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Aoki Makoto, Ehime Daigaku - Refleksja nad odczuwaniem czterech 

pór roku i ich przemian w Japonii, na podstawie tekstów literackich 

i tekstów kultury 

 Jedną z charakterystycznych cech literatury japońskiej jest wrażliwość na cztery pory 

roku, dlatego w ramach mojego wystąpienia chciałbym przeanalizować wyrażenia 

dotyczące odczuwania czterech pór roku w literaturze japońskiej. W szczególności 

chciałbym przybliżyć zjawisko czterech pór roku w charakterystycznych dla kultury 

japońskiej formach, jakimi są wiersze haiku czy anime. 

 Określenie „cztery pory roku” obejmuje znaczeniem wiosnę, lato, jesień i zimę. 

Ten podział jest widoczny w japońskich utworach literackich, w których akcja toczy 

się w rytmie pór roku, a bohaterowie rozmyślają nad ich przemijaniem. W ten sposób cztery 

pory roku stały się ważnym tłem wydarzeń w literaturze japońskiej. Cała kultura japońska, 

począwszy od powieści, poprzez wiersze, obrazy, filmy, wystrój, ubiór, aż po mangę, anime 

i kulturę popularną przepełniona jest tą wyjątkową cechą. 

 W przedstawianiu czterech pór roku w Japonii pojawia się pewien szczególny 

element określany słowem utsuroi (przemijanie), z którym związane są silne emocje. Czym 

jest zatem utsuroi? To inne określenie upływu czasu, w którym rzeczy pojawiają 

się i powoli znikają – rozchodzą się w powietrzu i przepływają, lecz nigdzie 

się nie zatrzymują pozostawiając tylko wrażenie oraz wspomnienie.  

 Tym, co najbardziej określa estetykę utsuroi jest wiosna. Wiosna jest w całym roku 

wyjątkowo jasną, przyjemną i łatwą do spędzania czasu porą roku. Najbardziej symboliczną 

rośliną dla tej pory jest sakura (wiśnia), która w wierszach haiku i tanka oraz w mandze 

i anime jest przedstawiana jako piękna i jasna, ale także ulotna i przemijająca, 

a więc zmienna. Innymi słowy, wiosna w kulturze japońskiej jest ukazywana często 

jako jasna i przyjemna, ale również najbardziej ulotna. Symbolizuje ją zmienność sakury.  

 W dzisiejszym wystąpieniu chciałbym przeanalizować określenie utsuroi odnoszące 

się do wiosny w czterech porach roku, odwołując się do wierszy haiku, anime oraz filmów. 

Chciałbym przekazać państwu urok i cechy wyróżniające kulturę japońską na podstawie 

analizy czterech pór roku i ich przemian. 
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 Biogram 

 Aoki Makoto - urodzony w roku 1974. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale 

Pedagogiki na Uniwersytecie Ehime. Doktor literatury japońskiej. Specjalizuje 

się we współczesnej odmianie poezji haiku oraz literaturze. Prowadzi ponadto badania 

nad japońskimi haiku pisanymi przez Japończyków zamieszkujących w XIX/XX wieku 

tereny Europy i Ameryki.  

 W roku 2008 otrzymał za swoją monografię naukową na temat Masaokiego Shikiego 

nagrodę Kakimori Bunko (przeznaczoną dla młodych badaczy haiku). W 2015 roku 

otrzymał za publikację Oczami poety nagrodę dla Debiutującego Krytyka (29 edycja) 

przyznawaną przez Stowarzyszenie Poetów Haiku  oraz nagrodę główną w dziedzinie 

kultury Wydawnictwa Ehime. W 2019 roku został nagrodzony  za publikację zatytułowaną 

Różne aspekty współczesnego haiku w 33. edycji nagrody Stowarzyszenia Krytyków Haiku. 

Inne publikacje to m.in.: Kulturowe radio NHK. Transformatorzy haiku (publikacja NHK). 

 Na wykładach uniwersyteckich często porusza problematykę podobieństw japońskiej 

literatury klasycznej, współczesnej oraz popkultury. W ramach działalności 

popularyzatorskiej prowadzi wykłady i cykliczne kursy na temat cech charakterystycznych 

japońskiej literatury i sztuki skierowane do ogólnej publiczności.  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青木亮人, 愛媛大学 - 日本の四季と「うつろい」の感性を考える―文

