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Na rynku wydawniczym Francji w odstC-
pie mniej wiCcej 35 lat ukazały siC dwie niezwy-
kle wpływowe i frapuj>ce – aczkolwiek z odmien-
nych, swoistych dla kacdej z nich powodów 
pozycje ksi>ckowe, traktuj>ce w taki lub inny
sposób o Dalekim Wschodzie. Z jednej strony
sytuuje siC MyWl chiMska, klasyczne dzieło si-
nologiczne Marcela Graneta, badacza zwi>za-
nego ze szkoł> socjologiczn> Emile’a Durkhei-
ma;  z drugiej zaW Imperium znaków, owoc
podrócy i rozmyWlaM Rolanda Barthesa, jednego
z twórców strukturalistycznego i poststruktu-
ralistycznego pr>dów myWlowych w szeroko po-
jCtej humanistyce. Niniejsza zwiCzła wypo-
wieda pisemna – zdecydowanie odcegnuj>c siC
od pretensji do orzekania czegokolwiek zarów-
no o Chinach, jak i Japonii (orzekania o Chinach
i Japonii „rzeczywistych”, niezapoWredniczo-
nych, nieksi>ckowych) – stanowi próbC pobiec-
nego przyjrzenia siC i zestawienia tych dwóch
opowieWc i1  o k rajach Dalek iego Wschodu,
zestawienia ich pod wzglCdem przedmiotu, me-
tody i celu. Z uwagi na antropologiczno-słowny
profil niniejszego artykułu oW rozwacaM stano-
wić bCd> praktyki o charakterze jCzykowym,
przez kacdego z autorów rozumiane na jego
własny sposób. RócnicC tC dobitnie podkreWla
tytuł artykułu.

Rozpocz>ć wypada od wstCpnego okreW-
lenia natury kacdego z dzieł. Otóc praca Grane-
ta to pozycja o charakterze bezdyskusyjnie nau-
kowym, naukowym w pozytywistycznym stylu.
Co za tym idzie, jest to praca obiektywistyczna2,
empirystyczna i indukcjonistyczna. MyWl chiM-
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ska jest zastosowaniem do badaM nad kultur>
starocytnych Chin ogólnych zasad Durkheimow-
skiej (czy Durkheimistycznej) metody socjologi-
cznej. UwagC czytelnika zwraca przede wszyst-
kim reprezentatywny dla tej szkoły antypsycho-
logizm, a WciWlej rzecz ujmuj>c – socjologizm.
Taki właWnie, socjologistyczny, sposób uprawia-
nia nauk społecznych sprowadza siC do wyod-
rCbnienia nieredukowalnej do jednostkowych
WwiadomoWci płaszczyzny tego, co społeczne.
Sfera faktów społecznych, składaj>cych siC na
ten poziom organizacji rzeczywistoWci (fakty
społeczne to np. wzajemne relacje poszczegól-
nych grup społecznych w obrCbie wspólnoty,
podz iał pracy w ramach danej grupy, Wrodki
kontroli społecznej itp.), wyznacza treWć kultury
symbolicznej, tytułowej Granetowskiej myWli.
Innymi słowy, w schemacie pojCciowym Durk-
heimizmu fakty społeczne s> przyczyn>, kate-
gorie myWlenia zaW – skutkiem. Przez kluczowe
dla swojego dzieła pojCcie „myWli” autor ów
rozumie system zbiorowych przedstawieM (wyo-
braceM i pojCć, a takce amalgamatów jednych
i drugich – bo chyba taki właWnie, poWredni,
niejednoznaczny charakter maj> kategorie
składaj>ce siC na myWl chiMsk>), w ramach
którego porusza siC indywidualny umysł3. Szybu-
j>c wysoko ponad psychik> pojedynczego
człowieka, płaszczyzna myWli nie musi kłopotać
siC indywidualnymi humorami, bol>czkami czy
lCkami. Byty myWlowe cechuje wzglCdna stabil-
noWć w czasie, swoisty konserwatyzm. Ich zmia-
nC moce spowodować jedynie potCcny przewrót
społeczno-polityczny4.

