśniach 3276-3277 w zwoju XIII 458 ; warto przy tym zwrócić uwagę, iż wykładnikami
odrębnych podmiotów lirycznych są nie tylko zaimki, ale także podkreślone gramatyczne
wykładniki kategorii honoryfikatywnej.
(...)
山田道乎
浪雲乃
愛妻跡
不語
別之来者
(...)
君来益八跡
吾嗟
(…)
反歌
眠不睡
吾思君者
何処辺
今夜誰与可
雖待不来

(...)
Yamada no michi o
Namikumo no
Utsukushizuma to
Katarawazu
Wakareshi kureba
(...)
Kimi kimasu ya to
Wa ga naku

Hanka

(...)
Po drodze w Yamada,
Podążałem naprzód,
Bez słowa się rozstawszy,
Z żoną swą tak śliczną,
Niczym chmura falista,
(...)
Łzy wylewam rozmyślając,
Czy zechcesz przybyć, mój panie

Pieśń odpowiedź

I mo nezuni
A ga omou kimi wa
Izuku he ni
Koyoi tare to ka
Matedo kimasamu

Mój panie, o którym rozmyślam,
Oka nie zmrużywszy,
W której świata części,
Z kim tę noc dzielisz?
Choć czekam, nie chcesz przybyć

Sam dialog, czyli pewna dobrze określona sytuacja kontekstowa znajdująca tylko częściowe
odzwierciedlenie w tekście; jest bowiem powoływany tutaj wyłącznie w obrębie pieśni
długiej, nie zaś pomiędzy domniemanym nadawcą pieśni długiej a nietożsamym z nim
nadawcą pieśni odpowiedzi.
457

Seko 1966, str. 354.
Inny przykład tego typu stanowią pieśni 3295-3296 z tego samego zwoju, jakkolwiek w całej antologii
występuje ich stosunkowo niewiele.
458
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Pieśni odpowiedzi, wbrew pozorom, nie tworzą dialogu między odrębnymi nadawcami
także w tych nielicznych wypadkach, w których pieśni długie i towarzyszące im pieśni
odpowiedzi występują w ramach makroplanów wyższego szczebla zatytuowanych jako
„Pieśni pytań i odpowiedzi”. Jak bowiem można łatwo zauważyć analizując same tekstowe
wykładniki owych pieśni, pieśń długa i krótka stanowią tutaj jedną wypowiedź w ramach
całego dialogu, a nie dwie odrębne wypowiedzi każdej ze stron prowadzących dialog.
Fragment tego typu dialogu przytaczamy poniżej. Rozpoczyna się on z pewnością pieśnią
mężczyzny, który szuka kandydatki na żonę:
(3310, XIII)
泊瀬乃国尓
左結婚丹
吾来者

Hatsuse no kuni ni
Sayobai ni
A ga kitareba

Gdy tylko przybyłem,
Do prowincji Hatsuse,
By o rękę się ubiegać

Następująca po niej pieśń odpowiedź niemal z całą pewnością nie pochodzi od partnera
dialogowego, na co wskazuje użyty wyraz tsuma oraz otoczenie tekstowe. Choć sam wyraz
tsuma był wieloznaczny i mógł oznaczać zarówno 'ukochaną' jak i 'ukochanego' widniejący tu
zapis 妻 ewidentnie wskazuje kobietę jako odniesienie frazy rzeczownikowej. Także fakt
odbywania podróży przez wypowiadający się podmiot liryczny wskazuje w japońskiej liryce
niemal jednoznacznie mężczyznę:
(3311, XIII)
反歌
(...)
泊瀬小国丹
妻有者
石者履友
猶来々

Hanka

Pieśń odpowiedź

Hatsuse no kuni ni
Tsuma shi areba
Ishi wa fumedomo
Naoshi kinikeri

W niewielkiej prowincji Hatsuse,
Żona ma zamieszkuje,
Więc skały przestępując,
Wreszcie do niej dotarłem

Nadawca natomiast zmienia się dopiero w kolejnej pieśni, a świadczy o tym przede
wszystkim typowy dla kobiet zwrot w formie wołacza z wysokim nacechowaniem
aprecjatywnym. Częściowa izotopia z pieśnią 3310 potwierdza zaś odniesienie właśnie do
pieśni długiej, wskazując właściwe partie tworzące dialog:
(3312, XIII)
長谷小国
夜延為
吾天皇寸与

Hatsuse oguni ni
Yobai sesu
A ga sumeroki yo

Mój panie dostojny,
Który po rękę mą przybył,
Do niewielkiej prowincji Hatsuse

Dialog ten wieńczy pieśń odpowiedź.
(3313, XIII)
反歌
川瀬之
石迹渡

Hanka
Kawa no se no
Ishi fumi watari

Pieśń odpowiedź
Prądy rzeki pokonywałem,
Skały przestępując
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Szczególnie interesujące jest to, iż izotopię wykazuje ona nie w odniesieniu do pieśni 3312,
lecz 3311, którą uzupełnia jako odpowiedź do poprzedniego dwuwiersza! Fakt ten stanowi
dodatkowy argument na rzecz tezy, iż pieśń odpowiedź ma dopełniać poprzedzającą ją pieśń
długą, ale nie musi się do niej bezpośrednio odnosić, ani tym bardziej stanowić z nią dialogu
lirycznego. Tym samym z tekstologicznego punktu widzenia, pieśń długa tworzy tutaj wraz z
towarzyszącą jej pieśnią krótką makroplan formalny, zaś następnie owa całość tekstowa
współtworzy makroplan wyższego szczebla (dialogowy), zapowiedziany wcześniej przez
kompilatora. Jak zatem widzimy, to całość powołana przez pieśń długą oraz pieśń odpowiedź
stanowi pytanie, zaś następny, strukturalnie odpowiadający pierwszej całości dwuwiersz,
stanowi odpowiedź 459 . Bardziej adekwatne wydawałoby się więc nazywanie pieśni
odpowiedzi 'pieśniami dopowiadającymi'; takie tłumaczenie jednak odbiegałoby zbyt
radykalnie od oryginalnego terminu japońskiego.
Znacznie poważniejszy problem stanowi natomiast rozstrzyganie, czy pieśni
odpowiedzi rzeczywiście łączy z pieśniami długimi kryterium formalne. Jak bowiem
mogliśmy zaobserwować w powyższych przykładach, pieśni te z reguły pozostają spójne
tematycznie i (niemal zawsze) nadawczo. Stanowi to tym samym istotny argument na rzecz
tego, aby tworzone przez nie makroplany sklasyfikować w ramach kategorii nadawczej.
Wydaje się jednak, iż kryterium to nie jest dość przekonujące, zaś związek formalny jest tutaj
istotniejszy i głębszy. Po pierwsze bowiem, jak pokazuje Inaoka 460, pieśni odpowiedzi mogą
być związane tematycznie z pieśnią długą z sposób bardzo luźny. Stanowią wówczas utwór w
dużej mierze niezależny, który funkcjonuje jako uzupełnienie, ale bez specjalnego
nawiązywania do poprzednio poruszanych kwestii. Po drugie natomiast warto zauważyć, iż to
arbitralnie wyznaczony związek tych dwóch typów pieśni, a nie tematyka, decyduje o tym, że
pieśń odpowiedzi jest właśnie pieśnią odpowiedzi, a nie jedynie tożsamą z nią
wersyfikacyjnie pieśnią krótką. O jej tożsamości decyduje fakt, iż następuje ona po pieśni
długiej oraz to, że jest ona oznaczona przez kompilatora właśnie jako pieśń odpowiedź. Oba
utwory współtworzą więc pewną całość formalną: nigdy bowiem pieśń odpowiedź nie jest
dołączana do innej pieśni krótkiej czy do sedōki. Nie bez znaczenia jest wreszcie fakt, iż
pieśni odpowiedzi nie są uwzględniane jako odrębne jednostki w indeksach.
Tym samym więc utwory tego typu uznajemy za pieśni, które tworzą z pieśniami
długimi makroplany formalne (zarówno słabe jak i mocne, a więc brak izotopii nie ma
decydującego znaczenia), przewidywalne ewentualnie na podstawie formy wiersza, ale przede
wszystkim wytyczane we wstępach odkompilatorskich. Sam związek tematyczny natomiast w
wielu wypadkach wynika z tego, iż związek formalny został uprzednio wyznaczony w sposób
arbitralny i zakomunikowany jako tło utworu. Innymi słowy: związek tematyczny może
niekiedy wynikać z tego, że dany utwór reprezentuje właśnie gatunek, jakim jest pieśń
odpowiedź. Związek tematyczny nie jest jednak warunkiem koniecznym dla tego, aby dana
pieśń do tego gatunku przynależała, choć istotnie powiązanie tematyczne występuje w tego
typu makroplanach w zdecydowanej większości wypadków.

4.1.3. Pieśni oboczne
459

Nieco zbliżoną sytuację możemy zaobserwować w ciągu pieśni 3791-3802. Pieśń pierwsza to pieśń długa, do
której dołączone są następnie dwie pieśni odpowiedzi. Po nich zaś następuje dziewięć utworów stanowiących
odpowiedź innego nadawcy zbiorowego (otomera 娘子等 ‘dziewczyny’) w odniesieniu do tego, co zostało
powiedziane w poprzednich trzech pieśniach. Podobnie jak wyżej, na jeden makroplan kontekstowy (cały
dialog) składają się dwa makroplany niższego szczebla, tj. pieśń długa wraz z pieśnią krótką oraz dziewięć
odpowiedzi właściwych (dialogowych). Wg klasyfikacji, o której będzie mowa w dalszej części tej pracy, dwa
odmienne makroplany niższego szczebla, tj. formalny (dwie pierwsze pieśni związane formą) i nadawczy
(dziewięć pieśni zbiorowego nadawcy na temat poprzedniego makroplanu), tworzą tutaj kontekstowy makroplan
(dialog) wyższego szczebla.
460
Inaoka 1973, str. 185, 223, 227.
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Ostatni z typow pieśni tworzących makroplany formalne, którego omówieniem zajmiemy się
w niniejszej pracy, reprezentują pieśni nazwane tutaj obocznymi, wprowadzane do tekstu
antologii przy pomocy zwrotu ‘[utwory] z pewnego [innego] odpisu’ aru hon 或本461. Samo
pojawienie się tej frazy bynajmniej nie musi od razu wiązać się z wprowadzeniem nowej
jednostki tekstowej opatrzonej odrębnym numerem. Niekiedy bowiem bywa ona
wykorzystywana jedynie w komentarzu w celu zasygnalizowania obocznej wersji części
danego utworu jak np. mieliśmy okazję zobaczyć w rozdziale drugim przy okazji omawiania
fragmentu pieśni 3175 ze zwoju XII. W większości wypadków jednak pieśni oboczne
funkcjonują jako odrębne jednostki tekstowe i to ich omówieniem zajmiemy się w tym
podrozdziale.
W tradycyjnych japońskich badaniach nad Man’yōshū, prowadzonych w ramach
rodzimej filologii, problemowi temu poświęca się zdecydowanie niedużo miejsca. W
standardowym podejściu 462 utwory tego typu opatrywane są – dodajmy: stosunkowo
wieloznaczną – etykietą „odmienny przekaz” iden 異伝. W ramach tego ujęcia pieśni oboczne
miały być wynikiem przekształceń istniejących już utworów, dokonanych w ramach
późniejszych modyfikacji. Modyfikacje te mogły być przy tym świadome, bądź wynikać
wyłącznie ze zwykłych pomyłek popełnianych podczas tworzenia kolejnych odpisów danych
utworów. Ze ujęciem tego typu polemizuje Watase 463 twierdząc, że były to inne wersje
skomponowane przez tych samych autorów, a nie pieśni powstałe w wyniku późniejszych
zmian 464 . Skutkiem tego typu polemik są najczęściej nader dyskusyjne hipotezy, których
autorzy usiłują orzec na podstawie analizy treści danych utworów, czy określone pieśni
zostały skomponowane przez tego samego autora rzeczywistego, czy też zdecydowanie
później przez niezależną osobę465.
W obranej na potrzeby niniejszej rozprawy perspektywie tekstologicznej problem ten
przedstawia się zupełnie inaczej. Zamiast bowiem słabo ugruntowanych dywagacji natury
diachronicznej, wysuwanych jedynie w oparciu o możliwą interpretację szczególnie
wieloznacznego i lakonicznego tekstu, jakim jest utwór liryczny, za punkt wyjścia
przyjmujemy kategorie tekstowe. Te zaś pozwalają nam wyznaczyć typy budowanej
makrostruktury. Przypatrzmy się poniższym dwóm utworom, stanowiącym typową parę 466
złożoną z pieśni właściwej oraz pieśni obocznej.
(1415, VII)
玉梓能

Tamazusa no

Listy do której słałem,

461

Murayama (1980, str. 213) traktuje rzadziej używane w Man’yōshū terminy, tj. ‘[utwory] z pewnej [innej]
księgi’ aru sho 或書, ‘[utwory] z jednego [innego] odpisu’ ippon 一本, ‘[utwory] z jednej [innej] księgi’ issho
一書, ‘[utwory] ze starego odpisu’ kyūhon 旧本 jako synonimiczne. Skłonni jesteśmy przystać na takie ujęcie z
uwagi na fakt, iż rzeczywiście odmienne nazwy nie wprowadzają w naszym ujęciu nowej kategorii tekstowej.
Terminy te nie są jednak w pełni ekwiwalentne: przykładowo ostatni z nich nie jest ani razu użyty do
wprowadzenia nowych utworów. Przedostatni zaś funkcję taką posiada, ale wprowadzone w ten sposób pieśni
nie są opatrywane odrębną numeracją i występują jedynie w tekście odkomentatorskim. Różnią się więc one
zasadniczo co do struktury nadawcy.
462
Patrz m.in. opracowanie Tady 2009 tom I, str. 40.
463
Watase 2005, str. 134-135.
464
Zainteresowany Czytelnik może prześledzić nieco dokładniejszy opis podobnego sporu w: Murayama 1980,
str. 212-214, 219.
465
Por. ibidem str. 220-222.
466
W znakomitej wiekszości wypadków pieśni oboczne w Man’yōshū występują jako dodatek po utworach
właściwych, choć zdarzają się odstępstwa od tej zasady. I tak przykładowo pieśni 424-425 ze zwoju III
wprowadzone są jako pieśni oboczne, choć nie zachowały się żadne utwory właściwe. W takim wypadku
żadnego makroplanu tego typu nie da się, rzecz jasna, powołać, zaś sugestię odkompilatorską należy uznać za
niefortunny akt mowy, ewentualnie za niewiele wnoszącą informację o charakterze diachronicznym.
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妹者珠氈
足氷木乃
清山辺
蒔散染

Imo wa tama ka mo
Ashihiki no
Kiyoki yamahe ni
Makeba chirinuru

Żona ma niczym perła,
Po mozolnej wspinaczce,
W gór cudnym otoczeniu,
Prochy jej rozrzucone

(1416, VII)
或本歌
Aru hon no uta ni iwaku
Pieśń oboczna brzmi następująco:
玉梓之
妹者花可毛
足日木乃
此山影尓
麻気者失留

Tamazusa no
Ima wa hana ka mo
Ashihiki no
Kono yamakage ni
Makeba Usenuru

Listy do której słałem,
Żona ma niczym kwiat,
Po mozolnej wspinaczce,
W gór tutejszych cieniu,
Prochy jej znikły na zawsze

Otóż po pierwsze zwróćmy uwagę, iż związek obu pieśni jest czysto makrostrukturalny: w
żadnym miejscu bowiem nie jest powiedziane expressis verbis, że pieśni te tworzą razem
pewną większą całość. Jedyne wskazówki tekstowe, jakimi dysponuje odbiorca, to wstęp
odkompilatorski do drugiej pieśni, określony porządek, w ramach którego oba utwory
sąsiadują ze sobą, a także izotopia form tekstu obu jednostek. Wszystko to funkcjonuje rzecz
jasna jako trywialna wręcz implikatura wyznaczająca silny związek formalny, ale już nic
ponadto. Wstęp odkompilatorski do pieśni 1416 nie mówi bowiem, wobec której pieśni
wersję oboczną stanowić ma tenże utwór. Wszelkie informacje odnośnie różnic bądź
podobieństw natury kontekstowej, a także odnośnie wzajemnej tożsamości podmiotów
lirycznych lub jej braku, wynikają już z interpretacji wykraczającej poza ramy tekstu, także w
jego strukturze głębokiej.
Warto zwrócić przy tym uwagę na jeszcze jeden fakt: otóż sama izotopia form tekstu
bynajmniej nie zapewnia jeszcze związku tego typu. I tak przykładowo choć dwie pieśni:
1422 ze zwoju VII i 1865 ze zwoju X zachowują nie mniej dokładną izotopię, to nie są
nazwane – ani w samej antologii, ani we współczesnych opracowaniach – pieśniami
obocznymi 467 . Konieczny jest bowiem także pewien typ sąsiedztwa. Co jednak nie tylko
interesujące tekstologicznie, ale także stanowiące argument na rzecz wprowadzonego w
niniejszej pracy ujęcia z punktu widzenia typu powoływanych makroplanów, sąsiedztwo to
nie musi dotyczyć bezpośrednio samych pieśni: wystarczy bowiem, aby związek formalny
danej pieśni obocznej z utworem właściwym stanowił bezpośednio następny szczebel w całej
makrostrukturze po makroplanie, który tworzy tenże utwór właściwy z inną pieśnią 468. Aby
przybliżyć nieco to stosunkowo złożone zjawisko, przyjrzyjmy się następującemu ciągowi
trzech pieśni:
467

Choć redaktorzy opracowania Shōgakukan (1972, tom II, str. 300), Shōgakukan (2002, tom II, str. 294),
Iwanami (2000, tom II, str. 227) używają wspomnianego terminu ‘odmienny przekaz’ iden 異伝.
468
Nieliczne odstępstwa od tej reguły są najprawdopodobniej efektem błędów popełnionych podczas prac
kompilatorskich lub przy sporządzaniu kolejnych odpisów. Charakterystyczny przykład stanowi tutaj pieśń 170
ze zwoju II mająca być rzekomo wersją oboczną do któregoś z pary utworów 168-169, choć nie pasuje do
żadnego z nich ani treściowo, ani formalnie. Wykazuje natomiast wyraźną izotopię do pieśni 172. Możemy więc
mówić tutaj o niefortunnym wyznaczeniu makroplanu formalnego, którego powołanie wymaga odwołania
pewnej implikatury i ingerencji w linearny układ tekstu.
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(54, I)
大宝元年辛丑秋九月、太上天皇幸于紀伊国時歌
Daihō gannen shinchū no aki kugatsu, ōki sumeramikoto Ki no kuni ni idemasu toki no uta
Pieśni skomponowane podczas podróży czcigodnej cesarzowej do prowincji Ki na jesieni, w
dziewiątym miesiącu pierwszego roku ery daihō (rok młodszego brata metalu i wołu)
巨勢山乃
列々椿
都良々々尓
見乍思奈
許湍乃春野乎

Kose yama no
Tsura tsura tsubaki
Tsura tsura ni
Mitsutsu shinaha na
Kose no haruno o

Na górze Kose,
Jedna za drugą kwitnące kamelie,
Jedną po drugiej,
Oglądam i myślą sięgam,
Do łąki wiosennej w Kose

右一首、坂門人足
Migi no isshu Sakato no Hitotari
(55, I)
朝毛吉
木人乏母
亦打山
行来跡見良武
樹人友師母

Asa mo yoshi
Kihito tomoyoshi mo
Matsuchi yama
Yukiku to miramu
Kihito tomoyoshi mo

Gdzie len wspaniały rośnie,
Ludzie z prowincji Ki,
Wciąż zdobywają i schodzą z góry Matsuchi.
Jakże im zazdroszczę,
Patrząc na ich postacie

(56, I)
或本歌
Aru hon no uta
Pieśń oboczna
河上乃
列々椿
都良々々尓
雖見安可受
巨勢能春野者

Kawa no ue no
Tsura tsura tsubaki
Tsura tsura ni
Miredomo akazu
Kose o haruno wa

Na brzegu rzeki,
Jedna za drugą kwitnące kamelie,
Jedną po drugiej,
Oglądam oczu nie nasyciwszy,
Łąką wiosenną w Kose

Otóż implikatura powołana przez formę tekstową jest oczywista: oboczność nie odnosi się –
wbrew temu, co sugeruje układ linearny – do pieśni 55, lecz do 54. Dwa pierwsze utwory
tworzą więc makroplan kontekstowy pierwszego szczebla, zaś pieśń 56 tworzy dodatkowo
makroplan formalny drugiego szczebla z pieśnią 54. Nie ma natomiast przeszkód – i to jest
kolejny argument przemawiający na rzecz obranej tutaj perspektywy – aby związek tego typu
występował między następującymi bezpośrednio po sobie i wzajemnie shierarchizowanymi
makroplanami. Sytuację tego typu możemy zaobserwować w wypadku ostatnich pięciu
utworów ze zwoju II. Przyjrzyjmy się najpierw dwóm poniższym pieśniom:
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短歌二首
Tanka nishu
Dwie pieśni krótkie
(231, II)
高円之
野辺乃秋芽子
徒
開香将散
見人無尓

Takamato no
Nohe no akihagi
Itazura ni
Saki ka chiruramu
Miru hito nashi ni

Kwiaty jesiennej koniczyny,
Na polach w Takamato,
Skazane na życia próżność,
Zakwitną i zaraz opadną,
Nie dojrzane przez nikogo

(232, II)
御笠山
野辺徃道者
己伎太雲
繁荒有可
久尓有勿国

Mikasa yama
Nohe yuku michi wa
Koki daku mo
Shigeku aretaru ka
Hisa ni aranaku ni

Droga wiodąca,
Przez pola na górę Mikasa,
Aż tak gęsto,
Burzą traw porośnięta,
Choć wszystko to tak niedawne

右歌、笠朝臣金村歌集出。
Migi no uta wa, Kasa no Asomi Kanamura no kashū ni idetari.
Jeśli chodzi o pieśni po prawej stronie, to występują one w antologii Kasa no Asomi
Kanamury.
Tworzą one razem makroplan formalny, powołany przez wstęp odkompilatorski. W
rzeczywistości jednak jest to makroplan drugiego szczebla, gdyż obie pieśni współtworzą
makroplan pieśni odpowiedzi związanych formalnie z pieśnią długą oznaczoną numerem 230.
Całość zaś łączy się z makroplanem kolejnego szczebla złożonego z pieśni 233-234:
或本歌曰
Aru hon no uta ni iwaku
Pieśni oboczne brzmią następująco:
(233, II)
高円之
野辺乃秋芽子
勿散祢
君之形見尓
見管思奴播武

Takamato no
Nohe no akihagi
Na chiriso ne
Kimi ga katami ni
Mitsutsu shinohamu

Kwiaty jesiennej koniczyny,
Na polach w Takamato,
Nie opadajcie, proszę!
Postać twoją, panie,
Tak pragnę ujrzeć wspomnieniem

(234, II)
三笠山
野辺従遊久道

Mikasa yama
Nohe yu yuku yuku michi

Droga wiodąca,
Przez pola na górę Mikasa,
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己伎太久母
荒尓計類鴨
久尓有名国

Koki daku mo
Arenikeru ka mo
Hisa ni aranaku ni

Aż tak gęsto,
Sztormem traw wzburzona,
Choć wszystko to tak niedawne

Warto przy tym zwrócić uwagę, iż wstępy odkompilatorskie zapewniają jedynie hierarchię
makroplanów; powiązanie zaś konkretnych pieśni z ostatniego i środkowego makroplanu
odbywa się na podstawie formy tekstu. Całą hierarchię makroplanów można bowiem
przedstawić następująco:
230
↓
231-232
↓
233-234

makroplan formalny
makroplan formalny
makroplan formalny
makroplan formalny

Faktem nie bez znaczenia jest także jednorodność kategorii makroplanowych obserwowanych
w powyższym przykładzie. Otóż wszystkie reprezentują tę samą kategorię, tj. kategorię
formalną. Cofając się w górę w ramach całej hierarchii poruszamy się w obrębie powiązań
tego samego typu. Okazuje się więc, iż zaproponowana tutaj kategoryzacja generuje
makrostrukturę niekłócącą się z pewną intuicją tekstową, która pozwala dopuszczać
postrzeganie utworów 233-234 jako pieśni odpowiedzi do pieśni długiej oznaczonej numerem
230. Prrzyporządkowanie tego typu nie wymaga w ramach naszej makrostruktury zmiany
kategorii, co z kolei mogłoby stanowić istotny zarzut. Fakt zaś, iż trzeci makroplan wiąże się
z pieśnią długą jedynie pośrednio, stanowi odbicie linearnego układu mikrostrukturalnego
oraz tego, że pieśni oboczne są w naturalny sposób drugorzędne wobec utworów właściwych.
Na pieśniach obocznych kończymy opis kategorii formalnej. Powoływanie
makroplanów tego typu odznacza się minimalną lub wręcz zerową inicjatywą odbiorcy, zaś
jedynym aspektem makrostrukturalnym, z wykorzystaniem którego mogą być one częściowo
definiowane i weryfikowane, jest forma tekstu. W następnym podrozdziale przyjrzymy się
tym makroplanom, których definiowanie odbywa się w ramach struktury nadawczej.

4.2. Kategoria nadawcza
Drugą kategorię, spośród trzech zaproponowanych w niniejszym ujęciu, reprezentują te
makroplany, których spójność jest określana na podstawie argumentów wypełniających
strukturę nadawczą. Tym samym fakt, iż dane jednostki tekstowe wiążą się na poziomie
makrostrukturalnym w pewną całość, jest definiowany poprzez argumenty wiązane przez
główny funktor w strukturze nadawczej. Jak pamiętamy, konstrukt ten, zbudowany na
podstawie gramatycznych i pragmatycznych cech predykatu mówić, że, stanowi
tekstologiczne dopełnienie formy tekstu na jego głębokim poziomie. W tak powołanej przez
nas strukturze nadawczej daje się wyraźnie wyodrębnić dwie całości, stanowiące w
tradycyjnej lingwistyce odrębne kategorie: jedną z nich jest budowa tematycznorematyczna 469 , drugą zaś układ postaci realizujących dany akt komunikacji, tj. nadawca i
adresat. Odrębność tego typu sugeruje w oczywisty sposób podjęcie analizy różnych
podtypów tej kategorii w ramach osobnych dyskusji. Ujęcie takie jest rzecz jasna możliwie w
odniesieniu do każdego tekstu, jednak w wypadku Man’yōshū jest ono stosunkowo mało
469

Należy pamiętać, iż w całym niniejszym rozdziale pojęcie tematu i rematu rozumiane jest na poziomie
makrostrukturalnym, a nie mikrostrukturalnym, zgodnie z rozróżnieniem podanym w podrozdziale 1.1.
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informatywne; przyczyn zaistnienia tego typu sytuacji należy natomiast dopatrywać się w
typie omawianego tu tekstu. Jak wspominaliśmy wielokrotnie, Man’yōshū stanowi zbiór
odrębnych utworów lirycznych, z których każdy może stanowić niezależny obiekt percepcji:
zarówno lektury jak i badań naukowych. Zbiór ten jest – w zależności od fragmentu: mniej
lub bardziej regularnie – uporządkowany, ale celem kompilatorów nie było nigdy stworzenie
ciągłej narracji, opartej na spójności tematyczno-rematycznej budowy tekstu470. Tym samym
pieśni sklasyfikowane są nader często wg bardzo ogólnikowo pojętej tematyki, jak mieliśmy
okazję zaobserwować w poprzednim podrozdziale, ale tylko niekiedy wg budowy
tematyczno-rematycznej. Jeśli już nawet tego typu spójność ma miejsce, to towarzyszy ona
raczej utworom autorstwa danej osoby, względnie dialogowi lirycznemu. Dodatkową
trudność stanowią zaś utwory, w wypadku których argumenty wypełniające miejsce tematu w
strukturze nadawczej wykazują wyraźne pokrewieństwo semantyczne, ale mimo to desygnują
inne obiekty.
Charakterystyczny przykład stanowi tutaj pieśń 290 ze zwoju III. Współtworzy ona z
pewnością makroplan nadawczy z poprzednim utworem, przy czym fakt ten
zakomunikowany jest już we wstępie odkompilatorskim:
間人宿祢大浦初月歌二首
Hashihito no Sukune Ōura ga mikazuki no uta nishu.
Dwie pieśni autorstwa Hashihito no Sukune Ōura [traktujące o] księżycu w fazie nowiu
O ile jednak w wypadku pierwszego utworu można uznać, iż to księżyc jest tematem pieśni,
choć nazwany jest on metaforycznie jako ‘łuk z oheblowanego drewna’:
(289, III)
天原
振離見者
白真弓
張而懸有
夜路者将吉

Ama no hara
Furisake mireba
Shiramayumi
Harite kaketari
Yomichi wa yokemu

Gdy głowę zadrzeć i spojrzeć,
Na niebios pole, widać,
Łuk z oheblowanego drewna,
Na nieboskłonie naciągnięty,
Że nocną drogę rozświetla

to w następnej pieśni tematem tym jest nie księżyc jako taki, ale promienie księżyca:
(290, III)
夜隠尓
出来月乃
光乏寸

Yogomori ni
Ide kuru tsuki no
Hikari tomoshiki

Promień księżyca, co w noc czarną,
Na niebie się ukazuje,
Blady jest i słaby

470

Przykładem dobrze ilustrującycm ten fakt jest ciąg pieśni 1486-1491 ze zwoju VIII. Otóż w pieśniach 14861487 opatrzonych wstępem odkompilatorskim ‘Pieśni Ōtomo no Yakamochiego wyrażające żal późnym
pojawieniem się słowika’ podmiot liryczny zwraca się do tegoż słowika bezpośrednio, toteż tego drugiego
należy umieścić w miejscu adresata. W następnej pieśni, wprowadzonej tym razem jako ‘Pieśń Ōtomo no
Yakamochiego wyrażająca radość z [pojawienia się] słowika’, ptak ten jest już tematem całego utworu. W pieśni
1489 słowik nie pojawia się w ogóle, za to powraca w funkcji tematu w pieśniach 1490-1491. Wszystkie
powyższe utwory są natomiast spójne co do autora rzeczywistego. Kryterium to było, jak widać, znacznie
istotniejsze dla kompilatorów antologii, niż próba zachowania spójności tematyczno-rematycznej w ramach
kolejnych utworów.
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Jak więc widać, kwestia spójności tematycznej (w ramach tematyczno-rematycznej budowy
tekstu) jest tutaj dyskusyjna, ale nie stanowi punktu wyjścia dla szczególnie ciekawej analizy
tekstologicznej. Otóż naszym zdaniem utworami, które zasługują na szczególną uwagę przy
omawianiu spójności tematyczno-rematycznej, są pieśni opatrzone we wstępach
odkompilatorskich niejednoznacznym terminem tsuiwa 追和. Problem ten okazuje się jednak
dość złożony i zasługuje na odrębną dyskusję.