学や文化全般の表現を通じて 

【概要】 

　日本文学の特徴の一つに、「四季」に心情を重ねる、という点が挙げられる。 

そのため、今回の講義は、日本文学における「四季」と心情の表現を考察したい。

特に、日本独特の文化である俳句やアニメを通じて、「四季」の特徴を探ってみた

い。 

　「四季」とは、春夏秋冬を指す。日本は季節がはっきり分かれているため、文学

作品は「四季」とともに物語を進め、「四季」に登場人物の心情を重ね、「四季」

を作品の重要な場面に描いてきた。その特徴は、小説や詩、短歌、俳句、絵画、映

画、調度品、着物、またアニメ、マンガ、ポップスに至るまで、日本の文化全般を

貫いている。 

そして、日本の文学や文化が「四季」を描く時、大きな特徴がある。それは、「う

つろい」という感情を強く湛えている点である。 

「うつろい」とは、何か。それは、すべては現れては消えゆくものであり、そし

て漂い、移りゆき、どこにも留まることなく、淡い印象と思い出だけを残して去っ

ていく、時間の流れの別名である。　この「うつろい」の感性が最も表現されるの

は、「春」である。 

　「春」は一年の中で最も明るく、心地良く、過ごしやすい季節である。その「春」

を最も象徴する植物は、「桜」である。俳句や短歌、アニメやマンガで、「桜」は

明るく、美しく、そしてもっともはかなく、消えやすい「うつろい」として描かれ

てきた。つまり、日本文化において、「春」は最も明るく、楽しい季節であり、そ

して最も切なく、はかない季節として描かれることが多い。それを象徴するのが、

「桜」の「うつろい」である。 

　そのため、今回の授業は、俳句やアニメ、映画等を通じて、「四季」の中でも

「春」の「桜」の「うつろい」の表現を中心に考えてみよう。 
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このように、「四季」や「うつろい」の考察を通じて、日本文化の特徴や魅力を

皆さんにお伝えしたい。 

青木亮人, 愛媛大学 

1974年生まれ。現在、愛媛大学教育学部准教授。博士（国文学）。 

専門は日本近現代俳句、文学。及び19-20世紀にヨーロッパやアメリカに在住した

日本人の日本語俳句の研究。 

2008年に正岡子規についての学術論文で柿衞賞（若手俳句研究者の賞）を受賞、

2015年に俳句評論集『その眼、俳人につき』（邑書林）で第29回俳人協会新人評論

賞と愛媛出版文化賞大賞を受賞、2019年に評論集『近代俳句の諸相』（創風社出

版）で第33回俳人協会評論賞を受賞。 

他の著書に『NHKカルチャーラジオ　俳句の変革者たち』（NHK出版）など。大

学の講義では日本の古典や現代文学、ポップカルチャーの共通点を考察する内容も

多く扱っており、また一般市民向けの定期講座や各講演、ラジオ番組等では日本文

学と文化の特徴や魅力を広く発信している。 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Tomasz Bańkowski, III rok I stopnia - Wszystko w twoich rękach? 

Analiza wpływów ideologii neoliberalnej wśród studentów Uniwersytetu 

Kiotyjskiego 

 W moim wystąpieniu przedstawiam zarys neoliberalizmu w jego trzech aspektach: 

jako myśli ekonomicznej, zbioru polityk społeczno-gospodarczych oraz wizji społeczeństwa 

i człowieka. W dalszej części prezentuję wyniki przeprowadzonego na Uniwersytecie 

Kiotyjskim badania ankietowego. Grupie 217 studentów zadano pytania m.in. na temat 

powinności rządu, odpowiedzialności własnej człowieka za jego sytuację życiową 

czy oceny skutków funkcjonowania kapitalizmu. Analizę wyników prowadzę dwojako: 

po pierwsze, zwracając uwagę na wpływ poziomu życia w domach respondentów 

oraz wykształcenia ich rodziców; po drugie, porównując odpowiedzi studentów 

oraz poglądy ogółu społeczeństwa. W ten sposób postaram się pokazać, jak o państwie 

i społeczeństwie myślą młodzi Japończycy. 

 Biogram 

 Tomek Bańkowski urodził się we Wrocławiu i jest absolwentem tamtejszego VII LO. 

W ramach Kolegium MiSH UW studiuje japonistykę i socjologię. Rok akademicki 2018/19 

spędził jako stypendysta na Uniwersytecie Kiotyjskim. Aktualnie planuje pracę licencjacką 

poświęconą sporom o ordynację wyborczą do japońskiego parlamentu. W idealnym świecie 

wróciłby do szkoły jako nauczyciel.  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Weronika Bartoszewska, III rok I stopnia - Fantastyczna 

rzeczywistość w utworach Kawakami Hiromi 

 W referacie zostanie przedstawiona współczesna japońska pisarka Kawakami Hiromi 

oraz jej twórczość. Zostaną omówione wybrane fragmenty utworów Kawakami, 

a na ich podstawie –  wyjątkowe cechy jej stylu. Referat będzie się skupiał głównie 

na zbiorze opowiadań Nadepnęłam na węża oraz wydanym w Polsce w 2019 roku utworze 

Niedźwiedzi bóg.  

 Biogram 

 Weronika Bartoszewska, studentka III roku studiów licencjackich w Katedrze 

Japonistyki UW. Szczególnie interesuje się japońską literaturą współczesną. W wolnym 

czasie zajmuje się nauką języków obcych.  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Agata Bice, mgr - Duchy, obcasy i korporacje: feminizm w twórczości 

Aoko Matsudy 

 Twórczość japońskiej pisarki Aoko Matsudy jest pełna kontrastów. Często słodko-

gorzka. Nowatorska, a jednocześnie przystępna dla przeciętnego czytelnika. Poruszająca 

istotne dla współczesnego społeczeństwa tematy, jednak prezentująca je w zaskakującej, 

lekkiej i humorystycznej formie. Jest też na wskroś feministyczna. W moim wystąpieniu 

opowiem, w jaki sposób Matsuda bawi się w swoich utworach oczekiwaniami czytelników 

i opisuje codzienne zmagania japońskich kobiet z niecodziennej perspektywy. Zaprezentuję, 

w jaki sposób w jej powieściach i opowiadaniach rzeczywistość zderza się z fantazją, trendy 

w modzie pomagają zrozumieć krzywdzące stereotypy, a wyemancypowane duchy obnażają 

absurdy społeczeństwa patriarchalnego.  