1 Słow a „opow ieWć” z  przyczyn w yłuszczonych ponicej ucyw am w  odniesieniu do kons truktu R. Barthesa
w  znaczeniu jedynie metaforycznym.
2 Niezalecnie od z definicji obiektyw istycznego – jest to w szak ksi>cka naukow a – charakteru tekstu M. Graneta
traktujC przedstaw ione w  niej rysy myWli i cyw ilizacji Chin jako konstytuuj>ce konstrukt teoretyczny. Jako takie – jako
dw a konstrukty, dw ie „f ikcje” – Chiny M. Graneta i Japonia R. Barthesa uzyskuj> ten sam status ontologiczny i mog>
być porów nyw ane. Fakt, ic prace obu autorów  nie traktuj> o tym samym paMstw ie, przestaje mieć w  tej sytuacji
jakiekolw iek znaczenie.
3 I. I. Semenenko, Arheologiya soznaniya. O nekotoryh aspektah knigi Marselya Grane (Archeologia WwiadomoWci.
O niektórych aspektach ksi>cki Marcela Graneta), [w :] Kitayskaya mysl’ (MyWl chiMska), Moskw a 2004, s. 509.
4 Tamce.
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Pozycja jCzyka w ramach Durkheimi-
stycznego schematu pojCciowego nie jest by-
najmniej uprzywilejowana. Wydaje siC, ce jCzyk
to dla Graneta jedynie noWnik  myWli, swego
rodzaju naczynie kategorii myWlowych. Jakkol-
wiek kształt owego naczynia – cechy jCzyka
chiMskiego – współtworzy swoistoWć kultury
chiMskiej, to nie stanowi wcale jej kluczowej
czCWci. Jest po prostu jednym z elementów,
komponentem o charakterze raczej podrzCd-
nym. Miejsce jCzyka w Granetowskim kon-
strukcie kultury PaMstwa Vrodka przyblica nam
juc sama struktura jego dzieła – rozdział doty-
cz>cy jCzyka chiMskiego (Wyracanie myW li,
tytuł jakce znamienny!) zajmuje jedynie około
1/10 objCtoWci pracy i stanowi margines jego
rozwacaM.  J>dro dz ieła to charakterystyka
myWli, rozpatrywanej w oderwaniu od jCzyka,
lecz nigdy nieoddzielonej od sfery tego, co spo-
łeczne. Gdyby pokusić siC o, bazuj>ce na meto-
dzie Graneta, uszeregowanie (ze wzglCdu na
istotnoWć) pojCć składaj>cych siC na indoeuro-
pejsk> triadC: jCzyk, myWl, rzeczywistoWć – to
pierwsze wyrócnione miejsce w tak powstałej
hierarchii zajCłaby bezapelacyjnie rzeczywistoWć
(z tym ce rzeczywistoWć szczególna, bo zawsze
i tylko społeczna). Na wzór rzeczywistoWci społe-
cznej i za jej przyczyn> powstaje myWl; jCzyk zaW
jedynie zarysowuje kontury myWli, wyznacza
granice jej formy, treWć pozostawiaj>c nietkniCt>.

O ile wiCc przedmiot studium Graneta to
sfera myWli chiMskiej pojmowana przezeM obie-
ktywistycznie i traktowana jako epifenomen fak-
tów społecznych, o tyle Barthes otwarcie i roz-
myWlnie nadaje swojej Japonii (lub lepiej: temu,
co nazywa Japoni>) status fikcji, konstruktu, któ-
ry nie pretenduje do odwzorowania (czy wrCcz:
kategorycznie odmawia odwzorowania) czegoW
wobec siebie zewnCtrznego:

MogC tec , nie  roszcz>c sobie prawa do
przedstawiania lub analizowania rzeczywi-
stoWci (s> to główne cechy zachodniego dys-
kursu), zaczerpn>ć z któregokolwiek miej-
sca Wwiata (stamt>d) pewn> liczbC rysów

b>da rys (w zalecnoWci od tego, czy mówi-
my o grafice czy jCzyku) i rozmyWlnie stwo-
rzyć z nich system. System, który nazwC:
Japonia5.

Celem Imperium znak ów (mówienie
w kontekWcie tego etapu rozwoju intelektual-
nego Barthesa o jakimW tradycyjnie rozumia-
nym celu rozwacaM jest niew>tpliwym sprzenie-
wierzeniem siC „duchowi” jego myWli – pozwolC
sobie jednak odłocyć zastanowienie siC nad t>
kwesti> na póaniej) nie jest caden rezultat poz-
nawczy, który miałby być kierowany przez ideC
regulatywn> nauki – prawdC. Poznanie Wscho-
du jako tak iego jest  dlaM nieistotne (pisze
przeciec: „Wschód jest mi obojCtny”6). W przy-
padku Imperium znak ów Japonia to jedynie
pretekst ,  nieco,  być moce, przypadkowa
otoczka idei, któr> Barthes pragnie przekazać
odbiorcy. Autorowi chodziłoby raczej, jak siC
wydaje, o zainspirowanie czytelnika, „czarowa-
nie” – jak powiada – „ide> niezwykłego syste-
mu symbolicznego, całkiem odrCbnego od
naszego”, wskazanie na „mocliwoWć rócnicy,
mutacji, rewolucji w symbolicznym systemie
własnoWci”7.