4.2.1. Tsuiwa jako ‘uzgodnienie Z CZYM’ oraz ‘odniesienie się DO KOGO /
CZEGO’
Otóż zacząć należy od tego, iż termin tsuiwa 追和 jest wieloznaczny – także w ramach
samego Man’yōshū – w tekstologicznie nietrywialny sposób. Źródłem owej wieloznaczności
jest drugi z morfemów (wa 和), który może oznaczać zarówno ‘dopasowywać CO DO
CZEGO, harmonizować, uzgadniać CO Z CZYM’, jak również ‘odnosić się DO KOGO /
CZEGO, udzielać odpowiedzi KOMU’, przy czym wg redaktorów opracowania Shōgakukan
w pierwszym znaczeniu termin ten używany jest wyłącznie w V zwoju. Cały termin tsuiwa
może oznaczać więc ‘pieśń dodana później i dopasowana [do poprzedniej]’ lub ‘pieśń dodana
później i odnosząca się [do poprzedniej]’ 471 . Zaproponowana tutaj perspektywa
tekstologiczna pozwala na ujęcie tej różnicy stosunkowo precyzyjnie. W pierwszym wypadku
możemy mówić co najwyżej o istnieniu wspólnych argumentów w budowie tematycznorematycznej określonych pieśni, choć nie jest to warunek konieczny (owo dopasowanie może
bowiem dotyczyć szeroko pojętej tematyki czy choćby Searleowskiego tła określonego dla
całego ciągu utworów). W drugim wypadku mamy natomiast zwrot do podmiotu lirycznego,
będącego nadawcą poprzedniego utworu. Podmiot ten staje się tym samym adresatem, a
nadawca pieśni oznaczonej jako tsuiwa odnosi się do treści jego słów. To zaś, jak pokażemy
na konkretnych przykładach, znajduje niekiedy bardzo ciekawe odbicie w budowie
tematyczno-rematycznej 472 . Co przy tym ciekawe, w wypadku pierwszego użycia, tj.
dopasowania danego utworu do poprzedniego, nadawca tak oznaczonej pieśni ma być
tożsamy z nadawcą pieśni poprzedniej473. To zaś stanowi dla nas informację o tyle cenną, że
pozwala na powołanie makroplanu nadawczego. Sytuację tego typu możemy zilustrować
odnosząc się do pieśni 849-852, z których pierwszą przytaczamy poniżej474:
(849, V)
後追和梅歌四首
Nochi ni ume no uta ni tsuiwa suru yonshu.
Cztery pieśni dodane później i dopasowane do pieśni [traktujących o] śliwach.
能許利多留

Nokoritaru

Kwiaty śliwy, którym ze śniegiem,

471

Shōgakukan 2002 tom II, str. 50.
Różnica ta nie jest oddawana dostatecznie precyzyjnie w obrębie badań japońskich. Zarówno w Wielkim
słowniku języka japońskiego (wyd. Shōgakukan 2001-2002; tom IX, str. 215) jak i w Wielkim słowniku
klasycznego języka japońskiego (wyd. Kadokawa 1999; tom IV, str. 394) w objaśnieniu terminu tsuiwa nacisk
kładziony jest przede wszystkim na następstwo czasowe, zaś problem obiektu odniesienia jest zastąpiony
mgliście ujętym ‘komponowaniem pieśni pod wpływem poprzedniego utworu’.
473
Shōgakukan 2002, tom II, str. 50.
474
Cały makroplan obejmujący dwa makroplany pierwszego szczebla, tj. pieśni 847-848 i 849-852 łączy się z
makroplanem formalnym obejmującym pieśni 815-846 traktującym o kwiatach śliwy. Połączenie to odbywa się
poprzez formę tekstu pieśni 849-852, w których użyta została wprost fraza „kwiaty śliwy”.
472
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由棄仁末自例留
宇梅能半奈
半也久奈知利曽
由吉波気奴等

Yuki ni majireru
Ume no hana
Hayaku na chiri so
Yuki wa kenu to mo

Czasowi się opierającemu,
Mieszać się teraz przyszło!
Nie opadajcie tak szybko,
Gdy nawet śnieg już przeminie

Powyższy przykład stanowi tym samym ilustrację tego, jak implikatura pozwala wyznaczyć
makroplany poprzez wprowadzenie tego samego argumentu w miejsce nadawcy w strukturze
nadawczej dwóch lub więcej pieśni. Spójność tego typu nie przekłada się jednak w żaden
sposób na tematyczno-rematyczny związek tych utworów.
Dokładnie przeciwny i tekstologicznie ciekawszy przykład makroplanu możemy
natomiast powołać w wypadku ciągu pieśni 871-875 w zwoju V. Całość rozpoczyna pieśń
Ōtomo no Satehiko no Iratsuko, zaś następujące utwory, z których każdy odnosić ma się do
poprzedniego, pochodzą od kolejnych nadawców 475 . Przyjrzyjmy się najpierw pieśni
rozpoczynającej cały ciąg (pomijamy tutaj długi wstęp odkompilatorski, gdyż jest on zupełnie
nieistotny z punktu widzenia prowadzonej tu dyskusji):
(871, V)
得保都必等
麻通良佐用比米
都麻胡非尓
比例布利之用利
於返流夜麻能奈

Tōtsu hito no
Matsura Sayo Hime
Tsumagoi ni
Hire furishi yori
Oeru yama no na

Odkąd jak drzewo samotne stojąc,
Księżniczka Matsura Sayo,
Za mężem swym tęskniąc,
Rękawami swymi machała,
Górę tę tak nazwano476

Tekstowym tematem tej pieśni jest ‘nazwa góry’, o której w ramach rematu orzeka się
okoliczności nadania tejże nazwy. Na niższym poziomie w ramach samego rematu tematem
jest ‘księżniczka Sayo z Matsura’, a rematem jej określone zachowanie towarzyszące nadaniu
nazwy. Dla ułatwienia dalszej analizy możemy więc wprowadzić następujące oznaczenia:
‘nazwa góry’
T1 (temat 1)
‘księżniczka Sayo z Matsura’
TR1 (temat drugiego szczebla w remacie 1)
‘nadanie nazwy w określonych okolicznościach’
R1 (remat 1)
Cały remat tekstowy tej pieśni stanowi więc para uporządkowana <TR1, R1>. Strukturę
nadawczą tej pieśni możemy tym samym przedstawić następująco:
Ōtomo no Satehiko no Iratsuko mówi do samego siebie o T1, że <TR1, R1>; nie: nie <T1,
TR1>
Drugi utwór w wyraźny sposób odnosi się do problematyki poruszonej w pierwszym,
przy czym tekstowym wykładnikiem tego faktu jest właśnie wzajemne powiązanie struktur
nadawczych obu jednostek:
(872, V)
後人追和
475

Redaktorzy wydawnictwa Shōgakukan 2002 (tom II, str. 62) utrzymują, że autor rzeczywisty mógł być ten
sam. W przyjętej przez nas koncepcji fakt ten nie ma większego znaczenia, gdyż sam tematyczno-rematyczny
układ treści wyraźnie wskazuje odmienne podmioty liryczne, tj. róźnych nadawców na poziomie tekstowym.
476
Tj. nazwano ją hire no yama czyli 'Góra rękawów'.
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Nochi no hito no tsuiwa
Pieśń dodana później przez kolejną osobę i odnosząca się [do poprzedniej].
夜麻能奈等
伊賓都夏等可母
佐用比売何
許能野麻能閇仁
必例遠布利家牟

Yama no na to
Iitsuge to ka mo
Sayo Hime ga
Kono yama no e ni
Hire o furikemu

Jak nazwa góry,
Tak właśnie w przekazach widniało:
Księżniczka Sayo,
Na góry tej szczycie,
Rękawami swymi machała

Zwróćmy uwagę na pierwszy rzucający się w oczy fakt: otóż oba tematy z poprzedniej pieśni
(T1='nazwa góry', TR1=‘księżniczka Sayo z Matsura’) pojawiają się także w tym utworze w
ramach argumentów tematyczno-rematycznych (choć na innych pozycjach, tj. w wersie
pierwszym i trzecim), przy czym tematem informacyjnie istotniejszym jest tutaj TR 1. Podmiot
liryczny (oznaczmy to jako N1) przystaje bowiem najpierw na pewien fakt dotyczący T1.
Faktem tym jest ‘przekazanie nazwy’ (oznaczmy go jako remat R 2). Stanowi on z kolei jawny
kontrast wobec części R1 (‘nadanie nazwy w określonych okolicznościach’). Następnie zaś
nadawca wyraża powątpiewanie o prawdziwości części R1, tj. o fakcie machania rękawami na
tejże górze (oznaczmy ten remat R1`: ‘machanie szatami na górze’). Nowy remat (R1`) odnosi
się natomiast z jednej strony do TR1 (‘księżniczka Sayo z Matsura’), z drugiej zaś do części
T1 jaką jest sama góra (oznaczmy go jako T1`) 477 . Argumentem, którego nie wyznacza
jednoznacznie struktura powierzchniowa, jest adresat tej wypowiedzi. Wydaje się jednak, iż
tekstowa budowa tematyczno-rematyczna czyni powołanie na to miejsce Ōtomo no Satehiko
no Iratsuko interpretacją uprawomocnioną. Jako strukturę nadawczą pieśni 872 przyjmujemy
tym samym następujące dwa zdnia:
N1 mówi do Ōtomo no Satehiko no Iratsuko o <TR1, T1`>, że nie R1`, nie: R1`
N1 mówi do Ōtomo no Satehiko no Iratsuko o T1, że R2, nie: nie R2
przy czym kolejność zdań odpowiada istotności informacyjnej poszczególnych partii (zapis
ten będzie obowiązywał w całej dyskusji nad tym ciągiem pieśni).
Trzecia pieśń pozwala szczególnie wyraźnie dostrzec różnicę między tematem w
rozumieniu mikro- i makrostrukturalnym:
(873, V)
最後人追和
Ito nochi no hito no tsuiwa
Pieśń dodana później przez następną po kolejnej osobę i odnosząca się [do poprzedniej].
余呂豆余尓
可多利都夏等之
許能多気仁
比例布利家良之

Yorozu yo ni
Kataritsuge to shi
Kono take ni
Hire furekerashi

Przez tysiąclecia,
Z ust do ust podawano:
Na wzgórzu tym,
Ponoć rękawami machała,

477

Wyrażenie Kono yama no e ni ‘na szczycie tej góry’ odnosi się tutaj oczywiście do tej samej góry, o której
mowa była w poprzednim utworze, stąd też nasze oznaczenie.
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麻通羅佐用嬪面

Matsura Sayo Hime

Księżniczka Sayo z Matsura

Choć bowiem temat główny, jakim jest TR1, podany jest wprost w strukturze
powierzchniowej ostatniego wersu (‘księżniczka Sayo z Matsura’), to temat pierwszej części
może być zinterpretowany wyłącznie na poziomie makrostrukturalnym. Nadawca N2
potwierdza treść orzekniętą o T1 przez N1, a zatem przystaje na treść rematu R2 (‘przekazanie
nazwy’). Zaprzecza jednak powątpiewaniom odnośnie TR1, że ‘machanie szatami na górze’
(R1`) miało mieć miejsce na tej samej górze (T1`). Zaprzecza tym samym treści
reprezentowanej przez parę <T1`, R1`>. Strukturę nadawczą tej pieśni możemy więc
przedstawić następująco:
N2 mówi do N1 o TR1, że <T1`, R1`>, nie: nie <T1`, R1`>
N2 mówi do N1 o T1, że R2, nie: nie R2
Nadawcą dwóch ostatnich pieśni tego makroplanu jest czwarty podmiot liryczny,
oznaczony tu jako N3. W utworach tych wprowadzone jest nowe zagadnienie, choć, co ważne,
tematem głównym pozostaje TR1:
(874, V)
最々後人追和二首
Itoito nochi no hito no tsuiwa nishu
Pieśń dodana później przez jeszcze następną osobę i odnosząca się [do poprzedniej].
宇奈波良能
意吉由久布祢遠
可弊礼等加
比礼布良斯家武
麻都良佐欲比売

Unahara no
Oki yuku fune o
Kaere to ka
Hire furashikemu
Matsura Sayo Hime

Zawróć łódź którą,
Przez wiry mórz szerokich,
Płyniesz wciąż naprzód,
Czyż naprawdę rękawami machała
Księżniczka Sayo z Matsura?

Nadawca N3, podobnie jak N1, wyraża powątpiewanie co do faktu oznaczonego tutaj jako R1`
(‘machanie szatami na górze’) w odniesieniu do tematu TR 1 (‘księżniczka Sayo z Matsura’).
Dodatkowo zaś wprowadzony jest nowy, drugoplanowy temat (T2), jakim jest ‘łódź’, w
stosunku do którego wydawane jest polecenie zawracania (R2). Nie jest natomiast oczywista
kwestia adresata tekstu; umieszczamy w tym miejscu nadawcę N2 z uwagi na wyraźne
powiązanie rematyczne (R1`), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że jest to jedynie możliwa
interpretacja. W ramach takiego ujęcia struktura nadawcza pieśni 874 wygląda następująco:
N3 mówi do N2 o TR1, że nie R1`, nie: R1`
N3 mówi do N2 o T2, że R2, nie: nie R2
Całość wieńczy pieśń 875, pochodząca od tego samego nadawcy:
(875, V)
由久布祢遠
布利等騰尾加祢
伊加婆加利
故保斯苦阿利家武

Yuku fune o
Furitodomikane
Ika bakari
Kōshiku arikemu
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Łodzi, którą tak płynie,
Zatrzymać w stanie nie będąc,
Wciąż macha rękawami.
Jakżeż kochać musiała,

麻都良佐欲比売

Matsura Sayo Hime

Księżniczka Sayo z Matsura

Tematem głównym pozostaje TR1, o którym orzeka się fakt wspomniany w pierwszym
utworze w ramach całego R1; jest nim uczucie miłości księżniczki (oznaczamy je jako R 1``).
Tematem pierwszej części jest zaś T2 ('łódź'), o którym orzeka się następnie dwa powiązane
ze sobą fakty, tj. ‘machanie szatami na górze’ oraz 'zawrócenie', reprezentowane w naszym
zapisie przez <R1`, R2> 478 . Za odbiorcę przyjmujemy tutaj, na zasadzie spójności z
poprzednim utworem, nadawcę N2, z zastrzeżeniem, że interpretacja tej pieśni jako
solilokwium także wydaje się możliwa. Tak opisaną strukturę nadawczą możemy przedstawić
następująco:
N3 mówi do N2 o TR1, że R1``, nie: nie R1``
N3 mówi do N2 o T2, że <R1`,R2>, nie: nie <R1`, R2>
Utwór ten zamyka cały, stosunkowo złożony, makroplan, związany wspólnymi
argumentami w ramach struktury nadawczej wszystkich składających się na niego pieśni. Aby
ukazać całe tekstologiczne powiązanie powyższego makroplanu, zestawiamy ze sobą
wszystkie pięć struktur nadawczych:
(871)
Ōtomo no Satehiko no Iratsuko mówi do samego siebie o T1, że <TR1, R1>; nie: nie <T1,
TR1>
(872)
N1 mówi do Ōtomo no Satehiko no Iratsuko o <TR1, T1`>, że nie R1`, nie: R1`
N1 mówi do Ōtomo no Satehiko no Iratsuko o T1, że R2, nie: nie R2
(873)
N2 mówi do N1 o TR1, że <T1`, R1`>, nie: nie <T1`, R1`>
N2 mówi do N1 o T1, że R2, nie: nie R2
(874)
N3 mówi do N2 o TR1, że nie R1`, nie: R1`
N3 mówi do N2 o T2, że R2, nie: nie R2
(875)
N3 mówi do N2 o TR1, że R1``, nie: nie R1``
N3 mówi do N2 o T2, że <R1`,R2>, nie: nie <R1`, R2>
Makroplan ten jest szczególnie ciekawy z dwóch względów. Po pierwsze, w wypadku
wszystkich utworów dodanych (tj. 872-875) tematem głównym (TR1) jest fragment rematu
pieśni rozpoczynającej cały ciąg. Żaden kolejny utwór nie stanowi przy tym trywialnego
powtórzenia treści poprzedniej pieśni. Co więcej, cały związek nie jest bynajmniej oparty na
wspólnym nadawcy, jak ma to miejsce w wypadku większości pieśni Man’yōshū, lecz na
odnoszących się do siebie pieśniach odrębnych podmiotów lirycznych. Daje to w rezultacie
interesujący tekstologicznie fragment, w ramach którego odrębne utwory liryczne komponują
się na poziomie makrostrukturalnym w treściowo spójny układ. Jego związek okazuje się
478

W tekście jest mowa nie tyle o ‘zawróceniu’ łodzi, co o jej ‘zatrzymaniu’. W kontekście obu pieśni można te
sformułowania traktować jako zamienne.
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przy tym nie kontekstowy, ale właśnie głęboko tekstowy. Jest nim bowiem fakt odnoszenia
się do siebie kolejnych nadawców, a także powiązanie tematyczno-rematyczne zrealizowane
poprzez wypełnienie struktury nadawczej tekstu tymi samymi argumentami w różnych
miejscach całego konstruktu.
Fragmentów tego typu jest jednak w opisywanej tu antologii niewiele; jak
wspominaliśmy, dla kompilatorów ważniejsze było stworzenie dzieła spójnego pod względem
gatunków literackich lub autorów rzeczywistych, niż dzieła wykazującego pewną ciągłość
tematyczno-rematyczną. W następnym podrozdziale natomiast podejmiemy dyskusję nad
tekstologicznym statusem pieśni wzajemnych pytań; zagadnienie to jest nie tylko interesujące
z tekstologicznego punktu widzenia, ale także szczególnie ważne dla opisu samego
Man’yōshū, gdyż gatunek figurujący pod nazwą 'pieśni wzajemnych pytań' jest najliczniej
reprezentowany w całej antologii.

4.2.2. Zwrot do KOGO – pomiędzy solilokwium a dialogiem lirycznym
Nie wydaje się nadużyciem stwierdzenie, iż percepcja liryki opiera się w znacznej mierze na
pewnej impliakturze odnoszącej się do rekonstrukcji struktury nadawczej. Zjawisko to polega
na tym, iż utwór, w którym brak jest szczególnie wyodrębnionej informacji o tym, do kogo
zwraca się podmiot liryczny, traktowany jest jako solilokwium. Implikatura ta może może
następnie zostać odwołana, ale jej początkowa obecność zdaje się stanowić stosunkowo
powszechną – choć nie uniwersalną – cechę percepcji utworów lirycznych. Tekstologiczne
przeciwieństwo solilokwium stanowi dialog bądź, ogólniej, rozmowa. Formy te, jak
wspominaliśmy wcześniej, występują także w opisywanej antologii w ramach dialogów
lirycznych; ich omówieniem zajmiemy się w dalszej części niniejszej pracy. W tym miejscu
natomiast przedstawimy pokrótce inną formę tekstową, pośrednią między obiema wyżej
wspomnianymi. Warto bowiem zauważyć, iż sam fakt zwracania się nadawców do siebie nie
podołuje jeszcze dialogu (tj. sytuacji dialogowej zaistniałej w konkretnym kontekście), w
ramach którego wypowiedzi są nie tylko kierowane do adresata, ale stanowią także reakcję na
jego wcześniejsze wypowiedzi. Jest to jednakowoż coś zupełnie odmiennego od solilokwium:
o ile bowiem dla solilokwium pierwsze dwa miejsca w strukturze nadawczej (tj. nadawca i
adresat) wypełniane są przez ten sam argument, to w zwrocie do kogoś innego argumenty te
są różne. I o ile uwaga ta jest najzupełniej trywialna, to odróżnienie tego typu sytuacji
tekstowej od kontekstowej sytuacji dialogowej okazuje się istotne w badaniach nad
tekstologiczną kompozycją Man’yōshū.
Tekstologicznie najmniej złożone przykłady przedstawionej wyżej kategorii stanowią te
pieśni, w których informacja o skierowaniu wypowiedzi lirycznej do konkretnego adresata
podana jest wprost w mikroplanach pobocznych danej jednostki tekstowej. Struktura
nadawcza podana jest wówczas jako tło pieśni. W znakomitej większości wypadków
dostarcza go kompilator we wstępie, jak ma to m.in. miejsce w pieśni 979 w zwoju VI:
大伴坂上郎女与姪家持従佐保還帰西宅歌一首
Ōtomo no Sakanoue no Iratsume oi Yakamochi no Saho yori nishi no ie ni kaeru ni atauru uta
isshu
Pieśń, którą Ōtomo no Sakanoue no Iratsume podarowała swojemu bratankowi
Yakamochiemu, gdy ten udawał się z Saho na zachód wracając do domu.
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Sam gatunek, do którego przynależy dana pieśń, tj. pieśni różne, nie sugeruje w żaden sposób
nietypowej (tj. odmiennej od tej najczęściej obserwowanej w liryce) struktury nadawczej. Nie
sposób tu jednak mówić o implikaturze, gdyż sam wstęp od razu wyposaża odbiorcę w
wiedzę o tym, że utwór ten nie stanowi solilokwium.
Nie jest to jednak jedyny sposób, w jaki dostarczana bywa informacja o tle. Choć co
prawda znacznie rzadziej obserwowane, to nie sytuujące się w marginalnej części antologii są
bowiem pieśni, w których tło zarysowane jest przez komentatora w partii następującej po
danym utworze, jak ma to np. miejsce wypadku pieśni 69 w zwoju I:
右一首清江娘子進長皇子 姓氏未詳
Migi no isshu Suminoe no otome Naga no miko ni tatematsurishi nari Seishi imada tsubairaka
narazu

Jeśli chodzi o [utwór] po prawej stronie, to został on podarowany księciu Naga przez
dziewczynę z Suminoe. Imię wciąż nieznane.
Warto jednak zwrócić uwagę na nieco inny mechanizm pragmatyczny, jaki reprezentują tego
typu jednostki tekstowe. W poprzednim przykładzie bowiem nie mogło być mowy o
implikaturze powołującej solilokwium z uwagi na treść wstępu odkompilatorskiego. Tutaj
natomiast implikatura tego typu jest jak najbardziej uprawomocniona. Dopiero w
dopowiedzianym komentarzu zostaje ona odwołana, a zamiast niej komentator zarysowuje
nową strukturę nadawczą. W ten sposób samo tło mikroplanu centralnego (pieśni)
powoływane jest, przynajmniej częściowo, poprzez odwołanie implikatury towarzyszącej z
założenia większości utworów lirycznych.
Oba powyższe typy konstruowania struktury nadawczej opierają się na nieco
odmiennych mechanizmach pragmatycznych. Tym niemniej, ze względu na fakt, iż
informacja podana jest expressis verbis, ich analiza ma charakter dość standardowy. Poniżej
natomiast przedstawimy analizę tekstologiczną zwrotu do kogoś, powoływanego przez sam
fakt przynależności danej pieśni do określonego gatunku literackiego. Zjawisko to jest o tyle
ciekawe, iż pozwala na pragmatyczne, tekstologiczne, wykorzystanie pewnej typologii
opracowanej pierwotnie wyłącznie na potrzeby teorii literatury.

4.2.2.1. Pieśni wzajemnych pytań a problem wykładnika struktury
nadawczej
W tekstologicznym opisie Man’yōshū pieśni wzajemnych pytań pominąć nie sposób. I to nie
tylko dlatego, że licząc nieco ponad 1700 utworów stanowią przeszło jedną trzecią całego
zbioru utworów w antologii i należą do najliczniej reprezentowanego gatunku. O ich
osobliwości decyduje naszym zdaniem zupełnie inny czynnik.
Wg przytoczonej wyżej klasyfikacji ustanowionej w ramach tradycyjnej poetyki
japońskiej tzw. pieśni wzajemnych pytań stanowią jeden z trzech głównych gatunków
literackich w Man’yōshū. Jak natomiast staraliśmy się pokazać wyżej, podział ten opiera się
przede wszystkim na tematyce utworów. Niebezpodstawne może wydawać się więc pytanie,
czy makroplanów powołanych w obrębie tego gatunku nie należy postrzegać jako całości
powołanych poprzez wspólną tematykę. Otóż naszym zdaniem odpowiedź na to pytanie jest
negatywna, przy czym zajęte tu stanowisko opieramy na następującym argumencie: to nie
tematyka utworów jest tym, co stanowi o tożsamości pieśni zaliczanych do tego gatunku. Sam
fakt bowiem, iż pieśni te najczęściej (choć nie zawsze) poruszają kwestię miłości pomiędzy
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dwojgiem ludzi nie stanowi cechy, która odróżniałaby je od innych, np. od pieśni różnych.
Trudno także stwierdzić, by wyróżnik ten stanowiła forma. Jeśli chodzi bowiem o budowę
wersyfikacyjną, to gatunek ten nie odznacza się w żaden sposób na tle innych utworów i nie
wykracza poza ramy wyznaczone przez standardowe rozwiązania poetyki japońskiej. Otóż
jego cechę szczególną stanowi to, że przynależność danego utworu do tego gatunku pozwala
na powołanie z góry, w ramach tła, adresata pieśni odmiennego od jej nadawcy bez
implikowania dialogu lirycznego.
Ten, mający swoje korzenie w chińskiej tradycji epistolarnej, gatunek pojawia się w
opisywanej tu antologii pod zbliżonymi nazwami, tj. ‘wzajemne pytania’ sōmon 相聞, ‘pieśni
wzajemnych pytań’ sōmonka 相聞歌, a także ‘stare i nowe, wysłane i nadesłane pieśni
wzajemnych pytań’ kokin sōmon ōrai-ka 古今相聞往来歌. Bez względu jednak na nazwę,
wszystkie utwory przynależące do tego gatunku łączy jedna cecha: stanowią one wypowiedź
zaadresowaną do kogoś innego niż sam nadawca. I to właśnie ta cecha, a nie tematyka czy
forma, stanowi ich kluczowy wyróżnik. Ujmując zaś całość nieco precyzyjniej możemy
stwierdzić, że cechą definicyjną każdej pieśni wzajemnych pytań jest to, że do jej tła
wynikającego z samej przynależności gatunkowej należy informacja, iż, jeśli jej strukturę
nadawczą przedstawimy jako:
A mówi do B o T, że R, nie coś innego niż R
to A ≠ B.
Warto jednak zauważyć, iż, zgodnie z tym, co mówiliśmy wyżej, tego typu cecha
tekstowa nie utożsamia bynajmniej pieśni wzajemnych pytań z utworami stanowiącymi część
dialogu. Choć bowiem pieśni te nader często występują w parach (dwie pieśni skierowane do
siebie nawzajem przez dwa odrębne podmioty liryczne), to zwrot do partnera nie zawsze jest
dokonywany w ramach dialogu. Oddajmy tutaj głos Sasakiemu 479 , którego opis – choć
pozostający w duchu poetyckim – pozwala wydobyć to, co kluczowe dla naszej analizy
tekstologicznej:
Większość pieśni wzajemnych pytań ma za zadanie ukazać wyraziście to, że związek
uczuciowy z partnerem, z którym [nadawca] nie może spotkać się w rzeczywistości – i
to właśnie dlatego, że nie może się z nim spotkać w rzeczywistości – staje się tym
silniejszy.
Ujmując zaś to samo w terminologii tekstologicznej: nadawca i adresat, nawet jeśli
wymieniają się wypowiedziami lirycznymi, nie muszą współdzielić sytuacji kontekstowej,
która warunkuje istnienie dailogu. Obecność adresata ma służyć przede wszystkim
uwydatnieniu i pogłębieniu wyrazu uczuć nadawcy.
Fakt ten, jak zaznaczył Sasaki, dotyczy większości utworów tego gatunku, ale
bynajmniej nie wszystkich. W całej antologii możemy napotkać też takie, które faktycznie
współtworzą dialog liryczny. Najczęściej sytuacja ta jest sygnalizowana przez kompilatora
przy pomocy wstępu, np.
(631, IV)
湯原王贈娘子歌二首 志貴皇子之子也
Yuhara no Ōkimi otome ni okuru uta nishu Shiki no miko no ko nari

479

Sasaki 1973, str. 259.
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Dwie pieśni, które Yuhara no Ōkimi posłał pewnej dziewczynie [Yuhara no Ōkimi] to syn księsia
Shiki

(633, IV)
娘子報贈歌二首
Otome no kotaeokuru uta nishu
Dwie pieśni, które w odpowiedzi podarowała [owa] dziewczyna
(635, IV)
湯原王亦贈歌二首
Yuhara no Ōkimi no mata okuru uta nishu
Dwie pieśni które ponownie posłał Yuhara no Ōkimi.
(637, IV)
娘子復報贈歌一首
Otome no mata kotaeokuru uta isshu
Pieśń, którą ponownie w odpowiedzi posłała [owa] dziewczyna
Jak można łatwo spostrzec przyglądając się formie tekstu tych utworów, pieśni wypełniające
ramy tak zarysowanego dialogu faktycznie odnoszą się do siebie, a nie tylko są skierowane do
kogoś480. Tego typu makroplan konstytuowany jest w oparciu o proces rekontekstualizacji i
stanowi inny typ, którego omówieniem zajmiemy się w ramach analizy kategorii
kontekstowej. Warto natomiast zwrócić uwagę, iż utwór przynależący do gatunku pieśni
wzajemnych pytań może funkcjonować w pełni samodzielnie, bez żadnej wypowiedzi ze
strony adresata, jak ma to miejsce m.in. w wypadku pieśni 521 w zwoju IV:
藤原宇合大夫遷任上京時、常陸娘子贈歌一首
Fujiwara no Umakai Maetsukimi sennin shite miyako ni noboru toki ni, Hitachi no Otome no
okuru uta isshu.
Pieśń, którą Hitachi no Otome podarowała Fujiwarze no Maetsukimi, gdy ten przyjechał w
delegacji do stolicy.
庭立
麻手苅干
布暴
東女乎
忘賜名

Niwa ni tatsu
Asade kari hoshi
Nuno sarasu
Azuma omina o
Wasuretamau na

Nie zapominaj proszę,
Tej dziewczyny ze wschodu,
Co w ogrodzie rzędem rosnący,
Len ściąwszy suszy przykładnie,
A szaty w wodzie odbarwia

480

Na rozróżnienie tego typu zwraca także uwagę Watase 2005, str. 127-128, 138-142; nie ujmuje tego jednak w
precyzyjnych terminach lingwistycznych.
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Najciekawsze i kluczowe z punktu widzenia analizy tekstologicznej są natomiast ciągi
pieśni wzajemnych pytań, w których nadawcy zwracają się do siebie, ale nie prowadzą
dialogu. Charakterystyczny przykład tego typu wymiany pytań skierowanych do siebie, lecz
niestanowiących odpowiedzi na owe pytania, stanowi ciąg czterech utworów nadawanych na
zmianę przez dwóch różnych nadawców:
(646, IV)
大伴宿祢駿河麻呂歌一首
Ōtomo no Sukune Surugamaro no uta isshu
Pieśń Ōtomo no Sukune Surugamaro
大夫之
思和備乍
遍多
嘆久嘆乎
不負物可聞

Masurao no
Omoiwabitsutsu
Tabi maneku
Nageku nageki o
Owanu mono kamo

Dzielni mężowie z miłości,
W cierpieniu i tęsknocie,
Razy niezliczone,
Łzy rzewne wylewali.
Czy ty obojętną pozostaniesz?