 Biogram 

 Agata Bice, mgr, absolwentka japonistyki UW, tłumaczka, doktorantka Wydziału 

Orientalistycznego UW. Obyła staże stypendialne na Uniwersytecie Kobe i Uniwersytecie 

Tokijskim. W pracy naukowej skupia się na polskiej recepcji przekładów japońskiej 

literatury pięknej.  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Klaudia Czarny, I rok II stopnia - Rozwój japońskiej Drogi Herbaty 

w dobie internetu 

 Czy japońska Droga Herbaty (chadō), której uczymy się głównie poprzez 

obserwację, a wyższe formy przygotowywania herbaty nawet nie są opisywane 

w książkach, ma szansę na rozwój w okresie pandemii? W trakcie wystąpienia przedstawię, 

w jaki sposób radzą sobie podczas obecnej pandemii członkowie kiotyjskiej szkoły 

Urasenke i Stowarzyszenia Drogi Herbaty poza granicami Japonii; odniosę się między 

innymi do wydarzenia One World Chakai.  

 Biogram 

 Klaudia Czarny jest studentką I roku studiów magisterskich w Katedrze Japonistyki 

Uniwersytetu Warszawskiego. W 2018 roku odbyła wakacyjny kurs na tokijskim 

Uniwersytecie Ochanomizu. Od 2017 roku aktywnie działa w Japonistycznym Kole 

Naukowym Maru, od 2018 jako wiceprezes, a od 2019 jako prezes koła. W 2018 roku 

dołączyła do Stowarzyszenia Drogi Herbaty Urasenke Sunshinkai Tankōkai, a rok później 

rozpoczęła naukę w szkole Ikebany Ikenobō.  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Tomasz Dymowski, II rok II stopnia - Rozwój Shintaishi – 

japońskiej poezji nowego stylu 

 Moje wystąpienie dotyczy rozwoju japońskiej poezji w nowym stylu (shintaishi) 

od okresu Meiji (1868-1912) do początku ery Shōwa (1926-1989). Skoncentruję 

się przede wszystkim na odbiorze poezji zachodniej w Japonii, powolnym procesie 

tłumaczeń wierszy europejskich poetów oraz tworzeniu poezji w nowej formie 

na podstawie zasad, którymi kierowali się zachodni poeci. Przedstawię to zagadnienie 

na podstawie Shintaishishō (Zbiór poezji w nowym stylu) oraz twórczości takich poetów 

jak: Kitamura Tōkoku, Shimazaki Tōson oraz Hagiwara Sakutarō. Są oni bardzo ważnymi 

postaciami w dziedzinie nowoczesnej poezji, ponieważ wyznaczają nowe tendencje 

w poezji japońskiej wzorowanej na europejskiej. Kitamura zachęcał innych poetów 

do tworzenia w nurcie romantyzmu, Shimazaki tworzył rytmiczne liryki, 

w obowiązującym w Japonii układzie pięcio- i siedmiosylabowym, a Hagiwara 

spopularyzował pisanie wierszy białych w potocznym języku mówionym. 

W podsumowaniu chciałbym poruszyć kwestię dalszego rozwoju shintaishi, 

czyli od okresu Shōwa, krótko opisując twórczości poetów takich jak: Miyazawa Kenji 

czy Yagi Jūkichi, oraz tendencje, jakie obowiązywały po zakończeniu II wojny światowej.  

 Biogram 

 Tomasz Dymowski jest studentem II rok magisterskiego w Katedrze Japonistyki UW, 

gdzie pod opieką dr hab. Beaty Kubiak Ho-Chi, prof. UW, pisze pracę magisterską 

zatytułowaną Symbolizm w poezji Hagiwary Sakutarō na podstawie zbiorów Wyję 

do księżyca i Niebieski kot. W roku akademickim 2019/2020 był stypendystą Nippo Salon 

w Uniwersytecie Kōbe. Podczas pobytu w Japonii wygłosił wykład na temat współczesnej 

literatury polskiej dla towarzystwa Nihon Pōrando Kyōkai Kansai Sentā, a w listopadzie 

2020 r. wygłosił prelekcję dla czytelników warszawskiej Biblioteki „Przy Zawiszy” 

na temat współczesnej literatury japońskiej. Interesuje się współczesną literaturą japońską 

i polską, japońską sztuką i kaligrafią.  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Jędrzej Greń, dr - Oszczędnością i pracą... Etos kupiecki 

w „Testamencie Shimaia Sōshitsu” (1610) 

 Jedną z charakterystycznych cech okresu Edo (1603-1857) jest rosnąca pozycja 

społeczna kupców. Grupa ta, mimo że zepchnięta na najniższy szczebel oficjalnej hierarchii 

społecznej i pozbawiona politycznych wpływów, odnosiła coraz większe sukcesy 

gospodarcze, kumulując znaczne majątki. Celem referatu jest przybliżenie etosu tej grupy 

społecznej na przykładzie Testamentu Shimaia Sōshitsu (『島井宗室遺訓』Shimai 

Sōshitsu ikun) z 1610 r. Shimai Sōshitsu (1539-1615), wpływowy kupiec z Hakaty (dziś 

Fukuoka) i miłośnik ceremonii herbacianej, prowadził handel międzynarodowy 

i współadministrował swoim miastem, a jego relacje polityczne sięgały szczytów władzy. 