Czym byłaby ta niezwykłoWć prezento-
wanego pod szyldem japoMskoWci systemu
symbolicznego? Odpowieda na to pytanie kryje
w sobie wprowadzony przez Barthesa termin
„powieWciowoWć” (le romanesque). PowieWcio-
woWć – okreWlana negatywnie – byłaby swego
rodzaju anty-powieWci>, typem wypowiedzi dys-
kretnej, udaremniaj>cej ci>głoWć, nieustrukturo-
wanej jak o-powieWć, rozsadzaj>cej tradycyjne
continuum narracyjne8. Michał Paweł Markowski
– w swoim wstCpie do Imperium znaków9 – uwy-
pukla jej cechy pozytywne10, wi>c>c pojCcie
powieWciowoWci z drobnymi zdarzeniami naszej
codziennoWci, pomniejszymi fragmentami doW-
wiadczeM. PowieWciowoWć bowiem to nie tylko
wypowiedzi (jCzyk), to równiec doWwiadczenie
(cycie). Co wiCcej, doWwiadczenie, cycie maj>
wedle Barthesa charakter tekstualny, jCzykowy.
Ujmuj>c tC kwestiC hasłowo, mocna powie-

5 R. Barthes, Imperium znaków, przeł. M. P. Markow ski, Warszaw a 1999, s. 47.
6 Tamce, s. 48.
7 Tamce.
8 M. P. Markow ski, SzczCWliwa mitologia, czyli pragnienia semioklasty, [w:] Imperium znaków, Warszaw a 1999, s. 34.
9 Tamce, s. 36.
10 PojCć „pozytyw ny” i „negatyw ny” ucyw am tu w  ich znaczeniu niew artoWciuj>cym.
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dzieć: nie tylko jCzyk jest jCzykiem, cycie jest
jCzykiem. „Nic nie ma poza tekstem”, zdaje siC
w kółko powtarzać autor Imperium znaków.

StrzCpki tego niezwykle szeroko pojmo-
wanego jCzyka – tekstu wci>c od nowa pisane-
go przez sam> rzeczywistoWć – to nic innego
jak signifiants, znacz>ce. Japonia-jako-tekst,
kacdy jej najdrobniejszy kawałeczek, jest dla
francuskiego poststrukturalisty realizacj> utopii
znakowej, aktualizacj> marzenia o nieskaco-
nych sensem (signifie, znaczonym) signifiants,
które nie odsyłaj> do niczego poza sob>. Zna-
cz>ce codziennoWci to zdarzenia niepozorne,
właWnie zdarzenia (a nie wydarzenia, przygody,
historie). Ich emblematem, wzorcem staje siC
rdzennie japoMska forma poetycka – haiku, bła-
he, zwiCzłe impresje, które niczemu nie słuc>,
nie maj> cadnego celu. Ba, nie mog> go mieć
– poniewac znosz>, uniewacniaj> sam> ideC
celowoWci11. Nie pragn> nikogo bawić, pouczać
ani niczego wyracać. Podobnie jak medytacja
– taka, za jak> maj> j> pewne szkoły zen – to
siedzenie tylko po to, aby siedzieć, haiku to
rodzaj pisania po to tylko, aby pisać12.

Niepodobna pomin>ć wci>c aktualnych
uwag Graneta na temat jCzyka chiMskiego. Ze
wzglCdu na znaczn> ich liczbC skupiC siC na
zreferowaniu jedynie niektórych z nich – tych,
które wi>c> siC w pewien sposób ze specyficz-
nym dla autora omawianych koncepcji ujCciem
problematyki chiMskiej. JCzyk ów, ubogi fonety-
cznie i ograniczony morfologicznie, charaktery-
zuje siC niezwykle siln> emocjonalnoWci>. Nie
wyraca precyzyjnych, intelektualnych, abstrak-
cyjnych idei, lecz oddziałuje niejako bezpoWred-
nio na wolC – jak gdyby powstał po to tylko, aby
kierować ludzkimi działaniami. Co siC tyczy
odbioru tego jCzyka, to, jeWli zawierzyć francus-
kiemu sinologowi,  słowa,  dawiCk i s> przez
ucytkowników traktowane asocjacjonistycznie.
Kacdy dawiCk, kacda monosylaba wywołuje
w umyWle łaMcuch konkretnych, WciWle okreWlo-
nych obrazów, nad którymi góruje i spoWród  któ-
rych wyrócnia siC jakiW jeden, najistotniejszy13.