(647, IV)
大伴坂上郎女歌一首
Ōtomo no Saka no Ue no Iratsume no uta isshu
Pieśń Ōtomo no Saka no Ue no Iratsume
心者
忘日無久
雖念
人之事社
繁君尓阿礼

Kokoro ni wa
Wasururu hi naku
Omoedomo
Hito no koto koso
Shigeki kimi ni are

I dnia nie ma bym sercu,
Zapomnieć mogła o tobie,
Choć myślą wciąż przy tobie,
Choć ludzka niedyskrecja,
Wciąż imię twe przywołuje

(648, IV)
大伴宿祢駿河麻呂歌一首
Ōtomo no Sukune Surugamaro no uta isshu
Pieśń Ōtomo no Sukune Surugamaro
不相見而
気長久成奴
比日者
奈何好去哉
言借吾妹

Ai mizute
Ke nagaku narinu
Kono koro wa
Ika ni sakiku ya
Ifukashi wagimo

Jakżeż długie są dni,
W których cię nie widziałem,
Przez cały czas ten,
O ciebie się niepokoję,
Czyś oby na pewno zdrowa?

(649, IV)
大伴坂上郎女歌一首
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Ōtomo no Saka no Ue no Iratsume no uta isshu
Pieśń Ōtomo no Saka no Ue no Iratsume
夏葛之
不絶使乃
不通有者
言下有如
念鶴鴨

Natsu kuzu no
Taenu tsukai no
Yodomereba
Kotoshimo aru goto
Omoitsuru kamo

Niczym krzak letniej fasoli,
Posłaniec niezmordowany,
Zatrzymał się u mych drzwi.
Myślałam już, że przyniósł,
Wiadomość wytęsknioną

右、坂上郎女者佐保大納言卿之女也。駿河麻呂、此高市大卿之孫也。両卿兄弟之家、
女孫姑姪之族。是以題歌送答、相問起居。
Migi, Saka no Ue no Iratsume wa Saho no dainagon no maetsukimi no musume nari.
Surugamaro wa, kono Takechi no Ōki Maetsukimi no mago nari. Ryōkyō wa kyōdai no ie,
musume mago wa oba oi no ugara nari. Koko o mochite uta o tsukurite sōtō shi, kikyo o
sōmon su.
Jeśli chodzi o [autorkę pieśni] po prawej stronie, to Saka no Ue no Iratsume jest córką
wielmożnego wielkiego radcy stanu z Saho. Surugamaro zaś to wnuczka Takechi no Ōki
Maetsukimi. Obaj wielmożni panowie byli rodzonymi braćmi, toteż relacja obu pań była
relacją ciotki do siostrzenicy. Dlatego też [autorka] komponowała pieśni i wysyłała je sobie
[wzajemnie z Ōtomo no Sukune Surugamaro], pytając [siebie nawzajem] o zdrowie.
W tym miejscu należy sprostować pewną kwestię. Otóż użyty w powyższym komentarzu
termin sōtō 送答 może wprowadzać w błąd. Jego możliwa interpretacja w postaci ‘wysłać
odpowiedź’ sugeruje bowiem dialog, jednak zaproponowane przez nas tłumaczenie, tj.
‘wysyłać sobie wzajemnie [pieśni]’ wydaje się trafniejsze. Z całą pewnością nie może tu być
bowiem mowy o odpowiedzi na zadane uprzednio pytanie pytanie; zwróćmy bowiem uwagę
na fakt, iż w pieśni 648 podmiot liryczny pyta adresata o zdrowie, zaś w następnym utworze
nadawca nie tylko nie odpowiada na zadane pytanie, ale formułuje także, być może nie
wprost, własne pytanie. Fakt ten zdaje się potwierdzać także ostatni fragment komentarza, w
którym pada wyraźne stwierdzenie, iż obie postaci wypytują siebie nawzajem o zdrowie. Jak
będziemy się mieli okazję przekonać podczas omawiania tzw. pieśni odpowiedzi, wyrażenie,
któremu najbardziej odpowiada polskie ‘odpowiedź’ nie oznaczało zawsze odpowiedzi na
zadane pytanie, lecz także zwyczajową wymianę pieśni481. Ten brak odpowiedzi nie stanowi
przy tym wyłącznie cechy ostatnich dwóch utworów – do pytania postawionego w pieśni 646
nie odnosi się także nadawca w pieśni 647.
Widzimy zatem wyraźnie, iż sama naprzemienność nadawców nie wprowadza jeszcze
żadnego dialogu. Służy ona jedynie temu, aby odbiorca miał szansę głębiej odczuć związek
ludzi, którzy nie mając szans spotkać się ze sobą mogą jedynie zwracać się do siebie
nawzajem. Tego typu zabieg tekstowy stanowi właśnie stan pośredni między solilokwium a
dialogiem, jakkolwiek zaproponowane ujęcie pozwala na ustanowienie wyraźnych granic
481

Jest to zatem do pewnego stopnia zbliżona sytuacja do tej, obserwowanej w wypadku związku pieśni długiej i
tzw. pieśni odpowiedzi, gdzie 'odpowiedź' należy rozumieć raczej jako 'odniesienie się DO CZEGO, reakcję NA
CO' (tj. reakcję na fakt, iż jakiś nadawca zaadresował pewien tekst do agensa owej reakcji), niż jako nawiązanie
dialogu.
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między poszczególnymi typami, bez umieszczania ich na skali szarości. Jego status
uchwycony jest w ramach naszej analizy za pomocą dwóch narzędzi, tj. struktury nadawczej i
typologii makroplanów. Fakt, iż jest to zwrot do kogoś innego niż sam podmiot liryczny,
znajduje swoje odbicie w dwóch różnych argumentach wypełniających miejsce nadawcy i
adresata. To zaś, iż obaj nadawcy nie odnoszą się do swoich wypowiedzi, tj. nie współdzielą
(przynajmniej części) kontekstu, który warunkuje powstanie sytuacji dialogowej, sytuuje ten
makroplan w kategorii nadawczej, a nie kontekstowej. Zaproponowany model pozwala tym
samym na precyzyjne ujęcie pewnych tekstowych różnic tam, gdzie problemu tego nie
podejmuje teoria literatury czy klasyczny opis filologiczny.

4.3. Kategoria kontekstowa
Ostatni typ makrostrukturalnego powiązania jednostek tekstowych przedstawiony jest w
proponowanym tu ujęciu jako kategoria kontekstowa. Obejmuje ona tę klasę makroplanów,
których powołanie wiąże się w sposób automatyczny z procesem (re)kontekstualizacji.
Innymi słowy: ustalenie tego typu powiązania jednostek tekstowych wynika z rekonstrukcji
lub powołania pewnej wspólnej płaszczyzny kontekstowej, a nie czysto tekstowej, nawet na
poziomie makrostrukturalnym. Tym samym czysto tekstowa struktura głęboka zostaje
wzbogacona o dane wynikające z rekonstrukcji kontekstu. Istnienie tej płaszczyzny może być
– i z reguły rzeczywiście jest – w jakiś sposób zakomunikowane w tekście. Sam tekst jednak
okoliczności owe wyłącznie sugeruje; stanowi, jak wspominaliśmy, możliwość kontekstu, a
nie kontekst jako taki. Powołanie makroplanu kontekstowego wymaga zaś nie tylko
skonstruowania kontekstu, ale także określenia tego, które jednostki tekstowe kontekst ten
współdzielą. Zanim jednak przejdziemy do omawiania konkretnych makroplanów
kontekstowych, musimy sprecyzować nieco charakter i warunki powoływania owych
makroplanów.
Otóż o kategorii kontekstowej mówimy wówczas, gdy o związku pewnych utworów
decydują cechy nie zawarte explicite w strukturze nadawczej lub w formie tekstowej. Stoimy
bowiem na stanowisku, iż sam tekst, a także informacja o jego nadawcy, adresacie i
strukturze tematyczno-rematycznej nie zastępują pojęcia kontekstu, choć mogą go niekiedy
wskazywać w sposób, który czyni jego powołanie zabiegiem stosunkowo trywialnym. Nie
oznacza to jednak, iż kontekst można zredukować do struktury nadawczej i formy tekstu.
Nawet bowiem tekst funkcjonujący jako performatyw nie tworzy danej rzeczywistości w
oderwaniu od wszelkich warunków. Sam akt mowy, jak powszechnie wiadomo, może okazać
się niefortunny, zarówno z uwagi na okoliczności, jak również na cechy czysto tekstowe.
Sytuacja ta, znana powszechnie z analizy dyskursu mówionego, znajduje swoje interesujące
paralele w dyskursie pisanym, w tym także w tekście literackim. I tak przykładowo typowy
performatyw odkompilatorski w Man’yōshū stanowi zakomunikowanie sytuacji dialogowej,
w szczególności zaś wprowadzenie podrozdziału ‘Pieśni pytań i odpowiedzi’ i zawarcie w
nim odpowiednich utworów w określonym porządku. Podobną funkcję pełnią, przytaczane
już wyżej, wstępy odkompilatorskie informujące, iż dany utwór stanowi odpowiedź na
poprzednią pieśń lub serię tychże. Jak jednak wobec tego interpretować status pieśni 627 z
tomu IV?
娘子報贈佐伯宿祢赤麻呂歌一首
Otome Sae no Sukune Akamaro ni kotaeokuru uta isshu
Pieśń, którą dziewczyna podarowała w odpowiedzi Sae no Sukune Akamaro
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吾手本
将巻跡念牟
大夫者
変水求
白髪生二有

Wa ga tamoto
Makamu to omowamu
Masurao wa
Ochimizu motome
Shiraka oinikeri

Mój mężu dzielny coś myśleć raczył,
Że dłoń moją podłożysz,
Pod głowę swoją we śnie.
Poszukaj lepiej wody odmłodzenia,
Bo włos już siwy na twej głowie

Sama forma tekstu bowiem faktycznie zdaje się funkcjonować jako performatyw powołujący
sytuację dialogową. Okazuje się on jednak niefortunny: nadawcą poprzedniego utworu nie
tylko bowiem nie jest Sae no Sukune Akamaro, lecz Yashiro no Ōkimi, ale w dodatku
adresatem pieśni 626 jest cesarz. Tak więc rzekoma odpowiedź okazuje się nie posiadać
konstytuującego ją właśnie jako odpowiedź pytania lub przynajmniej utworu inicjującego
wymianę pieśni. Najsensowniejsze wytłumaczenie podaje Omodaka 482 , który postrzega tę
pieśń jako część innej rozmowy lirycznej. Jej fragment (pieśni 404-406, III) odbywa się
właśnie między dziewczyną a Sae no Sukune Akamaro483. Umieszczenie tego utworu pod
numerem 627 należałoby więc interpretować jako błąd popełniony podczas kompilacji lub
sporządzania odpisu. Nie zmienia to jednak faktu, iż błąd ten nie został w żaden sposób
usunięty i współczesny czytelnik styka się z tego typu niefortunnym performatywem.
Głeboko erudowany odbiorca, jakim jest np. Omodaka, jest w stanie, rzecz jasna, dokonać
daleko idącej ingerencji, odwołać zarysowane tło i powołać kontekstowy makroplan, znacznie
odbiegający od struktury powierzchniowej. Tylko wówczas możemy stwierdzić, że
performatym okazał się fortunny. Zwróćmy jednak uwagę, iż fortunność ta zapewniona jest
wówczas wyłącznie na poziomie makrostrukturalnym, ale nie mikrostrukturalnym. W
każdym innym wypadku dokonanie (re)kontekstualizacji nie jest możliwe. Nie sposób
bowiem mówić o jakiejkolwiek (re)kontekstualizacji dialogowej tam, gdzie nie ma żadnego
dialogu, podobnie jak nie sposób mówić o odpowiedzi tam, gdzie nie ma pytania lub
przyajmniej tekstu inicjującego pewną komunikację. Jest to wówczas, co najwyżej,
wypowiedź skierowana do kogoś innego niż sam nadawca. Makrostruktura tego typu tekstu
konstytuowana jest jednak wyłącznie w ramach struktury nadawczej i formy tekstu, bez
odwołania do kontekstu. Widzimy tym samym wyraźnie, iż sama forma tekstu nie tylko nie
ma funkcji (re)kontekstualizacyjnej, ale także może okazać się niefortunna jako wskazówka
dla tego typu zabiegu.
Do kontekstu nie wliczamy także samego nadawcy 484 . Fakt ten znajduje po stronie
metodologicznej swoje odbicie w zaproponowanej wyżej koncepcji struktury nadawczej.
Obecność nadawcy i adresata nie implikuje koniecznie konkretnego kontekstu; kategorie te
przynależą bowiem do poziomu tekstowego. Przez kontekst zaś rozumiemy wszystkie
okoliczności, w jakich doszło do stworzenia danego tekstu, lub też – przez kontekst fikcyjny –
wszystkie wydarzenia stanowiące okoliczności fabuły. Na pierwszy rzut oka rozróżnienie to
wydawać by się mogło do pewnego stopnia niespójne; wszakże powstanie tekstu wiąże się
tak samo z istnieniem danego nadawcy, jak i konkretnych okoliczności towarzyszących
482

Omodaka 1959, tom IV, str. 360.
Do tego fragmentu odsyłają wszystkie wykorzystane tutaj opracowania, jednak redaktorzy żadnego z nich nie
postulują wprost spójności kontekstowej (dialogowej) obu fragmentów.
484
Mowa tu, rzecz jasna, o nadawcy tekstowym rozumianym jako argument w strukturze nadawczej. Warto przy
tym zauważyć, iż przedstawiony w poprzednim rozdziale model nadawcy tekstu grafemicznego w pełni tego
typu ujęcie umożliwia. Jak bowiem pamiętamy, nadawcą, który zwraca się do odbiorcy bezpośrednio, jest
kompilator (jeśli chodzi o treść wynikającą z danej formy zapisu) oraz podmiot liryczny podmiot liryczny /
narrator / podmiot dramatyczny (jeśli chodzi o treść wynikającą z gramatycznego uszeregowania wyrażeń w
danym kontekście). Do kontekstu przynależy, jak pamiętamy, autor rzeczywisty i kopista. Jak jednak
pokazywaliśmy, nie mogą być oni postrzegani jako osoby zwracające się bezpośrednio w tekście; nadawcy ci
mogą być co najwyżej zrekonstruowani w ramach aktu (re)kontekstualizacji. Są oni produktem tego typu
operacji, a nie danymi wykorzystywanymi do jej przeprowadzenia.
483
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aktowi nadania. Istnieje jednak pewna fundamentalna różnica: otóż sam fakt nadania tekstu
zawiera w sobie jako cechę immanentną jakiegoś JA i jakiegoś TY, w przeciwieństwie do
okoliczności nadania, które jedynie mu towarzyszą. Fenomen nadania wiąże się z nadawcą i
adresatem w sposób bezpośredni – z okolicznościami nadania zaś tylko w pośredni. Innymi
słowy: obecność dwóch użytkowników języka reprezentowanych przez zaimek pierwszej i
drugiej osoby liczby pojedynczej jest w konieczny sposób implikowana przez sam fakt
nadania tekstu. Implikacja tego typu nie obejmuje natomiast żadnych konkretnych danych
dotyczących czasu i miejsca. Ujmując to samo z gramatycznego punktu widzenia możemy
stwierdzić, iż fakt nadania komunikatu językowego apriorycznie koduje dwie klasy
użytkowników języka, oznaczanych przez wspomniane zaimki – nie koduje natomiast
okoliczności owej wypowiedzi. Choć więc okoliczności te w oczywisty sposób istnieją, to nie
są one zakodowane w samym fakcie zaistnienia komunikatu językowego, w przeciwieństwie
do wspomnianych zaimków. Tę uniwersalną cechę języka w szczególnie ciekawy sposób
przedstawił Andrzej Bogusławski i Ewa Herman 485 proponując – co warte odnotowania:
wbrew koncepcji Wierzbickiej 486 – zdefiniowanie zaimka pierwszej i drugiej osoby liczby
pojedynczej właśnie przez wykorzystanie metatekstu. Zwróćmy bowiem uwagę na fakt, iż
konstrukt zwany kontekstem przynależy wszelkiego rodzaju wydarzeniom, także tym
niejęzykowym. Istnienie obu wspomnianych zaimków uwarunkowane jest natomiast właśnie
faktem nadania tekstu. Na tej koncepcji opieramy w przeważającej mierze nasze rozróżnienie.
Tym samym więc makroplan powołany wyłącznie na podstawie wspólnego nadawcy
klasyfikujemy w ramach kategorii nadawczej tak, jak przedstawiliśmy to wyżej. W ramach
niniejszej kategorii zaś rozpatrwać będziemy tylko te makroplany, których powołanie
wymaga odwołania się do informacji innych niż te, zawarte w strukturze nadawczej i formie
tekstu. Opis materiału Man’yōshū podzielimy tutaj na dwa typy, przy czym za cechę
rozstrzygającą przyjmiemy to, czy dany makroplan konstytuowany jest na podstawie
rozmowy lirycznej, czy też nie.

4.3.1. Monologowe makroplany kontekstowe.
Cechą charakterystyczną makroplanów kontekstowych występujących w omawianej tu
antologii i niekonstytuowanych na podstawie rozmowy lirycznej jest przede wszystkim ich
pełna zależność od partii napisanych prozą, głównie zaś od wstępów odkompilatorskich i
komentarzy lewostronnych. Związek formalny, jak np. makroplan stworzony przez pieśń
długą i pieśń odpowiedź, jest bowiem identyfikowany wyłącznie na podstawie formy
wersyfikacyjnej utworów; spójność tematyczną można wyznaczyć w oparciu o treść
kolejnych pieśni; dialog liryczny wreszcie można niekiedy powołać w oparciu o konkretne
sformułowania i wzajemne sąsiedztwo danych utworów. Natomiast informacje odnośnie
okoliczności powstania danej pieśni lub serii tychże nie są podawane w ramach samych partii
lirycznych, lecz niemal zawsze wprowadzane w owych dwóch mikroplanach pobocznych.
Wyznaczone we wstępach całości kontekstowe mogą mieć charakter najzupełniej
trywialny i niewnoszący specjalnie dużo do interpretacji całej jednostki bądź makroplanu. I
tak przykładowo jeden z podrozdziałów w zwoju I informuje odbiorcę, iż pieśni 76-83
wywodzą się z jednego okresu, jakim jest ‘Pierwszy rok ery Wadō (rok starszego brata ziemi i
małpy)’ Wadō gannen boshin 和銅元年戊辰. Brak jednak jakichkolwiek dalszych informacji
czyni ten makroplan stosunkowo mało ciekawy z tekstologocznego punktu widzenia.
485

Bogusławski Andrzej, Herman Ewa 1991.
Wierzbicka, uznająca I i YOU za jednostki uniwersalne i nieredukowalne, podejmuje z tego typu koncepcją
polemikę (Wierzbicka 1996: 37), choć nie odwołuje się bezpośrednio do wspomnianego artykułu
Bogusławskiego i Herman (1991).
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Zdecydowanie bardziej interesujące są te fragmenty tekstu, w których odrębne utwory
liryczne umieszczone są w spajającym je kontekście, jakkolwiek bez odnoszenia ich do siebie
nawzajem. Tego typu prostym makroplanem możemy objąć pieśni 64 i 65 ze zwoju I487:
慶雲三年丙午、幸于難波宮時歌二首
Kyōun sannen heigo, Naniwa no miya ni idemasu toki no uta nishu
Dwie pieśni powstałe w trzecim roku ery Kyōun (rok starszego brata ognia i konia) podczas
cesarskiej wyprawy do pałacu w Naniwa.
(64, I)
志貴皇子御作歌
Shiki no miko no tsukurasu uta
Pieśń, którą raczył skomponować książę Shiki.
葦辺行
鴨之羽我比尓
霜零而
寒暮夕
倭之所念

Ashie yuku
Kamo no hagai ni
Shimo orite
Samuki yūhe wa
Yamato shi omooyu

Skrzydła kaczki, co,
Między trzcinami chodzi,
Pokrył już szron.
W wieczór zimny myślami,
Do kraju Yamato zmierzam

(65, I)
長皇子御歌
Naga no miko no miuta
Czcigodna pieśń księcia Naga
霰打
安良礼松原
住吉乃
弟日娘与
見礼常不飽香聞

Arare utsu
Arare matsubara
Suminoe no
Otohi otome
miredo akanu kamo

W Suminoe, gdzie nad sosnowym,
Pole zwanym Arare,
Burza gradowa szaleje,
Widokiem dziewczyny Otohi,
Wzroku nacieszyć nie mogę

Pieśni te stanowią w pełni samodzielne utwory, wywodzące się od różnych podmiotów
lirycznych. Traktują one także o różnych problemach. Jedynym, co łączy je na poziomie
struktury powierzchniowej, jest odniesienie do aury zimowej. Tym niemniej, dokonując
(re)kontekstualizacji umożliwionej przez wskazówkę odkompilatorską, odbiorca może
umieścic obu nadawców i ich utwory w tych samych okolicznościach. Niezwiązane teksty
487

Wstęp zaczerpnięty został z indeksu w celu uzyskania jaśniejszej organizacji tekstu. Różni się on nieznacznie
od wstępu zamieszczonego w tekście głównym. Ten drugi nie sygnalizuje bowiem zakresu makroplanu (dwóch
pieśni) i połączony jest z informacją o nadawcy pieśni 64. Zakres makroplanu jest tym samym wyznaczony
dopiero przez podobnego typu wstęp do pieśni 66. Różnica ta nie wpływa zasadniczo na cechy tekstu, natomiast
umożliwia nieco przejrzystszą analizę.
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okazują się wówczas współdzielić pewien teatr wydarzeń, jakimi była podróż do pałacu w
Naniwa. Tak zrekonstruowany tekst stanowi następnie punkt wyjścia dla nowych możliwych
interpretacji.
Jak zatem widzimy, zmiana kolejności tekstowej stanowi w ujęciu tekstologicznym
formalną operację umożliwiającą szereg nowych interpretacji. Jak się jednak okazuje, także
poziom szczegółowości wprowadzonych w ten sposób informacji umożliwiających dokonanie
(re)kontekstualizacji może być w wypadku Man’yōshū znacznie większy. Szczególnie
charakterystyczny i tekstologicznie interesujący przykład stanowią pieśni 3786 i 3787 ze
zwoju XVI, wraz z poprzedzającym je, stosunkowo długim jak na Man’yōshū, wstępem
odkompilatorskim:
昔者有娘子、字曰桜児也。于時有二壮士、共誂此娘、而捐生挌競、貪死相敵。
於是娘子戯欷曰、従古来今、未聞未見、一女之見徃適二門矣。方今壮士之意、有難
和平。不如、妾死相害永息。尓乃尋入林中、懸樹経死。其両壮士、不敢哀慟、血泣
漣襟。各陳心緒作歌二首
Mukashi otome ari, azana o Sakura-ko to iu. Koko ni futari no otoko ari, tomo ni kono otome
o toburaite, inochi o sutete arasoi, shi o musaborite ai ataru. Koko ni otome nagekite iwaku,
inishie yori ima made ni, imada kikazu imada mizu, hitori no omina no mi no futatsu no kado
ni yuku to iu koto o. Imashi otoko no kokoro, yawashikataki koto ari. Shikaji, wa ga shi ni te
ai korosu koto nagaku yamamu ni wa to iu. Sunawachi hayashi no naka ni tazuneiri, ki ni
sagarite wanaki shinu. Sono futari no otoko, kanashibi ni aezu, chi no namita koromo no kubi
ni nagaru. Ono mo ono mo omoi o nobete tsukuru uta nishu.
Żyła sobie kiedyś dziewczyna imieniem Sakura ['wiśnia' – JW]. Pewnego razu pojawiło się
dwóch młodzieńców, którzy postanowili ubiegać się o względy dziewczyny. Zaczęli walczyć
ze sobą na śmierć i życie, próbując pozabijać się nawzajem. Wówczas dziewczyna zaniosła
się szlochem i rzekła: „Od dawnych czasów aż po dziś dzień nikt nie widział ani nie słyszał,
aby jedna kobieta miała wstąpić do dwóch rodzin. Sprawy zaszły jednak tak daleko, iż
ostudzić serca obu młodzieńców nie sposób. Raczej moja własna śmierć ma szansę zapobiec
przelewowi krwi.”. Poszła więc do lasu, przywiązała do drzewa sznur i powiesiła się. Obaj
młodzieńcy, przepełnieni rozpaczą, zalali gorzkimi łzami kołnierze swoich ubrań. [Oto] dwie
pieśni, każdą z których ułożył jeden z młodzieńców, przelewając w nią swoje uczucia.
(3786, XVI)
春去者
挿頭尓将為跡
我念之
櫻花者
散去流香聞 其一

Haru saraba
Kazashi ni semu to
A ga omoishi
Sakura no hana wa
Chiriyukeru kamo sono ichi

Tenże kwiat wiśni, który,
Myślałem by dla ozdoby,
We włosy wpiąć gdy tylko,
Wiosna wreszcie nadejdzie,
Opadł i odszedł na zawsze pieśń pierwsza

(3787, XVII)
妹之名尓
繋有桜
花開者
常哉将恋
弥年之羽尓 其二

Imo ga na ni
Kaketaru sakura
Hana sakaba
Tsune ni ya koimu
Iya toshi no ha ni sono ni

Za wiśnią, z którą wszakże,
Jej imię tak związane,
Tęsknić już będę zawsze,
Gdy kwiaty jej zakwitną,
Jak tęsknię rok po roku pieśń druga
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Analiza powyższych utworów wziętych w izolacji – zarówno od siebie, jak i od mikroplanów
pobocznych (w tym wypadku chodzi nam głównie o wstęp) – pozwala stwierdzić, iż temat
obu z nich reprezentuje tę samą kategorię, tj. kwiaty wiśni. Ich struktura powierzchniowa nie
dostarcza jednak żadnych sygnałów, które pozwalałyby odnieść te utwory do siebie, a także
kwiaty wiśni do konkretnej osoby. Status tych pieśni zmienia się natomiast diametralnie, gdy
odbiorca dokona pewnej (re)kontekstualizacji w sposób wskazany we wstępie. Wstęp ten
dostarcza bowiem nie tylko informacji natury ilościowej, ale także jakościowej. Otóż przede
wszystkim okazuje się, iż tematem wspólnym dla obu pieśni nie są kwiaty wiśni rozumiane
jako rośliny; obaj nadawcy odnoszą się do tej samej konkretnej dziewczyny o imieniu Sakura
(tj. 'wiśnia'), zaś kwiaty służą jako metonimia. Co więcej okazuje się, iż obaj mężczyźni nie
tylko nawiązują do tego samego wydarzenia, ale osobiście w tych zdarzeniach brali udział.
Współtworzyli razem cały kontekst wydarzeń, które bez udziału obu z nich w ogóle nie
miałyby miejsca. Dokonana na podstawie wstępu (re)kontekstualizacja zmienia tym samym
nie tylko status samego tematu obu pieśni, ale także związek ich nadawców. Analiza taka nie
jest rzecz jasna możliwa do przeprowadzenia wyłącznie w ramach struktury nadawczej i
formy tekstu.
Oba omówione wyżej makroplany opierają się na wspólnej scenerii wydarzeń: każdy z
nich konstytuuje czas, miejsce i postacie. Pod tym względem są one w pewien sposób
pokrewne ze wspomnianym wyżej makroplanem opartym na spójności czysto temporalnej,
który obejmował utwory 76-83. Jak się jednak okazuje, bogactwo materiału opisywanej tu
antologii pozwala na określenie także związków kontekstowych na innej płaszczyźnie.
Przyjrzyjmy się serii pięciu utworów, wyznaczonej przez pieśni 1511-1515 zw zwoju VIII:
(1511, VIII)
崗本天皇御製歌一首
Okamoto no sumeramikoto no ōmiuta isshu
Czcigodna pieśń, którą raczył skomponować cesarz Okamoto
暮去者
小倉乃山尓
鳴鹿者
今夜波不鳴
寐宿家良思母