Dowodzą tego zachowane źródła, takie jak listy, czy też oficjalne roczniki i genealogie. 

Testament wnosi tu jednak dodatkową wartość, ponieważ przedstawia kupiecką codzienność 

i jasno określone zasady postępowania, które Sōshitsu starał się wpoić adresatowi tekstu – 

swojemu młodemu spadkobiercy, Tokuzaemonowi. Z pouczeń tych wyłania się spójny 

obraz kupieckiego etosu, funkcjonującego już na początku okresu Edo. 

 Biogram 

 dr Jędrzej Greń, japonista i historyk, zajmuje się historią społeczną i polityczną 

Japonii przełomu średniowiecza i nowożytności (XVI/XVII w.), jak również dziejami 

relacji japońsko-europejskich w tym okresie. Najważniejsze publikacje: Srebro i herbata. 

Japońskie elity kupieckie Hakaty i Sakai w relacjach z wojownikami w drugiej połowie 

XVI w., WUW, Warszawa 2020; Anglicy w Japonii (1600-1623) – handel, realia 

działalności, relacje, Agade Bis, Warszawa 2014; Japońskie miasto przyzamkowe – rozwój, 

struktura i rola w urbanizacji Japonii (1576-1700), Agade Bis, Warszawa 2013.  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Natalia Jura, II rok I stopnia - Przemysł kolejowy w Japonii i jego 

najciekawsze aspekty 

 Podczas swojego wystąpienia opowiem o przemyśle kolejowym w Japonii. 

Przedstawię krótką historię kolejnictwa w tym kraju, a także jego współczesną sytuację. 

Zwrócę też uwagę na najszybsze pociągi i ich trasy oraz na najciekawsze modele. 

Zastanowię się również nad wpływem przemysłu kolejowego na promocję kraju 

oraz opowiem o jego fanach. W swoim wystąpieniu chciałabym pokazać, że pociągi 

to nie tylko sam środek transportu, ale też pewne zjawisko kulturowe.  

 Biogram 

 Natalia Jura jest studentką drugiego roku studiów pierwszego stopnia w Katedrze 

Japonistyki UW. Pełni także funkcję sekretarza i fotografa w Japonistycznym Kole 

Naukowym Maru. Na co dzień pomaga w działalności koła i hobbystycznie zajmuje 

się fotografią.  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Asia Kaniewska, mgr - Alicja w Krainie Czarów jako motyw 

japońskiej kultury popularnej  

 Podczas tej prezentacji przedstawię, jak klasyczna już powieść dla dzieci Lewisa 

Carrolla, Alicja w Krainie Czarów stała się jednym z powracających motywów w japońskiej 

kulturze popularnej. Przedstawię proces jej stopniowego zakorzeniania się w japońskiej 

kulturze od czasów pierwszej adaptacji literackiej z 1899 roku aż po współczesne książki 

i komiksy manga. W swych badaniach zwróciłam szczególną uwagę na połączenie postaci 

Alicji z ideałami i estetyką shōjo – japońskiej kategorii dziewczęcości. Analiza wybranych 

tekstów kultury pokazuje, że właśnie związek między motywem „Alicji” a kategorią shōjo 

może stanowić klucz do zrozumienia popularności Alicji w Krainie Czarów w Japonii. 

 Biogram 

 Joanna Kaniewska, mgr, jest absolwentką Katedry Japonistyki UW oraz Ośrodka 

Studiów Amerykańskich. Obecnie przygotowuje się do doktoratu w zakresie muzyki 

i kultury popularnej. Na co dzień zajmuje się tłumaczeniami audiowizualnymi 

oraz działalnością blogowo-radiową (blog dziewiętnaście czwartych, audycja dancing 

in dystopia w Radiu Kapitał).  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Łukasz Kokosiński, II rok II stopnia - Ptak zaklęty w kartce 

papieru. Orizuru w kulturze okresu Edo 

 Celem referatu jest omówienie charakterystyki papierowego żurawia orizuru, 

klasycznego modelu origami spopularyzowanego w okresie Edo (1603-1868). Nacisk 

położony zostanie na przedstawienie wybranych modeli orizuru i ich wariantów, 

na podstawie najbardziej popularnego zbioru modeli z papierowym żurawiem okresu Edo, 

Hiden senbazuru orikata. Przedstawiony zostanie również rozwój sztuki origami 

na przestrzeni epok (szczególnie wieki XVIII i XIX) oraz wybrane elementy kultury 

mieszczańskiej, zawierające motyw papierowego żurawia. Ponadto zaprezentowane zostaną 

dwie teorie na temat genezy papierowego żurawia w kulturze japońskiej – estetyczna 

i folklorystyczna, a także proces popularyzacji tworzenia orizuru w epoce Edo.   