Ideogramy zasadniczo złocone s> z tzw.
klucza oraz składowej fonetycznej. Klucz bywa
mylnie interpretowany jako rodzaj,  gatunek,
genus proximum, uszczegóławiany przez fone-

tyczn> differentia specifica. Tylec bezrefleksy-
jny, co bezczelny europocentryzm takiego poj-
mowania chiMskich ideogramów – wyraanie
zakorzeniony w pismach logicznych Arystote-
lesa – jest od razu widoczny. Francuski sinolog
wyraanie podkreWla, ce klucz to nie caden ro-
dzaj najblicszy.  Odwołuj>c siC do przykładu
Graneta: istnieje klucz oznaczaj>cy zCby przed-
nie, siekacze – nie ma zaW klucza, który desyg-
nowałby jakieW zCby „w ogóle”, zCby „jako takie”.

Analogicznie, nie is tnieje słowo, które
stanowiłoby jednoznaczny korelat naszego
pojCcia „starzec”. Istnieje natomiast obfitoWć ter-
minów, przywołuj>cych w wyobraani rozliczne
cechy s taroWci.  Qi to okreWlenie człowieka
w wieku od szeWćdziesiCciu do siedemdziesiC-
ciu lat. Wywoływany przezeM ci>g nasyconych
znaczeniem, konkretnych obrazów-skojarzeM to
m.in.: obraz ludzi, którzy potrzebuj> wzbogaco-
nej diety, tych, którzy cierpi> z powodu zadysz-
ki; dalej: osób zwolnionych z obowi>zków natury
militarnej, osób, którym zezwala siC poruszać
po mieWcie (jeWli nie jest to miasto stołeczne)
o lasce, itp. Ci zaW, którzy skoMczyli lat siedem-
dziesi>t, staj> siC godni tego, aby nazywać ich
lao. Lao opisuje grupC ludzi, którzy zakoMczyli
aktywny okres cycia. I nawet jeWli zakres tego
pojCcia odbierany bCdzie w sposób mocliwie naj-
szerszy, to i tak naczelnym pozostanie przed-
stawienie pewnego szczególnego momentu –
momentu przejWcia na emeryturC,  a WciW lej:
rytualnego gestu pocegnania z przełoconym14.

W ten oto sposób do analizy jCzyka
wkracza swoiWcie Durkheimistyczna metoda,
o której mowa była na pocz>tku. Słowo jako
wyraz myWli przywołuje w wyobraani rytualny,
społecznie usankcjonowany gest – fakt spo-
łeczny, którego pojCcie oraz jego jCzykowy
wyraz s> jedynie epifenomenem, skutkiem. To
samo zjawisko staje siC jeszcze bardziej ewi-
dentne, gdy przyjrzymy siC pismu chiMskiemu.
Znak „przyjaciel” kreWlimy schematycznie rysu-
j>c dwie poł>czone dłonie – uWcisk dłoni stano-
wił rytualne zwieMczenie rócnego rodzaju umów,
których skutki wykraczały poza własny ród
(wst>pienie do stowarzyszenia, załocenie
wspólnoty o charakterze wojskowym). Wymo-
wnym przykładem jest równiec złocony ideo-

11 R. Barthes, dz. cyt., s. 144.
12 Tamce, s. 145.
13 M. Granet, Kitayskaya mysl’ (MyWl chiMska), przeł. W. B. Iordanski, Moskw a 2004, s. 28.
14 Tamce.
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gram oznaczaj>cy chłód – odkrywamy w nim
jako czCWci składowe znaki przypominaj>ce
o człowieku, domu, słomie. Jako całoWć ideo-
gram przywołuje obraz pierwszego gestu (rzecz
jasna zrytualizowanego), jaki chiMski rolnik
wykonywał w zwi>zku z nast>pieniem zimy.
Powracaj>c do wioski po okresie prac polo-
wych, chłop zatykał słom> otwory w glinianych
Wcianach i słomianym dachu swej chaty15.