Yū sareba
Ogura no yama ni
Naku shika wa
Koyoi wa nakazu
Inenikerashi

Tej nocy jelonek, który,
Co wieczór ryczy rzewnie,
Na szczycie Ogura,
Dziś milcząc niespodzianie,
Zapewne spać już poszedł

(1512, VIII)
大津皇子御歌一首
Ōtsu no miko no miuta isshu
Czcigodna pieśń księcia Ōtsu
経毛無
緯毛不定
未通女等之
織黄葉尓
霜莫零

Tate mo naku
Nuki mo sadamezu
Otomera ga
Oru momichiba ni
Shimo nafuriso

Niechaj szron nie opada,
Na tkany z liści klonu,
Przez dziewczę materiał,
Gdzie ściegu nie uświadczysz
Ni w pionie ni w poziomie
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(1513, VIII)
穂積皇子御歌二首
Hozumi no miko no miuta nishu
Dwie czcigodne pieśni księcia Hozumi
今朝之旦開
鴈之鳴聞都
春日山
黄葉家良思
吾情痛之

Kesa no asake
Kari ga ne kikitsu
Kasuga yama
Momichinikerashi
A ga kokoro itashi

Gdy dziś świtem jasnym,
Głos gęsi usłyszałem,
W sercu ból poczułem,
Na myśl, że góra Kasuga,
Liśćmi klonów pokryta

(1514, VIII)
秋芽者
可咲有良之
吾屋戸之
淺茅之花乃
散去見者

Akihagi wa
Sakinu bekarashi
Wa ga yado no
Asaji ga hana no
Chirinuru mireba

Jesienna koniczyna,
Zakwitnie lada moment,
Widziałem jak opadają,
Liście turzyc co w mym,
Domowym porastają ogrodzie

(1515, VIII)
但馬皇女御歌一首 一書云子部王作
Tajima no himemiko no miuta isshu Issho ni iwaku, Kobe no Ōkimi no saku nari to iu
Czcigodna pieśń księżniczki Tajimy Wg pewnego źródła ma to być utwór autorstwa Kobe no Ōkimi
事繁
里尓不住者
今朝鳴之
鴈尓副而
去益物乎

Koto shigeki
Sato ni sumazu wa
Kesa nakishi
Kari ni taguite
Yukamashi mono wo

一云、国尓不有者

Ichi ni iu, Kuni ni arazu wa

Raczej niż mieszkać na wsi,
Co z niedyskrecji ludzkiej słynie,
Wolę dołączyć do jelonka,
Co rankiem dzisiejszym ryczał,
I odejść stąd na zawsze
Lub: Niż mieszkać w tej prowincji

Podobnie jak miało to miejsce w wypadku przytoczonej wyżej pieśni 64 i 65, także i tutaj
sama forma tekstu pozwala nam jedynie stwierdzić pewną wspólną aurę, jaką stanowi jesień.
Utwory te jednak ani nie dzielą wspólnego tematu, ani nie odnoszą się do siebie nawzajem.
Brak też jakichkolwiek informacji odnośnie wydarzenia łączącego wszystkie pieśni. Istnieje
jednak pewna kategoria, która pozwala połączyć je w zwartą całość – jest nią krąg nadawców
podanych jako autorzy rzeczywiści. Jeśli opierać się bowiem na wstępie, każda pieśń została
skomponowana przez członka rodziny cesarskiej, o czym świadczy nie tylko sama informacja
o personaliach, ale także oznaczenie pieśni prefiksem ōmi- ( 御 製 -) lub mi- ( 御 -).
Występowanie tych utworów w jednym ciągu nie jest więc dziełem przypadku. Co więcej,
także ich kolejność zdradza wyraźne uszeregowanie honoryfikatywne. Serię rozpoczyna
bowiem pieśń cesarza Okamoto, znacznie szerzej znanego jako cesarz Jomei 舒明 (?593-641;
jest to jedyna pieśń oznaczona dwumorfemowym prefiksem ōmi- (御製-); w stosunku do
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pozostałych zastosowany został krótszy prefiks mi- (御-)), po niej następują pieśni dwóch
książąt, tj. Ōtsu (663-686) i Hozumiego (?-715), zaś całość zamyka utwór przypisany
księżniczce Tajimie (?-708). Rozmieszczenie owych pięciu pieśni okazuje się nie tylko
nieprzypadkowe, ale wręcz precyzyjnie przemyślane i uwzględniające społeczne rangi
nadawców 488 . Omawiany makroplan jest więc nie tylko wyodrębniony poprzez kategorię
pozatekstową, ale także wewnętrznie shierachiozowany. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż
jego zdefiniowanie nie jest możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu struktury nadawczej.
Wyodrębniającym go czynnikiem nie jest bowiem ani nadawca, ani nawet nadawca zbiorowy,
gdyż podmiot liryczny każdej pieśni jest jednostkowy, ale właśnie pozatekstowy związek
między odrębnymi nadawcami, tj. fakt przynależenia każdego z nich do rodziny cesarskiej.
Skompilowanie wszystkich utworów w jednym ciągu w określonym porządku stanowi
natomiast odbicie nie tylko owego pozatekstowego związku, ale także hierarchii rang.
Tego typu makroplany występują w opisywanej antologii nieregularnie i zdecydowanie
ustępują liczebnością makroplanom powoływanym przez określone wydarzenia. Fakt ten
potwierdza tezę, o której mówiliśmy wcześniej: Man’yōshū nigdy nie posiadało jednego
redaktora, zaś prace kompilacyjne prowadzone były najprawdopodobniej w różnych grupach,
na przestrzeni dłuższego czasu. Pod tym względem pewien wyłom stanowią cztery ostatnie
zwoje, których makroskalowy rozkład opiera się wyłącznie na kryterium kontekstowym,
jakim jest chronologia. Rozplanowaniu temu przyjrzymy się pokrótce w następnym
podrozdziale.

4.3.1.1. Zwoje XVII-XX i rozplanowanie chronologiczne
Pierwszy rzut oka na indeks któregokolwiek z czterech ostatnich zwojów opisywanej tu
antologii pozwala dostrzec pewne bardzo wyraźne różnice w stosunku do pierwszych
szesnastu 489 . Otóż po pierwsze, brak w nich jakiegokolwiek podziału wg tradycyjnych
gatunków literackich, jak ma to miejsce w pozostałych zwojach. Każdy z owych czterech
ostatnich jest pod tym względem homogeniczny i nie oznaczony jako reprezentujący
którykolwiek z głównych gatunków literackich. Podział na większe całości w ramach
struktury powierzchniowej jest jednopoziomowy, wytyczony przez wstępy odkompilatorskie
lub komentarze, które wyznaczają określony zbiór pieśni spójnych pod pewnym względem (tj.
autora, okoliczności, etc.). Brak natomiast jakichkolwiek sygnałów mikrostrukturalnych
wyznaczających wyższy szczebel tak zasugerowanych kategorii. Drugą charakterystyczną
cechą jest chronologiczny układ jednostek tekstowych lub złożonych z nich makroplanów.
Porządek ten nie jest zachowany dla każdych dwóch utworów. Choć jednak związek
pomiędzy pewnymi konkretnymi utworami nie zawsze musi być wytyczony wg następstwa
czasowego, to z wyjątkiem nieznacznych przesunięć kolejne całości złożone z kilku jednostek
488

Umieszczenie pieśni cesarskiej na czołowym miejscu jest oczywiste. Książę Ōtsu był nie tylko najstarszy z
grona pozostałych osób (był trzecim synem cesarza Tenmu), ale także pochodził z prawego łoża; jego matką
była Ōta no Ōjo 大田皇女, wcześniejsza małżonka cesarza Tenjiego. Soga no Ōnu no Iratsume 蘇我太蕤娘
czyli matka wyraźnie młodszego od niego Hozumiego (wg opracowania Shōgakukan tom II, str. 498 był to
siódmy, wg Encyklopedii historii Japonii 1992-1994 tom VI str. 195 – piąty syn cesarza Tenmu) nie była
oficjalną małżonką cesarza. Rangę księżniczki Tajimy obniżał zaś w ówczesnej Japonii nie tylko fakt, iż była
kobietą, ale także urodzenie – jej matką była Hikami no Otome 氷上娘, osoba niebędąca oficjalną żoną cesarza.
489
Zwój XV jest nietypowy pod innym względem. Nie ma w nim bowiem podziału na makroplany formalne;
podobnie jak w wypadku pierwszych czternastu zwojów także i tutaj daje się miejscami wyśledzić pewną
ciągłość wydarzeń, ale brak w nim datowania i porządku narzuconego dla całego zwoju, jak ma to miejsce w
wypadku ostatnich czterech. W zwoju XVI natomiast zawarte są łącznie, w ramach jednego podrozdziału, pieśni
różne oraz pieśni powiązane. Tego typu zabieg nie jest typowy dla Man'yōshū, ale sam fakt wprowadzenia
kategorii opartych na tradycyjnych gatunkach literackich ukazuje wykorzystanie dominującego w tej antologii
uporządkowania utworów.
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tekstowych (najczęściej kolejne makroplany) odpowiadają następującym po sobie
wydarzeniom w rzeczywistości. Trzecią wreszcie istotną własnością jest szczególnie częste
pojawianie się wzmianek o Ōtomo no Yakamochim; występuje on przy tym nie tylko jako
nadawca utworów, ale także jako postać związana z nimi kontekstowo, nie tylko jako
nadawca, ale np. jako uczestnik wydarzeń, w wyniku których utwory te powstawały. Te trzy
fakty okazują się być ze sobą powiązane, przy czym związek ten potwierdzają w sposób
przekonujący badania z zakresu historii literatury, które pozwolą w tym wypadku określić
pewien punkt wyjścia dla analizy czysto tekstologicznej.
Otóż jeśli wierzyć ustaleniom z zakresu historii literatury japońskiej, ostatnie cztery
zwoje zostały skompilowane – najprawdopodobniej w pojedynkę – przez Ōtomo no
Yakamochiego. Lata obejmujące powstanie pieśni zawartych w owych zwojach, tj. 730-759,
przypadają na okres największej aktywności literackiej Yakamochiego. Jedyne, co mogłoby
budzić tutaj wątpliwości, to daty powstania pierwszych utworów. W roku 730 Yakamochi
miał bowiem ok. 13 lat i dopiero rozpoczynał nauki z zakresu literatury pod okiem swojej
ciotki Ōtomo no Saka no Ue no Iratsume. Istnieje jednak bardzo dobrze uzasadnione
podejrzenie, iż owe nieliczne utwory z tak wczesnego okresu zostały dokompilowane w
czasach późniejszych, niezależnie od Yakamochiego. Przemawiają za tym dwa argumenty. Po
pierwsze, pieśni te wykazują zdecydowanie mniejszą wartość literacką 490 . Po drugie
natomiast, tempo wprowadzania pieśni oznaczonych kolejnymi datami odstaje zdecydowanie
od tempa obserwowanego w całych czterech zwojach: na przestrzeni 32 pieśni (numery 38903921) data zmienia się o 16 lat; począwszy zaś od pieśni 3922 aż do ostatniego utworu
oznaczonego numerem 4516 upływa jedynie 13 lat. Jeśli natomiast za punkt wyjściowy dla
faktycznej analizy491 uznamy właśnie pieśń 3922 i przypadający na nią rok 746, pewne dane
historyczne zaczynają tworzyć harmonijną całość z danymi tekstowymi. Jak bowiem
pamiętamy, w 746 r. Ōtomo no Yakamochi został wysłany do prowincji Ecchū, aby objąć tam
posadę gubernatora. I w rzeczy samej już wstęp do pieśni 3927 ze zwoju XVII dotyczy tego
właśnie wydarzenia:
大伴宿祢家持以天平十八年閏七月、被任越中国守。即取七月赴任所。於時姑大伴氏
坂上郎女贈家持歌二首
Ōtomo no Sukune Yakamochi tenbyō jūhachinen uruu shichigatsu o mochite, Koshi no Michi
no naka no kami ni ninzeraru. Sunawachi shichigatsu o torite ninsho ni omobuku. Koko ni
oba Ōtomo no uji Saka no Ue no Iratsume Yakamochi ni okuru uta nishu.
Siódmego miesiąca, przedłużonego o dodatkowe dni [dla wyrównania różnicy między
kalendarzem a faktycznym następstwem pór roku – JW.], w osiemnastym roku ery tenbyō
Ōtomo no Sukune Yakamochi został oddelegowany na stanowisko gubernatora prowincji
Koshi no Michi. Tym samym, w siódmym miesiącu wyruszył do miejsca, w którym miał
objąć urząd. [Poniższe] dwie pieśni posłała wówczas Yakamochiemu jego ciotka Saka no Ue
no Iratsume z rodu Ōtomo.
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Opinię tę dość radykalnie wyrażają redaktorzy wydania Shōgakukan 2002 (tom IV, str. 480), którzy mówią
wprost, iż "Większość to utwory najzupełniej przeciętne, nadające się do wyrzucenia.".
491
Zabieg ten nie burzy w żadnym razie naszego makroplanu kontekstowego, gdyż poprzednie jednostki wpisują
się w chronologiczny układ i tym samym związek kontekstowy (nie tekstowy!) z resztą tekstu jest zachowany.
Pozwala on jedynie nieco wyraźniej przedstawić pewne wspólne tło utworów zawartych między numerami 3922
i 4516.
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Układ kolejnych utworów stanowi natomiast – z niewielkimi przesunięciami – odbicie
chronologicznego ciągu wydarzeń. I to właśnie chronologia wydarzeń stanowi kluczowy
układ odniesienia, aż do końca antologii. Warto bowiem zauważyć, iż całości wyznaczone
przez zakres zwojów nie znajdują specjalnego odbicia w treści bądź kontekście krańcowych
utworów. I tak przykładowo pieśń 4138, skomponowana przez Yakamochiego i wieńcząca
zwój XVIII, datowana jest jedynie na 12 dni przed pierwszym utworem ze zwoju XIX tego
samego autora. Podział na zwoje jest więc w tym wypadku stosunkowo mało istotny
tekstologicznie: wytycza bowiem jedynie słabe makroplany formalne, które ani nie są
podyktowane gatunkami literackimi, ani nie nawiązują w żaden sposób do treści utworów czy
do kontekstu. Tym, co faktycznie spaja owe cztery zwoje, jest osoba Ōtomo no
Yakamochiego pojmowanego przede wszystkim w funkcji autora rzeczywistego, ale także
utożsamiającego się w licznych partiach tekstu z kompilatorem, podmiotem lirycznym,
adresatem pieśni czy będącego chociażby uczestnikiem opisywanych wydarzeń. Niezależnie
bowiem od samych pieśni skomponowanych przez Yakamochiego, w przeważającej liczbie
utworów jego osoba pojawia się w rozmaity sposób, jeśli nie w strukturze nadawczej, to
przynajmniej w kontekście danej jednostki tekstowej lub całego makroplanu. I tak Yakamochi
występuje w wielu miejscach jako adresat skierowanego doń tekstu, jak np. ma to miejsce w
ciągu dwunastu pieśni (3931-3942) z tomu XVII, z których ostatnią przytaczamy poniżej:
平群氏女郎贈越中守大伴宿祢家持歌十二首
Heguri uji no Iratsume Koshi no Michi no kami Ōtomo no Sukune Yakamochi ni okuru uta
jūnishu
Dwanaście pieśni, które Iratsume z rodu Heguri wysłała Ōtomo no Sukune Yakamochi,
gubernatorowi Koshi no Michi.
(3942, XVII)
麻都能波奈
花可受尓之毛
和我勢故我
於母敝良奈久尓
母登奈佐吉都追

Matsu no hana
Hanakazu ni shi mo
Wa ga seko ga
Omoeranaku ni
Motona sakitsutsu

Wśród kwiatów różnych wielu,
Wśród kwietnych sosen,
Mój ukochany,
Nawet mnie nie wspomni,
Na próżno więc wciąż kwitną

Jako adresat figuruje też w utworach skomponowanych z okazji związanego z nim
wydarzenia, jak np. w ciągu pieśni 3995-3998, pochodzących także ze zwoju XVII:
四月廿六日、掾大伴宿祢池主之館、餞税帳使守大伴宿祢家持宴歌并古歌四首
Shigatsu nijūrokunichi, jō Ōtomo no Sukune Ikenushi no morotsumi ni shite, seichōshi no
kami Ōtomo no Sukune Yakamochi ni sen suru utage no uta awasete furuuta yonshu.
Cztery pieśni skomponowane dwudziestego szóstego dnia czwartego miesiąca podczas
przyjęcia pożegnalnego na cześć Ōtomo no Sukune Yakamochiego – gubernatora i
komornika prowincji – wydanego w rezydencji Ōtomo no Sukune Ikenushi, sekretarza
prowincji.
(3996, XVII)
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和我勢古我
久尓敝麻之奈婆
保等登芸須
奈可牟佐都奇波
佐夫之家牟可母

Wa ga seko ga
Kuni e mashinaba
Hototogisu
Nakamu satsuki wa
Sabushikemu kamo

Gdy mój ukochany raczy,
Do prowincji swej wyruszyć,
To w maju, gdy skowronek,
Śpiew swój roztoczy,
Jakżeż będzie mi smutno

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, iż w obu powyższych przykładach postać
Yakamochiego, czy też raczej utożsamioną z nim postać tekstową, należy umieszczać w
strukturze nadawczej owych utworów jako argument wypełniający miejsce przewidziane dla
adresata. Jest zatem adresatem tekstu na jego poziomie makrostrukturalnym. Z zupełnie inną
tekstologicznie sytuacją mamy natomiast okazję zetknąć się w wypadku serii ośmiu pieśni ze
zwoju XX oznaczonych numerami 4425-4432. Są to bowiem tzw. pieśni strażników i ich
rodzin, które były komponowane przez mężczyzn powołanych do służby w ochronie granic
państwa. Jak natomiast wspominaliśmy, Yakamochi w drugiej połowie lat pięćdziesiątych
VIII w. podjął się kompilacji szeregu utworów tego typu, odrzucając te, które nie
reprezentowały odpowiedniego poziomu literackiego. Pieśni te mają przeważnie postać
solilokwium, ewentualnie zwrotu do bliskiej osoby, i wyrażają smutek spowodowany
rozstaniem, np.:
(4426, XX)
阿米都之乃
可未尓奴佐於伎

Ametsushi no
Kami ni nusa oki

伊波比都々
伊麻世和我世奈
阿礼乎之毛波婆

Iwaitsutsu
Imase wa ga se na
Are o shi omowaba

Uczyń mi tę łaskę Panie,
Ofiaruj dary,
Bóstwom niebios i ziemi,
I módl się żarliwie,
Jeśli wciąż o mnie myślisz

Jak wobec tego należy tekstologicznie interpretować poniższy komentarz, widniejący po całej
serii?
右八首、昔年防人歌矣。主典刑部少録正七位上磐余伊美吉諸君抄与、贈兵部少輔大
伴宿祢家持。
Migi no hasshu, sakitsutoshi no sakimori ga uta nari. Sakan gyōbu no shōroku shō shichi’i jō
Iware no Imiki Morokimi shōsha shi, hyōbu no shōfu Ōtomo no Sukune Yakamochi ni okuru.
Osiem pieśni po prawej stronie to utwory strażników i ich rodzin z dawnych lat. Powybierał
je sekretarz urzędu do spraw kodeksu karnego Iware no Imiki Morokimi i podarował
mniejszemu urzędnikowi wojskowości Ōtomo no Sukune Yakamochiemu.
Jego znaczenie wydaje się bowiem zupełnie oczywiste: nieznany bliżej człowiek przesłał
Yakamochiemu zbiór utworów wybranych w ramach pierwszej selekcji do oceny i
ostatecznego zatwierdzenia bądź odrzucenia. Precyzyjne ujęcie tekstologiczne tego, czy
Yakamochi jest adresatem owych utworów, już takie trywialne nie jest. Otóż prawidłowa
interpretacja tekstologiczna wydaje nam się następująca: Yakamochi jest rzeczywistym
adresatem tekstu złożonego z owych utworów jedynie w jego płaszczyźnie mikrostrukturalnej.
Jest to zbiór wypowiedzi lirycznych posłany (w dosłownym rozumieniu tego słowa)
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Yakamochiemu, ale nie zaadresowany do niego tekst w rozumieniu makrostrukturalnym.
Yakamochi nie stanowi adresata tekstowego funkcjonującego w ramach odpowiedniego
argumentu w strukturze nadawczej, powoływanej na poziomie makrostruktury. Jest to adresat
kontekstowy, na podobnej zasadzie jak kontekstowym nadawcą jest autor rzeczywisty i
kopista.
Prócz tego komentarze ukazują także Yakamochiego jako tego, który uczestnicząc w
różnego rodzaju spotkaniach zapoznawał się z przekazywanymi ustnie utworami i, jak należy
się domyślać, dokomponowywał je następnie do całej antologii. Tego typu sugestię
odnajdujemy m.in. w komentarzu po serii dwóch pieśni 4293-4294, otwierających zwój XX i
stanowiących odpowiedź na wezwanie cesarza do ułożenia dwóch pieśni:
右、天平勝宝五年五月、在於大納言藤原朝臣之家時、依奏事而請問之間、少主鈴山
田史土麻呂語少納言大伴宿祢家持曰、昔聞此言、即誦此歌也。
Migi, tenbyō shōhō gonen gogatsu ni, dainagon Fujiwara ni Asomi no ie ni arishi toki ni, koto
o mōsu ni yorite seimon suru aida ni, shōshurei Yamada no Fubito Tsuchimaro shōnagon
Ōtomo no Sukune Yakamochi ni katarite iwaku, mukashi kono koto o kiku to iite, sunawachi
kono uta o shō seru nari.
Jeśli chodzi o utwory po prawej stronie, to gdy piątego miesiąca piątego roku ery tenbyō
shōhō w czasie wizyty w domu u wielkiego radcy stanu Fujiwary no Asomiego padło pytanie
odnośnie tego, jak należy zwracać się do cesarza, Yamada no Fubito Tsuchimaro – średniej
rangi urzędnik ds. podróży dworskich – zwrócił się do mniejszego radcy stany Ōtomo no
Sukune Yakamochiego: „Słyszałem kiedyś coś takiego!” i wówczas wyrecytował powyższe
utwory.
Jak zatem widzimy, komentarz dostarcza informacji odnośnie tego, w jakis sposób
Yakamochi zetknał się z pieśniami, które do tej pory funkcjonowały jedynie w przekazie
ustnym (we wstępie do obu powyższych pieśni stwierdzone jest wyraźnie, iż pieśni zostały od
razu wyrecytowne, nie zaś spisane). Nie sposób jednak stwierdzić, iż Yakamochi jest tutaj
adresatem pieśni na makrostrukturalnym poziomie tekstu; te bowiem miały istnieć już
wcześniej. Jest uczestnikiem wydarzeń, w ramach których pieśni te zostały mu przedstawione.
Współtworzy zatem pewien kontekst nadania utworu, ale już nie makrostrukturę tekstu.
Z powyższego szkicu, popartego informacjami z zakresu historii literatury,
otrzymujemy pewien spójny obraz, w ramach którego przedstawiane niemal zawsze
chronologicznie wydarzenia skupiają się w różny sposób wokół pewnej autentycznej osoby –
w prezentowanym tutaj ujęciu tekstologicznym: wokół autora rzeczywistego lub postaci
przynależącej do kontekstu – stanowiąc projekcję danego okresu jego życia. Jest to ujęty w
ciąg utworów lirycznych cząstkowy obraz życia Ōtomo no Yakamochiego. Zadaniem
tekstologii jest natomiast przedstawić, jakie środki językowe, ewentualnie jakie własności
języka naturalnego, sygnalizują spójność tego obrazu jako makroplanu kontekstowego. Tym
własnie zagadnieniem zajmiemy się w następnym podrozdziale.

4.3.1.1.1. Okazjonalizmy i niedopowiedzenia jako wykładniki makroplanów
kontekstowych.
Wspominaliśmy wyżej, iż cztery ostatnie zwoje reprezentują, z pominięciem bardzo
nielicznych wyjątków, układ chronologiczny. Pokazaliśmy także na kilku wybranych
przykładach, iż poszczególne pieśni oscyluja w rozmaity sposób wokół osoby Ōtomo no
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Yakamochiego. W żadnym miejscu w antologii nie pada jednak expressis verbis stwierdzenie,
iż owe cztery zwoje rzeczywiście zostały uporządkowane wg układu chronologicznego.
Pojawiające się adnotacje są bowiem niepełne, a w związku z tym ich funkcjonowanie opiera
się na pewnych głębszych mechanizmach tekstowych. Brak także jakiejkolwiek uwagi
odnośnie tego, aby Yakamochi faktycznie miał być postacią centralną. Pomimo to jednak jego
obecność jest powszechnie postulowana w tych miejscach, w których literalne znaczenie
mikrostrukturalne jednoznaczności takiej bynajmniej nie zapewnia. Zadaniem tekstologii jest,
rzecz jasna, mechanizmy takie wskazać i zinterpretować. Otóż naszym zdaniem tekstowymi
wykładnikami, które umożliwiają powołanie tła i różnych makroplanów kontekstowych, są
występujące w tych zwojach i nietypowe dla reszty antologii wyrażenia okazjonalne i
niedopowiedzenia. Zanim jednak przejdziemy do przedstawienia konkretnego materiału,
naświetlimy krótko pewne ogólniejsze fakty z zakresu pragmatyki języka, które leżą u
podstaw odgrywających tutaj kluczową rolę mechanizmów.
Literatura z zakresu pragmatyki, tekstologii i językoznawstwa poświęcona opisowi
funkcjonowania wyrażeń okazjonalnych rozrosła się od lat 70-tych XX wieku na tyle, iż nie
sposób dokonać w ramach niniejszej pracy choćby najbardziej ogólnikowego przeglądu
najważniejszych prac, ani też podjąć się krytyki najbardziej wpływowych stanowisk 492. Na
nasze potrzeby ograniczymy się więc jedynie do tych aspektów całego zagadnienia, które
mają bezpośredni związek z omawianym tutaj problemem. Otóż jest raczej stwierdzeniem
trywialnym, iż ustalenie odniesienia tego typu wyrażeń uzależnione jest od znajomości
kontekstu. Ich cechą immanentną jest bowiem to, iż na poziomie czysto semantycznym
kodują pewne kategorie kontekstu493. Ten fakt zdaje się nie budzić większych kontrowersji.
Rzadko które opracowania zwracają jednak uwagę na to, iż funkcjonowanie tego typu
wyrażeń w zasadniczy sposób zależy od medium, czy też, używając wspomnianego wyżej
terminu Adama Weinsberga, subkodu, w jakim sformułowana jest wypowiedź, a nie
wyłącznie od systemowo pojmowanej semantyki czy składni. Szczególnie klarownie tę
techniczną kwestię przedstawia Lyons494:
There is much in the structure of languages that can only be explained on the
assumption that they have developed for communication in face-to-face interaction.
This is clearly so far as deixis is concerned. Many utterances which would be readily
interpretable in a canonical situation-of-utterance are subject to various kinds of
ambiguity or indeterminacy if they are produced in a non-canonical situation: if they are
written rather than spoken and dissociated from the prosodic and paralinguistic features
which would punctuate and modulate them.
Zdecydowana większość opracowań skupia się natomiast niemal wyłącznie na dyskursie
mówionym, nie wspominając zupełnie, iż problem ten przedstawia się diametralnie
odmiennie w dyskursie pisanym. Przyczyna tego zjawiska leży w dość oczywistym fakcie, iż
dyskurs pisany składa się niemal zawsze z dwóch temporalnie i lokatywnie odmiennych
kontekstów, tj. kontekstu nadania i odbioru. Jeśli zaś, jak czynimy to w niniejszej pracy,
podzielać koncepcję Andrzeja Bogusławskiego, iż tym, co faktycznie rządzi użyciem wyrażeń
okazjonalnych, jest pewna językowa powaga495, którą Autor ujmuje w skrócie jako ‘wiesz, o
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Przedstawienie najbardziej klasycznych stanowisk znajdzie Czytelnik w: Levinson 1983, str. 54-62.
Ibidem, str. 54.
494
Lyons 1977, str. 637-638.
495
Bogusławski 2007, str. 437. Termin 'powaga' przejmuje Bogusławski za Fregem, jednak zasadniczo go
rozwija. Wprowadzając parametr powagi Frege miał na celu wydzielenie tych zdań oznajmujących, wobec
których można podjąć się sensownego rozstrzygnięcia co do ich wartości logicznej. Zdania oznajmujące
wypowiadane na serio, z pewną elementarną powagą, miały w ramach tego ujęcia stanowić właściwy nośnik
493
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czym mówię’, to dyskurs pisany wymaga tutaj od nadawcy szczególnej ostrożności, aby
zasadzie tej dochować wierności. Tym samym więc pojawienie się okazjonalizmów w tekście
sugeruje odbiorcy, iż skoro dana informacja nie jest podana literalnie, to znaczy, że nadawca
spodziewał się, że odbiorca będzie w stanie zinterpretować ją w oparciu o założenie pewnej
powagi ze strony nadawcy oraz w oparciu o te informacje (tekstowe i kontekstowe), które
pozwalają odbiorcy ustalić odniesienie z możliwie największym prawdopodobieństwem.
Przyjrzyjmy się najpierw temu, jakie wykładniki tekstowe odpowiadają za
zasygnalizowanie odbiorcy chronologicznego układu tekstu. Porządek ten nie jest, jak
wspominaliśmy, nigdzie wprowadzony expressis verbis. Co więcej, jak pokażemy na
poniższych przykładach, jego odtworzenie nie jest mozliwe przy postrzeganiu Man’yōshū
wyłącznie na poziomie mikrostrukturalnym, tj. jako zbioru makrostrukturalnie
niepowiązanych jednostek. Aby zilustrować to, o czym mówimy, przytoczymy wszystkie te
mikroplany w ramach wybranego fragmentu, obejmującego pieśni 4085-4092 ze zwoju XVIII,
które wnoszą jakąkolwiek informację odnośnie daty powstania utworu.
(4085, XVIII)
天平感宝元年五月五日、饗東大寺之占墾地使僧平栄等。于守大伴宿祢家持送酒僧歌
一首
Tenbyō kanpō gannen gogatsu itsuka ni, Tōdaiji no senkonjishi no zō Heiei nado ni aesu.
Koko ni kami Ōtomo no Sukune Yakamochi sake o zō ni okuru uta isshu.
Piątego dnia piątego miesiąca pierwszego roku ery tenbyō kanpō odpowiedziano mnichowi
imieniem Heiei oraz innym mnichom ze świątynii Tōdaiji orającym pola pod uprawę. Pieśń,
którą wówczas gubernator prowincji Ōtomo no Sukune Yakamochi posłał mnichowi wraz z
sake.
(4086, XVIII)
同月九日、諸僚会少目秦伊美吉石竹之館飲宴。(...)
Onaji tsuki no kokonoka, shoryō shōsakuwan Hada no Imiki Iwatake no murotsumi ni aite
in’en su. (...)
Dziewiątego dnia tego samego miesiąca koledzy pracujący w jednym urzędzie spotkali się w
rezydencji mniejszego urzędnika prowincjonalnego Hada no Imiki Iwatake i urządzili
przyjęcie. (...)
(4092, XVIII)
右四首、十日大伴宿祢家持作之。
Migi no yonshu, tōka ni Ōtomo no Sukune Yakamochi tsukuru.
Cztery pieśni po prawej stronie skomponował Ōtomo no Sukune Yakamochi dziesiątego dnia.