Biogram 

 Biogram 

 Łukasz Kokosiński, student II roku studiów magisterskich w Katedrze Japonistyki 

UW. W latach 2018-2019 stypendysta  MEXT na Uniwersytecie Osakijskim (Osaka 

Daigaku). Na co dzień miłośnik origami i japońskiej literatury współczesnej. Pasję do sztuki 

składania papieru odkrył w sobie podczas pobytu w Japonii, m.in. poprzez podróż 

do Hiroshimy oraz uczestnictwo w uniwersyteckim klubie hobbystów origami. Obecnie 

przygotowuje pracę magisterską na temat orizuru w kulturze Japonii.  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Iwona Kordzińska-Nawrocka, dr hab. - Emotikony (emoji, 

kaomoji) w japońskiej komunikacji społecznej  

Głównym tematem wystąpienia są symbole graficzne zwane emotikonami. 

Samo słowo wywodzi się najprawdopodobniej od połączenia dwóch wyrazów emotion 

(uczucia, emocje) oraz icon (ikona, znak graficzny). Początkowo oznaczało ciąg znaków 

typograficznych, następnie proste ilustracje graficzne, a dzisiaj również obrazki, rysunki, 

które nawiązują do wyrazu twarzy i ukazują na niej emocje. Japońskim odpowiednikiem 

emotikonów są słowa kaomoji 顔文字 (twarz, buźka) oraz emoji 絵文字 (ilustracja, 

rysunek). Twórcą pierwszych emoji i kaomoji jest  Kurita Shigetaka, programista, artysta-

designer. W 2015 roku Barack Obama, ówczesny prezydent USA, w swoim przemówieniu 

wygłoszonym podczas wizyty Abe Shinzō w USA, zaliczył emoji obok karate, karaoke, 

manga, i anime, do największych osiągnięć współczesnej  japońskiej kultury.  

Emotikony pełnią dzisiaj istotną rolę w komunikacji wirtualnej za pomocą urządzeń 

elektronicznych, takich jak smartfony, tablety czy komputery. Mają rozweselać, ubarwiać 

korespondencję, niekiedy zaś wyrażać emocje i nastroje trudne do przekazania 

bezpośrednio.  

Biogram 

Iwona Kordzińska-Nawrocka - absolwentka Japonistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Uniwersytetu Shinshū (Japonia). Zatrudniona w Katedrze Japonistyki 

UW. Specjalizuje się z klasycznej literaturze,  języku oraz współczesnej kulturze japońskiej. 

Opublikowała m.in.: Japońską miłość dworską, Ulotny świat ukiyo. Obraz kultury 

mieszczańskiej w twórczości Ihary Saikaku, Japońską kulturę kulinarną. 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Agnieszka Kozyra, prof. dr hab. - Wpływy psychoanalizy w Kafce 

nad morzem Murakamiego Harukiego 

 Analizie poddany zostanie motyw ducha osoby żyjącej (ikiryō) w powieści Kafka 

nad morzem Murakamiego Harukiego, który odpowiada różnym rodzajom treści 

nieświadomości zgodnie z psychoanalityczną typologią Gustava Junga. Ikiryō w powieści 

Murakamiego jest wieloznacznym pojęciem stanowi bowiem zarówno archetyp Cienia, 

jak i wyparte traumatyczne treści nieświadomości indywidualnej. Murakami na przykładzie 

swojego bohatera, Kafki, ukazuje, że bez integracji tych treści nie jest możliwe 

funkcjonowanie silnej i odpowiedzialnej osobowości. Ikiryō są także związane 

z archetypem Cienia jako złem absolutnym, które nie jest abstrakcyjnym pojęciem, 

ale energią psychiczną związaną ze sferą emocji. 

 Biogram 

 Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra (Katedra Japonistyki i Koreanistyki UW) - 

absolwentka Japonistyki UW, studiów magisterskich Miejskiego Uniwersytetu w Osace 

(Ōsaka Ichiritsu Daigaku) oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa UW. 

Specjalizuje się w dziedzinie religii i filozofii Japonii. Staże badawcze odbyła 

m.in. w Pembroke College (Oxford University), Ecole Française d’Extrême Orient) 

oraz w Międzynarodowym Ośrodku Badań nad Kulturą Japonii (Nichibunken, Kioto). 

Wybrane publikacje: Samurajskie chrześcijaństwo (1995), Nihon to seiyō ni okeru 

Uchimura Kanzō (Pomiędzy Wschodem a Zachodem – myśl religijna Uchimury Kanzō 

(2001), Filozofia zen (2004), Filozofia Nicości Nishidy Kitarō (2007), Estetyka zen (2010), 

Mitologia japońska (2011), Neo-zen? Filozofia zen a racjonalizm, libertynizm i hedonizm 

(2019)  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Beata Kubiak Ho-Chi, dr hab. - Zagadka Mishimy Yukio. W 50. 

rocznicę śmierci pisarza 

Śmierć Mishimy Yukio, uznanego pisarza, cenionego komentatora życia kulturalnego 

i słynnego celebryta, który 25 listopada 1970 roku odebrał sobie życie, była szokiem 

nie tylko Japonii, ale całego zagranicznego świata literackiego, któremu był dobrze znany. 