W jaki sposób Barthes czy ta swoj>
„JaponiC”, ten pozbawiony głCbi, płaski zbiór po-
wierzchni? Przykłady nietrudno mnocyć, w is-
tocie to z nich właWnie składa siC ksi>cka Bar-
thesa. Ograniczmy siC jedynie do kilku z nich.
Rozwacmy najpierw teatr Bunraku. W przeci-
wieMstwie do nowocytnego teatru zachodniego,
którego funkcj> jest ujawnianie tego, co skryte
(uczuć, konfliktów) przy jednoczesnym skrywa-
niu sz tucznoWci samego przedstawienia,
w Bunraku operatorzy marionetek s> widoczni
na scenie. Według Barthesa nie s> oni ani
ukryci, ani przesadnie wyeksponowani16. Zwy-
czajnie znajduj> siC na scenie, s> obecni, po
prostu s>. GłCbia (animatorzy) sytuuje siC bez-
poWrednio obok powierzchni (lalki), przez co
traci aurC WwiCtoWci, ani przez chwilC nie kon-
stytuuj>c siC jako signifie. A skoro „animator
nie jest ukryty, to jak chcecie zeM zrobić Bo-
ga?”17 (ostateczne signifie, synonim głCbi, tran-
scendencji, pełni, Wrodka, sensu), pyta retory-
cznie autor.

Z wycyn sztuki zejdamy teraz na płasz-
czyznC spraw codziennych. Weamy paczkC.
Nieraz wielokrotne, starannie skomponowane
opakowanie kryje w sobie przedmiot drobny
i mało wacny. Mog> to być słodycze, odrobina
pasty sojowej, pami>tkowy bibelot. Zupełnie
jak gdyby to opakowanie miało być prezentem,
a nie to, co znajduje siC w Wrodku. Błahy przed-
miot „traci na istnieniu”18. Paczka to w zasadzie
znacz>ce bez znaczonego; nie odsyła ona do
niczego, niejako mieWci w sobie pustkC. „Medy-
tac ja semantyczna”, w ten sposób Barthes
opisuje ten japoMski fenomen.

A miasto? Tokio to metropolia o jak gdy-
by fałszywym, oszukaMczym centrum. W Wrod-
ku miasta znajduje siC siedziba cesarza, który
rzadko pokazuje siC publicznie, który prawie
nigdy nie bywa widoczny. Czyc tak czytane To-
kio nie przypomina trochC paczki, skrywaj>cej
niewidoczne nic?

Oto właWnie owe zdarzenia, owe signi-
fiants pozbawione signifie, oto myWlenie bez
podmiotu i bez Boga, przeWlizgiwanie siC po
powierzchni, która kieruje wzrok uwacnego
czytelnika wył>cznie na sam> siebie.

W ten sposób zblicamy siC nieuchronnie
ku koMcowi rozwacaM. Dwóch autorów, dwa
kraje, dwa konstrukty, dwa jCzyki, dwie meto-
dy. Czy jest coW, co je  ł>czy? Nasuwa siC na-
stCpuj>ca odpowieda: otóc podczas lektury obu
dzieł czytelnik odnosi wracenie, ce autorzy do-
konuj> czegoW, wydawałoby siC, niemocliwego
– wprowadzaj> odbiorcC w Wwiat swoich konstru-
któw niejako „od wewn>trz”. Zarówno Granet,
jak i Barthes nie zajmuj> siC po prostu odsłania-
niem nowych kategorii pojCciowych. Oni raczej
ukazuj> alternatywny wobec zachodniego spo-
sób konstruowania kategorii. Być moce w tym
właWnie nalecałoby upatrywać aródła tak niezwy-
kłego powodzenia obu ksi>cek.

I jeszcze jedno. Pozostaje nierozpatrzo-
na dotychczas kwestia celu, jaki przyWwieca
Imperium znaków. Egzegeci tekstu postCpo-
waliby nieuczciwie, gdyby na powacnie, wyka-
zuj>c zupełne niezrozumienie przedstawionych
w ksi>cce koncepcji, stawiali pytanie o jej cel czy
sens. Czyc nie jest to bowiem kategoria, któr>
Barthes uparcie starał siC wyrugować z nasze-
go dyskursu? Zamiast wiCc rozpisywać siC
choćby o kwestii ideologii narzucanej przez za-
chodni sposób formułowania myWli, zacytujC za
Barthesem haiku japoMskiego poety Basho:

Godny podziwu
Ten kto nie pomyWli: „bycie mija”
Widz>c b łyskawicC!19

15 Tamce, s. 39.
16 R. Barthes, dz. cyt., s. 117.
17 Tamce, s. 119.
18 Tamce, s. 99.
19 Tamce, s. 117.