sądów; to one bowiem stanowią wg Fregego właściwą formę każdej asercji (por. Frege 1977, str. 107-109). Wg
Bogusławskiego to nie kontekst jako taki, ale właśnie pewna powaga asercji, leżąca u podstaw wygłoszenia
wypowiedzi, decyduje o tym, iż odbiorca identyfikuje wyrażenie okazjonalne właśnie w odniesieniu do danego
elementu kontekstu.
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Jak widać, pełna data podana jest jedynie w pierwszym z przytoczonych tu utworów; jest nią
piąty dzień piątego miesiąca pierwszego roku ery tenbyō kanpō (749 r.). Już natomiast
informacja zawarta we wstępie do kolejnej serii trzech pieśni jest w swojej płaszczyźnie
mikrostrukturalnej niejasna. Użyte sformułowanie dziewiątego dnia tego samego miesiąca
samo w sobie precyzuje wyłącznie datę dzienną. Nie ma natomiast nigdzie
mikrostrukturalnego sygnału, który pozwalałby stwierdzić ani do którego miesiąca
okazjonalizm ten się odnosi, ani w którym roku należy umieścić całe zdarzenie. Wstęp do
następnej serii czterech utworów, oznaczonych numerami 4089-4092, nie zawiera żadnych
informacji o datach, natomiast dostarcza ich komentarz lewostronny do ostatniej pieśni. I tu
jednak dowiadujemy się jedynie daty dziennej; ani miesiąc, ani rok nie są bowiem nawet
wspomniane. Tego typu sposób powoływania chronologicznego układu tekstu obserwujemy
na przestrzeni wszystkich czterech zwojów. Jako kolejny, bardzo zbliżony w charakterze,
przykład może posłużyć ciąg złożony z fragmentów trzech jednostek tekstowych ze zwoju
XIX:
(4229, XIX)
wstęp:
天平勝宝三年
Tenbyō shōhō sannen
Trzeci rok ery tenbyō shōhō
komentarz lewostronny:
右一首歌者、正月二日、守館集宴 (...)
Migi no isshu no uta, shōgatsu futsuka ni, kami no murotsumi ni shūen su.
Jeśli chodzi o pieśń po prawej stronie, to drugiego dnia pierwszego miesiąca zebrano się w
rezydencji gubernatora prowincji i urządzono zabawę.
(4230, XIX)
右一首、三日会集介内蔵忌寸縄麻呂之館宴楽時、大伴宿祢家持作之。
Migi no isshu, mikka ni suke Kura no Imiki Nawamaro no murotsumi ni kaishū shite enraku
suru toki ni, Ōtomo no Sukune Yakamochi tsukuru.
Pieśń po prawej stronie skomponował Ōtomo no Sukune Yakamochi, gdy trzeciego dnia
zebrano się i bawiono w rezydencji zastępcy kierownika urzędu Kura no Imiki Nawamaro.
(4231, XIX)
于時、積雪彫成重巌之起、(...)
Koko ni, tsumu yuki ni chōgan no tateru o erinashi, (...)
W tym samym czasie wyrzeźbiono wypiętrzające się warstwy z nagromadzonego śniegu. (...)
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Jak więc widzimy, przytoczone jednostki tekstowe są w swojej powierzchniowej strukturze
tekstowej nie tylko temporalnie niesprecyzowane, ale co więcej nie stanowią nawet układu
chronologicznego, lecz co najwyżej linearny (co jest, rzecz jasna, cechą czysto
mikrostrukturalną). I w tym właśnie momencie do głosu dochodzą pragmatyczne
mechanizmy funkcjonujące na makrostrukturalnym poziomie tekstu. Skoro bowiem jako
punkt wyjścia przyjmujemy założenie, iż nadawca tych fragmentów zachował w akcie
nadania pewną podstawową powagę w rozumieniu Bogusławskiego, to znaczy, że spodziewał
się, iż odbiorca będzie w stanie nie tylko zidentyfikować odniesienie okazjonalizmu ten sam,
m.in. w pieśni 4086 czy 4231, ale także uzupełnić brakujące dane, jak np. w pieśni 4092 czy
4230. I to właśnie te dwa obserwowane tutaj środki językowe – okazjonalizm i
niedopowiedzenie – stanowią tekstowe wykładniki chronologii. Ich funkcjonowanie jednak, z
uwagi na przedstawione wyżej cechy wyrażeń okazjonalnych, uzależnione jest od poziomu
tekstu. Wspomniane środki tekstowe stają się wykładnikami chronologii dopiero wówczas,
gdy interpretujący je odbiorca powoła taką makrostrukturę, w której okazjonalizmy zyskują
odniesienie, a niedopowiedzenia się uzupełniane przez pragmatycznie powiązane mikroplany.
Ujmując to samo z nieco innego, nadawczego, punktu widzenia możemy stwierdzić, iż
poziom mikrostrukturalny nie zapewnia możliwości zinterpretowania odniesienia kolejnych
mikroplanów, toteż konieczne jest powołanie pewnego spajającego je makroplanu
kontekstowego. Jego powołanie zaś wiąże się nie tylko z pewną spójnością kontekstową, ale
także nadawczą. Skoro bowiem kolejne mikroplany odnoszą się do siebie – przynajmniej na
płaszczyźnie pragmatycznej – to znaczy, że miał miejsce pewien spójny akt nadania. Nawet
bowiem, jeśli kolejne fragmenty kompilowane były przez odrębne osoby fizycznie, to
pragmatyczny związek całości dowodzi, iż kompilacja ta dokonywana była z uwzględnieniem
poprzednich partii. I tutaj właśnie daje o sobie znać rola jednostkowego autora
implikowanego: istnieje bowiem pewna zasada niezależna od okoliczności pozatekstowych,
która warunkuje nie tyle samą spójność nadawczą tekstu, co jej identyfikację w akcie
interpretowania tekstu.
Oprócz wszystkich tych mechanizmów istnieje jeszcze jedna cecha, ściśle tekstowa,
która w praktyce warunkuje ich fortunne funkcjonowanie: otóż jest nią określony porządek
tak przedstawionych jednostek tekstowych. Jest bowiem nader wątpliwe, czy wspomniane
okazjonalizmy i niedopowiedzenia umożliwiałyby w praktyce prawidłowe zinterpretowanie
(a w związku z tym: czy zostałyby tak użyte przez nadawcę), gdyby ich kolejność była inna.
Odwołajmy się w tym miejscu jeszcze raz do Lyonsa. Jak bowiem podkreśla autor,
identyfikacja wyrażeń anaforycznych wymaga identyfikacji odniesienia w pewnej strukturze
tekstu496:
The basically deictic component in an anaphoric expression directs the attention of the
addressee to a certain part of the context or co-text and tells him, as it were, that he will
find the referent there. It is not of course the referent itself that is in the text or co-text.
The referent is in the universe-of-discourse, which is created by the text and has a
temporal structure imposed upon it by the text; and this temporal structure is subject to
continuous modification. To say that the referent has a textual location implies, then,
that it will be found in a certain part of the universe-of-discourse as this is structured,
temporally, by the text; and subsequent reference to this referent by means of an
anaphoric expression will identify the referent in terms of the textual location of the
antecedent.

496

Lyons 1977, str. 670.
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Sam porządek temporalny nie gwarantuje, rzecz jasna, jednoznacznej identyfikacji, o której
mówi autor, ale ją warunkuje. W wypadku dyskursu pisanego porządek temporalny
zastępowany jest przez linearny 497 . I to właśnie założenie pewnego porządku w ramach
linearnej budowy tekstu warunkuje prawidłowe uzupełnienie brakujących informacji. Owe
cztery zwoje reprezentują tym samym pewien nieprzypadkowy porządek rozmieszczenia
odrębnych, choć makrostrukturalnie powiązanych, utworów. Także tutaj, jak widzimy, daje o
sobie znać zdefiniowana przez nas w poprzednim rozdziale osoba kompilatora, a przede
wszystkim jego funkcja, która nie ogranicza się do spisania wszystkich pieśni w określonej
formie, ale obejmuje także rozmieszczenie ich w określonym porządku.
Przedstawiliśmy tym samym pewien mechanizm językowy, funkcjonujący na
makrostrukturalnym poziomie tekstu, który odpowiada za identyfikację chronologicznego
układu pieśni. Jak jednak wspominaliśmy, druga z charakterystycznych cech tych czterech
zwojów, jaką jest centralna pozycja Ōtomo no Yakamochiego, także nie jest nigdzie
zakomunikowana wprost. Podobnie jak miało to miejsce w wypadku datowania, tak i tutaj
informacja zakodowana na poziomie mikrostrukturalnym jest w pewien sposób niepełna i
narusza przez to Griceowską zasadę ilości. W przeciwieństwie jednak do poprzednio
omawianego zjawiska, w którym identyfikacja odbywała się w oparciu o istnienie pewnego
porządku, w tym wypadku kolejność utworów nie ma żadnego wpływu na interpretowanie
szeregu fragmentów. Jest to raczej przejaw bezpośredniego wdrożenia wspomnianej zasady
sformułowanej przez Bogusławskiego jako ‘wiesz, o czym mówię’. Przyjrzyjmy się wstępowi
odkompilatorskiemu, wprowadzającemu pieść 4220 ze zwoju XIX:
従京師来贈歌一首 并短歌
Miyako yori okosuru uta isshu Awasete tanka
Pieśń którą przysłano mi ze stolicy Wraz z pieśnią krótką
Przykład ten jest ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze, widoczny jest brak leksykalnej
informacji o adresacie pieśni. Dołączony zaś po pieśni 4221 komentarz dotyczy wyłącznie
strony nadawczej. Na tym jednak nie koniec. Rzecz bowiem w tym, iż zarówno japońskie
wyraz okosu ‘nadesłać tutaj / mi, przysłać tutaj / mi’, jak również widniejąca tu reprezentacja
grafemiczna ( 来贈 ), na którą składa się m.in. nieodczytywany w subkodzie mówionym
ideoram ‘przychodzić, przybywać’ 来 (sinojap. rai; jap. kuru, kitaru, kitasu), kodują
systemowo, tj. na poziomie semantycznym, perspektywę odbiorcy. Warto odwołać się tutaj
do dwóch eksplikacji wyrazu okosu przedstawionych w szczególnie obszernych korpusach
japońszczyzny. Pięciotomowy Wielki słownik klasycznego języka japońskiego (1999) 498
załącza bowiem wyjaśnienie, w którym perspektywę tę określa wprost:
他から物を届ける意を受け手の立場で表す語。
Hoka kara mono o todokeru i o ukete no tachiba de arawasu go.
Wyraz oznaczający dostarczenie jakiejś rzeczy z zewnątrz, ukazujący stanowisko odbiorcy.

497

Odnosi się to oczywiście do większości tradycyjnych tekstów pisanych. Nie mówimy tutaj o zdecydowanie
rzadziej spotykanych specyficznych formach literackich, jak Gra w klasy Cortázara, czy współczesne hiperteksty.
Więcej na temat tych ostatnich, patrz: Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2012, str. 62-70
498
Tom I str. 539.
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Wyraz ten wydaje się jednak kodować tę perspektywę znacznie głębiej, niż polskie ‘przysłać,
nadesłać’, przy czym jako argument przyjmujemy tu eksplikację zawartą w imponującym
rozmiarowo, czternastotomowym Wielkim słowniku języka japońskiego wydawnictwa
Shōgakukan (2001-2002). Redaktorzy proponują bowiem, szczególnie ciekawe z obranego w
naszych rozważaniach punktu widzenia, objaśnienie wykorzystując w nim właśnie
okazjonalizm499:
こちらに送ってくる。
Kochira ni okutte kuru.
Przysłać tutaj, do mnie.
Potwierdzenie możemy znaleźć także we współczesnych opracowaniach Man’yōshū. I tak
przykładowo wyraz ten pojawa się w pieśni 4105 w zwoju XVIII, nota bene także autorstwa
Yakamochiego:
思良多麻能
伊保都追度比乎
手尓牟須妣
於許世牟安麻波
牟賀思久母安流香

Shiratama no
Iho tsu tsudoi o
Te ni musubi
Okosemu ama wa
Mugashiku mo aranu

Wdzięczna pozostanę,
Morza człowiekowi,
Co setek przeszło pięć,
Pereł dał mi garść,
Ręką je swą wyłowiwszy

Wszystkie opracowania natomiast jednoznacznie wskazują na pierwszą osobę gramatyczną500.
Obserwujemy więc tutaj sytuację, w której nie tylko niedopowiedziany jest adresat tekstu, ale
co więcej tenże tekst nadany został właśnie z perspektywy owego niedopowiedzianego
adresata, przy czym pierwsza osoba gramatyczna zakodowana jest semantycznie w wyrazie
okosu. Tym samym nadawcą-kompilatorem odpowiedzialnym za ów brak informacji jest ta
sama postać, której brak ten dotyczy. Tym, co powołuje tego typu sytuację, jest okazjonalny
czasownik, kodujący pierwszą osobę, oraz brak nazwy wskazującej nadawcę bezpośrednio.
Zbliżoną sytuację, nieco mniej jedoznaczną semantycznie i wykorzystującą inny
mechanizm kodowania pierwszej osoby, możemy zaobserwować we wstępie do pieśni 4169
ze zwoju XIX:
為家婦贈在京尊母、所誂作歌一首 并短歌
Kafu no miyako ni imasu sonbo ni, okuramu tame ni atoraerarete tsukuru uta isshi Awasete
tanka

Pieśń, którą napisałem z prośbą do mojej żony, aby posłała ją w podarunku dla jej szanownej
matki, która właśnie raczyła przebywać w stolicy.

499

Tom II str. 1094.
Redaktorzy obu wydań Shōgakukan (tom IV 1975, str. 267; tom IV 2002 str. 263), Shinchōsha (tom V 1984,
str. 147) oraz Omodaka (tom XVIII 1967, str. 113) oddają to znaczenie przy pomocy konstrukcji benefaktywnej
z czasownikiem pomocniczym kureru ‘KTO daje mi CO’. Redaktorzy wydania Iwanami (tom IV 2003, str. 230)
wykorzystują okazjonalizm kochira ‘tutaj, moja strona, ja’. Tada (tom VII 2010, str. 65) wprowadza
bezpośrednio zaimek pierwszej osoby.
500
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Zaistniała tutaj sytuacja tekstowa jest dość złożona; zacznijmy więc od kwestii
podstawowych. Otóż nie ulega wątpliwości, iż możemy wskazać tutaj dwa wyrazy
nacechowane aprecjatywnie, tj. imasu 在 ‘raczyć przebywać’ oraz sonbo 尊母 ‘szanowna,
czcigodna matka’. Problem natury czysto semantycznej wnosi tutaj wyraz kafu 家 婦 ,
oznaczający dosłownie ‘gospodyni, żona’. Otóż rzecz w tym, iż w klasycznej chińszczyźnie,
w której zapisany został omówiony fragment, znaczenie wyrazu jiāfù 家婦 równoznaczne
było wspomnianemu znaczeniu literalnemu 501 . Nie można jednak zapominać o tym, iż
ideogramy chińskie były już w drugiej połowie VIII wieku przeszczepione do japońszczyzny
i funkcjonowały w nowym systemie językowym, co staraliśmy się pokazać w pierwszym
rozdziale. To zaś wiązało się z pewnymi odkształceniami w stosunku do oryginału, także
natury semantycznej. Tym samym nawet teksty napisane po chińsku, ale funkcjonujące już w
środowisku japońskim wykazywały niekiedy istotne różnice wobec tekstów pisanych przez
natywnych użytkowników chińszczyzny. Niektórym skrajnym przykładom mieliśmy okazję
przyjrzeć się w rozdziale pierwszym. O ile jednak niespójności gramatyczne są stosunkowo
łatwe do wyśledzenia, to przesunięcia na płaszczyźnie semantycznej są niekiedy mniej
oczywiste, zwłaszcza wobec faktu, iż stanowiły one zjawisko marginalne w odniesieniu do
wielowiekowej tradycji piśmiennictwa chińskiego w obrębie kultury japońskiej. Odstępstwa
tego typu jednak się zdarzały, a jednym z jego przykładów jest sinojapoński wyraz kafu 家婦,
który w języku japońskim oznaczać może zarówno ‘żonę’ (jak w języku chińskim), jak i
‘moją żonę’ (co stanowi pewne dodatkowe znaczenie w stosunku do chińskiego oryginału).
Natomiast rodzimy odpowiednik leksykalny posiadający tę samą formę grafemiczną 502 , tj.
uchi no tsuma funkcjonuje już wyłącznie jako modestywne określenie oznaczające ‘moją
żonę’, przy czym konstrukcje tego typu są powszechnie używane także we współczesnej
odmianie języka. Jeśli więc wyraz ten odczytywać w drugim, nieliteralnym znaczeniu ('moja
żona'), to pierwsza osoba gramatyczna zakodowana jest honoryfikatywnie. Większość
współczesnych opracowań antologii kwestii tej nie rozstrzyga; wyjątek stanowi tutaj ujęcie
Tady503, który w tłumaczeniu wprowadza zaimek pierwszej osoby, rozwiewając tym samym
wszelkie wątpliwości. Wydaje się jednak, że istnieje inna – pragmatyczna – metoda
wyjaśnienia tej kwestii. Otóż załóżmy przez chwilę, iż tekst ten napisany jest w trzeciej
osobie i nadawca odnosi się do niezwiązanych z nim osób. Wówczas jednak dochodzi do
nienaturalnego użycia form honoryfikatywnych: skoro bowiem do drugiej z osób odnosi się
on przy użyciu formy apecjatywnej, to znaczy, że umieszcza siebie niżej w hierarchii
społecznej niż osoba, o której mówi. Byłoby natomiast stosunkowo dziwne, gdyby w takiej
sytuacji do pierwszej z tych osób odnosił się całkowicie neutralnie. Stanowiłoby to bowiem
pewne zaburzenie honoryfikatywnego tonu wypowiedzi i sugerowało, iż osoba ta przynależy
raczej do kręgu nadawcy. To z kolei przeczy naszemu założeniu, tj. temu, że trzecioosobowy
nadawca odnosi się do osób z nim niezwiązanych. Jeśli natomiast wyraz kafu interpretować w
drugim znaczeniu, tj. ‘moja żona’, to całość tworzy frazę sensowną: o własnej żonie
pierwszoosobowy kompilator wypowiada się modestywnie. Na pierwszy rzut oka dziwić
może nieco aprecjatywne określenie użyte w stosunku do członka własnej rodziny, tj.
teściowej, a przy okazji także ciotki Yakamochiego. Warto jednak zwrócić uwagę, że zwroty
tego typu były rzadsze, ale bynajmniej nie wykluczone z użycia, o czym świadczy np. wyraz
chichiue 父上 ‘szanowny, czcigodny ojciec’ używany niegdyś także w formie wołacza do
własnego ojca. Interpretacja taka wydaje się więc uprawomocniona, a potwierdzają ją
501

Patrz m.in. Wielki słownik klasycznego języka chińskiego (1984) tom III str. 1029, Nowy wielki słownik
ideogramów chińskich wydawnictwa Gakken (2005) str. 476.
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Wyrazowi tsuma częściej przypisuje się grafemiczną postać 妻, jakkolwiek wspomniany odczyt ideogramu
婦 był w ówcześnie dopuszczony.
503
Tada 2010, tom VII, str. 127.
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dodatkowo wszystkie współczesne opracowania antologii, które nadawcę identyfikują z
Yakamochim, jego żonę z Ōtomo no Sakanoue no Ōiratsume, zaś Ōtomo no Sakanoue no
Iratsume, ciotkę i teściową Yakamochiego, z „szanowną matką”.
Warto jednak w tym miejscu zatrzymać się na chwilę i zwrócić uwagę na cały
pragmatczny proces interpretowania osoby nadawcy. Opiera się on bowiem na dwóch
odmiennych implikaturach. Jesli bowiem uznać interpretację Griceowskiej koncepcji
zaproponowaną przez Levinsona 504 , to określenia znaczenia użytego tutaj wyrazu kafu
dokonaliśmy na mocy implikatury konwencjonalnej. Zgodnie bowiem z koncepcją Grice’a505
to nie zasady semantyczne czy logiczne nakazują nam znalezienie pewnego uzgodnienia
między zwrotem aprecjatywnym a wyrazem dwuznacznym, ale właśnie pewna społeczna
konwencja zakodowana w języku; zakodowana, a więc nieodwoływalna, podobnie jak
implikatura konwencjonalna (w przeciwieństwie do konwersacyjnej). W ramach drugiego
etapu natomiast interpretację naszą opieramy już na implikaturze konwersacyjnej. Zakładamy
bowiem, iż skoro nadawca nie podaje swojej tożsamości, a koduje w tekście pierwszą osobę,
to oczekuje, iż odbiorca zdoła ją zinterpretować na podstawie kontekstu bądź otoczenia
tekstowego. Cały proces interpretacji jest zatem dwuwarstwowy i opiera się na odmiennych
mechanizmach pragmatycznych.
Powyższe rozważania byłyby zdecydowanie bardziej trywialne, gdyby nie forma
literacka, z jaką mamy tutaj do czynienia. Omówione wyżej procesy interpretacyjne są
bowiem czymś zupełnie normalnym dla linearnego tekstu ciągłego, jakim jest, dajmy na to,
powieść. W tym wypadku jednak sytuacja jest diametralnie odmienna, o czym zresztą
wspominaliśmy już niejednokrotnie. Sedno całego zjawiska polega bowiem na tym, iż jest to
antologia odrębnych utworów i odnoszących się do nich komentarzy, nazwanych tu łącznie
jednostkami tekstowymi. Każdy z utworów lirycznych może stanowić niezależny obiekt
badań literackich, lingwistycznych czy wreszcie przedmiot lektury. Wprowadzone za van
Dijkiem rozróżnienie pozwala nam jednak uchwycić precyzyjnie nietypową, dwuwarstwową
budowę tekstu. Są to bowiem odrębne jednostki niezwiązane mikroplanowo, ale odnoszące
się do siebie makroplanowo. Identyfikacja owego powiązania w strukturze głębokiej wymaga
rzecz jasna uruchomienia szeregu procesów tekstowych prowadzących do konstruowania
makroplanów i całej makrostruktury. Powoływalność tego typu makroplanów w oparciu o
konkretne wykładniki mikrostrukturalne stanowi właśnie o nietypowym i szczególnie
interesującym aspekcie omawianej tu antologii.

4.3.2. Dialogowe makroplany kontekstowe
Nadszedł wreszcie czas, aby omówić, wspominany wielokrotnie wyżej, najciekawszy
tekstologicznie typ makroplanu, jakim jest dialog liryczny. Makroplany tego typu stanowią –
niezależnie od sposobu ich powoływania – całości szczególnie złożone na poziomie
makrostrukturalnym. Derywacja tekstowa, towarzysząca percepcji tego typu całości, nie jest
bowiem sprowadzalna ani do uzupełniania czy dookreślania argumentów w strukturze
nadawczej, ani także do semantyki formy tekstu. Konieczne jest dokonanie pewnej
(re)kontekstualizacji, ale i ten proces wykracza zdecydowanie poza wąsko pojęte dane
kontekstowe, tj. poza informacje o osobach, czasie i miejscu wypowiedzi, które mogą okazać
się wręcz mało isotne.
Kwestię struktury nadawczej i jej powiązania z rozróżnieniem na solilokwium, zwrot do
danej osoby oraz dialog poruszaliśmy już wcześniej, przede wszystkim przy okazji
omawiania pieśni wzajemnych pytań. Jak staraliśmy się pokazać, sama wymiana wypowiedzi
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skierowanych do siebie nie musi od razu wiązać się z istnieniem dialogu, przy czym w
praktyce tego typu brak powiązania jest właściwie ograniczony do tekstów pisanych.
Podobnie problemu tego nie rozwiązuje także samo semantyczne znaczenie tekstu, ujmowane
w przedstawionym wyżej modelu w ramach formy tekstu. Powiązania dialogowego nie
zapewnia także wzbogacenie opisu semantycznego o strukturę tematyczno-rematyczną.
Spójrzmy bowiem na następującą parę pieśni:
(523, IV)
京職藤原大夫贈大伴郎女歌三首 卿諱曰麻呂也
Kyōshiki Fujiwara Maetsukimi Ōtomo no Iratsume ni okuru uta sanshu. Kyō imina o Maro to iu.
Trzy pieśni, które pracownik urzędu miasta stołecznego Fujiwara Maetsukimi posłał Ōtomo
no Iratsume. Imię wielmożnego pana to Maro.
(...)
好渡
人者年母
有云乎
何時間曾毛
吾恋尓来

Yoku wataru
Hito wa toshi ni mo
Ari to iu o
Itsu no ma ni so mo
A ga koinikeru

Choć mówią, że człowiek,
Co silne ma serce,
Przez rok żyć może samotnie,
Nie spostrzegłem się nawet,
Gdy miłość mną zawładnęła

(527, IV)
大伴郎女和歌四首
Ōtomo no Iratsume no kotauru uta yonshu
Cztery pieśni, które w odpowiedzi [posłała] Ōtomo no Iratsume.
(...)
将来云毛
不来時有乎
不来云乎
将来常者不待
不来云物乎

Komu to iu mo
Konu toki aru o
Koji to iu o
Komu to wa mataji
Koji to iu mono o

Choć mówisz „Przyjdę”,
Bywa, że nie przychodzisz.
Gdy mówisz „Nie przyjdę.”,
Nie oczekiwałam, że przyjdziesz.
Przecież powiedziałeś, „Nie przyjdę.”.