Ten nowoczesny pisarz i dramaturg, którego twórczość tłumaczona jest na wiele języków, 

popełnił bowiem samobójstwo, rozcinając sobie brzuch zgodnie z zamierzchłym japońskim 

rytuałem seppuku, wcześniej usiłując nakłonić odziały Japońskich Sił Samoobrony 

do zamachu stanu. Wszyscy zadawali sobie wówczas pytanie o powód tego drastycznego 

czynu; zastanawiali się, w jakim stopniu na decyzji pisarza zaważyły kwestie polityczne, 

a w jakim personalne i estetyczne. W bieżącym roku minęło 50 lat od Mishima jiken, 

jak nazywane jest to wydarzenie, a pytanie to pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi – 

Mishima był człowiekiem o wielu twarzach, na które zakładał świetnie kryjące je maski. 

W swoim referacie postaram się naświetlić potencjalne przyczyny samobójczej śmierci 

pisarza, odnosząc się do jego biografii i bogatej twórczości.  

Biogram 

Beata Kubiak Ho-Chi, dr. hab., prof. nadzw. UW, zajmuje się badaniem współczesnej 

literatury japońskiej, estetyki i sztuki japońskiej oraz animal studies. Jest  absolwentką 

japonistyki UW oraz I.N.A.L.C.O. w Paryżu. Odbyła liczne staże naukowe w Japonii, 

w tym na Uniwersytecie Tokijskim i International Research Center for Japanese Studies 

w Kioto. Wśród jej publikacji znajduje się monografia zbiorowa Zwierzęta w kulturze 

japońskiej (co-red., Japonica 2018,) oraz książki autorskie:  Tragizm w japońskim teatrze 

lalkowym bunraku (WUW 2011), Estetyka i sztuka japońska (Universitas 2009), Estetyka 

klasyczna w twórczości prozatorskiej i dramaturgicznej Mishimy Yukio 1946-1960 

(Universitas 2004). Przetłumaczona przez nią powieść Wyznanie maski Mishimy Yukio 

(PIW 2019) uzyskała nominację do Nagrody Literackiej Gdynia.  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Urszula Mach-Bryson, mgr - Hana iwaku, czyli o czym mówią 

kwiaty 

 Hana – to kwiat, cha – to herbata. Z połączenia tych dwóch słów powstaje 

określenie chabana, czyli „herbaciane kwiaty”. Kiedy wchodzimy do pokoju 

herbacianego, chabana czasami wita nas w tokonomie. Sama, bez towarzystwa zwoju, 

który przekomarzałby się z nią zabiegając o naszą uwagę. Chabana – poza tym, 

że za bohatera swojej narracji obiera kwiat – nie ma aż tak wiele wspólnego z tradycyjną 

sztuką aranżacji kwiatów, ikebaną. O czym mówią kwiaty w pokoju herbacianym 

i jak ich słuchać? I co zrobić, jeżeli w tokonomie przywita nas pusty wazon? 

 Biogram 

 Urszula 宗宇 Mach-Bryson - mgr, kulturoznawca, naucza w Katedrze Japonistyki 

Uniwersytetu Warszawskiego. Jest certyfikowaną nauczycielką drogi herbaty w tradycji 

Urasenke, prezesem Stowarzyszenia Drogi Herbaty Urasenke Sunshinkai. W swoich 

badaniach łączy japońską kulturę, filozofię, religię i sztukę. Zajmuje się kulturą drogi 

herbaty w jej aspekcie historycznym, filozoficznym, estetycznym oraz praktycznym.  

 Ostatnie publikacje to: „Japońska sztuka buddyjska: Mandala Taima“ w: Oblicza 

Sztuki Buddyjskiej, red. Krzysztof Jakubczak, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 

Manggha, Kraków 2018 “On jars and all-time masters. Chanoyu as revealed by Yamanoue 

Sōji” w: Analecta Nipponica. Journal of Polish Association for Japanese Studies 5/2015.  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Julia Mikołajczyk, III rok I stopnia - Malowanie tuszem - sztuka 

sumi-e 

W moim wystąpieniu przedstawię sztukę malarstwa tuszowego sumie za pomocą 

krótkiej prezentacji na jej temat. Opowiem czym ta sztuka jest oraz skąd się wzięła. Pokażę 

przykłady prac stworzonych przez artystów sprzed kilkuset lat oraz tych współczesnych. 

Następnie po zapoznaniu uczestników z podstawami sumie przeprowadzę na żywo pokaz 

malowania tuszem trzech prostych wzorów - bambusów, ryb koi oraz kwiatów peonii. 

Będę po kolei opisywać i wyjaśniać, w jaki sposób dokładnie odwzorować to, 

co zaprezentuję. Proponuję, by uczestnicy konferencji wyposażyli się w tusz lub atrament, 

a wtedy będą mogli malować krok po kroku razem ze mną – serdecznie do tego zachęcam. 

Wspólnie stworzymy niepowtarzalne i wyjątkowe prace, którymi możemy ozdobić nasze 

otoczenie. 

 Biogram 

 Jestem studentką III roku studiów w Katedrze Japonistyki UW. Mam za sobą 

doświadczenie wyjazd stypendialnego do Tokio - nauka na Uniwersytecie Ochanomizu, 

oraz udziału w programie letnim na poziomie N3.  Na co dzień studiuję oraz prowadzę swój 

sklep internetowy z odzieżą inspirowaną uliczną modą japońską. Jestem miłośniczką 

japońskiej kultury tradycyjnej. Pasjonuję się sztuką malowania akwarelami, sumie, 

oraz kaligrafią, zarówno japońską jak i angielską copperplate. Od tego roku nagrywam 

poradniki o malowaniu oraz o nauce japońskiego na swoim kanale na YouTube.  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Natalia Nowińska, III rok I stopnia - Polonistyka w Japonii  

 W swojej prezentacji opowiem o studiach polonistycznych w Japonii, zwracając 

szczególną uwagę na osoby, które przyczyniły się do powstania pierwszych studiów 

slawistycznych i polonistycznych w tym kraju. Wskażę też pewne podobieństwa w drodze 

do utworzenia japonistyki w Polsce i polonistki w Japonii oraz podam kilka przykładów 

polonistyk w krajach azjatyckich. W końcowej części swojego referatu przedstawię 

inicjatywy, w jakie angażują się studenci polonistyki w Japonii; opowiem o ich gazetce, 

w której dokumentują swoje codzienne studenckie życie oraz o ważniejszych wydarzeniach, 

takich jak konkurs krasomówczy czy festiwal kultury polskiej.  

 Biogram 

 Natalia Nowińska – studentka III roku Katedry Japonistyki UW. Od pierwszego roku 

studiów działa w Japonistycznym Kole Naukowym „Maru”, w którym pełni rolę 

pełnomocnika finansowego. W ramach działalności Koła, stworzyła i współprowadzi 

projekt Jak to powiedzieć po japońsku, który w lekki i kreatywny sposób uczy słówek 

i wyrażeń. Seria jest publikowana na Facebooku i Instagramie. W październiku tego roku 

udzieliła wywiadu dla Programu Czwartego Polskiego Radia, gdzie opowiadała 

o warszawskiej japonistyce oraz o działalności JKN „Maru” w czasach pandemii 

COVID-19. W wolnych chwilach uczy się szyć kimono, zarówno na maszynie, 

jak i tradycyjną techniką unshin. 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Andrzej Kentaro Pindur, mgr - Kultura łuku w Japonii 

 Nikt nie zaprzeczy, że łucznictwo jest nieodłączną częścią kultur ludzkich od zarania 

dziejów. W Japonii łucznictwo rozwinęło się w sposób inny niż w reszcie świata, 

oraz zakorzeniło w kulturze japońskiej w różnych dziedzinach, od religii przed edukację 

i na sporcie kończąc, jednocześnie nie tracąc ducha sztuki walki. W mojej prezentacji 

pokrótce przedstawię charakterystykę łucznictwa japońskiego pod kątem techniki, etyki 

i wartości moralnych, ogólną historię łucznictwa na wyspach japońskich, ceremonie 

religijne z udziałem łucznictwa oraz współczesne przejawy kultury łuku w Japonii. 

 Biogram 

 Andrzej Kentaro Pindur, mgr, urodzony 22 września 1989 w rodzinie polsko-

japońskiej, absolwent Japonistyki oraz Geografii i Studiów Regionalnych w Uniwersytecie 

Warszawskim (rocznik 2008). Łucznictwo japońskie uprawia od 13 roku życia, obecnie 

4 dan kyudo, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Kyudo; posiada uprawnienia 

instruktora łucznictwa. Tłumacz polsko-japońsko-angielski, współwłaściciel firmy Matsugu 

Tłumaczenia i Konsultacje. Hobby: łucznictwo japońskie, dziedziny techniczne, przemysł 

samochodowy, przemysł elektro-energetyczny, bieganie, anime.  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Magda Sapa, II rok II stopnia - Fenomen akb48 group. Wykorzystanie 

pseudo–relacji w ramach konsumpcji symbolicznej 

 W swojej prezentacji przedstawię grupę AKB48 i opowiem o jej działalności 

na przestrzeni ostatnich 15 lat. Scharakteryzuję pseudo-relację wytwarzaną pomiędzy 

fanami a członkiniami grupy, która wykorzystuje estetykę shōjo – japońskiej kategorii 

dziewczęcości – w celach marketingowych, co jest przejawem zjawiska nazywanego 

„konsumpcją symboliczną”. Zaprezentuję również zespoły siostrzane AKB i przedstawię 

możliwość ich wpływu na kulturę lokalną oraz ich potencjalne oddziaływanie na gruncie 

międzynarodowym.  

 Biogram 

 Magdalena Sapa ukończyła studia licencjackie w Katedrze Japonistyki UW, 

a obecnie jest studentką II roku studiów magisterskich tejże katedry. Od pierwszego roku 

studiów działa w Japonistycznym Kole Naukowym „Maru”; piastowała urząd wice-prezesa, 

a w tym roku zajmuje się PR’em koła i nadzorowaniem fanpage’a.  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Marta Stanek, II rok II stopnia - Architektura w obliczu katastrofy: 

projekt Minna no Ie 

 W efekcie wielkiego trzęsienia ziemi we Wschodniej Japonii w 2011 roku wielu 

mieszkańców regionu Tōhoku zostało zmuszonych do życia w odizolowanych 

tymczasowych schronieniach, zmagając się z niepewnością co do swojej przyszłości. 

W celu odbudowania wspólnoty, architekt Itō Toyoo zaproponował stworzenie przestrzeni, 

w której ludzie mogliby się spotykać, aby dzielić się swoimi doświadczeniami i uczuciami. 