Otóż utwory te stanowią fragmenty dwóch ciągów większych wypowiedzi lirycznych,
obejmujących pieśni 522-524 (wypowiedź Fujiwary) oraz 525-529 (wypowiedź Ōtomo). Z
samego tła naświetlonego we wstępach odkompilatorskich wynika tylko tyle, że Fujiwara
Maetsukimi zwrócił się do Ōtomo no Iratsume, a ta następnie skomponowała cztery pieśni,
które stanowią odpowiedź 506 ; sam termin 'odpowiedź' zaś, jak widzieliśmy wyżej, jest w
omawianej antologii wieloznaczny. Odbiorca nie dysponuje więc nie tylko żadną informacją
odnośnie tego, czy Ōtomo no Iratsume odnosi się do tekstu, jaki stanowią poprzednie utwory,
czy też jest jedynie nadawcą pieśni ułożonych w reakcji na poprzednie utwory, ale nie
nawiązuje dialogu lirycznego. Adresat pieśni 527 może jednak zostać w naturalny sposób
uzupełniony w strukturze nadawczej na zasadzie implikatury konwersacyjnej. Każda z
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Informacja odkompilatorska odnośnie faktu, iż dany utwór stanowi odpowiedź, znajduje się w indeksach we
wszystkich wersjach antologii, ale tylko w niektórych odpisach widnieje w tekście głównym.
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wypowiedzi obu nadawców składa się natomiast z kilku jednostek tekstowych i bynajmniej
nie jest jasne, czy wszystkie one rzeczywiście odnoszą się do wypowiedzi drugiego nadawcy
– część tak zbudowanej odpowiedzi może bowiem nie odnosić się do nich wprost, lecz tylko
poprzez makrostrukturalny (także formalny bądź czysto nadawczy, ale nie kontekstowy)
związek z tym utworem, który stanowi faktyczną odpowiedź. Co więcej, fakt, iż pieśń
Fujiwary stanowi część dialogu, a nie tylko zwrot do Ōtomo no Iratsume, może być
stwierdzony dopiero po uwzględnieniu jej wypowiedzi; derywacja tekstowa umożliwia więc
tutaj zmianę jakościową w ramach powoływanej makrostruktury.
Swoiste odbicie powyższej niejasności znajdujemy we współczesnych opracowaniach:
spośród tych przytoczonych w niniejszej pracy jedynie Omodaka 507 stwierdza wprost, iż
interpretacja dialogowa jest tutaj uprawomocniona, ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do
przytoczonej pary pieśni, a nie całego ciągu pieśni 522-529. Pozostałe opracowania w ogóle
tej kwestii nie poruszają. Warto też przy tym zwrócić uwagę na pewną wieloznaczność natury
pragmatycznej oraz jej zależność od sposobu (re)kontekstualizacji wypowiedzi. Otóż wyraz
mataji ‘nie zaczekam, nie chcę zaczekać’, użyty w czwartym wersie pieśni 527, jest w swoim
literalnym znaczeniu zupełnie neutralny emotywnie: nie implikuje żadnych treści odnośnie
uczuć nadawcy. Na poziomie pragmatycznym zaś może konotować znacznie więcej. Sama
interpretacja tego typu z definicji wymaga jednak już pewnego szerszego spojrzenia,
uwzględniającego – przynajmniej częściowo – kontekst wypowiedzi. I faktycznie, jeśli
przyjąć, że pieśń ta odnosi się do tych właśnie słów Fujiwary no Maetsukimi, których
nadawca w niebezpośedni sposób proponuje Ōtomo no Iratsume spotkanie, zwrot ‘nie
zaczekam’ nabiera tu nowego wydźwięku: pragmatycznie implikowany jest bowiem fakt, że
jego nadawca znalazł już sobie inny obiekt uczuć. Należy jednak pamiętać, że dopiero
odpowiednia reinterpretacja pragmatyczna, obejmująca pewien typ (re)kontekstualizacji,
umożliwia powołanie tego typu znaczenia utworu. I tutaj zatem w sposób bardzo wyraźny
znajduje potwierdzenie przywoływane wyżej rozróżnienie między zdaniem a tekstem
dokonane przez Andrzeja Bogusławskiego 508 . Parafrazując autora możemy bowiem
stwierdzić, iż derywacja tekstowa, nawet z uwzględnieniem tematyczno-rematycznej budowy
wypowiedzi, nie odgrywa roli funktora, zmieniającego zwrot do danej osoby w odniesienie
się do słów danej osoby. Do tego zaś potrzebny jest odpowiedni typ (re)kontekstualizacji, w
wyniku której poszczególne mikroplany są nie tylko ze sobą korelowane tematycznie bądź
semantycznie, ale przede wszystkim wzajemnie do siebie odnoszone jako skierowane do
siebie fragmenty tekstu na poziomie głębokim, a nie wyłącznie powierzchniowym.
Tak też, w największym skrócie, przedstawia się teoretyczny zarys omawianego tu
problemu. Sam materiał językowy, jakim jest tekst antologii, okazuje się nieco bardziej
złożony. Jak bowiem mieliśmy okazję wspomnieć wyżej oraz pokazać na konkretnych
przykładach, partie dialogowe w Man’yōshū, czy też partie umożliwiające powołanie
dialogowego makroplanu, są wprowadzane do antologii przy użyciu różnych form
tekstowych. W zależności od nich natomiast powoływanie tego typu makroplanu opiera się na
odmiennych mechanizmach pragmatycznych. Tylko niekiedy bowiem dialog liryczny
zakomunikowany jest wprost; w szeregu miejsc zaś, jak np. w wypadku przytoczonych wyżej
pieśni 523 i 527, informacja ta jest wyłącznie zasugerowana na dalszym etapie derywacji
tekstowej, bądź w ogóle nie podana.
Co zresztą ciekawe, podobne spostrzeżenia można także wyśledzić w niektórych
opracowaniach autorstwa badaczy japońskich. Jest to fakt o tyle zaskakujący, iż, jak mieliśmy
okazję się przekonać, znakomita większość z nich reprezentuje ujęcie filologiczne, nie
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Por. cytowane wyżej rozróżnienie Bogusławskiego między zdaniem i tekstem w: Bogusławski 1983, str. 19
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tekstologiczne 509 . Jednym z nielicznych przykładów zwracających uwagę na zarysowane
przez nas niejednoznaczności tekstowe stanowi tutaj ujęcie proponowane przez Matsudę.
Autor dzieli utwory współtworzące dialog na dwie kategorie, tj. ‘aktualne pieśni pytań i
odpowiedzi’ kenzai mondōka 顕在問答歌 oraz ‘potencjalne pieśni pytań i odpowiedzi’ senzai
mondōka 潜 在 問 答 歌 . Do pierwszej kategorii zalicza utwory opatrzone z góry nazwą
gatunkową pieśni pytań i odpowiedzi. Wszystkie pozostałe zaś stanowią jedynie potencjalne
dialogi liryczne510. Ujęcie Matsudy zwraca uwagę na pewną szczególnie istotną kwestię, choć
autor nie wyjaśnia całego problemu przy użyciu precyzyjnych terminów. Otóż w ramach tej
koncepcji wprowadzone jest rozróżnienie pomiędzy tymi całościami tekstowymi, w których
charakter dialogowy podany jest jako część tła utworów, oraz tymi, w których wykładniki
mikrostrukturalne w żaden sposób tego typu informacji nie dostarczają. Rozróżnienie to jest
nader ważne, gdyż wyznacza dwie kategorie reprezentujące odmienne typy tworzenie
makrostruktury. Powołanie makrostruktury w wypadku dialogów potencjalnych jest
uwarunkowane przez uzupełnienie informacji nie zawartej w mikroplanach, w
przeciwieństwie do dialogów aktualnych, gdzie informacja ta nadana jest z góry. Zwrócenie
przez japońskiego badacza uwagi na ten fakt, choć bez należytego sprecyzowania, jest
dodatkowo zaskakujące, jeśi wziąć pod uwagę fakt, iż jego praca (1973 r.) przypada na
początkowy okres badań pragmatycznych prowadzonych ówcześnie przede wszystkim w
Europie i Stanach Zjednoczonych. Tym niemniej jednak, ujęcie to wymaga nie tylko
uściśleniam, ale także rozszerzenia. Autor nie zwraca uwagi na fakt, iż kategoria dialogów
potencjalnych nie jest jednorodna. Inny typ tekstologiczny reprezentują bowiem utwory, w
których dialogowość jest wyraźnie zasugerowana przez wstępy odkompilatorskie czy
naprzemienne występowanie pieśni pochodzących od dwóch różnych podmiotów lirycznych,
a czym innym dialogowość w pełni rekonstruowana w ramach utworów pozbawionych
wszelkiej istotnej informacji o strukturze nadawczej lub nawet rozmieszczonych w dwóch
różnych makroplanach formalnych, także w różnych zwojach. Ujęcie takie, mające, jak się
wydaje, swoje źródła w nie dość precyzyjnym przedstawieniu jednej ze szczególnie istotnych
ról nadawcy-kompilatora, jakim jest rozmieszczenie jednostek tekstowych, pomija bowiem
zasadniczo odmienny charakter powoływania makrostruktury dla obu ostatnich typów. W
związku z tym, w ramach naszej klasyfikacji wyodrębnimy trzy kategorie, których
omówieniem zajmiemy się w następnych podrozdziałach. Stanowić je będą dialogi
niesugerowane, teksty, w których sytuacja dialogowa wprowadzona jest jako element tła oraz
teksty, w których istnienie dialogu jest zasugerowane, ale nie wprowadzone expressis verbis.

4.3.2.1. Dialogowość niesugerowana
Pierwszy z trzech zaproponowanych przez nas typów makroplanów dialogowych reprezentują
te jednostki tekstowe, w których żaden z mikroplanów nie sugeruje, iż dana pieśń może
stanowić część dialogu lirycznego. Co więcej, w niektórych wypadkach samo ich
rozmieszczenie, w wyniku którego mogą one przynależeć do dwóch różnych makroplanów
formalnych, sugeruje coś dokładnie przeciwnego, tzn. to, iż nie są one ze sobą powiązane,
także na poziomie makrostrukturalnym (pomijamy tu, rzecz jasna, największy makroplan
formalnym jakim jest antologia jako taka)
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Jednym z bardziej jaskrawych przykładów tego typu filologicznej perspektywy badawczej w interesującej nas
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O jednym, stosunkowo mało złożonym, przykładzie tego typu mieliśmy okazję
wspomnieć w poprzednim rozdziale poświęconym nadawcy tekstu pisanego. Odwołajmy się
do niego raz jeszcze:
詠鴈
Kari o yomu
(…)
(2139, X)
野干玉之
Nubatama no
夜渡鴈者
Yo wataru kari wa
欝
Ōoshiku
幾夜乎歴而鹿
Iku yo o hete ka
己名乎告
Ono ga na o noru

Wzrokiem nieprzebitą,
Nocą lecące gęsi,
Oznajmiają swe imię,
A głos ich dobiega z oddali,
Noc w noc nieustannie

(2140, X)
璞
年之経徃者
阿跡念登
夜渡吾乎
問人哉誰

Jeden po drugim, nieubłaganie,
Płynie rok za rokiem.
Kim jest ten,
Kto mnie zaprasza
By z nim noc przemierzać?

Aratama no
Toshi no he yukeba
Adomou to
Yo wataru ware o
Tou hito ya tare

Obie pieśni przynależą do gatunku pieśni różnych, na niższym szczeblu zaś do pieśni
nawiązujących do gęsi. Na pierwszy rzut oka współtworzą tym samym makroplan formalny
(na obu poziomach), przy czym związek tych dwóch jednostek nie wyróźnia ich w stosunku
do reszty makroplanu, obejmującego na niższym szczeblu pieśni 2128-2140. Jedyną cechą
tekstową tych dwóch utworów, która pomaga w jakikolwiek sposób sklasyfikować je jako
jednostki współtworzące makroplan kontekstowy, jest kolejność ich występowania.
Powołanie tego typu makroplanu wiąże się więc z powołaniem makroplanu niższego szczebla
wobec makroplanu formalnego, ale nie wymaga ingerencji w powierzniowy (tj.
mikrostrukturalny) układ antologii.
Nieco zbliżoną pod tym względem całość tekstową tworzy pieśń 3376 ze zwoju XIV i
jej wersja oboczna:
古非思家波
素弖毛布良武乎
牟射志野乃
宇家良我波奈乃
伊呂尓豆奈由

Koishikeba
Sode mo furamu o
Muzashino no
Ukeragahana no
Iro ni zu na yume

Gdy do ciebie zatęsknię,
Machać będę rękawami.
Obym tylko na twarzy,
Kolorów nie zmieniła,
Jak chryzantemy w Muzashino

或本歌曰
Aru hon no uta ni iwaku
W pewnym odpisie widnieje pieśń [następująca]
伊可尓思弖
古非波可伊毛尓
武蔵野乃

Ika ni shite
Koiba ka imo ni
Muzashino no

Jakżeż miałbym potrafić,
Kochać cię i zarazem,
Kolorów nie zmieniać,
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宇家良我波奈乃
伊呂(亻弖)尓受安良牟

Ukeragahana no
Iro ni dezu aramu

Na twarzy niczym,
Chryzantemy w Muzashino

Sama pieśń 3376 przynależy do gatunku pieśni pytań i odpowiedzi, co oznacza, iż w ramach
przyjętej na potrzeby tej pracy koncepcji sam gatunek zapewnia wzajemną odmienność
argumentów uzupełniających miejsce przewidziane dla nadawcy i adresata w strukturze
nadawczej. Związek tej pieśni z jej tzw. wersją oboczną ma natomiast naturę czysto
konwencjonalną i reprezentuje tym samym kategorię formalną. Istnieją jednak silne
przesłanki za tym, aby typ tekstowego powiązania owych pieśni zasadniczo zrewidować. Jak
się bowiem okazuje, redaktorzy niemal wszystkich opracowań 511 sugerują, iż podmioty
liryczne obu pieśni różnią się co do płci, a zatem interpretacja dialogowa jest bardziej
uprawomocniona. Sam tekst nie przedstawia tutaj jasnych wskazówek mikrostrukturalnych,
toteż wszystkie opracowania interpetację taką sugerują jedynie jako możliwą 512 . Podmiot
liryczny drugiej pieśni zasugerowany jest przez zaimek drugiej osoby imo, używany
przeważnie przez mężczyzn. Wykładniki mikrostrukturalne nie dostarczają żadnych
informacji odnośnie pierwszego podmiotu lirycznego. Natomiast wykładnikiem tekstowym,
który faktycznie może sugerować dialog, jest typ wzajemnego powiązania ostatnich wersów
każdej z pieśni. O ile bowiem pierwsza z nich kończy się prośbą, to drugą kończy retoryczne
powątpiewanie, bardzo często wykorzystywane w japońszczyźnie w funkcji odpowiedzi. Jak
zatem widzimy, tego typu rekontekstualizacja połączona z odwołaniem makroplanu
formalnego jest możliwa, choć wymaga pewnej nietrywialnej, jakościowej ingerencji w tekst
na poziomie makrostrukturalnym.
Przykład skrajny natomiast, wiążący się z powołaniem znacznie większego rozdźwięku
między strukturą powierzchniową a głęboką tekstu, stanowi para poniższych pieśni:
(2751, XI)
味乃住
渚沙乃入江之
荒礒松
我乎待児等波
但一耳

Aji no sumu
Susa no irie no
Ariso matsu
A o matsu kora wa
Tada hitori nomi

Niczym sosna na zatoki Susa,
Wybrzeżu kamienistym,
Gdzie kaczki morskie żyją.
Ta, która na mnie czeka,
Jedna jest tylko, jedyna

(3547, XIV)
阿遅乃須牟
須沙能伊利江乃
許母理沼乃
安奈伊伎豆加思
美受比佐尓指天

Aji no sumu
Susa no irie no
Komorinu no
Ana ikizukashi
Mizu hisa ni shite

Niczym na zatoki Susa,
Mokradłach niewidocznych,
Gdzie kaczki morskie żyją,
Jakżeż trudno tchu zaczerpnąć,
Nie widząc cię tak długo

Oba utwory znajdują się w odrębnych makroplanach formalnych, tj. w zwoju XI i XIV. Tylko
drugi z nich sklasyfikowany jest w ramach gatunku jaki stanowią pieśni wzajemnych pytań;
pierwszy przynależy bowiem do kategorii formalnej w ramach innego gatunku, tj. pieśni
wyrażających uczucia poprzez nawiązanie do konkretnych przedmiotów. Odbiorca nie
511

Shōgakukan 1973 (tom III, str. 454), Shōgakukan 2002 (tom III, str. 466), Tada 2009 (tom V, str. 327),
Shinchōsha 1982 (tom IV, str. 97), a także Matsuda 1973b, str. 326. Pozostałe opracowania nie zajmują w tej
sprawie stanowiska.
512
Redaktorzy wydawnictwa Shinchōsha (ibidem) w odniesieniu do wydźwięku obu pieśni używają szczególnie
ogólnikowego terminu w postaci ‘uczuciowość kobieca / męska’ onna / otoko no kokoro 女／男の心.
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dysponuje więc absolutnie żadną wskazówką tekstową sugerującą powołanie makroplanu
kontekstowego. Nie dziwi wobec tego fakt, iż choć wszystkie opracowania odnoszą do siebie
obie pieśni ze względu na oczywistą (mikrostrukturalną) izotopię, to żadne z nich nie sugeruje
(makrostrukturalnego) dialogu. Interpretacja tego typu, sugerowana przez Matsudę 513 ,
stanowi więc jedynie tekstowo uprawomocniony, ale nie jednoznacznie uargumentowany
sposób powołania makrostruktury. Zabieg taki stanowi rzecz jasna szczególnie głęboką
ingerencję w tekst, obejmującą szereg szczebli makroplanów.
Tego typu przykłady stanowią jednak w skali całej antologii wypadki odosobnione i
marginalne, będące najprawdopodobniej efektem błędów popełnionych podczas prac
kompilacyjnych bądź podczas sporządzania kolejnych odpisów. W następnych
podrozdziałach zajmiemy się omówieniem tych kategorii, w których możliwość powołania
makroplanu kontekstowego znajduje wykładnik czysto tekstowy.

4.3.2.2. Dialogowość jako element tła
Tekstowe przeciwieństwo przedstawionego w poprzednim rozdziale typu dialogowości
stanowią w Man’yōshū tzw. pieśni pytań i odpowiedzi. Przez 'tekstowe przeciwieństwo'
mamy tu na myśli fakt, iż o ile w poprzednim typie dialogowości pełną inicjatywę w
powoływaniu dialogowego związku między danymi utworami posiadał odbiorca, to tutaj tego
typu charakter nadany jest z góry, już na poziomie mikrostrukturalnym. Mowa tutaj bowiem o
tych jednostkach tekstowych, w wypadku których jeden z mikroplanów, a dokładniej wstęp
odkompilatorski, zapowiada dialog, zaś najczęściej komentarz po ostatniej pieśni wytycza
zakres określonego makroplanu kontekstowego. Innymi słowy: dialogowy charakter
określonego ciągu utworów zakomunikowany jest przez nadawcę-kompilatora jako część tła
w rozumieniu Searle’a. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż sama treść pieśni często nie
wskazuje jednoznacznie tego typu związku. Przyjrzyjmy się bowiem pokrótce dwóm
poniższym pieśniom ze zwoju XI:
問答
Mondō
[Pieśni] pytań i odpowiedzi
(...)
(2818, XI)
垣津旗
Kakitsu hata ni
開沼之菅乎
Sakinu no suge o
笠尓縫
Kasa ni nui
将著日乎待尓
Kimu hi o matsu ni
年曾経去来
Toshi so henikeru
(2819, XI)
臨照
難波菅笠
置古之
後者誰将著
笠有莫国
513

Gdzie kwiaty bujne kwitną,
Z turzycy z mokradeł Saki,
Kapelusz swój utkawszy,
Lata spędziłem czekając,
Na dzień by go założyć

Oshiteru
Naniwa sugakasa
Oki furushi
Nochi wa ta ga kimu
Kasa naranakuni

Słońcem oświetlany,
Kapelusz z turzyc z Naniwa,
Leżał długo by zmarnieć,
A nie jest to kapelusz,
Na inną niż twa utkany głowę

Matsuda 1973b, str. 329.
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右二首
Migi nishu
Dwie pieśni po prawej [stanowią pytanie i odpowiedź]
Biorąc pod uwagę same mikroplany główne (tj. pieśni) obu powyższych jednostek można by
śmiało stwierdzić, iż utwory te stanowią solilokwia. Taka interpretacja oznacza jednak daleko
posuniętą ingerencję w tekst w postaci odwołania powołanego przez kompilatora tła
wiążącego oba utwory w dialog liryczny. Jak zatem widać, inicjatywa odbiorcy w
powoływaniu makroplanu kontekstowego jest tutaj raczej znikoma i ograniczać się może
ewentualnie do oceny i weryfikacji fortunności tak wprowadzonego tła w odniesieniu do
części lirycznych. Samo powołanie makrostruktury jest jednak w tym wypadku zabiegiem
stosunkowo trywialnym, nie wnoszącym specjalnych zmian natury jakościowej w stosunku
do struktury powierzniowej tekstu.
W Man’yōshū zebranych zostało nieco ponad sto utworów oznaczonych jako pieśni
pytań i odpowiedzi, przy czym liczba ta waha się w zależności od odpisu. Zasadniczo jednak
gatunek ten nie jest reprezentowany w opisywanej antologii szczególnie licznie. Poza
nielicznymi odstępstwami znakomita wiekszość utworów tego gatunku współtworzy dialogi
liryczne pomiędzy kobietą a mężczyzną obejmujący dwie piesni. I tak za typowy przykład
tego typu makroplanu może posłużyć dialog powołany przez pieśni 3117 i 3118 ze zwoju XII:
問答歌
Mondō
Pieśni pytań i odpowiedzi
(...)
(XII, 3117)
門立而
戸毛閇而有乎
何處従鹿
妹之入来而
夢所見鶴

Kado tatete
To mo sashitaru o
Izuku yu ka
Im ga irikite
Ime ni mietsuru

Zaryglowałem bramy,
I zamknąłem drzwi.
Skąd tedy,
Zdołałaś się przekraść,
I zjawić się we śnie?

(XII, 3118)
門立而
戸者雖闔
盗人之
穿穴従
入而所見牟

Kado tatete
To wa sashitaredo
Nusubito no
Horeru ana yori
Irite miekemu

Choć zaryglowałeś bramy,
I zamknąłeś drzwi,
To pewien złodziej,
Zdołał wejść i we śnie się ukazać,
Przez podkop w ziemi

右二首
Migi nishu
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Dwie pieśni po prawej [stanowią pytanie i odpowiedź]
Przykład ten jest tekstologicznie nieco ciekawszy od poprzedniego. Prócz bowiem
oczywistego zakomunikowania dialogowego charakteru obu utworów przez kompilatora i
wyznaczenia zakresu makroplanu przez komentatora, istotną wskazówkę na rzecz powołania
tego typu makroplanu stanowi sam tekst obu pieśni, a konkretniej ich częściowa izotopia oraz
kwestia rozróżnienia starej i nowej informacji. Już pobieżny rzut oka pozwala bowiem
dostrzec, iż pierwsze dwa wersy obu utworów są niemal identyczne. Ta część, która w
pierwszym utworze stanowiła nową informację (z tej oczywistej przyczyny, że jest to
początek całego dyskursu), w pieśni-odpowiedzi stanowi już powtórzenie znanej frazy, przy
czym gramatycznym wykładnikiem tego faktu jest pojawienie się partykuły wa ‘jeżeli chodzi
o CO / KOGO, skoro mówimy o CZYM / KIM’ w drugim wersie drugiej pieśni (i tylko w
nim). Wers ten kończy natomiast partykuła do ‘choć, ale’, która w naturalny sposób stanowi
zapoczątkowuje wprowadzenie nowej informacji zawartej w pozostałych trzech wersach514.
Jest przy tym faktem dość oczywistym, iż o tego typu podziale na starą i nową informację
możemy mówić wyłącznie przy makrostrukturalnym spojrzeniu na oba utwory. Na
płaszczyźnie mikrostrukturalnej bowiem druga pieśń stanowi odrębną jednostkę tekstową, a
zatem nie może być mowy o odwoływaniu się w pierwszych dwóch wersach do
wprowadzonej uprzednio treści.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewną szczególnie ciekawą cechę pieśni pytań
i odpowiedzi, obserwowaną przy makrostrukturalnym spojrzeniu na budowę całego zwoju.
Jak pamiętamy, przyjęta przez nas klasyfikacja przewiduje hierarchię kategorii makroplanów;
jeśli więc dwie pieśni nie tylko posiadają wspólny temat, ale ponadto współtworzą dialog, to
zaliczane są do kategorii kontekstowej, a nie nadawczej. Otóż jest faktem szczególnie
ciekawym, iż podobne intuicje odnośnie hierarchii typów związków między utworami
możemy wyśledzić także w samym tekście antologii. Przyjrzyjmy się bowiem dwóm
pieśniom dialogowym ze zwoju VII oraz dołączonemu do nich komentarzowi lewostronnemu.
問答歌
Mondō
[Pieśni] pytań i odpowiedzi
(1251, VII)
佐保河尓
鳴成智鳥
何師鴨
川原乎思努比
益河上

Sahogawa ni
Naku naru chidori
Nani shi kamo
Kawara o shinohi
Iya kawa noboru

Dlaczegóż tak właśnie,
Tysiące ptaków, które.
Nad rzeką Saho krzyczą,
Wciąż tęsknią do jej brzegów,
By w górę jej wciąż się piąć

514

Celowo nie używamy tutaj terminów ‘temat’ i ‘remat’ w celu uniknięcia skojarzeń z tematem i rematem w
rozumieniu tradycyjnym: mamy tutaj bowiem na myśli starą i nową informację w skali całego dyskursu, a nie
gramatycznie kodowaną strukturę informacyjną w ramach kolejnych zdań. O problemie tym wspominaliśmy już
wyżej. Tematem obu pieśni w ich ujęciu holistycznym jest bowiem adresat pierwszej wypowiedzi, przy czym
jest on wytyczony w wypadku pierwszego utworu przez formę tekstu, zaś w wypadku drugiego przez
powiązanie makrostrukturalne, tj. przez fakt, że ma to być odpowiedź na pytanie zadane w poprzedniej
wypowiedzi. Każdy z utworów składa się ponadto z kilku zdań składowych (pierwszy z trzech, drugi z dwóch).
Nadawca drugiego utworu kopiuje najzwyczajniej formę tekstu pierwszego ze zdań składowych poprzedniej
wypowiedzi, opatrując ją od razu gramatycznym wykładnikiem zaznaczającym starą informację (partykuła wa)
oraz zapowiadającym wprowadzenie nowej (partykuła do).
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(1252, VII)
人社者
意保尓毛言目
我幾許
師努布川原乎
標緒勿謹

Hito koso ba
Ō ni mo iwame
Wa ga koko da
Shinofu kawara o
Shimeyuu na yume

Choćby i ludzie mówili,
Że brzeg to zupełnie zwyczajny,
Nie odgradzaj mi dojścia,
Do tego brzegu, którego,
Tak tęsknie wypatruję

右二首、詠鳥。
Migi no nishu, tori o yomu.
Dwie pieśni po prawej stronie opiewają ptaki.
Zwróćmy uwagę, iż na poziomie mikrostrukturalnym jedynym utworem, który faktycznie
nawiązuje do motywu ptaków, jest pierwszy z pary dialogowej. Drugi z nich nawiązuje do
tego motywu tylko wówczas, gdy opatrzony rematyzującą partykułą kosoba podmiot ‘ludzie’
hito postrzegany jest jako skontrastowany z owym motywem ptaków z poprzedniej
wypowiedzi. Innymi słowy: komentarz następujący po obu pieśniach jest adekwatny tylko i
wyłącznie wówczas, gdy odbiorca odniesie go nie do „obu pieśni” na ich poziomie
mikrostrukturalnym (jak sugeruje literalne znaczenie komentarza), ale do makroplanu
powołanego przez obie pieśni. Ten kontekstowy związek okazuje się być tutaj nadrzędny i to
on warunkuje sensowność wprowadzonego komentarza. Potwierdzenie tego toku myślenia –
nieco mniej interesujące z tekstologicznego punktu widzenia, choć wyraźniej zaznaczone w
samej formie tekstu – możemy odnaleźć w zwoju X:
春相聞
Haru no sōmon
Wiosenne pieśni wzajemnych pytań
(...)
問答歌
Mondō
[Pieśni] pytań i odpowiedzi
(1926, X)
春山之
馬酔花之
不悪
公尓波思恵也
所因友好

Haru yama
Ashibi no hana no
Ashikaranu
Kimi ni wa shieya
Yosoru to mo yoshi

Urok twój cudowny,
Niczym kwiatów wrzosu,
Na wiosennej górze,
Dla twej miłości znieść mogę,
Ludzki brak dyskrecji

(1927, X)
石上
振乃神杉

Isonokami
Furu no kamusugi

Choć postarzałem się już,
Niczym boski cedr,
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神備西
吾八更々
恋尓相尓家留

Kamubi ni shi
Are ya sarasara
Koi ni ainikeru

Z Furu w Isonokami,
Przyszło mi właśnie teraz,
Poddać się urokowi miłości

右一首、不有春歌、而猶以和故、載於茲次。
Migi no isshu, haru no uta ni aranedomo, nao shi kotae naru o mochite ko yue ni, kono tsugite
ni nosu.
Jeśli chodzi o pieśń po prawej, to choć nie jest to utwór wiosenny, to z uwagi na fakt, iż
stanowi odpowiedź [na poprzednią pieśń], umieszczony został w tej kolejności.
Otóż oba te utwory przynależą nie tylko do makroplanu jedenastu pieśni pytań i odpowiedzi,
ale ponadto także do makroplanu wyższego szczebla, tj. wiosennych pieśni wznajemnych
pytań, obejmującego utwory 1890-1936. Każdy z utworów przynależących do tej kategorii
musi z zasady nawiązywać do pory roku, jaką jest wiosna. Nawiązanie tego typu
wprowadzane było z reguły poprzez użycie konkretnego wyrazu, np. ume no hana kwiaty
śliwy, harusame wiosenny deszcz, itp. odnoszącego się do któregoś z symboli wiosny.
Warunku tego w oczywisty sposób nie spełnia pieśń 1927, a zatem na swoim poziomie
mikrostrukturalnym nie wpisuje się w utwory nawiązujące do wiosny. Jak jednak widzimy w
komentarzu, związek tej pieśni z poprzednim utworem okazuje się tutaj w pewien sposób
nadrzędny. Posługując się zaś terminologią tekstologiczną możemy stwierdzić, iż do wiosny
nawiązuje cały makroplan kontekstowy powołany przez obie pieśni, choć w rzeczy samej nie
druga z nich na jej poziomie mikrostrukturalnym. Tym samym w obu przytoczonych wyżej
wypadkach związek kontekstowy pozwala na powołanie spójnej kompozycji, pomimo faktu,
że charakteru takiego nie zapewnia ani powierzchniowa struktura danej pieśni, ani jej
struktura nadawcza.
Na zakończenie tego podrozdziału warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt
odnoszący się nie tyle do tekstu jako takiego, lecz do samego aktu (re)kontekstualizacji i
powoływania makrostruktury. Otóż wspomnieliśmy wyżej, że dialogowy charakter
omawianych tutaj utworów nadany jest przez kompilatora jako część tła i z tego punktu
widzenia odbiorca nie musi wykazywać się specjalną inicjatywą w celu powołania
makrostruktury. Jak jednak powiedzieliśmy na początku niniejszego rozdziału,
makrostruktura ma z definicji charakter epistemiczny, a w związku z tym cechować ją musi
pewna dowolność. Otóż w wypadku pieśni pytań i odpowiedzi przejawia się ona w
możliwości weryfikacji fortunności powołanego w określony sposób tła. Odbiorca może
bowiem, na podstawie danych tekstowych, uznać dany odkompilatorski performatyw za
niefortunny i odwołać na poziomie makrostrukturalnym tak powołane tło bądź jego część. I
tak przykładowo pieśń 1936 z tomu X, choć przynależąca do ciągu pieśni pytań i odpowiedzi,
nie posiada swojego dopełnienia dialogowego w postaci drugiego utworu. Wobec tego
redaktorzy współczesnych opracowań odwołują dla tej jednostki stworzone przez kompilatora
tło, uznając ją za wersję oboczną pieśni 1934. Posługując się zaś wprowadzoną tutaj
terminologią możemy stwierdzić, iż nie powołują tym samym tekstowo narzuconego
makroplanu kontekstowego, lecz zmieniają go na formalny, który nie tylko obejmuje inne
pieśni, ale przewiduje złamanie pewnego porządku numeracyjnego (pominięta jest bowiem
pieśń 1935, która z 1934 łączy się kontekstowo)515. Część opracowań516 uznaje taki układ za
efekt błędu popełnionego podczas prac kompilacyjnych bądź podczas sporządzania odpisów.
515

Shōgakukan 1973 (tom III, str. 73), Shōgakukan 2002 (tom III, str. 58-59), Iwanami 2000 (tom II, str. 449),
Shinchōsha 1980 (tom III, str. 53), Omodaka 1962 (tom X, str. 146), Tada 2009 (tom IV, str. 71). Ten ostatni
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Tego typu wypadki są jednak w Man’yōshū marginalne. Znakomita większość pieśni
przynależących do tego gatunku współtworzy bowiem wyraźne pary dialogowe, przy czym
ich kontekstowe powołanie, jak wspominaliśmy, zakomunikowane jest expressis verbis i
nadane z góry. Istnieją jednak także takie fragmenty antologii, w których charakter dialogowy
jest jedynie zasugerowany, ale nie nadany jako część tła, przez co inicjatywa leżąca po stronie
nadawcy jest znacznie większa, niż ma to miejsce w wypadku pieśni pytań i odpowiedzi.
Omówieniem tej kategorii zajmiemy się w kolejnym podrozdziale.

4.3.2.3. Dialogowość sugerowana
Dwa omówione wyżej typy dialogowości w Man’yōshūi uznać można za skrajne: możliwość
ustanowienia dialogu albo nie znajdowała w ogóle odzwierciedlenia w mikroplanach
pobocznych, albo była narzucona z góry jako część tła. Tak opisane typy sygnalizowania
związków kontekstowych były w znacznej mierze spójne z przytaczaną koncepcją Matsudy.
Stoimy jednak na stanowisku, iż koncepcja ta, jakkolwiek niebędąca jawnie błędna, wymaga
pewnego uzupełnienia o trzeci, pośredni, typ, w ramach którego można wskazać pewne
wskazówki sugerujące możliwość powołania dialogu lirycznego, ale nie jest on wprowadzony
jako element tła; jest on jedynie sugerowany. Mówiąc zaś nieco precyzyjniej, przez
sugerowany dialog liryczny rozumiemy taki makroplan obejmujący minimum dwie jednostki
tekstowe, w którym mikroplany poboczne pozwalają na określenie, iż adresatem każdego z
utworów jest podmiot liryczny drugiej z pieśni współstanowiącej dialog, układ utworów nie
wskazuje odmiennego makroplanu formalnego, a ponadto formy tekstu obu pieśni nie
nakazują odwołania dialogu i powołania wyłącznie makroplanu nadawczego w postaci pary
skierowanych do siebie utworów. Różnica między tym typem dialogowości a pieśniami pytań
i odpowiedzi ma nie tylko charakter formalny, ale i empiryczny. Prócz bowiem faktu, iż
charakter dialogowy nie stanowi tutaj elementu tła (co było wyróżnikiem pieśni pytań i
odpowiedzi), to sam odbiorca dysponuje znacznie większą inicjatywą w konstruowaniu
makroplanów. Nie ogranicza się ona bowiem do weryfikowania zakomunikowanej z góry
przez kompilatora informacji pragmatycznej; to odbiorca decyduje o tym, czy określonego
typu (re)kontekstualizacji należy w danym wypadku dokonać na podstawie zestawionych ze
sobą form tekstu rozpatrywanych jednostek.
Jedną z najistotniejszych konsekwencji przyjętego wyżej kryterium jest fakt, iż sama
forma tekstowa nie zapewnia charakteru dialogowego. Jej znaczenie literalne czyni jedynie
ten typ (re)kontekstualizacji sensownym lub nawet prawdopodobnym, ale nie implikuje jej
bezpośrednio. Fakt ten ma szczególnie duże znaczenie dla analizy tekstologicznej tam, gdzie
mamy do czynienia z jednostkami tekstowymi, których najczęściej spotykana, a co za tym
idzie w wypadku głębszego zapoznawania się z tekstem antologii: najbardziej intuicyjna,
struktura pragmatyczna sugeruje właśnie sytuację dialogową. W wypadku Man’yōshū
zdecydowanie najczęściej używaną frazą spełniającą powyższą funkcję jest kotauru uta ‘pieśń
będąca odpowiedzią NA CO’, ‘pieśń posłana w odpowiedzi NA CO / KOMU’, a także ‘pieśń
skomponowana w odpowiedzi NA CO’. I choć w większości wypadków funkcja ta jest
stosunkowo jasna na tle danego kontekstu, problem ten nie jest tekstologicznie oczywisty.
Przyjrzyjmy się bowiem parze poniższych pieśni:
(4437, XX)
uznaje to za przyczynę dla włączenia pieśni 1936 do ciągu pieśni pytań i odpowiedzi 1934-1935-1936.
Propozycja ta jest absurdalna i tekstologicznie nieuprawomocniona, gdyż jeśli utwór ten uznać za oboczną formę
pieśni 1934, to nie może ona łączyć się dialogowo (kontekstowo) z poprzednią parą, lecz tylko formalnie z
pierwszym z utworów.
516
Shōgakukan 2002 (ibidem), Iwanami 2000 (ibidem).
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先太上天皇御製霍公鳥歌一首 日本根子高瑞日清足姫天皇也
Saki no Ōki sumeramikoto no gosei no hototogisu no uta isshu. Yamato Neko Takamizuhi
Kiyotarashi hime no sumeramikoto

Pieśń o skowronku, którą raczyła skomponować cesarzowa Ōki Cesarzowa Yamato Neko
Takamizuhi Kiyotarashi

富等登芸須
奈保毛奈賀那牟
母等都比等
可気都々母等奈
安乎祢之奈久母

Hototogisu
Nao mo nakanamu
Mototsu hito
Kaketsutsu motona
A o ne shi naku mo

Nie szczędź śpiewu słowiku,
I głosem swym wywołaj,
Imiona tych, co odeszli,
A moim łzom pozwól,
Przy głosie twoim płynąć

(4438, XX)
薛妙観応詔奉和歌一首
Sechi Myōkan mikotonori ni kotaete kotaematsuru uta isshu.
Pieśń, którą w odpowiedzi podarował cesarzowej Sechi Myōkan, w reakcji na jej czcigodne
słowa.
保等登芸須
許々尓知可久乎
伎奈伎弖余
須疑奈无能知尓
之流志安良米夜母

Hototogisu
Koko ni chikaku mo
Kinakite yo
Suginamu nochi ni
Shirushi arameyamo

Przybądź tutaj słowiku,
By blisko przy mym boku,
Móc śpiew roztaczać wokół,
Cóż warta będzie chwila,
Gdy w przeszłość już odejdzie

Otóż sytuacja jest tutaj o tyle ciekawa, iż we wstępie do drugiej pieśni wyraz kotau ‘udzielać
odpowiedzi NA CO / KOMU’ ‘ustosunkowywać się do CZEGO’ użyty został dwa razy, przy
czym rozróżnienie semantyczne widoczne jest w warstwie grafemicznej. O ile bowiem w
pierwszym wypadku jednostka ta zapisana została za pomocą ideogramu 応 (chińsk. yìng,
yīng; sinojap. yō, ō), które w Man’yōshū w ramach tekstów napisanych prozą używane jest
wyłącznie w znaczeniu ‘ustosunkowywać się do CZEGO, reagować NA CO’517, to w drugim
wypadku problem ten jest już mniej oczywisty. W całej antologii bowiem tak wprowadzona
pieśń niemal zawsze oznacza faktyczną odpowiedź dialogową i daje tym samym możliwość
dokonania (re)kontekstualizacji powołującej makroplan dialogowy, a nie wyłącznie nadawczy.
Tutaj jednak kwestia ta jest co najmniej dyskusyjna. Zwróćmy uwagę, iż odbiorca nie
dysponuje żadną informacją odnośnie tego, że nadawca pierwszego z utworów zwraca się do
kogoś innego niż on sam; forma tekstu pieśni 4437 natomiast z całą pewnością umożliwia
postulowanie tutaj solilokwium. Jeżeli zaś tego typu interpretację uznać za słuszną, to
następna pieśń nie współtworzy z pierwszą dialogu, lecz stanowi jedynie odpowiedź-reakcję
na poprzednią wpowiedź w postaci zwrotu do cesarzowej, sharmonizowanego518 treściowo z
jej pieśnią. Taka reakcja zaś nie łączy się, rzecz jasna, w żaden sposób z (re)kontekstualizacją
517

Por. m.in. utwory oznaczone numerami: 238, 1010 czy 1673.
Zwrotu tego używamy nieprzypadkowo, gdyż ‘harmonia, harmonizować, dopasowanie DO CZEGO’
stanowią właśnie podstawowe znaczenie użytego tutaj ideogramu 和 (chińsk. hé, hè, huò; sinojap. ka, wa, o; jap.
yawaragu, yawarageru, nagomu, nagoyaka)
518
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natury dialogowej. Przykład ten pozwala zwrócić uwagę na pewien istotny szczegół, a
mianowicie: samo pojawienie się frazy kotauru uta nie stanowi jeszcze wykładnika dialogu;
potrzebne jest także pewne dopełnienie tekstowe w postaci utworu zaadresowanego do
nadawcy tejże odpowiedzi. Ta zaś musi być nie tylko reakcją na dany akt mowy, ale co
więcej musi odnosić się do jego treści. Dopiero taki układ umożliwia dokonanie
(re)kontekstualizaji i powołanie makroplanu dialogowego.
W większości wypadków jednak pieśni Man’yōshū wprowadzane w ten sposób
faktycznie łączą się z odrębnymi jednostkami w całości tekstowe spełniające wymagania
dialogowe. I tak za modelowy, choć treściowo ciekawszy od większości tego typu
makroplanów, dialog stanowi para pieśni oznaczonych numerami 126-127 ze zwoju II.
Całość rozpoczyna dość bezpośrednia jak na ówczesne realia, choć w rzeczywistości
żartobliwa, wypowiedź Ishikawy no Iratsume:
(126, II)
石川女郎贈大伴宿祢田主歌一首 即佐保大納言大伴卿之第二子、母曰巨勢朝臣也
Ishikawa no Iratsume Ōtomo no Sukune Tanushi ni okuru uta isshu Sunawachi Saho dainagon
Ōtomo no maetsukimi no dai ni ko ni atari, haha o Kose no Asomi to iu

Pieśń, którą Ishikawa no Iratsume posłała Ōtomo no Sukune Tanushiemu Czyli drugiemu dziecku
wielmożnego Ōtomo, wielkiego radcy stanu z Saho. Jego matką była Kose no Asomi

遊士跡
吾者聞流乎
屋戸不借
吾乎還利
於曽能風流士

Miyabio to
Ware wa kikeru o
Yado kasazu
Ware o kaeseri
Oso no miyabio

Żeś panie manier wysokich,
Słyszeć mi nieraz przyszło,
Ale żeś mnie nie wpuścił,
I skąd przyszłam odesłał,
Maniery twe marne zaiste

Do pieśni zaś dołączony jest komentarz lewostronny, przedstawiający pokrótce wydarzenia
poprzedzające nadanie tej pieśni i dostarczający tym samym tła dla całego makroplanu:
大伴田主、字曰仲郎。容姿佳艶、風流秀絶。見人聞者、靡不歎息也。時有石川女郎。
自成双栖之感、恒悲独守之難。意欲寄書、未逢良信。爰作方便、而似賤嫗。己提堝
子、而到寝側、哽音蹢足、叩戸諮曰、東隣貧女、将取火来矣。於是仲郎、暗裏非識
冒隠之形、慮外不堪拘接之計。任念取火、就跡歸去也。明後女郎、既恥自媒之可
愧、復恨心契之弗果。因作斯歌、以贈謔戯焉。
Ōtomo no Tanushi, azana o Chūrō to iu. Yōshi kaen, fūryū shūzetsu. Miru hito kiku hito,
tansoku sezu to iu koto nashi. Toki ni Ishikawa no Iratsume to iu hito ari. Mizukara sōsei no
omoi o nashi, tsune ni dokushu no kataki koto o kanashibu. Kokoro ni sho o yosemu to
omoedo, ryōshin ni awazu. Koko ni hōben o nashite, iyashiki omina ni nisu. Onore nabe o
sagete, shinsoku ni itaru, kyōon tekisoku shi, to o tatakite hakarite iwaku, tōrin no mazushiki
onna, hi o toramu to shite kitaru to iu. Koko ni Chūrō, kuraki ura ni bōin no katachi o shirazu,
omoi no hoka ni kōshō no tabakari ni aezu. Omoi no mani mani hi o tori, ato ni tsukite
kaerisarashimu. Akete nochi ni iratsume, sude ni jibai no hazu beki koto o haji, mata shinkei
no narazaru koto o uramu. Yorite kono uta o tsukurite, kyakuki o okuru.
Ōtomo no Tanushi, drugie imię Chūrō. Mógł poszczycić się nie tylko przystojnym wyglądem,
ale też rzadko spotykaną elegancją, toteż na próżno by szukać osoby, która zobaczywszy go
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lub usłyszawszy o nim nie westchnęłaby z zachwytu. W tym samym czasie żyła też osoba
imieniem Ishikawa no Iratsume. Od chwili, gdy go zobaczyła, zapragnęła z nim zamieszkać i
na codzień doskwierała jej bardzo samotność. Próbowała nawet wyrazić swoje uczucia w
liście, ale nie spotkała się z zainteresowaniem. Postanowiła wobec tego zdobyć się na
podstęp: przebrała się za prostą staruszkę, wzięła do ręki gliniany garnek i udała się do pokoju
sypialnianego Ōtomo. Naśladując głos i chód staruszki zapukała do drzwi i rzekła: „Uboga
staruszka z sąsiedztwa przyszła prosić o użyczenie jej ognia.”. Było ciemno i Chūrō nie
ropoznał, że [osoba, która do niego przyszła] jest jedynie przebrana; ponadto nie przyszło mu
do głowy, że ktoś mógłby wobec niego stosować podstęp. Zgodnie z życzeniem pozwolił
więc wziąć staruszce szczapę płonącego drewna, po czym odesłał ją z powrotem tam, skąd
przyszła. Następnego dnia Iratsume zawstydziła się, że [wbrew przyjętym obyczajom]
wybrała się do Ōtomo sama [zamiast wysłać w tym celu posłańca]. Co więcej, żal jej było, że
nie udało jej się zrealizować obranego celu. W związku z tym skomponowała poniższą pieśń i
posłała ją w formie żartu.
(127, II)
大伴宿祢田主報贈歌一首
Ōtomo no Sukune Tanushi no kotaeokuru uta isshu
Pieśń, którą w odpowiedzi posłał Ōtomo no Sukune Tanushi
遊士尓
吾者有家里
屋戸不借
令還吾曾
風流士者有

Miyabio ni
Ware wa arikeri
Yado kasazu
Kaeshi shi ware so
Miyabio ni wa aru

Maniery, w istocie,
Moje były nienaganne.
Do domu nie wpuściwszy,
Skąd przyszłaś odesłałem.
Maniery me zaiste nienaganne

Zwróćmy uwagę na pewne ciekawe fakty wynikające z zestawienia form tekstu obu pieśni.
Przede wszystkim bowiem daje się tutaj zauważyć wyraźną izotopię, zachowującą także
wzajemną symetrię obu pieśni w ramach układu wersyfikacyjnego. Przede wszystkim
tematem obu utworów jest adresat pierwszej pieśni, utożsamiony z podmiotem lirycznym
drugiej z nich. Stąd też partykuła wa dochodząca do odnoszącego się doń zaimka pierwszej
osoby w drugim wersie pieśni 127. Czasownik ‘były’ arikeri, w naturalny sposób
skontrastowany z zajmującym analogiczną pozycję ‘słyszałam’ kikeru z poprzedniej
wypowiedzi, ma więc charakter rematycznego potwierdzenia starej informacji ‘w istocie były
JAKIE, w rzeczy samej były JAKIE’. Analogiczny zabieg obserwujemy w wersie czwartym:
tu bowiem powtórzoną, a więc starą, informacją jest czasownik ‘zawrócić KOGO, odesłać
KOGO z powrotem’ (w tym kontekście: odmówić gościny) kaesu, zaś rematem – podmiot
liryczny wskazany w zaimku. Struktura piątego wersu pieśni 127 jest zaś niemal identyczna
ze strukturą wersu drugiego w tym samym utworze. Między rzeczownikiem powtórzonym z
poprzedniego utworu a rematycznym potwierdzeniem przy pomocy czasownika ‘być’ aru
wprowadzone są dwie partykuły: uwydatniająca ni oraz tematyczna wa. Cały układ stanowi
konstrukcję, którą przedstawić można jako: ‘jeżeli już mowa o _ , to zaiste takie są’. W obu
wypadkach potwierdzenie to ma charakter żartobliwy. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż
pieśń 127 finalizuje ten makroplan, choć może się to wydawać nieco zaskakujące z uwagi na
następny utwór, dzielący z dwoma wyżej wymienionymi te same argumenty w ramach
struktury nadawczej:
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(128, II)
同石川女郎更贈大伴田主中郎歌一首
Onaji Ishikawa no Iratsume sara ni Ōtomo no Tanushi Chūrō ni okuru uta isshu
Pieśń, którą wspomniana Ishikawa no Iratsume ponownie posłała Ōtomo no Tanushiemu
Chūrō
吾聞之
耳尓好似
葦若末乃
足痛吾勢
勤多扶倍思

Wa ga kikishi
Mimi ni yoku niru
Ashi no ure no
Ashi hiku wa ga se
Tsutometau beshi

Faktycznie jest jak słyszałam,
Ludzi opowieści,
Bądź zdrowy mój panie,
O nogach, co jak trzciny
Kraniec trzęsie się giętki

右、依中郎足疾、贈此歌問訊也。
Migi wa, Chūrō no ashi hiki ni yori, kono uta o okurite monshin suru nari.
Jeśli chodzi o [pieśń po] prawej stronie, to [autorka] wysłała go z zapytaniem o zdrowie
Chūrō gdy ten cierpiał na skurcze nóg.
Widzimy jednak już w oparciu o samą formę tekstową pieśni, a przypuszczenia te potwierdza
komentarz lewostronny, że utwór ten nawiązuje do innego wydarzenia i zupełnie nie odnosi
się do tekstu dwóch poprzednich jednostek. Posługując się więc przedstawioną w niniejszej
pracy terminologią możemy stwierdzić, iż utwory 126-127 tworzą makroplan kontekstowy
najniższego szczebla, zaś następnie ta całość tekstowa łączy się z pieśnią 128 w makroplan
nadawczy wyższego szczebla.
W przeważającej mierze układy dialogowe w Man’yōshū realizowane są w ramach pary
utworów. Istnieją tym niemniej także układy znacznie dłuższe, pozwalające na powołanie
makroplanów wielopoziomowych różnych kategorii. Typowy przykład takiego dłuższego
ciągu możemy zaobserwować w zwoju IV; poniżej przytaczamy fragment umożliwiający
powołanie makroplanu dialogowego.
(727, IV)
大伴宿祢家持贈坂上家大嬢歌二首 離絶数年、復会相聞徃来
Ōtomo no Sukune Yakamochi Sakanoue no ie no ōotome ni okuru uta nishu Rizetsu sūnen, mata
aite sōmon ōrai su.

Dwie pieśni, które Ōtomo no Sukune Yakamochi posłał najstarszej z córek z rodu Sakanoue.
Po latach rozłąki znowu zaczęli wymieniać się pieśniami wzajemnych pytań.

萱草
吾下紐尓
著有跡
鬼乃志許草
事二思安利家理

Wasuregusa
Wa ga shitabimo ni
Tsuketare do
Shiko no shikogusa
Koto ni shi arikeri

Pomimo że przywiązałem,
Niezapominajkę,
Do szaty mojej sznura,
Na słowach się skończyło,
Trawy głupiej wpinanie
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(...)
(729, IV)
大伴坂上大嬢贈大伴宿祢家持歌三首
Ōtomo no Sakanoue no Ōotome Ōtomo no Sukune Yakamochi ni okuru uta sanshu
Trzy pieśni, które Ōtomo no Sakanoue no Ōotome posłała Ōtomo no Sukune Yakamochiemu
玉有者
手二母将巻乎
欝瞻乃
世人有者
手二巻難石

Tama naraba
Te ni mo makamu o
Utsusemi no
Yo no hito nareba
Te ni makikatashi

Gdybyś był perłą,
Przy ręku bym cię obwiązała,
A żeś z ulotnego,
Świata jest człowiekiem,
Obwiązać mi cię nie sposób

(...)
(733, IV)
又大伴宿祢家持和歌三首
Mata Ōtomo no Sukune Yakamochi no kotauru uta sanshu
Trzy pieśni, które następnie Ōtomo no Sukune Yakamochi [posłał w] odpowiedzi
空蟬乃
代也毛二行
何為跡鹿
妹尓不相而
吾独将宿

Utsusemi no
Yo ya mo futa yuku
Nani su to ka
Imo ni awazute
A ga hitori nemu

Czy świata ulotnego,
Życie powtórzyć można?
Dlaczegóż więc w oddaleniu,
Spotkać się nie mogąc,
Noc spędzam w samotności?

(734, IV)
吾念
如此而不有者
玉二毛我
真毛妹之
手二所纒乎

Wa ga omoi
Kakute arazu wa
Tama ni mo ga
Makoto mo imo ga
Te ni makaremu o

Jakżeż pragnę, abym,
Miast żyć jak teraz żyję,
W perłę móc się zamienić,
Byś mogła mnie, najdroższa,
Obwiązać przy swej ręce

(735, IV)
同坂上大嬢贈家持歌一首
Mata Sakanoue no Ōotome Yakamochi ni okuru uta isshu
Pieśń, którą Sakanoue no Ōotome ponownie wysłała Yakamochiemu.
春日山
霞多奈引
情具久
照月夜尓
独鴨念

Kasuga yama
Kasumi tanabiku
Kokoroguku
Tereru tsukuyo ni
Hitori kamo nemu

Mgła gęsta spowiła,
Kasugi góry zbocza,
I w sercu mrok też zapadł.
W noc księżycem oświetloną,
Zasnąć mi przyjdzie samotnie
285

Przytoczony ciąg pieśni pozwala nam dobrze zilustrować to, o czym mówiliśmy na początku
niniejszego podrozdziału, a mianowicie: istnieją ciągi utworów, w których charakter
dialogowy nie jest tutaj w żaden sposób zapowiedziany, lecz jedynie zasugerowany. Fakt
przynależności rozpatrywanych tu utworów do gatunku pieśni wzajemnych pytań pozwala
nam jedynie stwierdzić, iż argument wypełniający miejsce przewidziane dla adresata nie jest
tożsamy z podmiotem lirycznym. Jedyne wykładniki tekstowe sugerujące dialog to
naprzemienne występowanie obu jego uczestników, a także zwrot ‘pieśń będąca odpowiedzią’
kotauru uta dla serii pieśni 732-734. Cała inicjatywa w przeprowadzeniu (re)kontekstualizacji
leży już po stronie odbiorcy. Wydaje się tym niemniej, iż powołanie tego typu makroplanu
nie kłóci się z treścią utworów przytoczonych powyżej.
Na zakończenie tego podrozdziału odwołamy się do jeszcze jednego, stosunkowo
nietypowego, fragmentu umożliwiającego dokonanie dialogowej (re)kontekstualizacji.
Nietypowego, bo rozpoczynającego się mikroplanem niebędącym ani pieśnią, ani wstępem
odkompilatorskim, lecz listem Ōtomo no Tabito do nieznanej osoby:
伏辱来書、具承芳旨。忽成隔漢之恋、復傷抱梁之意。唯羨、去留無恙、遂待披雲
耳。
Fu shite raisho o katajikenami shi, tsubusa ni hōshi o uketamawarinu. Tachimachi ni
amanogawa o hedatsuru koi o nashi, mata hashi o mudaku kokoro o itamushimu. Tada
negawaku wa, kyoryū tsutsumi naku, tsui ni hiun o matamaku nomi.
Pragnę uniżenie złożyć najszczersze podziękowania za Pani list, w którym była Pani łaskawa
wyrazić troskę o moją skromną osobę. Cierpienie miłosne, jakiego właśnie doświadczam,
porównać mogę jedynie do miłości [Pasterza i Szwaczki], tak nagle rozdzielanych drogą
mleczną, lub też do Bisei’a czekającego nieznużenie pod mostem na swoją ukochaną. Pragnę
tylko, aby, mimo dystansu dzielącego nas obecnie, nadszedł dzień, w którym chmury wiszące
między nami rozwieje wiatr. Na tę chwilę jedynie teraz czekam.
歌詞両首 大宰帥大伴卿
Kashi ryōshu Dazai no sochi Ōtomo no maetsukimi
Część liryczna, dwie pieśni. Wielmożny Ōtomo, pracownik urzędu do spraw kontaktów z zagranicą
(806, V)
多都能馬母
伊麻勿愛弖之可
阿遠尓与志
奈良乃美夜古尓
由吉帝己牟丹

Tatsu no ma mo
Ima mo ete shi ka
Ao ni yoshi
Nara no miyako ni
Yukite komu tame

Choćby i teraz chciałbym,
Rumaka jak smok rączego,
Dosiąść i pojechać,
Do ziem błękitem pięknych,
Grodu co w Narze stoi

(807, V)
宇豆都仁波
安布余志勿奈子
奴婆多麻能
用流能伊昧仁越

Utsutsu ni wa
Au yoshi mo nashi
Nubatama no
Yoru no ime ni o

W tym świecie ulotnym,
Nie przyjdzie nam się spotkać,
Zjawiaj się proszę zawsze,
W czarną niczym smoła,
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都伎提美延許曾

Tsugite mie koso

Nocą śnionym marzeniu

Z czysto informacyjnego punktu widzenia otwierający całość list pełni tutaj dokładnie tę samą
funkcję, co wstęp odkompilatorski, tj. dostarcza tła dla następujących po nim utworów. Z
tekstologicznego punktu widzenia natomiast różnice są zasadnicze. Po pierwsze, tekst ten
posiada bogatszą strukturę nadawczą, tj. nadawcą jego treści jest nadawca tożsamy z
podmiotem lirycznym następującego po nim utworu. Co więcej, skierowany jest on do
określonej postaci tekstowej, jaką jest podmiot liryczny pieśni 808-809, stanowiących
odpwiedź:
答歌二首
Kotauru uta nishu
Dwie pieśni stanowiące odpowiedź
(808, V)
多都乃麻乎
阿礼波毛等米牟
阿遠尓与志
奈良乃美夜古邇
許牟比等乃多仁

Tatsu no ma o
Are wa motomemu
Ao ni yoshi
Nara no miyako ni
Komu hito no ta ni

Rumaka jak smok rączego,
Ja znaleźć się postaram,
Dla tego kto chce przybyć,
Do ziem błękitem pięknych,
Grodu co w Narze stoi

(809, V)
多陁尓阿波須
阿良久毛於保久
志岐多閇乃
麻久良佐良受提
伊米尓之美延牟

Tada ni awazu
Araku mo ōku
Shikitae no
Makura sarazute
Ime ni shi miemu

Choć w oddaleniu nam przeszło,
Kolejne spędzać chwile,
Od rozłożonej przy boku,
Poduszki się nie oddalam,
Byś zjawić się mógł we śnie

Jak przy tym widzimy, wyraźna izotopia między parami utworów 806-808 i 807-809 pozwala
stwierdzić, do których fragmentów poprzedniej wypowiedzi odnosi się nadawca utworów
stanowiących odpowiedź. Warto przy tym zwrócić uwagę na nietypowy wykładnik tekstowy
sugerujący wyraźnie obecność dwóch odmiennych argumentów wypełniających miejsce
nadawcy i odbiorcy w strukturze nadawczej dwóch pierwszych utworów. Informacji tej nie
dostarcza bowiem ani wstęp odkompilatorski, ani komentarz, ani sam makroplan formalny
(pieśni różne). Otóż wykładnikiem tym jest sama forma epistolarna, która z definicji narzuca
pewne ograniczenia na strukturę nadawczą tekstu. Charakter epistolarny tego mikroplanu
rozpoznawalny jest natomaist przede wszystkim dzięki formom honoryfikatywnym, które, jak
staraliśmy się pokazać w poprzednim rozdziale poświęconym nadawcy tekstu pisanego, ze
swej natury różnicują nadawcę i adresata wypowiedzi.
Tym nietypowym, choć tekstologicznie bardzo interesującym, przykładem kończymy
omawianie kategorii kontekstowej. Jest to także ostatnia kategoria makroplanów w ramach
modelu analizy tekstologicznej opracowanej na potrzeby niniejszej dyskusji. Stoimy bowiem
na stanowisku, iż choć sam tekst antologii może miejscami stwarzać pole do różnych
interpretacji, to przedstawiona koncepcja pozwala w ramach przyjętego odczytu powołać
precyzyjną makrostrukturę, w której wszystkie jednostki tekstu antologii tworzą
shierarchizowany układ: począwszy od całości powoływanych przez związki między owymi
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jednostkami, po kolejne szczeble układów między ukonstytuowanymi już makroplanami.
Makrostruktury odpowiadające kolejnym wersjom interpretacji tekstu mogą więc różnić się
co do układu i typów makroplanów, ale naszym zdaniem nie wymagają, co szczególnie
istotne, tworzenia nowych kategorii tekstologicznych. Nie widzimy bowiem takich typów
związków między utworami antologii, których zdefiniowanie wymagałoby odwołania się do
innych narzędzi, niż zaproponowane i omówione wyżej trzy kategorie.