Projekt Minna no Ie (Dom dla każdego) jest wynikiem współpracy Itō Toyoo z innymi 

wybitnymi architektami, w tym z Sejimą Kazuyo i Fujimoto Sō, a współcześnie stał 

się symbolem powrotu do normalności, dając nadzieję na przyszłość. Projekt Minna no Ie 

jest próbą zastanowienia się nad tym, co  mogą zrobić architekci, aby pomóc w odbudowie 

regionów Japonii dotkniętych trzęsieniem ziemi i tsunami w 2011 roku. Jest on również 

próbą poszukiwania nowej ścieżki rozwoju dla współczesnej architektury stojącej w obliczu 

gwałtownych zmian społecznych i klimatycznych.  

 Biogram  
 Marta Stanek jest studentką II rok studiów magisterskich w Katedrze Japonistyki 

UW. Jest stypendystką JASSO w Hokkaidō Daigaku (2017) i Seinan Gakuin Daigaku 

(2019). Obecnie zajmuje się tłumaczeniami technicznymi z języka japońskiego na polski 

i angielski.  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Anna Zalewska, dr - Zwierzęta w poezji waka: jelenie, żółwie, 

ptaki… A co z hipopotamem? 

Zwierzęta, ptaki czy ryby pojawiają się w klasycznej poezji waka od samych 

jej początków: w zbiorze poezji Man’yōshū (VIII w.) wystepują jelenie, konie, psy, lisy 

i różne inne zwierzęta, a także, ptaki, ryby, a nawet dżdżownice; później te mniej poetyckie 

stworzenia opiewane są coraz rzadziej. Wykorzystywane były często w ustalających 

się stopniowo stałych motywach poetyckich: np. jeleń – w połączeniu z kwiatami lespedezy 

w wierszach miłosnych lub nawołujący smutno w lesie, kukułka – przedstawiana zawsze 

tylko jako głos, mówi o tęsknocie, itp. W poezji waka częściej niż zwierzęta pojawiają 

się ptaki (kukułki, słowiki, wierzbówki, gęsi, żurawie, przepiórki, kormorany, siewki, 

kaczki, czaple i inne), zwykle w postaci odniesień do ich głosu i skojarzone przewaznie 

z konkretnymi porami roku. Najczęściej wspominanym zwierzęciem był jeleń, ale w poezji 

klasycznej w okresach Nara, Heian i później pojawiają się też sporadycznie najróżniejsze 

inne zwierzęta: a to kot (nazywany „domowym tygrysem”), a to nosorożec, wilk, małpa. 

W okresie Edo poeta Tachibana no Akemi kieruje swoje wiersze nawet do wszy! 

Współczesna poezja tanka rzadko sięga do klasycznych motywów kukułki czy jelenia, 

za to chętnie opisuje zwierzęta towarzyszące człowiekowi w życiu codziennym, jak psy 

i koty, i wszelkie inne: a to zagubioną kapibarę, a to hipopotama co nostalgii nie zna, 

a to oportunistę kameleona.  

Biogram 

Anna Zalewska – doktor, adiunkt w Katedrze Japonistyki, Wydział Orientalistyczny, 

Uniwersytet Warszawski; 2010–2013 również adiunkt w Pracowni Języka i Kultury 

Japońskiej, UMK w Toruniu. Absolwentka Japonistyki UW, odbyła studia 

na uniwersytetach: Gakugei (Tokio), Hokkaido (Sapporo) i Kiotyjskim. Zajmuje 

się japońską literaturą klasyczną i buddyjską oraz kulturą tradycyjną, w tym kaligrafią 

i drogą herbaty (Kaligrafia japońska. Trzy traktaty o drodze pisma, 2015), tłumaczy 

na język polski poezję waka i tanka (Zbiór z Ogura — po jednym wierszu od stu poetów, 

2008; Pieśni o lecie – Kokin wakashū, zwój III, 2018; Bussokuseki ka, czyli Pieśni 
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o kamieniu ze śladami stóp buddy, 2018), współczesną literaturę japońską (Kawakami 

Hiromi, Sensei i miłość, 2013), farsy kyōgen (Siewki, Bóg szczęścia, 2014), literaturę 

dla dzieci (Z pozdrowieniami, żyrafa, 2020) i wiele innych. 
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Marta Żukowska, I rok II stopnia - Geiko, maiko i Covid-19. Jak 

pandemia wpłynęła na świat tradycyjnej japońskiej rozrywki 

 Podczas tej prezentacji przedstawię, jak kiotyjskie kagai, czyli pięć dzielnic geimaiko 

(gejsz, w Kioto zwanych geiko, oraz maiko), działa w obliczu panującej obecnie pandemii 

Covid-19. Wymusiła ona odwołanie corocznych wydarzeń, zamknięcie szkół, do których 

uczęszczają maiko, a także chwilowe całkowite zawieszenie działalności kagai. Ostatecznie 

została ona wznowiona, jednak wymagało to wprowadzenia zmian w konserwatywnym, 

zamkniętym świecie tradycyjnej rozrywki. Chciałabym przedstawić, na czym polegają 

te zmiany, i zwrócić uwagę na swego rodzaju modernizację i postęp, jaki dokonał 

się w świecie geimaiko, dzięki działaniom w celu uratowania go przed zniknięciem 

z powodu pandemii. 
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