5. Kompozycja tekstu Man’yōshū – uwagi końcowe
Rozdziałem III kończymy zasadniczą część przedsięwziętej w niniejszym opracowaniu
dyskusji. Obrana tutaj perspektywa nadaje mu pod pewnym względem charakter
zdecydowanie bardziej ogólny od rozprawy przeprowadzonej w dwóch poprzednich częściach.
I tutaj bowiem za punkt wyjścia obrany został fakt stanowiący teoretyczną oś naszych
całościowych rozważań, a mianowicie to, iż tekst grafemiczny odznacza się nie tylko pełną
odrębnością i niezależnością w stosunku do mowy, ale także obserwacja, że konotuje on
typowe wyłącznie dla niego samego cechy semiotyczne, obserwowane w ramach wszystkich
trzech tradycyjnie wyróżnianych aspektów każdego systemu semiotycznego, tj. semantyki,
syntaktyki i pragmatyki. Ogólność ostatniego rozdziału przejawia się natomiast w
epistemicznym charakterze kluczowego dlań terminu, jakim jest makrostruktura. Obranym tu
celem było bowiem naświetlenie tego, w jaki sposób język naturalny na jego poziomie
systemowym koduje te cechy pragmatyczne, które wytyczają następnie pewne granice dla
poszczególnych sposobów restrukturyzowania tekstu na jego poziomie głębokim.
Interpretacja tego typu z założenia zaś wymaga pewngo spojrzenia holistycznego,
obejmującego m.in. oba aspekty omówione w poprzednim rozdziałach.
Zaproponowane tutaj narzędzie, zbudowane w przeważającej mierze na prekursorskiej
i klasycznej już koncepcji van Dijka, wprowadza stosunkowo precyzyjne narzędzie dla ściśle
lingwistycznej analizy każdego dzieła literackiego, w tym również tak złożonego, jak
antologia poetycka Man’yōshū. Nadanie makrostrukturze charakteru epistemicznego
gwarantuje bowiem z jednej strony pewną dowolność interpretacji, która w skrajnym
wypadku pozwala także na weryfikację i odwołanie tła danego tekstu. Z drugiej strony
natomiast przedstawienie owej struktury głębokiej jako konstruktu zdaniowego
uzupełnianego funkcjonalnie odmiennymi argumentami w postaci jednostek języka
naturalnego pozwala na precyzyjne uchwycenie różnic między poszczególnymi typami
interpretacyjnymi, bez rezygnacji ze ściśle lingwistycznego, zdaniocentrycznego, charakteru
analizy. W tym też upatrujemy przewagę zastosowanego tu podejścia w stosunku do
tradycyjnej analizy filologicznej.
W ramach już samej makrostruktury szczególnie istotne znaczenie przypisane zostało
koncepcji powoływania makroplanów oraz ich tekstologicznej typologii. Skoro bowiem
pojęcie makrostruktury rzeczywiście stanowić ma konstrukt o charakterze epistemicznym,
niezbędne jest także wzięcie pod uwagę w ramach tego konstruktu spojrzenia holistycznego, a
nie wyłącznie atomistycznego. Zaproponowana analiza lingwistyczna ma zaś umożliwić
sprecyzowanie aktu powoływania tego typu całościowego ujęcia tekstu poprzez
zdefiniowanie shierarchizowanych makroplanów. Ich typ pozwala na określenie nie tylko
faktu, że dany tekst pojmowany jest jako spójna całość, ale przede wszystkim tego, jaki typ
owa spójna całość reprezentuje i jakie kategorie tekstologiczne stanowią cechy definicyjne tak
wyznaczonych całości. Kluczową odmienność w stosunku do tradycyjnej japońskiej analizy
filologicznej stanowi zaś to, iż tego typu definiowanie odbywa się wyłącznie na gruncie
synchronicznym, a nie diachronicznym. To zaś, w wypadku tekstu liczącego sobie przeszło
dwanaście stuleci, stanowi zagadnienie dalece nietrywialne.
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Warto ponadto zwrócić uwagę, iż przedstawione tutaj narzędzie umożliwia analizę
struktury informacyjnej tekstu na dowolnym poziomie szczegółowości. Choć bowiem
tematem niniejszego opracowania jest grafemiczna struktura antologii Man’yōshū, a nie
lingwistyczny opis środków poetyckich obserwowanych w klasycznej poezji japońskiej, to
analiza makrostrukturalna może być z powodzeniem stosowana w dyskusji z pogranicza
pragmatyki, językoznawstwa i teorii literatury. Kluczowe jest przy tym to, iż poszczególne
poziomy analizy wprowadzane być mogą poprzez dookreślenie nowych kategorii w ramach
formy tekstu i ewentualnie wypełnienie struktury nadawczej nowymi argumentami, natomiast
fundamenty całej koncepcji nie wymagają zmian. Zarówno sam dychotomiczny podział na
strukturę nadawczą i formę tekstu, jak również typ argumentów wiązanych w ramach owej
struktury nadawczej przez funktor mówić, że, ma dla analizy tekstologicznej charakter
uniwersalny.
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Zakończenie
Co analiza Man'yōshū wnosi do teorii języka naturalnego
Cel dyskusji podjętej w trzech powyższych rozdziałach można ująć pokrótce jako próbę
spojrzenia na najstarszą japońską antologię poetycką jako na tekst grafemiczny w
lingwistycznym, nie literaturoznawczym, rozumieniu terminu tekst. Jak staraliśmy się
bowiem pokazać, odpowiednie zdefiniowanie tekstologicznej struktury tekstu, wraz z
poszczególnymi jej aspektami, takimi jak wielowarstwowy nadawca, makro- i mikroplany,
etc., pozwala na wyjaśnienie szeregu zjawisk powstających w wyniku interpretacji
poszczególnych partii omawianej tu antologii, a także tekstu w ogóle. Obrana perspektywa
pozwoliła w znacznym stopniu dookreślić obiekt badań. Starliśmy się bowiem pokazać, jak
tekst antologii w swojej postaci grafemicznej (ze szczególnym uwzględnieniem owej
grafemiczności) pozwala na kodowanie poszczególnych cech języka naturalnego. Dyskusja
została przy tym podzielona na działy odpowiadające trzem różnym, choć rzecz jasna nie
wszystkim, aspektom języka. Aspekty te stanowią przy tym zbiór uporządkowany, gdyż
kolejność opisu ma tutaj znaczenie.
Pierwszym, najbardziej podstawowym zagadnieniem analizowanego tekstu było jego
nacechowanie gramatyczne. Celem owej analizy była tu zatem rekonstrukcja reguł
syntaktycznych i semantycznych, które pozwalają na interpretację znaczenia poszczególnych
partii antologii. Cechy te zasługiwały przy tym na odrębną dyskusję z uwagi na istotny wpływ
dwóch odrębnych systemów językowych, tj. chińskiego i japońskiego. Wpływ ten
zaowocował powstaniem szczególnie interesującego gramatycznie tekstu, którego pełen opis
umożliwia przede wszystkim wielosystemowe spojrzenie na japońszczyznę proponowane
przez Huszczę. Co jednak szczególnie istotne, obserwowany w Man'yōshū typ
wielosystemowości nie doczekał się swojej kontynuacji , toteż z gramatycznego punktu
widzenia tekst ten pozostaje unikalny na tle całej tradycji piśmienniczej i stanowi nader
istotne źródło dla badań nad językami kodującymi więcej niż jeden system gramatycznoleksykalny.
W przeciwieństwie do czysto systemowej, kontekstowo niezależnej analizy
przeprowadzonej w rozdziale I, w dwóch następnych częściach podjęliśmy dyskusję nad
pragmatycznymi aspektami tekstu, uwidaczniającymi się dopiero po uwzględnieniu
przynajmniej części kontekstu wypowiedzi. Rozdział II został poświęcony rekonstrukcji
nadawcy tekstu grafemicznego. Jego celem było sprecyzowanie tego, jak grafemiczne
wykładniki językowe kodują niehomogeniczny i uporządkowany zbiór nadawców.
Zaproponowany w wyniku podjętej dyskusji model wielowarstwowego nadawcy tekstu
pisanego okazał się diametralnie odmienny od nadawcy przynależącego do domeny dyskursu
mówionego.
Zarysowanie problematyki znaczenia tekstu oraz statusu jego nadawcy umożliwiło
naświetlenie tekstu Man'yōshū z nadrzędnego punktu widzenia, tj. z punktu widzenia jego
tekstowej interpretacji. Wykorzystując klasyczne koncepcje z zakresu tekstologii van Dijka (a
także poszczególnych współczesnych uściśleń) staraliśmy się ująć całe dzieło w postaci
struktury powoływanej przez akt percepcji tekstu. Powstanie owej struktury opiera się przy
tym przede wszystkim na określeniu statusu nadawcy, odbiorcy oraz tematyczno-rematycznej
budowy tekstu. W wypadku Man'yōshū określenie tego typu konstruktu epistemicznego nie
byłoby możliwe bez dyskusji przeprowadzonej w dwóch poprzednich rozdziałach. Rzecz
jasna, szczególny typ gramatyczny i nadawczy, którego powołanie umożliwione było przez
grafemiczne ukształtowanie tekstu, pociąga za sobą określone struktury tekstowe nietożsame
ze strukturami dyskursu mówionego.
Aby jednak tego typu ogólne rozważania wnosiły cokolwiek do teoretycznych
rozważań nad językiem naturalnym, zaproponowane pojęcia i fakty naświetlone przy pomocy
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materiału antologii wymagają sprecyzowania i uogólnienia. Otóż, jak wspominaliśmy wyżej,
obserwacja kluczowa z punktu widzenia podjętych tu rozważań dotyczy roli materialnego
upostaciowienia rozpatrywanego tekstu. Choć wynikające z niej konsekwencje dyskutowane
były na przestrzeni całej niniejszej pracy, poniżej fakty te postaramy się ująć w sposób
sformalizowany. W tym celu zdefiniujemy najpierw dwa typy obiektów językowych, a także
dwa typy operacji określanych na tych obiektach.
Jednostką języka x nazywać będziemy taki zbiór znaków, który ująć można za
pomocą standardowej 519 uporządkowanej trójki gramatycznej o postaci ( F x , S x , M x ) . F x
odpowiada fizycznej postaci danej jednostki, S x jej typowi syntaktycznemu, a M x denotacji.
Przykładowo, dla wyrazu pies definicja jednostki języka przyjmuje formę:
pies  ( pies, NP,{x : x jest psem})

Przez jednostkę materialną będziemy rozumieć zmysłowo postrzegalny i w pełni
zdesemantyzowany ciąg sygnałów, takich jak fala dźwiękowa (w wypadku mowy), zbiór
punktów na powierzchni (w wypadki pisma), zbiór gestów (w wypadku języka migowego),
itp. Jednostki te odpowiadają w przybliżeniu ciągom jednostek subkodów diakrytowych
Adama Weinsberga, czy hjelmslemowskiej formie wyrażania. Jednostkę materialną x można
tym samym postrzegać jako tożsamą z jej fizyczną postacią, tj. x  F x , czyli jako jednostkę w
pełni definiowalną przez jej fizyczny kształt.
Tak określone jednostki pozwalają na zdefiniowanie dwóch następujących operacji
językowych. Dekodowaniem będziemy nazywać funkcję D przyjmującą za dziedzinę
jednostki materialne, a za przeciwdziedzinę jednostki języka. Mamy więc:
D ( x)  y , gdzie x  F x i y  ( F y , S y , M y )

Funkcja ta odpowiada podstawowej operacji językowej, jaką jest gramatyczna, tj.
syntaktyczno-semantyczna, interpretacja ciągów sygnałów językowych. Tak więc
przykładowo na gruncie polszczyzny interpretacja językowa ciągu czterech liter ' p ' , ' i ' , ' e' , ' s '
nadanych w tej kolejności oddawana jest przy pomocy prostego równania o postaci
D( pies )  ( pies, NP,{x : x jest psem}) .
Drugi typ operacji językowej, który na potrzeby niniejszego tekstu nazwiemy
przekodowaniem, stanowi funkcję P przyjmującą za dziedzinę trójki gramatyczne a za
przeciwdziedzinę inne trójki gramatyczne. Warunkiem koniecznym jest przy tym fakt, iż P
nie jest funkcją identycznościową, a jej wartość jest obliczalna wyłącznie na podstawie zasad
gramatycznych lub pragmatycznych kodowanych przez dany język. Przykładowo, jeśli za P
uznamy operację przekodowania pisma na mowę, czyli operację odpowiadającą odczytowi, to
dla wyrazu ' pies ' mamy:
P ( pies, NP,{x : x jest psem})  (/ pʲes/ , NP,{x : x jest psem})

Jeśli zaś za P uznamy operację przekładu z języka polskiego na angielski, otrzymujemy:
P ( pies, NP,{x : x jest psem})  (dog , NP,{x : x jest psem}
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Por. m.in. wspominane już wyżej koncepcje Jacobson (2007, str. 193; 2002, str. 604-605) czy Pottsa (2007,
str. 408).
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Obie zdefiniowane funkcje odpowiadają więc pewnym podstawowym operacjom językowym,
których różne kombinacje składają się na percepcję językową.
Sformułowawszy pewne podstawowe pojęcia możemy teraz sprecyzować niecą pewną
obserwację, którą kierowaliśmy się w niniejszej dyskusji. Otóż funkcja D zdefiniowana
kolejno dla jednostek materialnych x p i xm tj. dla jednostek pisma i mowy takich, że
P( F p , S p , M p )  ( F x m , S x m , M x m ) nie spełnia warunku, iż M p  M x m i S p  S x m oraz
cechy pragmatyczne x p są tożsame z cechami pragmatycznymi xm . W szczególności, co
nader istotne dla pisma ideograficznego, jedna jednostka grafemiczna może odpowiadać w
funkcji P zbiorowi jednostek mowy, różniącym się z między sobą zarówno składniowo, jak i
semantycznie. Poszczególne typy owych rozbieżności, z uwzględnieniem części aspektów
pragmatycznych, zostały omówione w trzech głównych rozdziałach niniejszej pracy na
przykładzie najstarszej japońskiej antologii poetyckiej. Poniżej wnioski te postaramy się
nieco sprecyzować i podsumować.
Dyskusja przeprowadzona w rozdziale I może być postrzegana jako szczególnie
dobitny argument na rzecz koncepcji języków Azji Wschodniej – w tym japońszczyzny –
proponowany od szeregu lat przez Huszczę 520 . Kwintesencję tej koncepcji stanowi
przedstawienie języków wschodnioazjatyckich jako tworów wielosystemowych, powstałych
w wyniku procesu asymilacji jednego wspólnego systemu do systemów rodzimych.
Koncepcja Huszczy przyjmuje za punkt wyjścia szczególną rolę chińszczyzny w systemach
językowych Azji Wschodniej. Otóż dzięki ideograficznemu systemowi zapisu klasycznego
języka chińskiego użytkownicy mniej rozwiniętych języków mieli możliwość wprowadzenia
w życie jakościowo innych kontaktów międzyjęzykowych od tych obserwowanych w Europie
w postaci komunikacji grafemicznej. Cechą szczególną owej komunikacji było to, iż tekst był
prymarnie kodowany w języku chińskim, a następnie dekodowany (w powyższym
rozumieniu tego terminu) w językach rodzimych. Tego typu proces komunikacji zaowocował
stopniowym wchłanianiem leksykalnych i gramatycznych jednostek chińszczyzny do
systemów rodzimych. Klasyczna chińszczyzna stawała się wówczas wspólnym podsystemem
w ramach poszczególnych języków. W ten sposób dochodziło do powstania języków
wielosystemowych, składających się z podsystemów: jednego rodzimego oraz chińskiego.
Stąd, prócz wielosystemowości, dodatkowe pojęcie współsystemowości. Tego typu ujęcie,
jak proponuje Huszcza, pozwala na definiowanie pojęć bardziej szczegółowych, takich jak
podsystem gramatyczny czy subleksykon 521 , a także na szukanie relacji między oboma
niehomogenicznymi podsystemami. W ramach tak zarysowanego ujęcia japońszczyzna miała
przechodzić ewolucję od języka monosystemowego, przez bilingwizm, aż do
wielosystemowości obserwowanej współcześnie.
Otóż Man'yōshū stanowi najbardziej wyraziste świadectwo wczesnego okresu
adaptacji chińszczyzny, w którym w ramach poszczególnych fraz łączone były cechy
językowe dwóch różnych systemów – chińskiego i japońskiego – lecz w którym tego typu
jednostki nie były jeszcze dekodowalne w oparciu o zasady gramatyczne jednego języka, a
jedynie w oparciu o umiejętność stosunkowo arbitralnego kombinowania zasad dwóch
odrębnych języków. Stąd też wynikające różnorodne, a niekiedy do dziś nie zinterpretowane
przez badaczy, metody utrwalania tekstu. Frazy te można zatem postrzegać jako jedne z
pierwszych przykładów stosowania wielosystemowości, choć wciąż jeszcze nie
funkcjonującej w oparciu o stałe zasady gramatyczne jednego języka. Tekst lirycznych partii
Man'yōshū nie jest jednak wyraźnie tekstem, o którym można w sposób sensowny powiedzieć,
iż został on zapisany częściowo w języku chińskim, częściowo zaś w japońskim. Istotnie więc,
x
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Por. przede wszystkim Huszcza 1991, 2000.
Por. Huszcza 1991, str. 106-107; 2000: 142.
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wprowadzone przez Huszczę rozróżnienie na bilingwizm i wielosystemowość pozwala w
dogodny sposób przedstawić problematykę języka opisywanej tu antologii. W niniejszej
dyskusji postaramy się natomiast zinterpretować oba te terminy na płaszczyźnie teoretycznej.
Otóż posługując się zdefiniowanymi wyżej pojęciami proponujemy następujące
rozróżnienie. O bilingwizmie mówimy wówczas, gdy operacja dekodowania dostarcza tekstu,
w ramach którego jednostki języka opisywalne są za pomocą trójek gramatycznych
wygenerowanych przez jeden z dwóch odmiennych systemów językowych. Wszystkie
elementy danej trójki są przy tym wygenerowane przez jeden system językowy. Przez tekst
wielosystemowy zaś rozumiemy taki zbiór wartości funkcji dekodowania D , dla którego
poszczególne elementy w ramach jednej trójki gramatycznej generowane są przez różne
systemy językowe.
Spójrzmy teraz, jak powyższe rozróżnienie stosuje się do języka Man'yōshū. Otóż w
wypadku szeregu rozwiązań obserwowanych w omawianej tu antologii problem ten okazuje
się szczególnie ciekawy. Odwołajmy się do dyskutowanej już wyżej522 frazy:
来
不
座
przyjść
nie
(końcówka aprecjatywna)
Nie być łaskaw przyjść

kimasazu

Jak wspominaliśmy, obecność prepozycji przeczenie wobec członu zaprzeczanego stanowi
cechę gramatyki chińskiej, natomiast nie pojawia się w gramatyce japońskiej. Natomiast
obecność końcówki, jak również semantyczna wartość ostatniego ideogramu, podyktowana
jest zasadami gramatyki japońskiej i nie pojawia się w gramatyce chińskiej. Poszczególne
elementy trójki gramatycznej, opisującej znaczenie całego czasownika, generowane są przez
różne systemy, tak iż jednostki grafemicznej 来不座 kimasazu nie sposób określić w ramach
jednego z nich. Z uwagi jednak na fakt, iż tego typu konstrukcje nie zostały na stałe
wprowadzone do japońszczyzny, możemy tu mówić dopiero o wielosystemowości wczesnego
okresu, będącej w trakcie modelowania i ujmowania w ramach reguł. Jest przy tym
charakterystyczne, iż jednostkę wielosystemową dostarcza tutaj wyłącznie taka operacja
dekodowania, która wytycza grafemiczne jednostki języka. Tekst pieśni Man'yōshū
otrzymany w wyniku przekodowania na mowę jest w pełni monosystemowy.
Problemy poruszone w dwóch następnych rozdziałach okazują się nieco bardziej
złożone od kwestii czysto gramatycznych, jakkolwiek i tutaj rolę kluczową odgrywa
grafemiczna forma interpretowanego tekstu. Otóż akt dekodowania wg przedstawionej wyżej
definicji stanowi operację najbardziej podstawową, odpowiadającą czysto semantycznemu
poziomowi języka. Proces ten może jednak nie tylko obejmować szerszy zasób danych, ale
być także nastawiony na dostarczenie innych informacji. Szczególnie istotne są tutaj
informacje z poziomu pragmatyki tekstu. Dwóm rodzajom owych informacji, tj. nadawcy
oraz budowie tekstu, poświęciliśmy rozważania zawarte w II i III rozdziale. Przypatrzmy się
zatem, jak zjawiska te jawią się od strony analizy teoretycznej.
Analiza pragmatyczna w przeważającej mierze za podstawę przyjmuje nie tylko dany
ciąg jednostek języka, lecz także kontekst, definiowany wg różnych kryteriów 523. Tyczy się to
także problemu nadawcy dekodowanej wypowiedzi. Na potrzeby niniejszej pracy
wykorzystamy najbardziej podstawowy kontekst sytuacyjny 524 . Przyjmijmy zatem cd za
kontekst dekodowania (czyli, innymi słowy, kontekst w którym dokonywana jest interpretacja
522

Por. rozdział I, podrozdział 4.4.3.4.
Szczegółowe omówienie znajdzie Czytelnik m.in. w Ciecierski 2011.
524
Za standardowy przyjmujemy model kontekstu sformułowany przez Kaplana, w ramach którego kontekst
odpowiada w opisie formalnym czwórce uporządkowanej, na którą składają się: nadawca, czas, miejsce oraz
możliwy świat.
523
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tekstu), a za cn kontekst nadania danej wypowiedzi. Otóż tym, co wydaje się
charakterystyczne dla najczęstszej sytuacji obserwowanej w przekazie ustnym jest to, że
kontekst dekodowania i kontekst nadawczy współdzielą czas oraz miejsce, w rezultacie czego
ich znajomość pozwala na jednoznaczne wytyczenie także i osoby nadawcy. W piśmie
natomiast sytuacja ta przedstawia się diametralnie inaczej; jego cechą jest bowiem właśnie to,
iż sam tekst oraz kontekst dekodowania pozwalają co najwyżej ograniczyć liczbę możliwych
nadawców, czasów, etc., ale nie wytyczyć którykolwiek z tych elementów kontekstu
jednoznacznie. Aby jednak uniknąć stosunkowo trywialnego stwierdzenia, że funkcja D
wytycza dla tego typu analizy nieuporządkowany w żaden sposób zbiór możliwych
nadawców, zdecydowaliśmy się wprowadzić kategorie nadawców, odpowiedzialnych za
poszczególne aspekty nadanej wypowiedzi. Ujmując zaś to samo za pomocą zdefiniowanych
wyżej pojęć możemy stwierdzić, iż istnieje pewna dwuargumentowa funkcja Dn przyjmująca
dla jednostek grafemicznych następującą formę:

(n1 , Z1( F , S , M ) )

Dn ( x, cd )  ...
, przy czym ni  {ni ,..., nk }, Z i  {Z i ,..., Z k },1  i  k
x
x
x

(F ,S ,M )
)
(nk , Z k
x

x

x

Każda para uporządkowana o postaci (ni , Z i( F

x

,S x ,M x )

) oznacza tyle, co: ni jest nadawcą
x

x

x

aspektu Z i wypowiedzi odpowiadającej trójce gramatycznej ( F x , S x , M x ) . Z i( F , S , M ) jest
przy tym takim zbiorem, że każdy element, który przynależy do tego zbioru, jest definiowalny
za pomocą kontekstu nadawczego cn lub trójki gramatycznej ( F x , S x , M x ) . Nie rozstrzygamy
x

x

x

przy tym z góry ani tego, czy zbiór Z i( F , S , M ) jest uporządkowany, ani też jaki jest typ
potencjalnego uporządkowania. Właściwości te są bowiem określane przez typ nadawcy ni . I
tak przykładowo kopistę możemy zdefiniować jako:
(F ,S
Dn ( x, cd )  (nkopista , Z kopista
x

x

,M x )

), przy czym Z kopista  ( F x , cn )

Kopista jest bowiem nadawcą kontekstowym odpowiedzialnym za faktycznie istniejącą formę
danej wypowiedzi grafemicznej, a zatem formę w kontekście jej nadania; stąd też musi to być
para uporządkowana. Natomiast przykładowo kompilatora możemy wg definicji przyjętej w
rozdziale II przedstawić jako:
(F ,S ,M )
Dn ( x, cd )  (nkompilator , Z kompilator
), przy czym Z kompilator  {F x , x : (y )([ y ]  x  [ y ]  x}
x

x

x

gdzie przez x rozumiemy wszystkie wypowiedzi odkompilatorskie będące częścią
rozpatrywanego tekstu. Pełne określenie tego typu par może być złożone z językoznawczego
punktu widzenia, jak istotnie ma to miejsce w wypadku Man'yōshū, ale pozwala na klarowne
i jednoznaczne ujęcie problemu. Co szczególnie istotne, tego typu formalizacja ukazuje
wyraźnie złożoność struktury nadawcy tekstu pisanego o tak nietrywialnej budowie jak
rozpatrywana antologia, a także jej odmienność od struktury nadawcy tekstu mówionego.
Ostatnia kwestia, omówiona w odniesieniu do Man'yōshū w rozdziale III, unaoczniać
ma proces interpretacji tekstu na jego poziomie makrostrukturalnym, a także
makrostrukturalnym wzbogaconym o kontekst nadania całości. Otóż, jak pamiętamy, w
określaniu koncepcji makrostruktury dogodnej dla naszych rozważań oparliśmy się na dwóch
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zasadniczych faktach. Po pierwsze, iż wartością semantyczną tekstu na poziomie
makrostrukturalnym jest jego mikrostrukturalna wartość semantyczna określona dla funktora
mówić, że wiążącego, zgodnie z Bogusławskiego koncepcją struktury generowanej przez ten
predykat, cztery argumenty, tj.:
_ (ktośi) mówi do _ (kogośj) o _ (czymśk/kimśk), że _ (cośl), nie _ (coś innego2)
Innymi słowy, wartość makrostrukturalna stanowi dookreślenie wartości mikrostrukturalnej o
nadawę (zdefiniowanego dla tekstu pisanego w sposób określony wyżej), odbiorcę oraz
tekstową budowę tematyczno-rematyczną. Po drugie natomiast stwierdziliśmy, iż wartość
semantyczna makrostruktury stanowi o holistycznym znaczeniu tekstu, które nie musi być
równe sumie znaczeń poszczególnych partii dekodowanych niezależnie od siebie. Dzieje się
tak za sprawą tego, iż proces interpretacji przebiega w oparciu o dodatkowe dane,
wyznaczone przez otoczenie tekstowe525 rozpatrywanego fragmentu. Makrostruktura stanowi
tym samym twór epistemiczny odpowiadający właściwej, holistycznej interpretacji tekstu.
Opierając się wobec tego na przeprowadzonej wyżej dyskusji możemy stwierdzić, iż
makrostruktura tekstu stanowi wartość złożenia funkcji dekodowania i przekodowania o
następującej postaci, przy czym przez ox rozumiemy otoczenie tekstowe jednostki
materialnej x :

P( D( x), ox )  m(i, j , k ,1, (1)) ,
przy czym D( x)  ( F x , S x , M x ) i denotacja wytyczona przez argumenty k oraz 1 (tj. temat i
remat wypowiedzi) są w pełni derywowalne z poszczególnych elementów M x oraz ich
wzajemnej relacji syntaktycznej. Sam fakt natomiast, iż dana część znaczenia M x stanowi
temat bądź remat w ramach makrostruktury nie musi być jednoznacznie wytyczony przez
mikrostrukturę. Dopuszczalna przy tym jest makrostrukturalna wieloznaczność, podobnie jak
ma to miejsce w standardowej semantyce. Dodatkowo funkcję P wzbogacić można o trzeci
argument, odpowiadający kontekstowi sytuacyjnemu. Ruch ten jednak, jak wspominaliśmy,
nie jest zawsze dozwolony dla pewnych form wypowiedzi, w tym dla wypowiedzi
grafemicznej.
Rozdział III umieściliśmy na końcu całej dyskusji nad antologią z szeregu powodów.
Po pierwsze, problematyka poruszana w dwóch poprzednich rozdziałach warunkowała
należyte podjęcie dyskusji z makrostrukturalnego poziomu opisywanego tekstu. Niezbędne
bowiem było nie tylko określenie metody dekodowania mikrostrukturalnego znaczenia tekstu,
które bez wielosystemowego spojrzenia proponowanego przez Huszczę nie umożliwia
klarownej analizy gramatycznej, ale także zdefiniowanie nadawcy tego tekstu. Po drugie,
chcieliśmy pokazać, jak tekstologia może modelować znaczenie poszczególnych partii tekstu
Man'yōshū, szczególnie ciekawego z obranego tutaj punktu widzenia. Stanowiąc bowiem nie
tylko antologię, której poszczególne utwory liryczne tworzą odrębne całości, ale w dodatku
tekstem hierarchizującym owe utwory przy pomocy partii zapisanych prozą, pozwala na
powoływanie makrostruktur zdecydowanie odmiennych od struktur niższego rzędu.
Podjęta w trzech powyższych rozdziałach dyskusja pozwala spojrzeć na najstarszą
japońską antologię poetycką z nowego, niestosowanego dotąd punktu widzenia. Łączy on
bowiem w sobie wielosystemowe ujęcie gramatyczne z interpretacją uwzględniającą
525

Konsekwentnie używamy tutaj rodzimego terminu 'otoczenie tekstowe'. W tradycji anglosaskiej przyjęło się
przeważnie używać terminy 'co-text' lub 'linguistic context'. Szczególnie precyzyjne, sformalizowane ujęcie tego
typu kontekstu i pewnych cechach semantycznych kodowanych przez niektóre otoczenia tekstowe znajdzie
Czytelnik w: Pagin, Westerståhl 2010.
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mechanizmy pragmatyczne, obserwowane na wyższym szczeblu analizy. Model właściwej,
makrostrukturalnej interpretacji pozwala przy tym na zastosowanie obu narzędzi do jednego
opisu. Zdominowana tym samym przez dociekania filologiczne, względnie językoznawstwo
diachroniczne, antologia umożliwia interpretację całkowicie odmienną. Materiał ten okazuje
się z takiego punktu widzenia informatywny nie tylko pod względem opisu
wielosystemowego systemu gramatycznego japońszczyzny 526 , lecz także pod względem
teoretycznych rozważań nad gramatyką jako taką oraz tekstologicznymi właściwościami
języka naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem grafemicznego subkodu języka.

526

Por. m.in. nietrywialne rozróżnienie na bilingwizm i wielosystemowość.
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